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ABSTRACT
Groundwater in arid regions such as Iran plays a very large role in drinking water supply and agriculture. One
of the threats to the future of groundwater exploitation, could be the contamination of these resources by
harmful substances. At present, about 60% of the water consumption of Varamin plain region and the total
volume of water consumption in the drinking sector is provided from groundwater sources. One of the best
ways to prevent groundwater pollution is to identify vulnerable aquifer areas. The SINTACS model has been
used to assess the vulnerability of the Varamin plain aquifer. This method consists of seven parameters that
after combining the parameters, the vulnerability index map is obtained. The index of this method varies
between 92 and 168.Results show that the north of the plain is very vulnerable and vulnerability is low in the
south-eastern parts of Jalilabad village and downstream areas of the plain, while the rest of the plain has
moderate vulnerability. A three-dimensional numerical model was used to evaluate the results of the model and
the model was validated for a period of one year. The accuracy of the constructed model was evaluated as
appropriate. In this model, nitrate contaminant was considered as an aquifer contaminant. In order to validate
the inherent and special vulnerability of the SINTACS model, the nitrate output of the model was used, The
correlation square of the results was about 65%, which shows a good agreement between the two models even
thogh the numerical model is considered as micro- model compared to SINTACS one. Considering the role of
the aquifer of Varamin plain in supplying the required water of the region, the quantitative and qualitative
protection of this aquifer is a necessary and strongly recommonded. Also, in order to reduce the nitrate ion
concentration in the study area, long-term solutions such as improving the agricultural structure and cultivation
pattern of the area and constructing a collection network and wastewater treatment plant are proposed.
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مقايسه مدل ارزيابی آسيبپذيری آبخوان (سينتکس) به نيترات با مدل عددی سهبعدی (مورد مطالعاتی آبخوان
دشت ورامين)
آرزو نقريان ،1جمال محمد ولی سامانی ،1مهدی مظاهری

*1

 -1گروه سازههای آبی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران.
(تاریخ دریافت -1400/2/27 :تاریخ بازنگری -1400/10/5 :تاریخ تصویب)1400/11/10 :

چکيده
آب های زیرزمینی در مناطق خشکی همچون ایران ،سهم بسیار زیادی در تأمین آب آشامیدنی و کشاورزی دارند .یکی از
خطرهایی که آینده بهرهبرداری از منابع آب زیرزمینی را تهدید میکند ،آلودگی این منابع توسط مواد زیانآور است .در
حال حاضر حدود  60درصد از مصارف آب منطقه دشت ورامین و کل حجم آب مصرفی در بخش شرب از منابع زیرزمینی
تأمین میگردد .یکی از راههای مناسب جهت جلوگیری از آلودگی آبهای زیرزمینی شناسایی مناطق آسیبپذیر آبخوان
است که از مدل  SINTACSبرای ارزیابی آسیبپذیری آبخوان دشت ورامین استفاده شده است .این روش از هفت پارامتر
تشکیل شده که پس از ترکیب پارامترها ،نقشه شاخص آسیبپذیری به دست میآید .شاخص این روش بین  92تا 168
متغیر میباشد که در رسوبات جاجرود واقع در شمال دشت آسیبپذیری زیاد و در اراضی جنوب شرقی روستای جلیلآباد
در شرق دشت و اراضی پایاب دشت آسیبپذیری کم و مابقی دشت دارای آسیبپذیری متوسط میباشد .برای ارزیابی نتایج
مدل مذکور از مدل عددی سهبعدی استفاده شد و مدل برای یک دوره یکساله اعتبارسنجی شد که دقت مدل ساخته
شده مناسب ارزیابی گردید .در این مدل آالینده نیترات بهعنوان عامل آلودهکننده آبخوان در نظر گرفته شد .بهمنظور
صحتسنجی آسیبپذیری ذاتی و ویژه مدل  ،SINTACSاز خروجی نیترات مدل استفاده گردید ،مقدار مجذور همبستگی
نتایج حدود  65درصد به دست آمد که همبستگی خوبی را نشان میدهد .باتوجهبه اهمیت نقش آبخوان دشت ورامین در
تأمین آب موردنیاز منطقه ،حفاظت کمی و کیفی این آبخوان از اهمیت زیادی برخوردار میباشد .همچنین جهت کاهش
غلظت یون نیترات منطقه موردمطالعه راهکارهای درازمدت ازجمله اصالح ساختار کشاورزی و الگوی کشت منطقه و احداث
شبکه جمعآوری و تصفیهخانه فاضالب پیشنهاد میگردد.
واژههای کليدی :نیترات ،آسیبپذیری ،آب زیرزمینی ،ارزیابی ،مدل عددی سهبعدی.

مقدمه
امروزه در مناطق خشک و نیمهخشک دنیا که با کمبود منابع آب
سطحی مواجه میباشند ،منابع آب زیرزمینی از اهمیت ویژهای
برخوردار هستند .از طرف دیگر توسعه روزافزون جوامع بشری و
گسترش فعالیتهای صنعتی و کشاورزی سهم عمدهای در
آلودگی محیطزیست بهخصوص در بخش آب دارد ( Rahman,
 .)2008دراینبین آبخوانهای محصور نشده و نفوذپذیر پتانسیل
باالیی جهت آسیبپذیری دارند ،ازاینرو حفاظت کیفی آبهای
زیرزمینی از اهمیت ویژهای برخوردار است (.) Javadi et al., 2011
از اقدامات اولیه جهت کنترل کیفی منابع آب زیرزمینی تعیین
پتانسیل آسیبپذیری آبخوان است.
یکی از راههای مناسب جهت جلوگیری از آلودگی آبهای
زیرزمینی ارزیابی و شناسایی مناطقی است که استعداد
آسیبپذیری را دارند و با شناخت پهنههای آسیبپذیر میتوان
* نویسنده مسئولm.mazaheri@modares.ac.ir :

وضعیت کاربری اراضی را طوری تعیین نمود که آبخوان
تاحدامکان از آلودگی مصون بماند.)Shahrokhniya., 2009( .
آسیبپذیری نوعی خصوصیت نسبی ،بدون بعد و
غیرقابلاندازهگیری است و به ویژگیهای آبخوان ،زمینشناسی
محیط و هیدروژئولوژی آن بستگی دارد ( Antonakos et al.,
 .)2007در میان روشهای مختلفی که برای ارزیابی آسیبپذیری
به کار میرود GODS ،SINTACS ،DRASTIC ،و AVI
روشهای شناختهشده و مناسب برای آبخوانها در محیطهای
رسوبی هستند ) .)Van Stempvoort et al., 1993روش
 SINTACSشامل روش  DRASTICاصالحشده میباشد که
فرآیند وزن و رتبه دهی مؤلفهها در این روش انعطافپذیری
بیشتری دارد.)Jani et al., 2015( .
از طرفی به دلیل پیچیدگیهای موجود در طبیعت سیستم
آبهای زیرزمینی ،شبیهسازی آنها بهمراتب مشکلتر از آبهای

(علمی  -پژوهشی)

سطحی است ( .).Etebari et al., 2008از اینرو مدلهای عددی
مختلفی برای تحلیل چگونگی حرکت آلودگی در آبهای
زیرزمینی توسعهیافته است .بهطورکلی مدلهای مختلفی به-
صورت دوبعدی و سهبعدی برای شبیهسازی جریان و آلودگی آب
زیرزمینی بهصورت عمومی یا محدود تهیهشده و در دسترس
مدل
به
میتوان
که
گرفته
قرار
عموم
WA،RANDOM،SWIFT،SUTRA،HST3D،CFEST،AQUA

 MODFLOW،AVERA،LKو غیره اشاره کرد.
برنامه  MODFLOWبرای مدلسازی جریان آب زیرزمینی
و برنامه  MT3DMSبرای شبیهسازی تغییرات غلظت نیترات و
انتقال آن در منطقه اشباع ،در مناطق مختلف ایران برای استان
همدان ،شهر تویسرکان ( ،)Jalali,2011غرب ایران ()Jalali,2011
و استان کرمان شهر زرند ( )Moosavirad et al., 2013انجام شده
است ،محققانی به بررسی انتقال آالینده نیترات در آبخوان شاهرود
با استفاده از مدل  MODFLOWبرای یک دوره سه ساله
پرداختند که نتایج نشان میدهد که جهت جریان آب زیرزمینی
و هدایت هیدرولیکی منطقه ،بیشترین تأثیر را در انتقال آالینده
نیترات دارند (.)Jafari & Valizadeh., 2014
در مطالعهای با استفاده از مدل ترکیبی  DRASTICو نوع
کاربری اراضی در آبخوان دشت ورامین ،عالوه بر پارامترهای مدل
 DRASTICاز پارامتر کاربری اراضی نیز استفاده نمودند .در ابتدا
مدل  DRASTICاصلی با دادههای غلظت نیترات آب زیرزمینی
واسنجی و سپس ضرایب پارامترهای آن تصحیح شدند .پس از
تعیین بهترین مدل ارزیابی آسیبپذیری منطقه و ترکیب نمودن
الیه کاربری اراضی ،نقشه نهایی آسیبپذیری دشت ورامین تهیه
و مشخص گردید نواحی شمال شرق و جنوب غربی منطقه از
پتانسیل آلودگی باالتری نسبت به قسمتهای میانی دشت
برخوردار هستند (.)Rangzan et al., 2008
در مطالعهای به پتانسیلیابی آب زیرزمینی دشت ورامین با
استفاده از روش ترکیبی تحلیل سلسلهمراتبی و منطق فازی
پرداخته شد که نتایج آن نشان داد مناطق با پتانسیل باال بیشتر
در نیمه شمالی دشت که پوشیده از رسوبات درشتدانه دوران
کواترنر هستند قرار گرفتهاند (.)Razandi et al., 2015
در مطالعهای به بررسی نحوه انتقال نیترات برای سالهای
آتی در دشت ورامین با استفاده از دو مدل MODFLOWو
 MT3DMSپرداخته شد که به این نتیجه رسیدند غلظت نیترات
در بخشهایی از آبخوان آزاد از شرایط استاندارد برای تخصیص
به آب شرب خارج میشود ( ،)Valivand et al., 2017یکی از
محققان در سال  1388به بررسی آسیبپذیری آبخوان دشت
ورامین با استفاده از دو مدل  DRASTICو  GODSپرداخت و به
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این نتیجه رسید که مدل  DRASTICبه علت استفاده از
پارامترهای بیشتر از دقت باالتری برخوردار میباشد
(.)Shahrokhniya., 2009
در ارزیابی که در سال  1389پیرامون بررسی آسیبپذیری
آبخوان دشت بهبهان با استفاده از  DRASTIC ،GISو
 SINTACSانجام شد؛ نتیجه گرفتند که پارامتر عمق تا سطح
ایستابی مهمترین عامل تأثیرگذار بر آسیبپذیری آبخوان دشت
بهبهان بوده است ( .)Bagherzade et al., 2010در پژوهشی
آسیبپذیری آبخوان دشت مالیر با استفاده از مدلهای
 SINTACSو  SIو DRASTICمورد ارزیابی قرار گرفت .نتایج
پژوهش آنها نشان داد روش  SINTACSبا ضریب همبستگی
 0/78و روش  SIاصالحی با ضریب همبستگی  0/73میتواند
بهعنوان روش ارزیابی آسیبپذیری منطقه قرار بگیرد ( Marofi et
.)al., 2012
در پژوهشی مدیریت کاربری اراضی دشت خویس ،با
استفاده از مدل  DRASTICو  SINTACSآسیبپذیری آبخوان
مورد ارزیابی قرار گرفت که میزان همبستگی نقشه هم نیترات
آب زیرزمینی با مدل  DRASTICو  SINTACSبه ترتیب  40و
 80درصد بود ( .)Moosavi et al., 2016در سال  2015در
مقالهای تحت عنوان ارزیابی آسیبپذیری آبهای زیرزمینی با
استفاده از مدل  SINTACSو روشهای سنجشازدور و  GISدر
دیندیگال بلوک در هند مورد بررسی قرار گرفت .نتایج نشان داد
نقشه آسیبپذیری ذاتی ناحیه مطالعه شده در مدل SINTACS
مشابه مدل DRASTICاست ،با این تفاوت که مدل SINTACS
ازنظر ویژگیهای وزندهی منحصربهفرد است (.)Jani et al., 2015
محققی بهمنظور بررسی آلودگی نیترات و آسیبپذیری
آبهای زیرزمینی در دشت بوئین  -داران اصفهان ،مدل کمی
 MODFLOWرا در حالت پایدار و ناپایدار برای یک دوره دوساله
و مدل کیفی آبخوان ) (MT3DMSرا برای بررسی عامل
آلودهکننده نیترات ساخته است؛ همچنین بهمنظور بررسی
آسیبپذیری دشت بوئین  -داران در برابر عوامل آالینده از مدل
 DRASTICاستفاده شد که جهت صحتسنجی خروجیهای
مدل ، DRASTICاز یون نیترات و خروجیهای مدلMT3DMS
استفاده شد و مشخص گردید تمامی نقاطی که دارای مقدار
نیترات باال میباشند ،در محدوده آسیبپذیری زیاد قرار دارند که
میتواند دقت و صحت مدل را تأیید نماید (.)Harroni, 2016
بهطورکلی تاکنون از دو مدل  MODFLOWو MT3DMS
برای مدلسازی جریان و شبیهسازی غلظت نیترات در آبخوانها
استفاده گردیده است؛ همچنین در خصوص ارزیابی آسیبپذیری
آبخوان نیز از روشهای SI ، SINTACS ، DRASTICو GODS
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استفاده شده است که برای افزایش دقت روشهای آسیبپذیری
در آینده میتوان وزن هر پارامتر را نسبت به منطقه موردمطالعه
تغییر داد تا نتایج با واقعیت همپوشانی بیشتری داشته باشد.
حفاظت از منابع آب زیرزمینی در کشوری چون ایران (که
جزء مناطق خشک و نیمهخشک جهان است) از دو نظر کمی و
کیفی باید مدنظر قرار گیرد که باتوجهبه اینکه در خصوص
حفاظت کمی فعالیتهای زیادی ازجمله کنترلهای شدید و
ممنوعیت بهرهبرداری دشتها بهعملآمده ،اما در خصوص
حفاظت کیفی این منابع درگذشته کمتر موردتوجه قرار گرفته
است.
از مدلهای آسیبپذیری که کیفی میباشند ،در بحثهای
آمایشی برای تعیین پتانسیل مناطق مختلف و در برنامهریزیهای
کالن استفاده میگردد و از مدلهای عددی در سطح کوچکتر
(مقیاس بزرگتر) که نیاز بهدقت باالیی دارد ،استفاده میگردد.
ازآنجاییکه متأسفانه مقرراتی در بحث آمایش سرزمین
برای موضوع آسیبپذیری و درجه آن برای مناطق مختلف مدنظر
قرار نمیگیرد و بهعنوانمثال برای الگوی کشت و نوع کود و
سمومی که وارد مناطق آسیبپذیر میشود ،بحث آسیبپذیری
آبخوان که منبع مهم و اصلی تأمین آب منطقه هست وجود ندارد
و بهطورکلی عامل اصلی آلودگی آبهای زیرزمینی ،کاربری اراضی
در منطقه میباشد.
مقایسه روشهای ارزیابی آسیبپذیری با روشهای دقیق
دترمینستیک (مدلهای عددی) تا حاال انجام نشده و در این
تحقیق برای اولینبار است که انجام میشود .در این صورت
مشخص میشود که این روشها چقدر کارایی دارند و دقیق
هستند و این نوآوری اصلی این مقاله است.

مواد و روشها
معرفی منطقه موردمطالعه

محدوده مطالعاتی ورامین در دامنه جنوبی سلسله جبال البرز
و در فاصله  40کیلومتری جنوب شرق شهر تهران ،مابین
طولهای جغرافیایی ً 51َ 20الی ً 51َ 55شرقی و عرضهای
جغرافیایی ً 35َ 06الی ً 35َ 38شمالی واقع گردیده است .این
محدوده از شرق به محدودهای مطالعاتی ایوانکی ،از غرب به
محدوده مطالعاتی تهران  -کرج ،از جنوب به محدوده مطالعاتی
مبارکیه و از شمال به محدودههای مطالعاتی دماوند و لواسانات
محدود میگردد (شکل .)1
محدوده مطالعاتی ورامین دارای مساحت 1064

کیلومترمربع است که مساحت ارتفاعات و دشت در این محدوده
به ترتیب  552/6و  1089/6کیلومترمربع و حداقل و حداکثر
ارتفاع نیز به ترتیب  2310و  808متر میباشد .از ارتفاعات منطقه
میتوان به کوههای سهپایه ،باغ شاه ،چنارک و پاچالک در بخش
شمال دشت اشاره نمود.ازجمله خصوصیات این محدوده مطالعاتی
وجود شبکههای آبی در سطح آن است که شبکه آبیاری ورامین
ازجمله آنها میباشد.
جریانهای سطحی ورودی به این محدوده مطالعاتی را،
جریانهای سطحی خروجی از محدودههای مطالعاتی دماوند،
لواسانات و بخشی از خروجیهای سطحی محدوده مطالعاتی
تهران  -کرج (شامل خروجی از رودخانه کن و فاضالبهای
سطحی سرخهحصار و نهر فیروزآباد) تشکیل میدهند .جریانهای
سطحی خروجی از محدوده مطالعاتی ورامین به دو بخش،
جریانهای سطحی خروجی از طریق رودخانه شور امیرآباد
(جاجرود) و جریانهای خروجی از طریق آبراههها و مسیلهای
جنوب جوادآباد تقسیم میشوند.
همچنین در شکل ()2توزیع مکانی چاههای بهرهبرداری آب
زیرزمینی در آبخوان ورامین نمایشدادهشده است.
آبخوان آبرفتی دشت ورامین یکی از مهمترین منابع آب
زیرزمینی استان تهران بوده که از دیرباز نقش تعیینکنندهای را
در تأمین آب موردنیاز مصارف منطقه ازجمله کشاورزی ـ شرب و
صنعت بر عهده داشته است .به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی
این دشت و مجاورت آن با کالنشهر تهران و روند روبهرشد
جمعیت در این شهر و شهرکهای اقماری مجاور آن سبب شده
تا نیاز روزافزون به آب بیشتر شود و بهرهبرداری بیرویه از آبخوان
از طریق حفر چاههای عمیق شدت بگیرد که علیرغم اعالم
وضعیت ممنوعیت توسعه بهرهبرداری از آبهای زیرزمینی جهت
مصارف کشاورزی از سال  ،1345متأسفانه بهرهبرداریهای
غیرمجاز از سفره همچنان ادامه دارد.
بر اساس بررسیهای انجامشده عالوه بر عدم تعادل آبخوان
و کاهش مستمر حجم مخزن ،کیفیت آب زیرزمینی نیز در حال
کاهش میباشد .بهنحویکه با افزایش عمق سطح آب و ورود
جریانهای سطحی آلوده به دشت سطح کیفی آب زیرزمینی
دشت نیز نسبت به سالهای گذشته کاهشیافته است .در تحقیق
پیشرو که در بخشهای گذشته هم ذکر شد به بررسی آالینده
نیترات در آبخوان دشت ورامین با استفاده از دو مدل SINTACS
و MODFLOWپرداخته شد ،در این بخش ابتدا مبانی تئوری هر
یک را توضیح داده و سپس انواع پارامترهای موردنیاز هریک از دو
مدل را شرح داده و روش جمعآوری و پردازش آن گفته میشود.

نقريان و همکاران :مقايسه مدل ارزيابی آسيبپذيری آبخوان ...

(علمی  -پژوهشی)

شکل  -1موقعيت محدوده مطالعاتی ورامين

شکل  -2موقعيت چاههای بهرهبرداری ورامين

مبانی نظری
مدل SINTACS

مدل  SINTACSیک مدل رتبهبندی عددی است که توسط
) Civita (1990بهمنظور ارزیابی قابلیت آسیبپذیری در جنوب
ایتالیا به کار برده شد .این مدل تکاملیافته از مدل DRASTIC
میباشد که بر اساس مفهوم و وضعیت هیدروژئولوژیکی استوار
است .وضعیت هیدروژئولوژیکی در واقع بیانگر ترکیبی از همه
فاکتورهای زمینشناسی و هیدروژئولوژی است که حرکت آبهای
زیرزمینی را در یک منطقه کنترل میکند ( Kalantari et al.,
 .)2007روش  SINTACSاز ترکیب هفت پارامتر هیدروژئولوژیک
قابلاندازهگیری و مؤثر در انتقال آلودگی به آبهای زیرزمینی که
شامل عمق آب زیرزمینی ، )SO( 1تغذیه خالص ، )I( 2اثر منطقه
غیراشباع ،)N( 3نوع خاک )T( 4مواد تشکیلدهنده آبخوان )A( 5
 ،هدایت هیدرولیکی )C( 6و توپوگرافی )S( 7آبخوان میباشد،
تشکیل شده است که بهصورت شکل ( )3الیهها باهم تلفیق می-
شوند.
مدلهای پارامتری مانند  SINTACSمتعلق به گروه مدل-
های شمارشی هستند که در آن هر پارامتر عالوه بر اینکه بهصورت
منفرد رتبهبندی میشود ،بهمنظور کاهش یا افزایش اهمیت
پارامترها ،هر پارامتر وزنی متفاوت داشته که در آن فرآیند
Soggiacenza as Depth to Water
In filtrazione as Net Recharge
Non Saturo as Impact of the Vadose Zone
TipologiaCopertura as Soil Media
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1.
2.
3.
4.

تجزیهوتحلیل لحاظ میشود جدول ( )1شاخص آسیبپذیری در
این روش از مجموع حاصلضرب وزن و رتبههای مؤثر در ارزیابی
آسیبپذیری طبق رابطه ( )1محاسبه میگردد که در آن Si
شاخص آسیبپذیری  SINTACSو  Riو  Wiبه ترتیب مرتبه و
وزن هرکدام از پارامترها میباشد.
()Al kuisi,2006؛ که با افزودن پارامتر کاربری اراضی ()L
به پارامترهای آسیبپذیری ذاتی ،شاخص آسیبپذیری ویژه به
دست میآید .همچنین در جدول ( )2رتبه دهی هر یک از
پارامترها نمایشدادهشده است .همچنین آسیبپذیری به شرح
جدول( )1-2تقسیمبندی شده است.
7

(رابطه)1

) 𝑖𝑅 𝑖𝑊(∑ = 𝑖𝑆
𝑖=1

جدول  -1وزنهای اختصاصيافته به هفت مؤلفه مدل SINTACS

()Napolitano, 1995
پارامتر

وزن هر پارامتر

S

5
4
5

I
N
T
A
C
S

2
3
3
1

5 . Caratteristiche Acquifero as Aquifer Media
6 . Conducibilita Idraulica as Hydraulic Conductivity
7 . Superficie Topografica as Slope Acclivita
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جدول  -2نحوه وزندهی به مؤلفههای مدل SINTACS
پارامتر
عمق تا سطح ایستابی

W=5

پارامتر
توپوگرافی

نمره
W=1

نمره

2-0
3-2
5-3
7-5
10-7
13-10
20-13
30-20
56-30
>56
تغذیه خالص()mm/year
200-0
300-200
400-300
500-400
700-500
<700
محیط آبخوان
رسوبات آبرفتی درشتدانه
سنگ آهکی کارستی
سنگآهک شسته شده
دولومیت شکسته شده
رسوبات آبرفتی ریزدانه
ماسه
ماسه کنگلومرا
سنگ آذرین شکسته شده
فلیش
سنگ آتشفشانی شکسته شده
مارن،رس
رسوبات درشتدانه

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
W=4
6
9
8
5
4
3
W=3
8-9
9-10
6-9
4-7
6-8
7-9
4-9
2-4
5-8
8-10
1-3
6-8

3-0
5-3
7-5
10.5-7
13.5-10.5
16.5-13.5
19.5-16.5
23-19.5
27.5-23
>27/5
محیط خاک
بدون پوشش یا الیهنازک
گراول
ماسه تمیز
ماسه
پیت
رسماسهای
لوم ماسهای
لوم سیلتی ماسهای
لوم
لوم سیلتی
لوم رس سیلتی
لوم رسی
رس سیلتی
هوموس
رس
محیط غیراشباع
رسوبات آبرفتی دانهدرشت
سنگآهک کارستی
سنگآهک شکسته شده

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
W=2
10
10
9
8
8
7
6
5
5-4
4
4-3
3-2
2
2
1
W=5
8-9
9-10
6-9

رسوبات ریزدانه
رس،سیلت،پیلت
رسوبات آذرآواری
سنگهای دگرگونی شکسته
شده
هدایت هیدرولیکی(متر بر ثانیه)

4-6
1-3
4-8

رسوبات آبرفتی ریزدانه
ماسه
ماسهسنگ ،کنگلومرا
سنگهای آذرین شکسته شده

W=3

<5×2-10
1× 10 -5×2-10
5×4-10 -1×3-10
1×4-10 -5×4-10

10
9
8
7

5×5-10 -1×4-10
1×5-10 -5×5-10
4×6-10 -1×5-10
8×7-10 -4×6-10
1×7-10 -8×7-10

6
5
4
3
2

سنگهای ولکانیک شکسته
شده
مارن و رس
رس ،سیلت ،پیت
رسوبات آذرآواری
سنگهای دگرگونی شکسته
شده
کاربری اراضی
مناطق شهری
محصوالت زراعی آبیاری
باغ مرکبات
زمین بایر
محصوالت زراعی بدون
آبیاری(دیم)
جنگل

3-

2-5

3-6
4-7
5-8
3-5
2-5
1-2
1-2
2-5
2-6
W=5

8
8
7
5
4
1

جدول  -2-1کالسهای آسيبپذيری بر مبنای شاخص Civita, ( SINTACS

)1990
مقدار شاخص

کالس آسیبپذیری

کمتر از 63
77-64
100-78
120-101
140-121
160-141
180-161
بیش از 181

بدون خطر آلودگی
آسیبپذیری خیلی پایین
آسیبپذیری پایین
آسیبپذیری متوسط
آسیبپذیری متوسط تا زیاد
آسیبپذیری زیاد
آسیبپذیری خیلی زیاد
کامالً آسیبپذیر

شکل  -3مراحل انجام مدل SINTACS

شبيهسازی عددی سهبعدی

هدف از تهیه مدل ریاضی یک آبخوان ،شبیهسازی شرایط طبیعی
آن با استفاده از یک سری روابط ریاضی میباشد .درصورتیکه
بتوان شبیهسازی آبخوان را به نحو مطلوب انجام داده و با شرایط

طبیعی تطبیق داد ،بهسهولت میتوان با انجام تغییر در مقدار هر
یک از عوامل مؤثر بر آبخوان ،اثر آن را بر روی آبخوان در شرایط
فعلی و آینده بررسی کرد .درواقع مدل جریان آب زیرزمینی
مجموعهای از معادالت دیفرانسیل است که میتواند عکسالعمل

(علمی  -پژوهشی)

نقريان و همکاران :مقايسه مدل ارزيابی آسيبپذيری آبخوان ...

ذخیره آب زیرزمینی را در مقابل تنشهای وارده (تخلیه و تغذیه)
نشان دهد (.)Anderson et al.,2015
حرکت سهبعدی آب زیرزمینی در محیط متخلخل با رابطه
دیفرانسیل جزئی زیر توصیف میشود:
𝜕
𝜕ℎ
𝜕
𝜕ℎ
(رابطه )2
(𝐾𝑥𝑥 ) + (𝐾𝑦𝑦 ) +
𝑥𝜕
𝑥𝜕
𝑦𝜕
𝑦𝜕
𝜕ℎ
𝑡𝜕

𝑠𝑆 = 𝑊 ) −

𝜕ℎ
𝑧𝜕

𝑧𝑧𝐾(

𝜕
𝑧𝜕
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شرکاء توسعه داده شده است .در سالهای گذشته ویرایشهای
مختلفی از این مدل در مدلسازی انتقال آلودگی بهکارگرفتهشده
است که با مدل  MODFLOWهم تلفیق شده و با عنوان
 5MT3DMSجهت استفاده کارشناسان عمومیت پیدا کرده است.
معادله دیفرانسیل جزئی ( )3انتقال آلودگی آالینده  kدر
سیستم جریان آب زیرزمینی ناپایدار در حالت سهبعدی را نشان
میدهد:
𝑘
𝑘
) 𝐶𝜃(𝜕
𝜕
𝐶𝜕
𝜕
(رابطه )3
(𝜃𝑣𝑖 𝐶 𝑘 ) +
=
𝑗𝑖𝐷𝜃(
)−

که در آن:
 Kyy،Kxxو Kzzضرایب هیدرولیکی در راستاهای y ،xو z
بر حسب واحد طول بر زمان ( :h ،)LT-1سطح آب بر حسب واحد
طول ( :W ،)Lمیزان تخلیه بر حسب حجم( :Ss ،)L3ضریب ذخیره
بر حسب درصد :t ،زمان.
معادله ( )2جریان آب زیرزمینی را در یک محیط غیرهمگن
و تحت شرایط ناماندگار1در راستای محورهای اصلی توصیف می-
کند .در جریانهای ماندگار سمت راست رابطه صفر خواهد بود.
شبیهسازی جریان آب زیرزمینی در کل محدودة آبخوان آزاد
دشت ورامین با استفاده از مدل  MODFLOWانجام گردیده
است .شبکهبندی مدل اولین نقطة شروع در طراحی واقعی مدل
رایانهای است ()Chitsazan., 2006؛ در نتیجه محدودة
موردمطالعه باتوجهبه وسعت و شکل هندسی دشت و خصوصیات
هیدروژئولوژی به سلولهایی با ابعاد  200مترمربع تقسیمبندی
شد؛ سپس اطالعات جمعآوری شده از مدل مفهومی دشت شامل
ارتفاع سنگ کف ،سطح آب زیرزمینی ،ارتفاع توپوگرافی ،تغذیه
(آب برگشتی کشاورزی ،بارندگی) و مقدار تخلیه چاهها و مقادیر
اولیه هدایت هیدرولیکی وارد مدل شد.
در دشت ورامین تعداد  58چاه مشاهدهای وجود دارد که
میانگین  5ساله تراز آب زیرزمینی پیزومترها در نظر گرفته شده
است .برای شبیهسازی آبخوان در حالت ماندگار ،آمار اردیبهشت
ماه سال  1389در نظر گرفته شده است ،همچنین مدل
غیرماندگار جریان آب زیرزمینی نیز از فروردین ماه سال 1389
تا اسفندماه سال  1391واسنجی شد .مقادیر هدایت هیدرولیکی،
تغذیه خالص و آبدهی ویژه برای حالت ماندگار و غیرماندگار
واسنجی شد و پس از اتمام واسنجی در شرایط ماندگار از فروردین
تا اسفندماه  1392به مدت  12ماه صحتسنجی شد .نتایج حاصل
از واسنجی بیانگر تغییرات هدایت هیدرولیکی از  1تا  100متر بر
روز و آبدهی ویژه از  10تا  20درصد بوده است.
مدل سهبعدی انتقال بهصورت خالصه  2MT3Dنامیده شده
است .در سال  1990توسط زینگ 3در مؤسسه پاپادوپولوس 4و

عمقی که آالینده باید طی کند تا به سطح ایستابی برسد را عمق
تا سطح ایستابی میگویند .هرچه عمق تا سطح ایستابی بیشتر
باشد مدتزمان رسیدن آالینده به آب زیرزمینی و ماندگاری

1 . Transient
2 . Modular Three Dimensional Transport Model
3 . Zheng

4. Papadopulos
5. Modular Transport 3D Multi Species
6. Dispersion

𝑖𝑥𝜕

𝑗𝑥𝜕

𝑖𝑥𝜕

𝑡𝜕

𝑛𝑅 ∑ 𝑞𝑠 𝐶𝑠𝑘 +

که در آن:
𝜃 :تخلخل (بدون بعد):Ck،غلظت محلول آالینده ،)ML-3( k
 :tزمان :Xi,j ،فاصله در راستای محورهای مختصات کارتزین(،)L
 :Di,jضریب انتشار هیدرودینامیکی( :vi ،)L2T-1سرعت آب در
محیط متخلخل یا سرعت جریان دارسی( :qs ،)LT-1نرخ جریان
حجمی در واحد حجم آبخوان( :Csk ،)T-1غلظت آالینده kجریان
چاه و چشمه( :∑Rn ،)ML-3واحد واکنش شیمیایی.
بعد از مدلسازی کمی در دشت ورامین با استفاده از برنامه
 ، MODFLOWواردکردن دادههای کیفی به مدل انجام شد و
سپس با استفاده از برنامه  MT3DMSمدل اجرا شد .بدین منظور
آالینده نیترات با استفاده از غلظت نیترات چاههای شرب دشت
ورامین به مدل معرفی شد و دوره زمانی (طول دوره شبیهسازی)
از سال  1389تا سال  1391در نظر گرفته شد .در برنامه انتقال
جرم  MT3DMSعالوه بر پدیدة جابهجایی ،پدیدة پخشیدگی6
هم برای انتقال آالینده نیترات در آب زیرزمینی در نظر گرفته
شده است .باتوجهبه گستردگی ناحیه مورد بررسی ،تعیین مقدار
مناسب برای ضریب پخشودگی طولی و عرضی دارای پیچیدگی-
های قابلتوجهی است؛ باتوجهبه مطالعات قبلی نسبت مقدار
پخشیدگی افقی به طولی و نسبت مقدار پخشیدگی عمودی به
طولی برابر  0/1و ضریب پخش معادل  50متر بر روز و مقدار
تخلخل بین  0/2تا  0/35قرار داده شد.
دادههای موردنياز
مدل SINTACS

عمق تا سطح ايستابی
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آالینده در ناحیة غیراشباع بیشتر است و درنتیجه احتمال
ازبینرفتن آلودگی در طول مسیر حرکت با افزایش عمق سطح
ایستابی زیادتر میشود ( .)Naseri et al., 2011برای تهیه این الیه
از دادههای اندازهگیری سطح ایستابی در پیزومترهای منطقه
استفاده شد .عمق تا سطح ایستابی با میانگینگیری برای یک
دوره  5ساله به دست آمد .سپس الیه بر اساس روش کریجینگ
نقشه همارزش عمق تا سطح ایستابی استخراج گردید.

نفوذپذیری و درصد مواد آلی خاک دارد (.)Nakhaei et al., 2013
وجود مواد با بافت ریز مانند سیلت و رس ،درصد مواد آلی و
ضخامت خاک بیشتر ،تراوایی خاک را کاهش میدهد و برعکس
مواد درشتدانهتر مانند شن ،نفوذپذیری خاک و درنتیجه قابلیت
انتقال آالیندهها را به سیستم آب زیرزمینی افزایش میدهد
( .)Mahmoodzade et al., 2013با استفاده از نقشه خاکشناسی
که شرایط سطحی را نشان میدهد ،تیپهای مختلف خاک
شناسایی گردید و الیه خاک منطقه استخراج گردید.

مقدار آبی است که از سطح زمین نفوذ کرده و موجب انتقال
آلودگی بهصورت عمودی تا سطح ایستابی شده و بهصورت افقی
در آبخوان حرکت میکند .معموالً هرچه تغذیه بیشتر باشد
پتانسیل آلودگی آب زیرزمینی بیشتر خواهد بود .تغذیه از سطح
در اثر نفوذ آب از رودخانه ،بارش مؤثر ،آب برگشتی کشاورزی،
شرب و صنعت و ...میباشد .از آمار چاههای بهرهبرداری که
بهصورت تخلیه ساالنه ( )MCMهر چاه با درصد مصرف چاهها در
کشاورزی ،شرب و  ...استفاده شد و طبق گزارشهای آب
منطقهای %75 ،تخلیه چاههای شرب و صنعت و نیز  %35تخلیه
چاههای کشاورزی بهعنوان تغذیه آبخوان محاسبه و پس از تقسیم
تغذیه به مساحت تحت پوشش هر چاه  ،واحد تغذیه را
معادل( )m/dayبه دست آورده و پس از در نظر گرفتن منحنیهای
همبارش و نفوذ رودخانه ،بهعنوان تغذیه آبخوان به مدل وارد
میشود.

محيط آبخوان

تغذيه خالص

محيط غيراشباع

این الیه شامل محدوده بین سطح ایستابی و محیط خاک  -که
غیراشباع است  -میباشد .این محدوده اساس ًا غیراشباع میباشد
و یا بهصورت ناپیوسته اشباع میباشد و عبور آالینده و رقیق شدن
آن را کنترل میکند ( .)Ahmadi and Abromand., 2009این
بخش از خاک ،در نفوذ آب باران و آب سطحی به درون آبخوان
نقش اساسی ایفا میکند و مسیری است که آالینده طی میکند
تا به سطح آبخوان برسد .بهمنظور تهیه الیه محیط غیراشباع ،از
الگ چاههای مشاهدهای و بهرهبرداری موجود در دشت استفاده
گردید.
نوع خاک

این بخش شامل قسمت باالیی منطقه غیراشباع میباشد که تا
حد نفوذ ریشه گیاهان یا فعالیت موجودات ارگانیکی ادامه دارد
( .)Naseri and Sareminejad., 2011خاک اولین سطحی است
که آلودگی با آن در تماس است که بر روی میزان نفوذ و جذب
آلودگی در طول الیه خاک نیز تأثیر دارد (.)Shiva et al., 2011
پتانسیل آلودگی خاک بستگی به خصوصیاتی مانند بافت،

محیط آبخوان درواقع جنس مواد تشکیلدهنده آبخوان میباشد.
این پارامتر به خصوصیات مواد تشکیلدهنده منطقه اشباع نظیر
تخلخل و اندازه ذرات بستگی دارد و نشاندهنده حرکت آالیندهها
در درون آبخوان میباشد ( .)Brahim et al., 2012هرچه ذرات
آبخوان درشتتر باشد ،فضای بیشتری وجود دارد که حرکت آب
درون حفرهها راحتتر و سریعتر گردد .درنتیجه ذرات
درشتدانهتر نفوذپذیری و آسیبپذیری بیشتری دارند .بهمنظور
تهیه الیه محیط آبخوان ،از الگ چاههای مشاهدهای و بهرهبرداری
موجود در منطقه استفاده گردید که با استفاده از الگ حفاری هر
جنس را بهصورت رقوم ارتفاعی الیهبندی و وزندهی کرده و
سپس الیه محیط آبخوان ساخته شده است که به طور میانگین
تا عمق  100متر تا سطح آب مالک عمل قرار گرفته است.
هدايت هيدروليکی

توانایی مواد تشکیلدهنده آبخوان در انتقال آب را هدایت
هیدرولیکی گویند ،که به درصد فضاهای خالی مرتبط به هم در
الیه آبدار (تخلخل مؤثر) بستگی دارد( Mahmoodzade et al.,
 .)2013هرچه هدایت هیدرولیکی بیشتر باشد ،امکان جریان یافتن
آالیندهها در آبخوان بیشتر خواهد بود و آسیبپذیرتر خواهد بود
( .)Ahmadi and Abromand., 2009بهمنظور تهیه هدایت
هیدرولیکی ابتدا از دادههای آزمایش پمپاژ که توسط اداره آب
منطقهای استان تهران انجامشده ،الیه ضریب قابلیت انتقال به
دست میآید .سپس با تقسیم نقاط نظیر به نظیر این الیه بر
ضخامت اشباع آبخوان الیه هدایت هیدرولیکی به دست میآید
الزم به توضیح است به دلیل اینکه حالت تعادل بین منطقه
اشباع و غیراشباع وجود دارد و عمالً نفوذ آب از منطقه غیراشباع
به منطقه اشباع منتهی میشود ،ازاینرو از اطالعات پمپاژ الیه
ضریب قابلیت انتقال به دست میآید.
توپوگرافی

پارامتر توپوگرافی در مدل  SINTACSدرواقع شیب سطح زمین
است .شیب سطح زمین بر حرکت و نفوذ مواد آالینده تأثیر
میگذارد .هر چهقدر که میزان شیب کم باشد ،مدتزمان تماس
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آالینده با سطح زمین افزایش مییابد و به دنبال آن احتمال نفوذ
آن به درون زمین نیز افزایش مییابد .درنتیجه با کاهش شیب
سطح زمین ،امکان آسیبپذیری آبخوان افزایش مییابد ( Fadae
 .)nobakhtegan et al., 2014بهمنظور تهیه الیه توپوگرافی ،مدل
رقومی ارتفاعی منطقه تهیه گردید .سپس نقشه شیب از این مدل
رقومی منطقه استخراج گردید.
شبيهسازی عددی

در شبیهسازی  MODFLOWدادههای مختلفی اعم از فیزیک
آبخوان ،هیدرودینامیک آبخوان و تغذیه و تخلیه آبخوان موردنیاز
است ،بنابراین روش تهیه و پردازش هریک از این پارامترها
بهتفصیل در ذیل شرح داده میشود.
دادههای فيزيک و هندسه آبخوان
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چاههای بهرهبرداری ،چشمههای آبرفتی و قنوات عمده عوامل
تخلیه آبهای زیرزمینی هستند .از آمار دریافتی آب منطقهای
حدود  2300حلقه چاه بهرهبرداری در نظر گرفته شد .عالوه بر
این در محدوده موردمطالعه  8قنات موجود است که تخلیه آنها
برحسب واحد (مترمکعب در روز) به الیه مربوطه منتقل میگردد.
دادههای مربوط به سنجش و پايش

عمق سطح آب زیرزمینی دشتها در چاههای مشاهدهای که بدین
منظور حفر شده است ،بهصورت ماهانه قرائت و ذخیره میگردد.
از آمار و اطالعات چاههای مشاهدهای که تقریباً در همه دشتهای
کشور با تراکم نسبتاً مناسب حفر شده است ،جهت مدلسازی
جریان آب زیرزمینی استفاده میگردد .در محدوده موردمطالعه
 58حلقه چاه مشاهدها ی موجود است که از تراز سطح آب این
چاهها برای مقایسه تراز مشاهداتی و محاسباتی برای کالیبراسیون
سایر پارامترها ازجمله ضریب هیدرولیکی آبخوان ،میزان تغذیه
سطحی (بارش مؤثر و آب برگشتی) و غیره استفاده میشود.

با شناخت مرز حوضه آبریز یا مرز محدوده مطالعاتی ،تعیین مرز
مدل ،تراز سطح زمین ،تراز سنگ کف میتوان هندسه آبخوان را
تهیه و بهصورت سهبعدی بررسی نمود .شرایط مرزی سفرههای
آب زیرزمینی در مدل  MODFLOWبه صورتهای مختلف،
ناتراوا  1با سطح ثابت ،2با سطح کلی  ،3با سطح مشخص 4و غیره
شبیهسازی میشود .در شرایط مرزی که به خط مرزی آبخوان
اعمال میگردد ،مقادیر سطح تراز آب زیرزمینی به دو گره ابتدا و
انتهای آن وارد میشود .در سلولهای بین دونقطه و بر روی آن
خط ،مقادیر دو گره بهصورت خطی درونیابی میشود.

پارامترهای مؤثر در هریک از روشهای شبیهسازی منتج به نقشه-
ها و نمودارهایی شد که تفسیر آن به این صورت است که مناطق
آسیبپذیر و همچنین مناطق مستعد به آالینده نیترات را نشان
میدهد .در ذیل نتایج هر یک از روشها بهصورت جداگانه و
همچنین مقایسه بین نتیجه دو روش بیان میشود.

دادههای مربوط به مشخصات هيدروديناميکی آبخوان

نتايج مدل SINTACS

ضریب هدایت هیدرولیکی (افقی و عمودی) ،ضریب ذخیره در
آبخوانهای تحتفشار یا ضریب آبدهی ویژه در آبخوانهای آزاد،
تخلخل کل آبخوان ،ضریب پخش طولی (در شبیهسازی آالیندهها
کاربرد دارد) از مشخصههای هیدرودینامیکی آبخوان به شمار
میرود .با استفاده از نقشه قابلیت انتقال آب و نقشه ضخامت
اشباع آبرفت ،الیه اطالعاتی ضریب هدایت هیدرولیکی به دست
میآید .با استفاده از گزارشهای ژئوفیزیک و ژئوالکتریک ،ضریب
تخلخل کل آبخوان بین  0/2تا  0/3در نظر گرفته شد و ضریب
پخش طولی  30متر بر روز قرار داده شده است که به روش سعی
و خطا با تغییر این ضرایب مدل کیفی واسنجی شد.

جهت بررسی آسیبپذیری آبخوان ورامین به روش
هفت الیه اطالعاتی شامل پارامترهای عمق تا سطح ایستابی و
تغذیه خالص و محیط غیراشباع و نوع خاک و محیط آبخوان و
هدایت هیدرولیکی و توپوگرافی و کاربری اراضی در محیط GIS
تهیه و در شکل ( )4ارائه شده است و سپس شاخص نهایی
آسیبپذیری ذاتی آبخوان موردمطالعه محاسبه شد که با
درنظرگرفتن پارامتر کاربری اراضی منطقه شکل ( ،)4-8نقشه
آسیبپذیری ویژه آبخوان حاصل گردید .شاخص آسیبپذیری
ذاتی و ویژه مدل  SINTACSمطابق رابطه ( )1در شکل( )5-1و
( )5-2آورده شده است .برایناساس ،شاخص نهایی آسیبپذیری
ذاتی ،به ترتیب برای آسیبپذیری ذاتی  SINTACSبین  92تا
 168و برای آسیبپذیری ویژه  SINTACSبین  119تا  208قرار
گرفت .همانطور که مشاهده میشود با درنظرگرفتن الیه کاربری
اراضی میزان آسیبپذیری به میزان چشمگیری افزایش مییابد
که این نشاندهنده تأثیرپذیری این الیه در بررسی آسیبپذیری
آبخوان میباشد .این پهنهبندی نشان میدهد که پتانسیل

1. no-flow
2. Constant Head

3. General Head
4. Specified Head

دادههای مربوط به تغذيه آبخوان

تغذیه از سطح در اثر نفوذ آب از رودخانه ،بارش مؤثر ،آب
برگشتی کشاورزی ،شرب و صنعت و ...میباشد؛ که در بخش قبل
نحوه محاسبه تغذیه آبخوان شرح داده شده است.
دادههای مربوط به منابع مصارف و بهرهبرداری

يافتهها

SINTACS
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آسیبپذیری در این دشت متغیر و بین کم تا زیاد میباشد .اراضی
مخروطافکنهای و بستر رودخانه جاجرود از پتانسیل آسیبپذیری
زیادی برخوردار است .درحالیکه این پتانسیل آسیبپذیری در
بخشهای شرقی و جنوب شرقی منطقه پایین میباشد و قسمت
اعظم دشت از پتانسیل آسیبپذیری متوسط برخوردار است .برای
درک بهتر و نشاندادن مناطق حفاظتی آب زیرزمینی ،منطقه به
 3کالس حفاظتی کم ،متوسط ،زیاد ،مطابق شکل ()5-3
طبقهبندی گردید.
تحليل حساسيت

تحلیل حساسیت اطالعات مفیدی در مورد تأثیر مقادیر رتبهها و
وزنهای اختصاصیافته به هر پارامتر فراهم میکند و به تحلیلگر
در مورد قضاوت دربارة اهمیت عناصر کمک میکند ( Huan et
 .)al., 2012بهطورکلی تحلیل حساسیت به مطالعه سهم متغیرها
و پارامترهای ورودی بهصورت منفرد در خروجی مدل تحلیلی می
پردازد ( .)Napolitano and Fabbri., 1996بدین منظور میتوان
به دو نوع تحلیل حساسیت حذف پارامتر و تحلیل حساسیت تک
پارامتری که در اکثر تحقیقات انجام شده است اشاره نمود:

تحليل حساسيت حذف پارامتر

تحلیل حساسیت حذف پارامتر ،حساسیت نقشه آسیبپذیری را
به حذف یک یا چند پارامتر نشان میدهد و از طریق رابطه ()4
محاسبه میگردد (.)Lodwick et al., 1990
(رابطه )4

) × 100

پارامتر بر روی شاخص آسیبپذیری ویژه میباشد جدول (.)2
پارامتر عمق تا سطح ایستابی بیشترین تأثیر را در آسیبپذیری
آبخوان دارد زیرا هرچه عمق تا سطح ایستابی کمتر باشد
مدتزمان رسیدن آالینده به آب زیرزمینی و ماندگاری آالینده در
ناحیه غیراشباع کمتر است که با نمونهبرداریهای متعدد از
چاههای مشاهدهای و استفاده از دستگاههای اندازهگیری با دقت
باالتر میتوان به تهیه و جمعآوری این پارامتر پرداخت.

 -1-2تحليل حساسيت حذف پارامتر نقشه آسيبپذيری ذاتی SINTACS

S
I
N
T
A
C
S

حداقل
0
0/051
0
0
0
0
0/075

شاخص حساسیت به روش حذف پارامتر()%
حداکثر
میانگین
0/571
0/227
0/456
0/237
0/473
0/133
0/354
0/132
0/231
0/085
0/156
0/083
0/323
0/182

انحراف معیار
0/145
0/094
0/132
0/081
0/047
0/038
0/058

 -2-2نتايج آماری تحليل حساسيت حذف پارامتر نقشه آسيبپذيری ويژه SINTACS

پارامتر
حذفشده
S
I
N
T
A
C
S
L

حداقل
0/003
0
0
0
0/003
0
0/167
0

N

که در آن  Sمیزان حساسیت V ،و ´ Vبه ترتیب،
شاخصهای خطر آلودگی بدون حذف و با حذف پارامتر میباشند،
 Nو  nتعداد الیههای اطالعاتی مورداستفاده برای محاسبة Vو
´ Vهستند .نتایج حاصل از تحلیل حساسیت حذف پارامتر نشان
میدهد که پارامتر عمق تا سطح ایستابی با ضریب حساسیت
 0/145مؤثرترین پارامتر بر روی شاخص آسیبپذیری ذاتی و
پارامتر کاربری اراضی با ضریب حساسیت  0/108مؤثرترین

جدول  -2نتايج آماری تحليل حساسيت حذف پارامتر نقشه آسيبپذيری ذاتی و ويژه SINTACS

پارامتر
حذفشده

´𝑉 𝑉
𝑛

| | −

𝑁(=𝑆

شاخص حساسیت به روش حذف پارامتر()%
حداکثر
میانگین
0/578
0/271
0/319
0/108
0/367
0/159
0/489
0/249
0/367
0/182
0/214
0/054
0/459
0/314
0/503
0/369

انحراف معیار
0/164
0/091
0/089
0/101
0/085
0/043
0/058
0/108

(علمی  -پژوهشی)
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شکل  -1-4نقشه پهنه بندی عمق تا سطح ايستابی آبخوان دشت ورامين

شکل  -5-4نقشه پهنه بندی محيط آبخوان دشت ورامين

شکل  -2-4نقشه پهنه بندی تغذيه خالص آبخوان دشت ورامين

شکل  -4-4نقشه پهنه بندی خاک دشت ورامين

شکل  -3-4نقشه پهنه بندی محيط غيراشباع آبخوان دشت ورامين

شکل  -6-4نقشه پهنه بندی توپوگرافی آبخوان دشت ورامين
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شکل  -7-4نقشه پهنه بندی هدايت هيدروليکی آبخوان دشت ورامين

شکل -8-4نقشه کاربری اراضی دشت ورامين

شکل  -4نقشه پارامترهای روش SINTACS

شکل -1-5نقشه شاخص آسيبپذيری آبخوان دشت ورامين

شکل -2-5نقشه آسيبپذيری ويژه آبخوان دشت ورامين

شکل  -3-5نقشه پهنهبندی آسيبپذيری ويژه دشت ورامين
شکل  -5نقشه شاخص آسيبپذيری ذاتی و ويژه دشت ورامين
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(علمی  -پژوهشی)

واسنجی مدل

یکی از قسمتهای مهم مدلسازی آبهای زیرزمینی ،واسنجی
پارامترهایی است که با عدم قطعیت همراه بوده و برآورد دقیق
آنها در همه قسمتهای سیستم واقعی امکانپذیر نیست.
بهطورکلی فرآیند تغییر در پارامترهای مدل در یک دامنة مورد
قبول ،تا زمانی که اختالف بین بار هیدرولیکی شبیهسازیشده
توسط مدل و مشاهدهای (در صحرا) به یک حد قابلقبول برسد،
واسنجی مدل آب زیرزمینی نامیده میشود .ازجمله پارامترهای
معمولی که در فرآیند واسنجی مدل در کد  MODFLOWاصالح
میگردند می توان به شرایط مرزی ،تغذیه و هدایت هیدرولیکی
اشاره نمود .در  GMSجهت کالیبراسیون و تخمین مقدار

پارامترهای مورداستفاده در مدلسازی آب زیرزمینی از روش
 PESTاستفاده میشود .نرمافزار 1 PESTکه اختصار کلمات
میباشد یکی از پرکاربردترین نرمافزارهای بهینهسازی خطی و
غیرخطی است.
برای واسنجی مدل در حالت ماندگار پارامتر هدایت
هیدرولیکی و تغذیه خال ص در نظر گرفته شد و برای حالت غیر
ماندگار پارامتر ضریب آبدهی ویژه واسنجی شد .نقشه هدایت
هیدرولیکی و آبدهی ویژه بعد از واسنجی حالت غیرماندگار مدل
بهمنظور تفسیر بهتر نتایج اجرای مدل در اشکال( )6-1و ()6-2
آورده شده است.

شکل  -1-6نقشه هدايت هيدروليکی آبخوان (واسنجی مدل در حالت

شکل  -2-6نقشه ضريب آبدهی ويژه آبخوان (واسنجی مدل در حالت

غير ماندگار)

غير ماندگار)

صحت سنجی مدل

صحتسنجی در واقع فرایندی است که پس از بهینهکردن
پارامترها در واسنجی ،پارامترهای ورودی در دورهای غیر از دورة
واسنجی به مدل وارد شده و نتایج آنها مقایسه میشود؛ صحت
مدل با اعمال دوره تنشی متفاوت از دوره تنش مرحله
کالیبراسیون مورد بررسی و تأیید واقع میشود.
پس از واسنجی مدل در شرایط غیر ماندگار ،مدل در یک
بازه یکساله (فروردین  1392تا اسفند  )1392مورد صحت
1. Politic Economy Society Trade
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سنجی قرار گرفت که متناظر با دوره تنش جدید ،دادههای
چاههای مشاهدهای و بهرهبرداری در دوره صحت سنجی تهیه و
وارد مدل میگردد و مدل را پس از ورود دادهها اجرا گردید.
بررسی توزيع مکانی نيترات در دشت ورامين با استفاده از مدل
MT3DMS

بهمنظور آگاهی از روند تغییرات نیترات در دشت ورامین با
استفاده از نتایج تحلیل شیمیایی تعدادی از چاههای شرب ،غلظت
نیترات در دشت ورامین در سال  1389ترسیم شده است که در
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شکل( )1-7آورده شده است .محدودة توزیع مکانی این دادهها
بیشتر در شهر و اطراف آن بوده که در شکل ()2-7

نمایشدادهشده است.

غلظت نيترات در چاههای آب شرب
90
80
60
50
40
30
20
10

غلظت نيترات ()mg/lit

70

0

چاههای آب شرب
شکل  -1-7نقشه غلظت نيترات در سطح چاههای شرب محدوده مطالعاتی ورامين (( )mg/litسال )1389

شکل  -2-7نقشه توزيع مکانی نيترات در سطح چاههای شرب محدوده
مطالعاتی ورامين(( )mg/litسال )1389

در شکل ( )7-3نقشه خروجی مدل  MT3DMSدر سال
 1391آورده شده است.
مقايسه مدل عددی سهبعدی ( )MT3DMSو مدل SINTACS

تفسیر نتایج حاصل از مدل  SINTACSبه اینگونه است که
پتانسیل آسیبپذیری در این دشت متغیر و بین کم تا زیاد می-
باشد .بهعنوان نمونه اراضی مخروطافکنهای و بستر رودخانه
جاجرود از پتانسیل آسیبپذیری زیادی برخوردار است.

شکل  -3-7نقشه غلظت يون نيترات در سال )mg/lit( 1391

درحالیکه پتانسیل آسیبپذیری در بخشهای شرقی و جنوب
شرقی منطقه پایین میباشد و قسمت اعظم دشت از پتانسیل
آسیبپذیری متوسطی برخوردار است.
در مقابل با استفاده از کد  MODFLOWبه مدلسازی
کمی آبخوان مذکور پرداخته شد که برای پیشبینی مقدار نیترات
مدل  MT3DMSبا مدل  MODFLOWتلفیق شد و نتایج
حاصل بیانگر این بود که چاههای آب شرب سناردک ،گل عباس

نقريان و همکاران :مقايسه مدل ارزيابی آسيبپذيری آبخوان ...

(علمی  -پژوهشی)

و چاه مورت که در بخش پیشوا و چاههای باغصالح ،ده شریفا،
کهریزک و کالته که در بخش ورامین قرار دارند دارای بیشترین
مقدار نیترات بوده و در مقابل چاههای طغیان و بیر  4در نواحی
جوادآباد و قسمت شمالی آبخوان (اراضی مخروطافکنه جاجرود)
دارای کمترین مقدار نیترات میباشند.
خروجی مدل  MT3DMSبهصورت کنتور بوده که به فرمت
 Shape fileبه محیط  GISبرده شد و سپس به نقاط متناظر
تبدیل کرده؛ همچنین خروجی مدل  SINTACSرا که بهصورت
رستر بود با استفاده از دستور  Raster to pointبه نقاط متناظر
تبدیل کرده و سپس نقاط متناظر خروجی دو مدل را در
مشبندی  1000در  1000به محیط اکسل برده و با یکدیگر
مقایسه کرده که پس از حذف دادههای پرت ،میزان همبستگی با
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محاسبه  R2بهدستآمده است .سپس برای مقایسه نتایج دو مدل
 SINTACSو  ، MT3DMSابتدا الیه کنتور خروجی از مدل
 MT3DMSرا به محیط  GISبرده و با الیه رستری خروجی مدل
 SINTACSبه نقاط متناظر در مشبندی  1000در  1000تبدیل
کرده ،به صورتی که نقاط نظیر به نظیر مورد مقایسه قرار گرفت؛
مدلهای ارزیابی آسیبپذیری عمدتاً در زمانهایی که آسیبپذیری
باالست بهازای مقادیر باالی نیترات ،بهتر عمل میکنند ( Asghari
 )moghadam et al., 2016؛ لذا از مقایسه مدل  SINTACSو
غلظتهای باالی نیترات  ،برای آسیبپذیری زیاد و نیترات از بازه
( 70 )mg/litتا  R2 ،95برابر  0/5و برای نیترات از بازه (80 )mg/lit
تا  95میزان  R2برابر  0/65به دست آمدکه نشاندهنده همبستگی
قابل قبولی بین دو مدل است شکل(.)7-4
140
120

y = 1.1225x - 104.97
R² = 0.6524

100

60

)NO3(mg/lit

80

40
20

0
250

200

150

100

50

0

آسيبپذيری ويژه
شکل  -4-7نمودار مقايسه آسيبپذيری ويژه  SINTACSو خروجی مدل MT3DMS

نتيجهگيری
باتوجهبه اینکه آبخوان آبرفتی دشت ورامین یکی از مهمترین
منابع آب زیرزمینی استان تهران به شمار میرود ،این دشت برای
مطالعه انتخاب گردید .در این تحقیق با استفاده از دو مدل
 SINTACSو  MODFLOWمناطق آسیبپذیر آبخوان دشت
ورامین شناسایی و پهنهبندی شد .در نقشه شاخص آسیبپذیری
 SINTACSمشاهده میشود که در حوالی چاههای کالته،
کهریزک ،چاله مورت و طارند  2آسیبپذیری زیاد میباشد.
همچنین نتایج حاصل از مدل ( MODFLOWبرنامه کیفی آن
یعنی مدل  )MT3DMSبیانگر این است که چاههای آب شرب
سناردک ،گل عباس و چاه مورت در بخش پیشوا و چاههای باغ
صالح ،ده شریفا ،کهریزک و کالته در بخش ورامین دارای نیترات

باال بوده و در مقابل چاههای طغان و بیر  4در قسمتهای جنوبی
و شمال آبخوان دارای مقدار نیترات کمی میباشند .از طرفی در
مناطق شمالی دشت به دلیل عدم دسترسی به اطالعات آب شرب
و فاضالب ورودی به رودخانه از سوی شرکت آب منطقهای و
شرکت آب و فاضالب و قرارگیری محدوده در طبقهبندی پدافندی
و محرمانه؛ نتایج مدل MT3DMSبهشدت تحتتأثیر خود قرار
گرفت؛ ازاینرو در آن مناطق دادههای واقعی دریافت نشده است
و شاهد مقادیر پائین نیترات در مدل و اختالف بین دو مدل می-
باشد .همچنین یافتههای دو مدل با یکدیگر تا حدودی تطابق
مناسبی دارند .از این یافتهها میتوان در جهت مدیریت هر چه
صحیحتر در انتخاب کاربری اراضی استفاده کرد بهگونهای که چاه-
های آب شرب را به نواحی خارج از مناطق ذکر شده (خارج از

) پژوهشی-  (علمی1401  فروردين،1  شماره،53  دوره،تحقيقات آب و خاک ايران

سپاسگزاری
این مقاله از پایاننامه دوره کارشناسی ارشد مصوب و دفاعشده در
 نویسندگان بر خود.دانشگاه تربیت مدرس استخراج شده است
الزم میدانند مراتب تشکر صمیمانه خود را از آب منطقهای استان
. اعالم نمایند،تهران
""هيچگونه تعارض منافع توسط نويسندگان وجود ندارد
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 از جمله مهمترین دالیل افزایش آالینده.بافت مسکونی) منتقل کرد
نیترات در چاههای نامبرده دفع فاضالب انسانی و عدم وجود شبکه
 در مورد حساسیت آسیبپذیری نسبت.جمعآوری فاضالب میباشد
 هم اشاره شود و در مورد توصیه به استفادهSINTACS به پارامترها
از این روش بهجای مدل عددی که نیاز به دادههای بسیار زیاد دارد
.و مراحل واسنجی و صحتسنجی پیچیده دارد
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