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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 non-

agricultural 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. 

Keywords: Aquifer, River, TDS, NO3. 

 

  

                                                                                                                                                                                                 
* Corresponding Author’s Email: janatrostami@guilan.ac.ir 

https://ijswr.ut.ac.ir/issue_9957_10143.html
https://dx.doi.org/10.22059/ijswr.2020.285606.668264


  1399 ، مرداد ماه5، شماره 51، دوره تحقيقات آب و خاک ايران 1152

 RT3D و MODFLOW ،MT3Dهای با استفاده از مدل اختالط آب سطحی و زيرزمينیناحيه  سازیمدل

 2، کورش محمدی1*رستمی، سميه جنت1فاطمه يوسفی کوريجانی

 گروه مهندسی آب، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیالن، رشت، ایران.. 1

 ، کانادا.تورنتوکانادا،  هیدروژئولوژی و مدلسازی آب زیرزمینی، شرکت آرکادیس. 2

 (30/11/1398تاریخ تصویب:  -20/11/1398تاریخ بازنگری:  -7/5/1398)تاریخ دریافت: 

 چکيده

 هایآالینده طریق، این از و شوندمی سطحی مخلوط و زیرزمینی هایاست که در آن آب فعالی یمنطقه اختالط یناحیه

در مطالعه حاضر به نقش ناحیه اختالط رودخانه زرجوب  .شوندمی تقلمن زیرزمینی هایآب به سطحی هایآب موجود در

پرداخته شده است. برای رسیدن به این  سازیمدلو آبخوان فومنات و بررسی تأثیر آن بر کیفیت آب زیرزمینی از طریق 

برداری ب نمونه، از سه نقطه در رودخانه زرجوب و سه حلقه چاه در اطراف رودخانه زرجو1395-96هدف، در سال آبی 

( مورد بررسی قرار گرفت. هنگامی 3NO( و واکنشی )TDSانجام شد. در ادامه، ناحیه اختالط برای دو پارامتر غیرواکنشی )

و  MODFLOWهای رودخانه و استفاده از مدل TDSبود با تغییر غلظت  TDSکه هدف تعیین ناحیه اختالط پارامتر 

MT3D ی بررسی شد. نتایج نشان داد که ناحیه زراعریغنه زرجوب در دو فصل زراعی و رفتار آبخوان در مجاورت رودخا

توجهی این فاصله در فصل زراعی به طور قابل کهیدرحالمتری از رودخانه است.  20ی در فاصله زراعریغاختالط در فصل 

دو فصل نشان داد که غلظت  آب زیرزمینی در TDSگیرد. همچنین ارزیابی غلظت متری از رودخانه قرار می 20کمتر از 

TDS خوان برداری از آبتواند به دلیل افزایش بهرهدر فصل زراعی کاهش بیشتری نسبت به فصل غیرزراعی دارد که این می

های از مدل 3NOو سرعت باالتر حرکت آب زیرزمینی در فصل زراعی باشد. سپس، برای تعیین ناحیه اختالط پارامتر 

MODFLOW   وRT3D ج . نتایشدهای میکروبی، مدل در دو حالت اجرا ده شد. در این بخش برای تعیین اثر فعالیتاستفا

گیرد، متری از رودخانه قرار می 25نشان داد که در حالت بدون اعمال تجزیه زیستی در ناحیه اختالط، این ناحیه در فاصله 

 گیرد.متر قرار می 20تر از که در حالت اعمال تجزیه زیستی، ناحیه اختالط در فاصله کمدرحالی

 .TDS ،3NOآبخوان، رودخانه،  کليدی: هایواژه

 

 مقدمه
های سطحی و زیرزمینی منابع آب قابل برداشت به دو گروه آب

ای گانهجدا هایمؤلفهشوند که در چرخه هیدرولوژیکی می تقسیم

رار ق ریتحت تأثنیستند و از لحاظ کیفی و کمی یکدیگر را 

به سطح آب سطحی و آب زیرزمینی، جهت  توجه بادهند. می

باشد و ممکن است های ورودی اغلب ثابت نمیآالیندهجریان و 

کلی، طور. به(Spanoudaki et al., 2009) در طول زمان تغییر کند

 ارتباط شناخت نیازمند آب، منابع منطقی و صحیح مدیریت

 .(Winter, 1998)باشد می و زیرزمینی سطحی منابع آب متقابل

افزایش پمپاژ  ،های سطحیهای اخیر محدودیت منابع آبدر دهه

در  هاآالیندهچنین باال رفتن غلظت های آب زیرزمینی و همسفره

دی ی جآب سطحی و زیرزمینی به یک مسئلهمنابع های سیستم

 مطالعاتی. (Bailey et al., 2015) محیطی تبدیل شده استزیست

 هایآب منابع مختلف هایپارامتر کیفی ارزیابی زمینه در که
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 در آبخوان و رودخانه که هاییمکان در زیرزمینی و سطحی

 دهد کهمی ت، نشانشده اس انجام دارند، قرار یکدیگر مجاورت

 حد تا عمقکم هایآبخوان در خصوص به زیرزمینی آب کیفیت

 ;Costa et al., 2016)است  سطحی آب کیفیت به وابسته زیادی

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., 2016) .،هایآب منابع که آنجا از بنابراین 

 حفاظت دارند، قرار مختلف هایپارامتر معرض در تربیش سطحی

 .است ضروری هااین پارامتر منابع بررسی و هارودخانه آب کیفی

 در مهمی نقش زیرزمینی و سطحی هایآب بین تبادالت

. (Zhang et al., 2017)کنند می ایفا هیدرولوژیکی فرآیندهای

های سطحی به سیستم آب زیرزمینی مجاور و یا زیرین جریان

های بستر رودخانه، بازه د متصل هستند و آب در مقیاسخو

 یهابه کانال زیرزمینی شود. آبجا میآبریز جابه رودخانه و حوضه

 هایآب به های سطحیجریان شوند وسطحی تخلیه می آب
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 ,Harvey and Fuller)شوند وارد می مجاور و زیرین زیرزمینی

1998; Winter, 1998)، به  ذرد وگمی بستر رودخانه از آب جریان

اشباعی را  جریان آنجاکند، در حرکت می بستر سمت پایین

 ینا تواند دوباره به جریان سطحی برگردد،دهد که میتشکیل می

 تعریف ی اختالطناحیه ای درپدیده عنوان به اشباع جریان

 هایاست که در آن آب فعالی یمنطقه اختالط، یناحیه .شودمی

 طریق، این از و شوندمی لوطسطحی مخ هایآب و زیرزمینی

 زیرزمینی هایآب به سطحی هایآب موجود در هایآالینده

این اختالط، با ایجاد شرایط منحصر به فرد  .شوندمی منتقل

هایی که از باالدست رودخانه تواند مقادیر پارامتربیوژئوشیمی می

 اختالط، شوند را کاهش دهد. مناطقبه آب زیرزمینی وارد می

موجودات ریزی مانند  پناهگاه و اند زیستگاهتومی

. ناحیه (Hester et al., 2016)ها باشد میکروب ها ومیکروارگانیسم

 قشن و کندمی حذف را( نیترات مانند) های انسانیآالینده اختالط

 گیریاندازه رو، این دارد. از شیرین آب کیفیت حفظ در اساسی

 و مکانی تغییرات و هاآالینده کاهش برای اختالطناحیه  ظرفیت

 مناطق در انسانی هایآلودگی کارآمد کنترل برای آن، زمانی

 Meghdadi and)است  ه و آبخوان دارای اهمیترودخان ناپایدار

Javar, 2018)موضوعات از یکی اختالط یناحیه درست . تعیین 

 زیرزمینی و سطحی جریان بین ارتباط شناخت در مؤثر و مهم

 هایهزینه و انرژی باالی تقاضای دلیل به حاضر، حال در. است

 راهکار یک یافتن آلوده، زیرزمینی هایآب تصفیه به مربوط

 امری ودهآل زیرزمینی آب احیای برای صرفه به مقرون و کارآمد

 هایآب آلودگی مدیریت و جلوگیری برای بنابراین. است ضروری

 است برخوردار زیادی اهمیت از اختالط ناحیه تعریف زیرزمینی،

(Kim et al., 2014). و بررسی برای استفاده مورد هایاز روش 

 جریان، پیزومترهای توان روشمی اختالط یناحیه توصیف

 آزمایش بخار، گیریاندازه سیالب، پایش هایچاه سنجی،نشت

 یابی،رد مطالعات اشباع، رسوبات هیدرولوژیکی خواص تعیین برای

 زا بردارینمونه جریان، جهت و ارتفاع سطح ایستابی توزیع رسم

 بادلت میزان و مکان سازیمدل ژئوشیمیایی، و زیستی ترکیبات

 ترینو ساده یکی از بهترین. (Buss et al., 2009)را نام برد  آب

، استفاده از و مشخص کردن ناحیه اختالط ها برای بررسیروش

Boano et al. (2014 ). (Woessner, 2017) است سازیمدلروش 

 فرایندهای نمایش برای سازیمدل هایروش از جامعی ررسیب

 هایمقیاس در اختالط ناحیه در واقع بیوژئوشیمی و فیزیکی

اکنون ت به طور کلی،. دادند انجام آبریز حوضه و نهرودخا بازه بستر،

 هایحلراه فلوم، هایآزمایش و آزمایشگاهی فیزیکی هایمدل

                                                                                                                                                                                                 
1. Modular Three-Dimensional Transport 

 وردم ناحیه این تبادالت تخمین برای عددی سازیمدل و تحلیلی

. به عنوان مثال، (Cardenas, 2015)اند گرفته قرار استفاده

Storey et al. (2003) از استفاده با MODFLOW کنترل عوامل 

 خشب در را هاآن فصلی تغییرات و اختالط ناحیه تبادل هایجریان

 Kasahara andدادند.  قرار بررسی مورد رودخانه عمقکم

Wondzell (2003 )را ماندگاری زمان و اختالط ناحیه شارهای 

 نسبی اثرات و کردند برآورد ستانیکوه هایرودخانه در

 .دکردن بررسی ناحیه این در را شناسیزمین مختلف هایویژگی

Boano et al. (2014 ) استفاده  سازیمدلتصویر جامعی از رویکرد

ی سازی فرآیندهای فیزیکی و بیوژئوشیمی ناحیهشده در شبیه

 آب نجریا هایاند. مدلهای مختلف ارائه دادهاختالط در مقیاس

 افتدیم اتفاق تبادل که جایی در اختالط را تبادالت اثر زیرزمینی،

سازی ناحیه اختالط را شبیه در شار نرخ ماندگاری و زمان و

 نواحی سازیشبیه برایLautz and Siegel (2006 ) .کندمی

 مدل رودخانه از یک امتداد در موجود هایمسیر اطراف در اختالط

MODFLOW 1 وMT3D هاآن سازیمدل نتایج. کردند ادهاستف 

 روند عمدتا اختالط ناحیه در سطحی هایآب حرکت که داد نشان

 موانع موجود در مسیر جریان که داد نشان چنینهم و دارد افقی

 که دارد زیرسطحی آب به سطحی آب هدایت در مهمی نقش

 و جریان بستر سراسر در آب شار میزان ترینبیش ایجاد باعث

 دیگر هب نسبت عرضی مقطع سطح برابر دو با اختالط ناطقم ایجاد

 . شودمی اختالط مناطق

به طور کلی، منابع اصلی و علل آلودگی آب سطحی و 

توان به انواع شهری، صنعتی و کشاورزی تقسیم زیرزمینی را می

 یالناستان گ در آب منابع زمینه در مشکالت و مسائل از یکی کرد.

 یو زیرزمین سطحی هایآب منابع کیفیت که هاستآلودگی انواع

 داده تهدید قرار مورد شدیدا استان مرکزی مناطق در ویژهبه را

های ناشی از عملیات کشاورزی مانند کوددهی و آلودگیاست. 

پاشی که مواد شیمیایی و سمی توسط آبیاری وارد رودخانه و سم

 بر آن شوند. عالوهتوسط آبشویی از خاک وارد آب زیرزمینی می

عتی های صنصنعت استان گیالن نیز افزایش یافته است و شهرک

ها فاقد بسیاری در این استان احداث شده است، که اکثر آن

ها و آب زیرزمینی سیستم تصفیه پساب هستند و وارد رودخانه

های موجود در رودخانه شوند. بنابراین، با توجه به تنوع آالیندهمی

های شهر رشت واقع ترین رودخانهآلوده زرجوب به عنوان یکی از

در استان گیالن، در این مطالعه رفتار این رودخانه و آبخوان 

های و نیترات به عنوان نماینده آالینده TDSفومنات در برابر 

 یسازمدلواکنشی و غیرواکنشی مورد بررسی قرار گرفت. برای 
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رای استفاده شد، اما ب MT3D، از مدل TDSرفتار و انتقال 

تواند رفتار نیترات، به دلیل اینکه این مدل نمی سازیمدل

های شیمیایی مانند فرآیندهای ژئوشیمیایی و یا واکنش

سازی کند از مدل انتقال واکنشی آب بیولوژیکی را شبیه

 RT3Dو  MT3Dهای . مدلشد( استفاده RT3D) 1زیرزمینی

اع بار ادیر ارتفسازی انتقال امالح در سیستم آبخوان، مقبرای شبیه

هیدرولیکی )سطح ایستابی( و سرعت جریان آب زیرزمینی را از 

کنند. بنابراین در این مطالعه با دریافت می MODFLOWمدل 

 هایبا استفاده از مدل شدهای انجام شده، سعی بررسیتوجه به 

ارتباط کیفی  RT3Dو  MODFLOW ،MT3Dسازی شبیه

واقع در استان گیالن بررسی آبخوان فومنات و رودخانه زرجوب 

ه، در منطق مؤثرها و مدیریت گیریشود و به منظور اتخاذ تصمیم

های واکنشی و غیرواکنشی ناحیه اختالط آن در دو حالت آالینده

 .شدشناسایی 

 مواد و روش

 موقعيت منطقه مورد مطالعه

 قرار گیالن استان در و ایران شمال در فومنات مطالعاتی محدوده

 خزر، دریای و انزلی تاالب به شمال از محدوده (. این1شکل دارد )

 غرب و جنوب از کوچصفهان،-آستانه مطالعاتی محدوده به از شرق

-مطالعاتی طارم هایمحدوده با تالش ارتفاعات الرأس خط از طریق

 شمال در چافرود رودخانه کند.پیدا می مجاورت تالش و خلخال

 بخش ترینجنوبی در پیربازار و رودخانه محدوده حد ترینغربی

ای استان آب منطقه یهاگزارشبا توجه به  .دارند قرار محدوده

 8/3828گیالن، وسعت محدوده مطالعاتی فومنات برابر 

درصد( آن را  53) لومترمربعیک 3/2027است که  لومترمربعیک

درصد( ارتفاعات تشکیل  47کیلومترمربع ) 5/1801دشت و 

متر و  3150ندترین نقطه محدوده برابر دهند. ارتفاع بلمی

باشد. متوسط ارتفاع در بخش متر می -26ترین نقطه برابر پست

متر  6/11متر و در بخش دشت برابر  36/1008ارتفاعات برابر 

 باشد.نسبت به دریای آزاد می

به دلیل نقش قابل توجه رودخانه زرجوب در کیفیت آب 

که رودخانه زرجوب در  زیرزمینی، بخش شرقی آبخوان فومنات

آن واقع شده است، به عنوان منطقه مورد مطالعه انتخاب شد 

 متر و 630 ارتفاع با رضالو هایکوه از (. رودخانه زرجوب1)شکل 

قبل  رودخانه گیرد. اینسرچشمه می متر 690 ارتفاع با خالهمیان

این شهر،  از عبور رود و در حینسیاه شهر رشت، از رسیدن به

شود. در انتهای شهر رشت، رودخانه گوهررود نامیده می زرجوب

را  پیوندند و رودخانه پیربازارالکان( به رودخانه زرجوب می )رود

در حال ریزد. می انزلی تاالب دهند، که در نهایت بهتشکیل می

از  یناش یهـااز آلودگیای حاضر رودخانـه زرجـوب مجموعه

ا به همراه خود وارد تاالب فاضالب کشاورزی، صنعتی و شهری ر

توسعه صنعت، شهرنشینی افـزایش جمعیـت،  که کندانزلی می

ها منـابع طبیعـی نقشی اساسی داشـته در کمیت کیفیت آلودگی

 (.Ghodrati et al., 2007) اسـت

 

 
 موقعيت جغرافيايی منطقه مورد مطالعه -1شکل 

 

نقطه  گیری کیفیت رودخانه و آبخوان، ششبرای اندازه

برداری )سه نمونه آب سطحی و سه نمونه آب زیرزمینی( در نمونه

های فروردین، اردیبهشت، خرداد، تیر، شهریور و آذر سال آبی ماه

انتخاب شد. برای درک بهتر تغییرات کیفیت رودخانه  96-1395
                                                                                                                                                                                                 

1. Reactive Transport in 3 Dimensions 

و اثر آن بر آبخوان، یک نقطه در باالدست رودخانه زرجوب و یک 

بن دارودخانه انتخاب شد. دو حلقه چاه پیلهر دستنییپانقطه در 

در نزدیکی رودخانه و چاه احمدگوراب در فاصله دورتر نسبت به 

گیری از آبخوان فومنات انتخاب شدند. دلیل رودخانه برای نمونه
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ها از رودخانه، بررسی اثر رودخانه در فواصل تفاوت فاصله چاه

یه اختالط و و برای مشخص کردن ناح باشدمختلف آبخوان می

درک بهتر اثر آن، یک نقطه دیگر در رودخانه  و در نزدیکی آن 

ی برداریک چاه به نقاط دیگر اضافه شد. همچنین دو نقطه نمونه

از آب زیرزمینی و نقطه زرجوب از رودخانه در نزدیکترین  Zچاه 

 (.2)شکل  شدفاصله ممکن از یکدیگر نیز انتخاب 

 

 
 برداری شدهموقعيت نقاط نمونه -2شکل 

MODFLOW 

 ه حاکممعادل آب زیرزمینی، و حرکتبا توجه به قانون بقای جرم 

 رتبهمدیفرانسیل جزئی  صورت معادلهآب زیرزمینی به بر جریان 

این معادله در شرایط ناپایدار، غیرهمگن و  .آیدمی به دستدوم 

 Ahlfeld and)آورده شده است  (1)بعدی به صورت رابطه سه

Mulligan, 2000): 

𝑇𝑥𝑥(    1)رابطه 
𝜕2ℎ

𝜕𝑥2 + 𝑇𝑦𝑦
𝜕2ℎ

𝜕𝑦2 + 𝑇𝑧𝑧
𝜕2ℎ

𝜕𝑧2 = 𝑆
𝜕ℎ

𝜕𝑡
± 𝑅(𝑥,𝑦,𝑧)  

 𝑧و  𝑥 ،𝑦؛ [L]هیدرولیکی  بار ، ارتفاعℎدر این معادله، 

 ، ضرایب قابلیت𝑇𝑧𝑧و  𝑇𝑥𝑥 ،𝑇𝑦𝑦 ؛[𝑇]، زمان 𝑡یان؛ جر هایجهت

، ضریب ذخیره 𝑆؛ z [LT−1]و  x ،yهای انتقال آبخوان در جهت

، منبع تغذیه )عالمت مثبت( یا تخلیه )عالمت منفی( 𝑅(𝑥,𝑦,𝑧)و 

 MODFLOWاست. برای محاسبه جریان آب زیرزمینی از کد 

(Harbaugh, 2005) شود. استفاده میMODFLOW یک مدل ،

های پایدار و سازیفیزیکی، سه بعدی است که قابلیت شبیه

فشار را دارد. این تحت-فشار و آزادهای آزاد، تحتناپایدار آبخوان

کد، معادله حاکم بر جریان آب زیرزمینی را بر اساس روش 

-کند. در این راستا، آبخوان به سلولهای محدود حل میتفاضل

ود ش، فرض میکه یطورشود، به بندی میهای کوچکتری شبکه

 ن در هر سلول یکنواخت است.خصوصیات آبخوا

 MODFLOWسازی الزم به ذکر است که نتایج شبیه

)ارتفاع بار هیدرولیکی، نرخ جریان آب زیرزمینی و نرخ 

                                                                                                                                                                                                 
1. Advection 

2. Dispersion 

3. Diffusion 

 MT3Dهای انتقال امالح مانند تواند برای مدلتخلیه/تغذیه( می

(Alizadeh et al., 2017; Rahmawati et al., 2013) ،

MT3DMS (Mao et al., 2006; Prommer et al., 2003) ،

RT3D (Bailey et al., 2014, 2013; Huang et al., 2008)  و

PHT3D (Appelo and Rolle, 2010; Prommer et al., 2003) 

 نیز استفاده شود.

MT3D 
 سازیمدل در معمول طور به MT3D کد مختلف هاینسخه

شوند. می استفاده پایش کیفی ارزیابی مطالعات و انتقال آالینده
MT3Dبرای هاییقابلیت و هاگزینه از جامع ای، مجموعه 
 هایواکنش و 3، انتشار2پخشیدگی ،1سازی انتقال همرفتشبیه

 شرایط تحت زیرزمینی آب سیستم در اهآالینده 4شیمیایی
، MT3D .(Zheng et al., 2012)دارد  مختلف هیدروژئولوژیکی

 هب توجه را با زیرزمینی آب هایآلودگی غلظت تغییرات تواندمی
 نواعا با اولیه، شیمیایی هایواکنش برخی و انتشار پخشیدگی،

سازی کند شبیه مخازن خارجی یا منابع و مرزی شرایط مختلف
(Zheng et al., 2001)مورد استفاده در  جزئی دیفرانسیل . معادله

 آورده شده است: (2)به صورت رابطه  MT3Dکد 

 ( 2)رابطه 
𝜕(𝜃𝐶)

𝜕𝑡
=

𝜕

𝜕𝑥𝑖
(𝜃𝐷𝑖𝑗

𝜕C

𝜕𝑥𝑗
) −

𝜕

𝜕𝑥
(𝜃𝑉𝑖C) + 𝑞𝑠C𝑆 + ∑ 𝑅𝑛 

شونده ، غلطت ماده حلC، تخلخل؛ θکه در این معادله، 
[ML−3] ؛t زمان ،[𝑇] ؛Xi,j فاصله ،[L] ؛Di,j ضریب پخشیدگی ،

، سرعت نشت آب یا سرعت متوسط Vi؛ [L2T−1]هیدرودینامیکی 

، جریان حجمی آب در واحد qs؛ [LT−1]آب در محیط متخلخل 

، غلظت امالح ورودی یا خروجی CS؛ [T−1]حجم آبخوان 
[ML−3] ؛∑ Rn ،های شیمیایی عبارت واکنش[ML−3L−1] 

، همان سرعت انتقال (2)باشند. پارامتر سرعت، که در معادله می

باشد، از مقادیر ارتفاع بارهای هیدرولیکی )خروجی کد امالح می

MODFLOWشود. ( محاسبه می 

RT3D 
کننده انتقال امالح فاز جامد و مایع معادالت ماکروسکوپی توصیف

به صورت زیر  5ADRبعدی با عنوان معادله سیستم چندبرای یک 

 :(Clement et al., 1998)شود نوشته می

𝐶𝑘��( 3)رابطه 

𝜕𝑡
=

𝜕

𝜕𝑥𝑖
(𝐷𝑖𝑗

𝜕𝐶𝑘

𝜕𝑥𝑖
) +

𝜕

𝜕𝑥𝑖
 (𝑣𝑖𝐶𝑘) +

𝑞𝑠

𝑛
𝐶𝑆𝑘

+ 𝑟𝑐 × 𝑟𝑎 + 𝑟𝑑       

𝑘 = 1, 2, … ,n  

(          4)رابطه 
𝑑𝐶�̃�

𝑑𝑡
= 𝑟�̃� + 𝑟𝑎 − 𝑟𝑑         𝑙 = 1,2,…., (𝑛 − 𝑚) 

4. Chemical Reaction 

5. Advection-Dispersion-Reaction 
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𝑛در این معادالت،  که = 1,2,…,m  تعداد کل اجزا؛m ،

امین  𝑘، غلظت فاز آبی 𝐶𝑘تعداد کل فاز آبی یا فاز دارای حرکت؛ 

، 𝐷𝑖𝑗؛ [𝑀𝑀−1]امین جزءl، غلظت فاز جامد برای Cl̃؛ [ML−3]جزء 

، سرعت جریان 𝑣؛ [L2T−1]هیدرودینامیکی  یدگیپخشتانسور 

شار حجمی آب در واحد حجم آبخوان  𝑞𝑠؛ [LT−1]آب زیرزمینی

، غلظت تغذیه/تخلیه 𝐶𝑠؛ [T−1]به صورت منبع تغذیه و تخلیه 

[ML−3]؛ 𝑟𝑐یا  شدهحذفهای ، نرخ واکنش است که مقدار گونه

نرخ واکنش در  ،rc̃؛ [ML−3 T−1]کند را توصیف می شدهاضافه

، نرخ  𝑟𝑑و  [ML−3 T−1]، نرخ جذب 𝑟𝑎؛ [MM−1T−1]فاز جامد 

ین ب شدهمنتقلواجذب )یا جداسازی( که تغییرات جنبشی اجزای 

. در این [ML−3 T−1]کند فازهای آبی و جامد را توصیف می

ه بولیکی معادله نیز سرعت انتقال از مقادیر ارتفاع بارهای هیدر

 شود.محاسبه می MODFLOWآمده از کد  دست

در این مطالعه، اکسیداسیون نیتریت با استفاده از سینتیک 

شود. معادله سازی میشبیه RT3Dمرتبه اول مدل موند دوگانه در 

ADR  درRT3D فرآیند اکسیداسیون نیتریت و تبدیل آن به ،

 کند:حل می( 5رابطه )نیترات را به صورت 

 (5ه )رابط

𝜕𝐶𝑁𝑂3

𝜕𝑡
𝑅𝑁𝑂3

= −
𝜕

𝜕𝑥𝑖
(𝑣𝑖𝐶𝑁𝑂3

) +
𝜕

𝜕𝑥𝑖
(𝐷𝑖𝑗

𝜕𝐶𝑁𝑂3

𝜕𝑥𝑗
) +

𝑞𝑠

∅
𝐶𝑠𝑁𝑂3

+ 𝑌𝑁𝑂3 
𝑁𝑂2

𝑟  

در این معادله، به دلیل ظرفیت جذب خیلی کم نیترات، از 

نظر شده است، بنابراین فاکتور تاخیر، حی صرففرآیند جذب سط

𝑅𝑁𝑂3
، برابر با یک در نظر گرفته شده است. شایان ذکر است که 

فرآیند اکسیداسیون نیتریت و تبدیل آن به نیترات به صورت 

 . (Reddy and Patrick, 1975)ارائه شده است  (6)رابطه 

𝑟: 𝑁𝑂2(                            6)رابطه 
− +

1

2
𝑂2(𝑎𝑞) →  𝑁𝑂3

−  

 است: (7)معادله سینتیک معادله فوق به صورت رابطه 

𝑟 (          7)رابطه  = 𝜇𝑚𝑎𝑥𝑋 [
𝑘𝑏

𝑘𝑏+𝑋
] [

𝐶𝑁𝑂2

𝐾𝑁𝑂2+𝐶𝑁𝑂2

] [
𝐶𝑂2

𝐾𝑂2+𝐶𝑂2

]      

، نرخ مصرف سوبسترای موردنیاز برای انجام 𝑟در این رابطه، 

، حداکثر نرخ 𝜇𝑚𝑎𝑥(؛ 𝑀𝐿−3𝑇−1واکنش اکسیداسیون نیتریت )

های ، غلظت باکتری𝑋(؛ 𝑇−1مصرف سوبسترا برای انجام واکنش )

های ازدارنده باکتری، ثابت ب𝑘𝑏(؛ 𝑀𝐿−3کننده در واکنش )شرکت

𝐾𝑁𝑂2(؛ 𝑀𝐿−3اکسیدکننده نیتریت )
𝐾𝑂2و  

 اشباع مهینهای ، ثابت

𝐶𝑁𝑂2( و 𝑀𝐿−3واکنش )
𝐶𝑂2و  

های نیتریت و اکسیژن ، غلظت

(𝑀𝐿−3در واکنش می ) .عبارت باشند𝑌𝑁𝑂3 
𝑁𝑂2

𝑟  (5)در معادله ،

 𝑌𝑁𝑂3است که  RT3Dنتیک واکنش تجزیه زیستی در سی
𝑁𝑂2

، نرخ 

 ( است.𝑁𝑂2( به سوبسترای اول )𝑁𝑂3سوبسترای دوم )

 کارروش 

، MODFLOWبرای تهیه مدل جریان آب زیرزمینی با استفاده از 

 منطقه، یشناسنیزم فهومی منطقه با استفاده از نقشهابتدا مدل م

سازی، مقادیر پارامترهای مورد مطالعه برای مدل محدوده

هیدروژئولوژیکی )هدایت هیدرولیکی و آبدهی ویژه(، پارامترهای 

برداری و میزان تغذیه از سطح آبخوان(، های بهرهبیالن )چاه

 سطح ترازهم ینقشه توپوگرافی سطح باالیی و پایینی الیه آبدار،

شد.  تعیین آبخوان مرزهای ورودی و خروجی و زیرزمینی آب

در این مدل شامل مرز بدون جریان برای  شدهسازیشبیهمرزهای 

مرزهای شرق و غرب مدل و مرزهای جریان وابسته به بار 

هیدرولیکی )شرایط مرزی کوشی( برای مرزهای ورودی و خروجی 

-با توجه به وضعیت زمین مدل بود. پس از تهیه مدل مفهومی،

-تراز آب زیرزمینی، نقشه پهنهای همهشناسی، توپوگرافی، نقشه

ه هایی بای با سلولهای آبی و وسعت منطقه مورد مطالعه، شبکه

ستون تهیه  32سطر و  25متر شامل  1000متر در  1000ابعاد 

در مدل مفهومی شامل  شدهیآورجمعشد. در ادامه، اطالعات 

 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 

 ها(آب برگشتی ناشی از مصارف( و تخلیه از آبخوان )پمپاژ چاه

های مورد نیاز شد. پس از ورود همه داده MODFLOWوارد مدل 

-95نی برای سال آبی مدل و اجرای مدل جریان آب زیرزمی

، پارامترهای هدایت هیدرولیکی، مقادیر تغذیه و ضریب 1394

ها به عنوان پارامترهای واسنجی ها و زهکشهدایت بستر رودخانه

ه بها در محدوده مجاز مقادیر نهایی با تغییر آنکه انتخاب شدند 

نقش مهمی در واسنجی پارامتر هدایت هیدرولیکی . آمد دست

متر بر روز با  169تا  2/5مقدار آن در محدوده  مدل داشت که

پس از واسنجی مدل، آمد.  به دستمتر بر روز  42مقدار میانگین 

بر  1395-96های سال آبی شده برای دادهصحت مدل واسنجی

اساس مقادیر ارتفاع بار هیدرولیکی مورد ارزیابی قرار گرفت. 

انه لیکی رودخسازی ارتباط هیدروشایان ذکر است که برای شبیه

و آبخوان )مانند نرخ تغذیه آب زیرزمینی یا نرخ نشت از رودخانه( 

استفاده شد. در این بسته،  MODFLOWاز بسته رودخانه 

تبادالت حجمی آب بین رودخانه و آبخوان با استفاده از هدایت 

 ینیمرزیزبستر رودخانه و قانون دارسی و با توجه به تراز سطح آب 

 شود.ر رودخانه محاسبه میو تراز سطح آب د

پس از تهیه مدل جریان آب زیرزمینی، برای تهیه مدل 

استفاده شد. اطالعات ورودی  MT3D، از کد TDSانتقال پارامتر 

مدل شامل شرایط مرزی و اولیه، تعیین روش انتقال همرفت، 

یر طولی و نوسانات مقاد یدگیپخشمقادیر ضریب انتشار و ضریب 
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TDS های مختلف است. مرزهای با غلظت صفر به عنوان در زمان

در محدوده  TDSشرایط مرزی مدل و توزیع اولیه مقادیر 

به عنوان شرایط اولیه مدل در نظر گرفته شد. همچنین  سازیمدل

، برای حل معادله انتقال MT3Dهای موجود در با توجه به روش

ب ( استفاده شد. مقادیر ضریMOC) 1همرفت از روش مشخصات

طولی نیز به عنوان پارامترهای  یدگیپخشانتشار و ضریب 

. در ادامه، برای تهیه شدواسنجی مدل در مرحله واسنجی تعیین 

استفاده شد.  RT3Dمدل انتقال واکنشی پارامتر نیترات از کد 

اطالعات ورودی این کد شامل نوع واکنش تجزیه زیستی، شرایط 

طولی و به منظور  یدگیپخشمرزی و اولیه، ضرایب انتشار و 

های مختلف است. با واسنجی مدل مقادیر غلظت نیترات در زمان

توجه به اینکه در این مطالعه، انتقال واکنشی تبدیل نیتریت به 

های ناحیه اشباع خاک انجام نیترات در حضور میکروارگانیسم

کند، ها از مدل موند پیروی میگیرد و رشد میکروارگانیسممی

، مدل RT3Dهای واکنشی موجود در کد توجه به بسته بنابراین با

این فرآیند  سازیمدلموند دوگانه به عنوان نوع واکنش برای 

. شرایط مرزی و اولیه و پارامترهای هیدرودینامیکی و شدانتخاب 

های موجود در منطقه های سینتیک واکنش با توجه به دادهثابت

 مدل و یمرز طیشرا با غلظت صفر به عنوان یمرزها. شدتعیین 

 طیبه عنوان شرا سازیمدلدر محدوده  نیترات ریمقاد هیاول عیتوز

موجود در  هایبا توجه به روش مدل در نظر گرفته شد. هیاول

RT3D حل معادله انتقال همرفت از روش مشخصات ی، برا 

 بیضر ،انتشار بیضر ریاستفاده شد. مقاد (MMOC) 2شدهاصالح

، 𝜇𝑚𝑎𝑥 ،𝑘𝑏مترهای سینتیک واکنش )و پارا یطول یدگیپخش

𝐾𝑁𝑂2
𝐾𝑂2و  

 ،𝑌𝑁𝑂3 
𝑁𝑂2

 ،𝑌  و𝑑 )یواسنج یبه عنوان پارامترها زین 

 .شدند نییتع یمدل در مرحله واسنج

دو منبع آب ، در ناحیه اختالط، شدکه ذکر  طورهمان

مطالعه با توجه به وجود دارد، که در این  ینیرزمیو ز یسطح

 Lautz andو  Woessner 2000 ،Cardenas et al. 2004مطالعات 

Siegel 2006 منبعدو اختالط و نرخ اختالط  هیناح، برای تعیین 

آب سطحی و زیرزمینی، یک غلظت اختیاری با توجه به محدوده 

غلظت صفر در رودخانه زرجوب و  3NOو  TDSغلظت پارامترهای 

در  ینیرزمیآب زبرای غلظت این پارامترها در  گرم بر لیترمیلی

-یبند، مدل شبکهسازیمدلبرای افزایش دقت نظر گرفته شد. 

متر و دو  20در  20های کوچکتری با اندازه سلول شده به سلول

(. به این 3بندی شد )شکل متر دوباره شبکه 26/17الیه با عمق 

ه زرجوب برای متر از طول رودخان 400ترتیب، ناحیه اختالط در 

-مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به اندازه 3NOو  TDSدو پارامتر 

شده در این مطالعه، برای ارزیابی ناحیه اختالط های انجامگیری

رودخانه  شدهمشخص، غلظت این پارامتر برای بخش TDSپارامتر 

گرم بر لیتر و غلظت آب زیرزمینی برابر صفر در میلی 500برابر 

، MT3Dشده ته شد. در ادامه، با توجه به مدل واسنجینظر گرف

، مدل شددر آب زیرزمینی تهیه  TDSسازی پارامتر که برای شبیه

کیفی آب زیرزمینی برای دو ماه دی و خرداد به عنوان نماینده 

روز و با دوره تنش روزانه  10های زراعی و غیرزراعی به مدت ماه

 آبمدل هایی از لولاجرا شد. پس از اجرای مدل کیفی، س

 50رودخانه )معادل  انیغلظت جر درصد 10که حداقل  ینیرزمیز

به  ند،کرد افتیروز زمان انتقال در 10 پس ازرا گرم بر لیتر( میلی

 (.Lautz and Siegel, 2006) اختالط مشخص شدند هیعنوان ناح

 

 
 ای از رودخانه برای بررسی ناحيه اختالطبازه -3شکل 

 

، با توجه 3NOمه، برای تعیین ناحیه اختالط پارامتر در ادا

در رودخانه  3NOگیری شده غلظت های اندازهبه محدوده داده

از  شدهمشخصزرجوب، غلظت انتخابی این پارامتر در بخش 

                                                                                                                                                                                                 
1 Method Of Characteristic 

گرم بر لیتر در نظر گرفته شد و همانند میلی 10رودخانه، برابر 

رم بر گصفر میلی مرحله قبل غلظت این پارامتر در آب زیرزمینی

، که RT3D. در این بخش، از مدل واسنجی شده شدلیتر فرض 

2 Modified Method Of Characteristics 
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، برای تعیین شددر آب زیرزمینی تهیه  3NOسازی برای شبیه

فرآیندهای طبیعی و حذف  تأثیرناحیه اختالط نیترات که تحت 

 أثیرترود. بنابراین برای نمایش گیرد، به کار میمیکروبی قرار می

رات و فرآیند تجزیه میکروبی در ناحیه اختالط، حذف میکروبی نیت

فرآیند میکروبی و بدون  تأثیردر دو حالت وجود  RT3Dمدل 

روز و با دوره تنش روزانه  10فرآیند میکروبی در طول  تأثیروجود 

هایی که بعد از گذشت مدت زمان اجرا شد. به این ترتیب، سلول

)معادل یک رودخانه  انیغلظت جر درصد 10روز، حداقل  10

دریافت کرده بودند، به عنوان ناحیه اختالط  راگرم بر لیتر( میلی

 مشخص شدند.

 و بحث نتايج

  MODFLOW نتايج مدل

شده و پس از واسنجی مدل جریان آب زیرزمینی، مقادیر محاسبه

ارائه شده است. با توجه به این  (4)ای به صورت شکل مشاهده

 ای به خطدل و مقادیر مشاهدهشده توسط مشکل، مقادیر محاسبه

باشند. همچنین، مقادیر بر هم منطبق می تقریبا  اند و نزدیک 1:1

شده و مشاهداتی در بین تراز آب محاسبه آمده دست بهخطاهای 

دهد که مقدار خطای آورده شده است. نتایج نشان می (1)جدول 

ME  وMSE است و خطای  نزدیک به صفر بودهNRMSE تر کم

آمده،  به دستباشد. با توجه به مقادیر خطاهای درصد می 10ز ا

خوب  ا نسبتتوان نتیجه گرفت که مدل، تراز سطح ایستابی را می

 سازی کرده است. شبیه

 
توسط مدل و بار  شدهسازیشبيهانطباق بار هيدروليکی  -4شکل 

 ایهای مشاهدههيدروليکی مشاهداتی چاه
 

 

 

 

 
 شدهسازی و مشاهدهشبيهی تراز آب های خطاپارامتر -1جدول 

 سازیمیزان خطای شبیه

ME (m) 0/306 

RMSE (m) 1/289 

ASE (m) 1/485 

MSE (m) 0/016 

NRMSE (%) 3/2 

 

 TDSبرای انتقال  MT3Dنتايج مدل 

مترمربع بر روز و  1×10-5پس از واسنجی مدل، ضریب انتشار 

آمد. نتایج  به دستمتر  10طولی برابر با  یدگیپخشمقدار ضریب 

نشان داده شده است، مقایسه  (5)در شکل  MT3Dواسنجی مدل 

دهد ، نشان میTDSای شده و غلظت مشاهدهسازیغلظت شبیه

ه باند. پارامتر خطای به خط یک به یک نزدیک تقریبا که نقاط 

ارائه شده است. با توجه به این جدول،  (2)آمده در جدول  دست

تر از کم NRMSEنزدیک به صفر و خطای  MSEمقدار خطای 

یجه توان نتمیآمده،  به دستباشد. با توجه به نتایج درصد می 10

موفق عمل کرده  نسبتا   TDSسازی مقادیر گرفت که مدل در شبیه

 است. 

 
های توسط مدل و مشاهداتی چاه شدهسازیشبيه TDSانطباق  -5شکل 

 بردارینمونه

 
و  سازیشبيهخطای غلظت کل جامدات محلول های پارامتر -2جدول 

 شدهمشاهده

 سازیمیزان خطای شبیه

ME (m) 2/17 

RMSE (m) 37/97 

ASE (m) 29/18 

MSE (m) 0/0175 

NRMSE (%) 3/5 

 

R² = 0.9958
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 3NOبرای انتقال واکنشی  RT3Dنتايج مدل 

و تعیین مقادیر ارتفاع بار  MODFLOWپس از اجرای کد 

ل موند دوگانه در کد به مد های مربوطههیدرولیکی، با ورود داد

RT3D در ادامه به منظور واسنجی مدل ریاضی شد، این کد اجرا .

شده در منطقه استفاده شد. نتایج گیریهای اندازهاز داده شدههیته

حاصل از شمارش جمعیت میکروبی در نمونه آب زیرزمینی برابر 

3.2 × 106 CFU

ml
در مدل موند دوگانه، آمد. از آنجا که،  به دست 

های محلول در آب به صورت غلظت نیاز به مقدار عددی باکتری

آوردن  به دستباشد، برای گرم بر لیتر میباکتری بر حسب میلی

 Kim, 2006; Kim et)این مقدار از ضریبی که کیم و همکاران 

al., 2003) ردند، استفاده شد.ارائه ک 

سازی کیفی سیستم های الزم جهت شبیهپس از ورود داده

، مقادیر شدههیته، در مرحله واسنجی مدل RT3Dو اجرای کد 

 ای تغییر دادهها وجود دارد به گونهضرایبی که عدم قطعیت در آن

 شدهمحاسبهو  شدهمشاهدهشود که مقادیر غلظت نیترات می

قبولی با یکدیگر مطابقت داشته باشند.  و در حد قابل تقریبا 

پارامترهایی که در مدل نیاز به تصحیح دارند، ضرایب 

هیدرودینامیکی آبخوان شامل ضریب هدایت هیدرولیکی و 

باشد. پس از واسنجی، ضریب و انتشار می یدگیپخشضرایب 

طولی  یدگیپخشمترمربع بر روز و مقدار ضریب  1×10-5انتشار 

آمد. مقادیر ضرایب ثابت بعد از واسنجی  به دست متر 10برابر با 

 آورده شده است. (3)مدل به صورت جدول 
 

 مقادير ضرايب ثابت واکنش بعد از واسنجی -3جدول 

 مقدار واحد پارامتر ثابت

μm 1/day 7/0 

kb mg/lit 1 

𝐾𝑁𝑂2
 mg/lit 5/1 

𝐾𝑂2
 mg/lit 8/0 

𝑌𝑁𝑂3 
𝑁𝑂2

 - 35/1 

Y - 5/0 

d - 02/0 

 

برداری های نمونهدر چاه شدهمشاهدهمقادیر  (6)در شکل 

سازی در طول دوره زمانی و مقادیر حاصل از مدل شبیه

برداری آورده شده است. پراکندگی نقاط نسبت به خط یک نمونه

سازی با مقادیر دهد که مقادیر حاصل از شبیهبه یک نشان می

همخوانی دارد. برای بررسی بهتر میزان  تقریبا   دهشمشاهده

 ارائه شده است. (4)سازی محاسبه و در جدول خطاهای شبیه

 
توسط مدل و مشاهداتی  شدهسازیشبيهانطباق غلظت نيترات  -6شکل 

 برداریهای نمونهچاه

 
و  سازیشبيههای خطای غلظت کل جامدات محلول پارامتر -4جدول 

 شدهمشاهده

 سازیزان خطای شبیهمی

ME (m) 059/0  

RMSE (m) 455/0  

ASE (m) 371/0  

MSE (m) 037/0  

NRMSE (%) 6/9 

 

 ارزيابی ناحيه اختالط

 MT3Dدر ارزیابی ناحیه اختالط، نتایج حاصل از اجرای مدل 

( 7های )در دو ماه دی و خرداد به صورت شکل TDSبرای پارامتر 

غلظت، بر روی خطوط هم شدهنوشته( آورده شده است. اعداد 8و )

( و تعریف 7آب زیرزمینی است. با توجه به شکل ) TDSغلظت 

درصدی غلظت جریان رودخانه(، در ماه  10ناحیه اختالط )حد 

باشد، متری از رودخانه می 20دی، ناحیه اختالط تا فاصله حدود 

 زی کمتر اتوجهقابلکه در ماه خرداد، این فاصله به طور در حالی

ای (، برای نمایش بهتر ناحیه اختالط بازه9متر است. شکل ) 20

، آورده شده است. شدهیبررساز رودخانه که در این مطالعه 

همچنین، ارزیابی غلظت آب زیرزمینی در راستای عمق آبخوان 

در ماه دی  TDSی دگیپخشدهد که ( نشان می10در شکل )

روز کل  10از گذشت بیشتر از ماه خرداد است و در ماه دی بعد 

که  عمق آبخوان تحت تأثیر غلظت رودخانه خواهد بود، در حالی

گرم بر لیتر کمی باالتر از کف میلی 50در ماه خرداد غلظت 

آبخوان است. به طور کلی در ماه خرداد، به دلیل افزایش 

برداری از آبخوان و سرعت باالتر حرکت آب زیرزمینی، غلظت بهره

TDS در اطراف رودخانه، کاهش بیشتری نسبت به  آب زیرزمینی

ماه دی دارد. شایان ذکر است که کشیدگی پروفیل غلظت در هر 
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باشد که جهت ( به سمت چپ می10دو نمودار الف و ب شکل )

 دهد.حرکت آب زیرزمینی را نشان می

 

 
 مقادير شوری در ماه دی -7شکل 

 

 
 مقادير شوری در ماه خرداد -8شکل 

 

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

 

 

 
 عمق ناحيه اختالط، ماه دی )الف(، ماه خرداد )ب( -10شکل 

 

 

(الف

(ب
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برای پارامتر  RT3Dدر ادامه، نتایج حاصل از اجرای مدل 

 (12)و  (11)های نیترات در دو ماه دی و خرداد به صورت شکل

ناحیه اختالط یا مناطقی که  (11) آورده شده است. در شکل

درصد غلظت نیترات رودخانه را بدون اعمال اثر  10آبخوان تا 

ناحیه اختالط  (11)جمعیت میکروبی دریافت کرده است و شکل 

طور که دهد. همانرا با اعمال اثر جمعیت میکروبی نشان می

 پاالیی وشود، ناحیه اختالط در حالت بدون اثر زیستمشاهده می

تنها در اثر انتقال غیرزیستی نیترات در راستای جهت حرکت آب 

که ناحیه  (12)شکل متر است، در حالی که  25تقریبا   زیرزمینی،

دهد، پاالیی نشان میزیست تأثیراختالط را در صورت وجود 

دارد. در این حالت،  (11)ای نسبت به شکل اختالف قابل مالحظه

افتد و کاهش تری اتفاق میناحیه اختالط در محدوده کوچک

تری از غلظت پارامتر نیترات در آب زیرزمینی در فاصله کم

رودخانه صورت گرفته است. بدیهی است که در این حالت، کاهش 

 پاالیی تسریع پیدا کرده است. غلظت نیترات توسط فرآیند زیست

 
 هاسميکروارگانيممقادير نيترات در شرايط بدون حضور  -11شکل 

 

 
 هاسميکروارگانيممقادير نيترات در حضور  -12شکل 

 

 گيرینتيجه
در این مطالعه برای تعیین ناحیه اختالط آب سطحی و زیرزمینی 

سازی استفاده شد. به دلیل اینکه ناحیه اختالط از روش مدل

ی شد ها باشد، سعتواند زیستگاه مناسبی برای میکروارگانیسممی

( و 3NOارامترهای واکنشی )ناحیه اختالط در دو حالت پ

 اختالط ناحیه شناسایی هدف ( بررسی شود. باTDSغیرواکنشی )

 آب کیفیت بر آن تأثیر و فومنات آبخوان و زرجوب رودخانه

 انتقال سازیمدل و زیرزمینی آب تراز سازیمدل زیرزمینی،
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سازی جریان آب برای مدل .گرفت صورت 3NO و TDS پارامتر

سازی پارامترهای و برای مدل MODFLOWزیرزمینی از مدل 

TDS 3 وNO  به ترتیب از کدهایMT3D  وRT3D  .استفاده شد

های کمی و کیفی، ناحیه اختالط تعیین شد. پس از واسنجی مدل

 TDSدر تعیین ناحیه اختالط هنگامی که از پارامتر غیرواکنشی 

نشان داد که در فصل  MT3Dاستفاده شد نتایج حاصل از مدل 

متری از رودخانه است در  20راعی ناحیه اختالط تا فاصله غیرز

برداری از آب زیرزمینی و سرعت حالی که به دلیل افزایش بهره

 یتوجهقابلباالتر حرکت آب زیرزمینی در فصل زراعی به طور 

متر است. در ادامه، هنگامی که در تعیین  20این فاصله کمتر از 

 یترات استفاده شد نتایج حاصلناحیه اختالط از پارامتر واکنشی ن

های موجود نشان داد که در حضور میکروارگانیسم RT3Dاز مدل 

متری از رودخانه است.  20در ناحیه اختالط، این ناحیه تا فاصله 

ها در نظر گرفته نشود این در صورتی که تأثیر میکروارگانیسم

دهد که رسد. مقایسات نشان میمتر می 25فاصله به حدود 

ش غلظت نیترات در حالت اعمال اثر میکروبی نسبت به حالت کاه

باشد. با توجه به اینکه در درصد می 18بدون اثر میکروبی برابر 

این مطالعه، فرآیند تجزیه زیستی تنها با استفاده از 

های موجود در ناحیه اختالط مورد بررسی قرار میکروارگانیسم

یمهندسهای ق باکتریتوان با تزریگرفته است، در حالی که می

وبی های میکرهایی باعث تسریع فعالیتیا با استفاده از روش شده

-به طور کلی در مباحث زیستو افزایش تجزیه نیترات شد. 

د کنمحیطی، ناحیه اختالط به عنوان یک زون گذرگاهی عمل می

 بخشی از معموال گیرد. که بین دو اکوسیستم مختلف قرار می

 و سپس ابدییمم اول در زون گذرگاهی کاهش آالینده اکوسیست

. به عنوان مثال تاالب یا حوضچه شودیموارد اکوسیستم دوم 

یمگیرد مصنوعی که در انتهای رودخانه و قبل از دریا قرار می

-به عنوان یک زون گذرگاهی عمل کند که بخشی از آالینده تواند

بد و سپس تواند در تاالب یا حوضچه کاهش یاهای رودخانه می

وارد دریا شود. در مبحث مورد مطالعه در این پژوهش نیز ناحیه 

اختالط به عنوان یک زون گذرگاهی بین دو اکوسیستم رودخانه 

های رودخانه کند و بخشی از آالیندهو آب زیرزمینی عمل می

تواند در این ناحیه کاهش یابد و سپس وارد آب زیرزمینی می

ان توآمده در این مطالعه می به دستج نتایشود. حال با توجه به 

ای هبا تعیین ناحیه اختالط و تأثیر فرآیندهای ژئوشیمی و فعالیت

های مدیریتی در جهت جلوگیری و میکروبی در این ناحیه، روش

های آب سطحی به آب زیرزمینی اتخاذ نمود. کاهش ورود آالینده

های الیتتوان با ایجاد شرایطی در این ناحیه، فعهمچنین می

از  توجهیقابلمیکروبی را افزایش داد و از این طریق مقادیر 

آالینده قبل از ورود به آب زیرزمینی حذف خواهد شد. با توجه به 

گیری توان با اندازهاهمیت رودخانه زرجوب از نظر آلودگی، می

مقدار آلودگی رودخانه، مقدار و وسعت آلودگی را در آب زیرزمینی 

ه تعیین نمود و در جهت کاهش آن اقدامات اطراف رودخان

  مدیریتی انجام داد.
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