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چکیده
آلودگی محیط به فلزات سنگین به دلیل داشلنن ببلات شلیمیایی و قلدرت جمملپ پلییری در بلدن موجلودات زنلده ،مشلکلی بهداشلنی در
مقیاس جهانی است .مقادیر باالی این فللزات باعلا افلزایش مرگومیلر ،اخلنالالت مرفوللویی ،کلاهش رشلد و ابلرات یننیکلی در انسلان
میشود .در این مقاله به بررسلی کیییلت منلابپ آب دشلت گرمسلار صلورت میپلییرد.در ایلن مطالهله در بلازه زملانی سلالهای  1339جلا
 1399میانگین غلظت فلزات سلنگین منلابپ آب زیرزمینلی منطقله ملوردنظر در دشلت گرمسلار را ملورد بررسلی قلرار گرفلت .از  52حلقله
چللاه عمیل در اول و اواسللط و اواخللر هرمللاه نمونللهگیری شللد و پارامنرهللای  PH ،TDS ،ECو دمللا در محل نمونللهبرداری انللدازهگیری
شللد .جهللت مدلسللازی از نرمافللزار  GMSاسنیادهشللده اسللت .روش نگهللداری نمونللهها و انمللام آزمایشللات ب ل جوص لیههای کنللاب
روش خللای اسللناندارد آزمایشللات آب و فارللالب صللورت گرفللت .ننللاین نشللان داد کلله سللناریو  5بیشللنرین ج ل بیر را بللر روی کللاهش
مقادیر فلزات سنگین داشنه است و از رفی سناریو شلماره  4دارای کمنلرین جل بیر بلر روی مقلادیر بلوده اسلت .بلر اسلاس یافنلهها منلابپ
موردمطالهه ازنظر فللزات سلنگین و  PHجهلت مصلار

کشلاورزی منلابپ مطم نلی هسلنند و بله دالیللی ازجملله جرکیبلات زمینشناسلی،

کم بودن صلنایپ منطقله ،کلاهش یلا علدم نیلو فارلالبهای بهداشلنی و صلنهنی بله منلابپ آب ،شلرایط جغرافیلایی در مهلر

آللودگی

نیسنند .اما خشکسالیهای اخیلر ،کلاهش بارنلدگی و برداشلت بیرویله از منلابپ آبهلای زیرزمینلی بله بلاال رفلنن  ECو  TDSاز مقلادیر
اسناندارد ملی ایران منمر شده است.
وایگان کلیدی :آب زیرزمینی ،فلزات سنگین ،کیییت منابپ آب ،سناریو کاهش آلودگی.

مقدمه
فلزات سنگین بهعنوان یکی از عوامل اصلی تهدیدکننده

حال افزایش است ( .)Hou et al., 2013فلزات موجود

سالمت انسان و محیطزیست پیرامون آن مطرح است.

در منابع آب بهصورت طبیعی یا براثر آلودگی وارد منابع

فلزات سنگین با توجه به ثبات شیمیایی ،تجزیهپذیری

آب میشوند ( .)Rahnama et al., 2011هوازدگی

ضعیف و داشتن قدرت تجمع زیستی در بدن موجودات

سنگها و خاکها که با منابع آب در ارتباط هستند،

زنده بهسرعت به آالیندههای سمی تبدیل میشود و مشکلی

بزرگترین منابع طبیعی آلودگی فلزات سنگین در آبهای

بهداشتی در مقیاس جهانی است .مقادیر باالی این فلزات

زیرزمینی هستند .برخالف آبهای سطحی ،آلودگی

باعث افزایش مرگومیر ،اختالالت مرفولوژیکی کاهش

سفرههای منابع آبهای زیرزمینی ،عمدتاً غیرقابلبازگشت

رشد و اثرات ژنتیکی در انسان میشـود .رشد سریع

است چراکه نوسازی آب در اعماق زمین نسبت به آبهای

جمعیت همزمان با پیشرفت صنعتی و بهداشتی منابع نیاز

سطحی ،بسیار کند است ( .)Abdullah, 2013در دهههای

به منابع آبی شیرین را بهطور تصاعدی افزایش میدهد و

اخیر آلودگی فلزات سنگین ،در محیطهای آبی به یک

این در حالی است متأسفانه آلودگی منابع آب روزبهروز در

مشکل جهانی در کشورهای درحالتوسعه و هم کشورهای
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توسعهیافته تبدیلشده است .پسابهای حاوی فلزات

تحقیقات در دشت طبس و فردوس نشان داد آرسنیک

سنگین به منابع آبهای سطحی و زیرزمینی راه یافته و

همبستگی مثبت و نسبتاً باالیی با منیزیم و کلسیم دارد و

باعث آلودگی آنها میشوند .ایران در کمربند خشک و

نشان میدهد که کمپلکسهای آنها در تمرکز و حمل

نیمهخشک جهان قرارگرفته و  11درصد آب شیرین

آرسنیک نقش دارد .همچنین همبستگی باالیی بین آرسنیک

موردنیاز در کشور از منابع آب زیرزمینی تأمین میشود.

و مقادیر  pHو  Ehکه بیانگر حساسیت باالی تحرک

فلزات سنگین بهطور طبیعی در سطوح مختلف زمین و

پذیری آرسنیک به شرایط اکسیداسیون-احیایی آب است.

آبها وجود دارند .دهقانی و عباس نژاد ( )2111تحقیقی

آبهایی که قدرت یونی باالیی دارند مانع از تشکیل

در خصوص آلودگی سفره آبهای زیرزمینی دشت انار به

رسوب توسط آرسنیک میشود (.)Zerabruk, 2011

نیترات ،سرب ،آرسنیک و کادمیوم انجام شد ،آلودگی

غلظت فلزات سنگین در منابع آب زیرزمینی به عوامل

آبهای برخی از مناطق دشت انار به آرسنیک ،سرب و

متعددی وابسته است که ازجمله میتوان به نوع و میزان

نیترات را نشان داد و غلظت کادمیوم در قسمتهایی از

سموم مصرفی کشاورزی ،شرایط اقلیمی منطقه،

دشت به حداکثر مقدار مجاز در آب آشامیدنی نزدیک بود.

زمینشناسی و .....توسعه زمینهای کشاورزی ،عملکرد

دلیل باال بودن غلظت آرسنیک ،سرب و کادمیوم در آبهای

شدید فرایند فرسایش و تخریب و بار آلودگی فیزیکی و

زیرزمینی منطقه به دلیل وجود رگههای کانیهای سولفیدی

شیمیایی اشاره نمود ( .) Karbasi, 2009مطالعات ولی

در دشت انار میباشد ( .)Dehghani, 2011نتایج

نژاد و همکاران با ارزیابی فلزات سنگین (کادمیوم ،کروم،

تحقیقات احمدی زاده فینی ( )2114نشان داد که میانگین

نیکل ،سرب ،روی) در آبهای زیرزمینی و نحوه پراکنش

غلظت فلزات روی ،سرب،کادمیوم در چاههای آب شرب

آنها در منطقهای با تراکم باالی فعالیت صنعتی در

مناطق روستایی بندرعباس به ترتیب  1/121 ،1/10و

شهرستان اسالمشهر که در جنوب شرقی تهران اعالن

 1/154میلیگرم در لیتر بود که این مقادیر در محدوده

کردند غلظت کروم و روی پایینتر از حد مجاز آب

استاندارد بود اما حداکثر غلظت فلز کادمیوم در  11نمونه

آشامیدنی بود درصورتیکه غلظت کادمیوم در 0/0درصد

( 52درصد) بیشتر از مقدار مجاز تعیینشده در محدوده

نمونههای زمستان باالتر از حد مجاز آب آشامیدنی ایران

استاندارد جهانی و  3مورد  11درصد بیشتر از حد مجاز

بود ،غلظت نیکل در فصل زمستان در  0/0درصد از نمونهها

استاندارد ملی و آژانس حفاظت محیطزیست آمریکا بود

باالتر از حد مجاز آب آشامیدنی بود و غلظت سرب در

( .)AhmadizadehFini et al., 2014در مطالعه

فصل تابستان در  0/40درصد از نمونهها و در فصل زمستان

نصرآبادی که به بررسی شاخص کیفی در آبهای

در  14/4درصد از نمونهها باالتر از حد مجاز آب آشامیدنی

زیرزمینی شهر تهران پرداختند مشاهده شد کیفیت آب در

بود .وجود تراکم باالی صنایع ،زمینهای وسیع کشاورزی

سال  1311نسبت به سال  1311پایینتر بود همچنین مقدار

و استفاده از کودهای شیمیایی و آفتکشهای حاوی

شاخص بخشهای شرقی و جنوبی شهر تهران نسبت به

فلزات سنگین ،وجود مسیرهای اصلی و فرعی پرتردد و از

سایر بخشهای نمونهبرداری باالتر میباشد که بازگوکننده

همه مهمتر وجود شیب هیدرولیکی از شمال غربی به

کیفیت پایین آب این مناطق است ( .) Abasi, 2013در

جنوب شرقی در این منطقه ،باعث باال بودن آلودگی در

پژوهشی با بررسی روی ،سرب ،کادمیوم و مس نسبت به

قسمت جنوبی اسالمشهر شده است .در کل در منطقه

ارزیابی کیفی آب اروندرود اقدام و نتیجه گرفته شد که

موردمطالعه غلظت کروم و روی بیشتر از حد استاندارد

میانگین مقادیر شاخص  HPIبرابر با  0/11و بسیار کمتر

سازمان بهداشت جهانی ) (WHOجهت مصارف شرب,

از آستانه خطر است ( .)Kalantari et al., 2014نتایج

نبود درصورتیکه غلظت کادمیوم ،نیکل و سرب در اکثر
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آبهای زیرزمینی ربع جنوبی منطقه جهت مصارف شرب

دارند ،استراتژیهای مؤثر برای مدیریت و حفاظت منابع

بیشتر از حد استاندارد سازمان بهداشت بوده است .استفاده

آبهای زیرزمینی برای اجتناب از اثرات محیطی

از آفتکشها و سموم حاوی فلزات سنگین در زمینهای

برگشتناپذیر مانند کاهش شدید کیفیت و کمیت این

کشاورزی ،وجود تراکم صنایع ،وجود مسیرهای اصلی و

آبها و نابودی آنها الزم است .ازاینرو مدلسازی تراز

فرعی پرتردد ،باعث انتشار این فلزات سنگین در سطح

آبهای زیرزمینی در سالهای اخیر موردتوجه زیادی

زمین شده و درنتیجه توسط باران و آبهای سطحی شسته

قرارگرفته است .در اثر همین افزایش توجه ،مدلهای

و به منابع آب زیرزمینی نفوذ میکند .در منطقه موردمطالعه

عددی مختلفی برای تحلیل جریان در آبهای زیرزمینی

شیب هیدرولیکی از جهت شمال غربی به جنوب و جنوب

توسعهیافته است .این مدلها دید سادهای را برای تحلیل

شرقی میباشد درنتیجه آلودگیهای موجود در منابع آب را

جریان آبهای زیرزمینی در اختیار ما قرار میدهند و دقت

شسته و در جنوب منطقه متمرکز کرده است .بهعالوه چون

خوبی در نمایش محیطهای پیچیده داشته و میتوانند در

ضخامت آبرفت در مناطق شمالی افزایش یافته آبدهی سفره

مورد همه شرایط هیدروژئولوژیکی استفاده شوند و ابزار

هم افزایش یافته درنتیجه غلظت آالیندهها کاهش پیدا

مهمی در تخمین وضعیت آبخوان باشند .این مدلها

میکند و همین موضوع باعث شده است منابع آبی موجود

میتوانند جهت جریان آبهای زیرزمینی ،توزیع و پخش

در قسمت شمالی از کیفیت باالتری برخوردار باشد

تراز هیدرولیکی و بزرگی جریان را تعیین کنند و در تعیین

( .)Hamidian et al., 2019گروه مهندسی بهداشت

مکانهای مناسب برای حفر چاههای استخراج آب در یک

محیط دانشگاه علوم پزشکی تهران از 10حلقه چاه آب

حوضه آبریز مورداستفاده قرار گیرند (.)Zhou, 2017

آشامیدنی در فاصله کمتر از  11کیلومتری کارخانه سرب و

امروزه استفاده از مدلها برای به تصویر کشیدن واقعیات و

روی در زنجان نمونهبرداری و توسط دستگاه

فهم بهتر آنها و همچنین اتخاذ تصمیمات درست در مورد

اسپکتروفتومتری جذب اتمی ازنظر  Cd ،Pbو Zn

هر پدیدهای بسیار متداول شده است .مدلهای شبیهسازی

مورداندازهگیری قرار گرفت غلظت سرب در هیچ نمونهای

جریان آبهای زیرزمینی یکی از این مدلها میباشند که

باالتر از استاندارد ملی نبود اما سرب و کادمیوم به ترتیب

توسط متخصصان در خیلی از کشورها مورداستفاده قرار

در  53و  51درصد نمونهها فراتر از حد رهنمودی سازمان

میگیرند و دقت و صحت نتایج آنها نیز به اثبات رسیده

بهداشت جهانی بودند و غلظت روی در کلیه نمونهها

است.

پایینتر از حد معیارها بود ( Javan Siamardi et al.,

مدل  MODFLOWارزیابی شبیهسازی عددی جریان

 .)2014در این تحقیق به بررسی کیفیت آب دشت گرمسار

آبهای زیرزمینی به دلیل تخمین پارامترهای هیدرولیکی

و ارائه راهکار جهت باال بردن کیفیت آن پرداخته میشود.

و هیدرولوژیکی ابزاری مهم برای مدیریت منابع آب

روش جحقی

آبخوانها میباشد .از مدل  MODFLOWبرای تخمین

مدلسازی عددی آبهای زیرزمینی ابزار مهمی برای

پارامترهای هیدرولیکی در آبخوان  Maharashtraبنام

مدیریت منابع آب در آبخوانها میباشد .این مدلها

پایتخت صنعتی کشور هند استفاده کردند و نتیجه نشان داد

میتوانند برای تخمین پارامترهای هیدرولیکی و همچنین

که تکنیکهای عددی دارای سرعتباال و همچنین دقت

مدیریت منابع آب و پیشبینی چگونگی تغییر یک آبخوان

زیادی در تخمین پارامترهایی همچون قابلیت انتقال دارند

در مقادیر تغییرات آب و هوایی و پمپاژ استفاده شوند

(.)Zhou & Herath, 2017

( .)Hou et al., 2013ازآنجاییکه آبهای زیرزمینی در

نیز مدلهای مفهومی مختلفی را برای شبیهسازی آبهای

معرض آلودگیهای شدید و برداشتهای بیرویه قرار

زیرزمینی استفاده کردند .در این مطالعه سه مدل به ترتیب
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دارای یکالیه ،دوالیه و پنج الیه ساخته شد و نتایج نشان

زیرزمینی بهشدت در حال افزایش است .آب آشامیدنی

داد که همه مدلها با مشاهدات همخوانی بسیاری خوبی را

معموالً بهطور محلی تأمینشده و به ژئوشیمی محلی وابسته

دارند .اما مدل یکالیه اجزای بیالن آب را بهتر تخمین

است .نخستین مرحله در یک عملیات تغذیه مصنوعی،

میزند و مدل سه الیه نیز میتواند باکمی خطا برای تخمین

مکانیابی مناطق مناسب برای اجرای عملیات یادشده است.

بیالن آب و تراز آبهای زیرزمینی مورداستفاده قرار گیرد.

به این منظور ،تعیین مناطق مستعد برای تغذیه آبهای

مدل پنج الیه نیز قادر به تخمین بیالن آب ،تراز و زمان

زیرزمینی اولین گام اساسی است که تا حد زیادی به

انتقال با دقت باالیی بود (.)Moharir et al., 2017

وضعیت سطح زمین بستگی دارد .بهگونهای که استفاده از

وجود فلزات سنگین در محیطزیست خطری بالقوه برای

حوضچههای تغذیه مصنوعی در مکانهایی با نفوذپذیری

موجودات زنده به شمار میآید .انسان همیشه در معرض

کم ،شیب زیاد ،کاربری اراضی نامناسب ،فاصله زیاد از منبع

آلودگی با فلزات سنگین قرار دارد .آلودگیهای عنصری

آب سطحی و  ...نهتنها سبب تغییر در سطح آب زیرزمینی

میتوانند منشأ طبیعی و غیرطبیعی داشته باشند که در هر

منطقه نمیشود ،بلکه ازنظر اقتصادی نیز مقرونبهصرفه

دو حالت باید موردمطالعه و بررسی قرار گیرند .در این

نخواهد بود .عالوه بر این بیشتر مواردی که آمار و اطالعات

میان ،مطالعه آلودگیهایی که منشأ طبیعی دارند به دلیل

مربوط به آنها کاملتر و بیشتر در دسترس بودند بررسی

اینکه اگر در سطح قرار داشته باشند باعث آلوده شدن

میشوند؛ بنابراین از الیههای اطالعاتی فاصله از رودخانه،

خاک ،آبوهوا میشوند و درنهایت اثراتی منفی را بر

شیب ،ضخامت ناحیه غیراشباع آبرفت ،نفوذپذیری

محیطزیست بر جای میگذارند ،از این نظر قابلتوجه

سطحی ،زمینشناسی ،کیفیت آب زیرزمینی ،کاربری اراضی

میباشند (.)Zhou & Herath, 2017

و تراکم زهکش در مطالعه حاضر استفاده میشود .دشت

امروزه اهمیت آب شیرین و تأثیر بسزای آن بر نحوه و

گرمسار (شکل  )1بین رشتهکوه البرز در شمال ارتفاعات

میزان پیشرفت جوامع در زمینههای صنعتی و کشاورزی بر

سیاه کوه در جنوب واقع گردیده ،سلسله جبال البرز قسمت

هیچکس پوشیده نیست و با توجه به جمعیت رو به افزایش

حاشیه فالت چینخورده وسیع ایران را تشکیل میدهد که

جهان بهخصوص در کشورهایی که با محدودیت منابع آب

ساختمان آن نتیجه دو کوهزائی پرکامبرین (آنسیتک) و

مواجهاند ،بررسی و کنترل کمیت و کیفیت منابع آب،

دیگری کوهزائی آلپی مربوط به دوران مزوزوئیک و

بهویژه منابع آب زیرزمینی که بهعنوان منبع اصلی تأمین آب

سنوزئیک رشتهکوههای البرز در قسمتهای شرقی و

شرب بیش از  1/4میلیارد نفر در سرتاسر جهان است،

مرکزی آنتی کلینسوریوم ساده را در حاشیه شمالی ایران

میتواند این جوامع را در رویارویی با بحران آب که در

مرکزی تشکیل میدهند .کوههای شمالی گرمسار دنباله

آیندهای نهچندان دور گریبان گیر بشر خواهد شد ،یاری

کوههای البرز هستند که امتداد این کوهها تا لشکرک کشیده

کند .آنچه در حال حاضر بیش از هر مقولهای توجه بشر را

شده سلسله جبال البرز از کوههای جوان دوران سوم و با

به خود جلب کرده است ،مسئله آلودگی محیطزیست به

کوههای آلپ در اروپا و جبال هیمالیا در آسیا محدود است،

فلزات سنگین است که به دلیل قابل تجمع بودن و داشتن

کوههای در دوران دوم در زیرآب قرارگرفته و در طول

اثرات فیزیولوژیکی در غلظت پایینبر فعالیت جانداران از

دوران سوم در اثر حرکات کوهزائی رشته جبال مذکور

اهمیت ویژهای برخوردارند .ایران در اقلیم خشک و

باالآمده و امروزه چون دوران فرسایش در آنها کوتاه است.

نیمهخشک قرارگرفته و میزان بارندگی در آن یکسوم

کوههای مرتفعی را به وجود آوردهاند .ازنظر روندهای

متوسط جهانی است .درنتیجه با افزایش جمعیت و نیاز به

ساختمانی ،چینهشناسی و رسوبشناسی منطقه مشابه ایران

منابع آب آشامیدنی و کشاورزی استفاده از منابع آب

مرکزی است.
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شک  -1منطقه مورد مطالهه

سازندهای (ائوسن ،الیگوسن الیگومیوسن ،میوسن پلیوسن،

را میتوان ازنقطهنظر ژئومورفولوژی با توجه با عوامل

پلیستوسن که بنامهای کرج ،قرمز زیرین قم قرمز باالئی

توپوگرافیک و خاکشناسی و رسوبشناسی به  3قسمت

هزار دره و آبرفتهای قدیمی و عهد حاضر شناخته شوند)

اصلی تقسیم کرد .الف :قسمتهای فوقانی که از بستر

در این منطقه گسترش دارند .دشت گرمسار که بر روی

سنگهای رودخانه و انشعابات آن تشکیلشده است .این

مخروط افکنه حبله رود قرار دارد و بادبزنی شکل میباشد

نواحی دارای شیب نسبتاً زیاد بوده و حاوی مقادیر زیادی

نمونه بارز از مخروط افکنههای کالسیک است که درنتیجه

قلوهسنگ و سنگریزه است .ب :بخشی میانی که اغلب

اعمال فرسایش ،محل و رسوبگذاری رودخانه از مواد

اراضی زراعی دشت گرمسار را در برمیگیرد و همینطور

آبرفتی آن تشکیلشده است .رأس مخروط افکنههای

محل قرارگیری بخش اعظم شهر گرمسار است شیب مالیم

کالسیک است که در مدخل ورودی رودخانه دارای

و حاوی کمی سنگریزه بوده و رسوبات دانهدرشت سیالبی

ارتفاعی معادل  011متر و در قسمت قاعده آن به  010متر

شامل رس ،سیلست ،به فراوانی در آن یافت میشود.

میرسد .شیب زمین در امتداد محور اصلی مخروط افکنه

بخشی تحتانی که دارای اراضی شور زیاد بوده و در امتداد

از  1/4درصد در بخش فوقانی و شمال تا  1/0درصد در

جنوب به مقدار امالح آن افزوده میشود این بخش شامل

قسمت تحتانی و نواحی پست متغیر میباشد .در جنوب

اراضی پست باتالقی و کفههای گلی ،نمکی میباشد.

شرق دشت گرمسار رودخانه شور وجود دارد که دشت

گرمسار در تقسیمبندی حوزههای آبریز جزئی از حوزه

گرمسار و ارتفاعات حاشیه آن حوضه آبریز آن بوده است

کویر نمک و زیر حوزه کویر سمنان و گرمسار محسوب

و پس از گذشتن از دامنههای شمالی ارتفاعات سیاه کوه و

میشود .در این زیر حوزه تعداد آبراهه و رودخانه کوچک

زهکشی نمودن دشت مذکور به کویر شمال جندق میرسد.

و بزرگ که از ارتفاعات البرز مرکزی سرچشمه میگیرند

خاکهای ناحیه به علت حضور تشکیالت سنگی شور و

به سمت جنوب و جنوب غرب جریان دارند و پس از

گنبدهای نمکی و باال بودن سطح آب زیرزمینی در جنوب

پیوستن به یکدیگر به سمت جنوب شرقی و درنهایت به

دشت و تبخیر ساالنه عموماً شور میباشد .دشت گرمسار

کویرهای سمنان و گرمسار منتهی میشوند .بزرگترین
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رودخانه در محدوده موردبررسی حبله رود است که از

در مناطق خشک و نیمهخشک همچون بخش وسیعی از

شاخههای مختلفی تشکیل میشود رودخانه رودسر دره

ایران که آب زیرزمینی منبع اصلی تأمینکننده آب محسوب

پس از عبور از کوهستان در آغاز ورود به دشت تشکیل

میشود ،بیشتر نمایان است .تغذیه مصنوعی بهمنزله

مخروط افکنه و در پای آن واقعشده است.این رودخانه

گزینهای قابلبررسی میتواند خطرهای ناشی از بهرهبرداری

منبع اصلی تأمین آب کشاورزی گرمسار است و اقتصاد

بیشازحد و آلودگی سفرههای آبدار را بهطور مؤثری

شهرستان بهطور مستقیم و غیرمستقیم به وجود این

کاهش دهد و عالوه بر تقویت منابع آب تغذیه مصنوعی

رودخانه وابسته است .دبی متوسط سالیانه حبله رود 151

عبارت است از مجموعه عملیات و اقداماتی که برای

تا  171میلیون مترمکعب است .از رودهای دیگر گرمسار

افزایش نفوذ و هدایت آبهای سطحی به سازندهای آبدار

میتوان با جمع آب رود (رودسر دره) اشاره کرد که این

زیرزمینی و بهمنظور استفاده مجدد از آنها صورت

رود دارای آب بسیار کمی است و آب آن شور و غیرقابل

میپذیرد .بهترین محل برای اجرای طرحهای تغذیه

استفاده است .رودخانه رامه یا تنگ چهار طالق نیز از دیگر

مصنوعی ،خاکهای درشتبافت ،ابتدای آبرفتهای

رودخانههای فصلی است که از ارتفاعات شمال شرقی

ماسهای ،خاکهای سنگالخی ،مناطق کارستی ،مسیلهای

گرمسار و منطقه لزوره سرچشمه گرفته و پس از پیوستن

با بستر شنی و مخروط افکنة رودخانههای فصلی است.

به شاخههایی چون خوشابرود از شمال به جنوب بهسوی

مکانیابی سیستمهای تغذیه مصنوعی و بهخصوص پخش

قریه ده نمک ادامه مسیر میدهد .گرمسار ازلحاظ منابع آب

سیالب ،از اصول اساسی ایجاد این سیستمهاست .انتخاب

زیرزمینی نیز غنی است و درگذشته چندین رشته قنات در

محل بر مبنای واقعیتهای علمی و طبیعی دارای

منطقه گرمسار وجود داشته که در حال حاضر نیز بعضی از

بزرگترین نقش در جهت استحکام و کاربری این سیستمها

آنها آبدهی دارند و چاههای عمیق و نیمه عمیق فراوانی

در راستای تحقق اهداف مربوطه است .به پروژههای تغذیه

در سطح شهرستان وجود دارد که برای امر کشاورزی غالب

مصنوعی از سال  1351بهمنظور حفظ تعادل آبهای

آنها استفاده میشود و آبلولهکشی تمامی روستاهای

زیرزمینی توجه شده است .در عصر نوین ،اولین طرح

گرمسار از چاههای حفرشده تأمین میگردد .در شهرستان

تغذیه مصنوعی در دشت ورامین و در سال  1352مطالعه

گرمسار تعداد چاه عمیق  011حلقه با میزان تخلیه 212/0

و اجرا در شبکه آبیاری ورامین ،و اولین بار طی سالهای

میلیون مترمکعب ،چاه نیمه عمیق  00حلقه با تخلیه 3/17

 51گرمسار و قزوین با روش حوضچه و پسازآن در دشت

میلیون مترمکعب ،قنوات  27رشته با تخلیه  7/14میلیون

ناز ساری با تزریق از طریق چاه احداثشده است .برداشت

مترمکعب وجود دارد.

ساالنه حدود  251میلیون مترمکعب از منابع آبی دشت

جغییه مصنوعی :رشد روزافزون جمعیت جهان همگام با

شهرکرد موجب افت شدید سطح ایستابی شده است.

گسترش فعالیتهای کشاورزی و صنعتی در جهت افزایش

بهگونهای که در حدفاصل بین سالهای  72تا  03سطح

تأمین مواد غذایی از یکسو و خشکسالیهای پیدرپی در

ایستابی بیش از  13متر نزول داشته و در زمره آبخوانهای

سالهای اخیر از سوی دیگر موجب شده است که منابع

ممنوعه قرارگرفته است .پسازاین سال با جلوگیری از

آب شیرین در اکثر کشورهای واقع در کمربند خشک

برداشت بیرویه و کنترل بیالن آبخوان بخشی از

جهان ،به اوج بهرهبرداری خود برسند .این وضعیت بحرانی

پایینافتادگی سطح آب جبران شد ،اما با کمبود بارندگی و
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شک  -5میزان پراکندگی فلزات سنگین در منطقه موردنظر ی دوره  12ساله  1339جا  1399الف :مس ب:کادمیوم ج:
آرسنیک د :کروم ه :روی ی :منگنز

7

فصلنامه علمی پژوهشی زمین شناسی محیط زیست /سال چهاردهم ،شماره  ،25پاییز99

شبیهسازی کیفیت با مدل  MT3DMSهمانند مدل کمی

بهصورت کلی مراحل زیر جهت شبیهسازی کیفی آب

 MODFLOWبه دو روش شبکه و مدل مفهومی انجام

زیرزمینی انجام میشود:
 -جمعآوری دادههای فیزیکی آبخوان (مرز آبخوان ،تراز

میشود .که می توان گفت این مدل جریان آب وآلودگی

سطح زمین ،تراز سنگ کف و)...

را بصورت دو بعدی و سه بعدی و به روش تلفیقی از

 -دادههای هیدرودینامیکی آبخوان ،بارش مؤثر ،چاههای

روش کاراکترستیک و اصالح شده آن به روش تفاضل

مشاهدهای

محدود مدلسازی می کند .درروش شبکه ،دادهها پس از

 -ایجاد مدل مفهومی و ورود دادهها شبیهسازی جریان در

ایجاد شبکه مستقیماً وارد تکتک سلولها میشوند .ولی
در مدل مفهومی دادهها به مجموعهای از نقاط ،خطوط و

حالت پایدار

پلی گونها (چندضلعیها) نسبت داده میشود و درنهایت

 -تحلیل حساسیت و کالیبراسیون

مدل مفهومی به شبکه تفاضل محدود تبدیل میگردد .روش

 -شبیهسازی جریان در حالت ناپایدار

دوم جامعتر بوده و با مثالی این روش تشریح خواهد شد،

 -شبیهسازی کیفی  MT3DMSدر حالت ناپایدار

جدول -1مقادیر کالیبره شده ررایب هدایت هیدرولیکی ،آبدهی ویژه ،خیره ویژه و پراکندگی ولی و جخلخ مواد آبخوان
)K (m/d

sy

ss

)DL (m2/

)n (%

Clay-cobble-sand

32,2

1,21

1,11122

4,11

32

Sand-gravel

47,15

1,25

1,11112

12,36

35

Clay-sand

11,32

1,14

1,11133

11

36

clay

2,71

1,13

1,11246

26,3

42

Clay-silt-sand

14

1,10

1,11136

12,11

30

Clay-silt-sand-gravel

34

1,11

1,11171

44,1

37

Gravel-clay-cobblesand-silt

31,2

1,11

1,11364

11,12

34

Clay-silt

5,6

1,140

1,1120

14,32

43

بررسی ج بیرات کمی اجرای جغی یه مصنوعی بر

اقتصادی به صرفه تر از سدسازی م ی باشد  .روش های

سیره آب زیرزمینی (سناریوی کمی)  :تغذیه

کلی تغذی ه مصنوعی عبارتند از :سطحی (نفوذ دادن)

مصنوعی آبخوان ها به عنوان راهبردی برای تقویت و

و زیرزمینی ( تزریق کردن)  .در ثانیه جهت اعمال طرح

توسعه منابع آب زیرزمینی و جبران ز یان های وارده ب ه

تغذیه مصنوعی در مدل منظور شد به گونه ای که

آن ها جهت ذخیره سازی و به هنگام کردن جر یان های

پراکنش خوبی در کل منطقه به خصوص در نقاطی با

سطحی به شمار م ی آید  .محققان علوم آب هزینه

نفوذپذیری

آب

پروژه های سدسازی تغذیه مصنوعی را در جهان

شبیه سازی شده با اعمال طرح تغذیه مصنوعی در

مطالعه نموده و با رسم منحن ی های لگاریتمی هز ینه ها

ماه ها ی مختلف باحالت بدون تغذیه مقایسه (شکل ) 3

در مقابل حجم رواناب قابل ذخیره به این نتیجه

ارائه شده است .نتایج بیانگر پاسخ مثبت آبخوان به

رس یده اند که برای حجم ها ی کمتر از  31میلیون

طرح تغذیه بوده و کمترین مقدار افزایش سطح آب 3

مترمکعب  ،اجرای پروژه های تغذیه مصنوعی ازنظر

سانت ی متر در آذرماه و بیشترین مقدار  11سانت ی متر در

مناسب

نتایج متوسط

سطح

0
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فروردین ماه م ی باشد  .سطح آب در محل پیزومترها ی

شده ضریب توزیع در این تحقیق برابر 1/ 112 kg/ m

نواحی مرزی و نسبتاً مرتفع و اغلب با نفوذپذیری کم

م ی باشد ) و ضریب پراکندگی طولی به دست آمد که

(خاک لوم رسی) ،در اثر تغ ذیه ه یچ گونه تغییری

د ر جدول  1ارائه شده است .با مقایسه نتایج محاسباتی

نکرده است .از طرفی بیشترین میزان افزایش سطح

با مشاهداتی ،دقت باالی مدل کیفی در شبیه سازی

آب در اثر تغذیه  26و  21سانت ی متر در طول دوره 12

مشخص م ی شود  .در این تحقیق بعد از واسنجی مدل

ماهه به ترتیب در محل پیزومترهای در جهت شیب

و انجام آنالیزهای آماری ،مقدار ضریب همبستگی

غالب منطقه جنوب شرقی به شمال غربی) و مجاورت

برابر  ، R2 = 1 /10ش یب خط رگرسیون برابر 1 /1171

با رودخانه و نفوذپذیری مناسب اتفاق افتاده است .

=  ، yمقدار میانگین خطا برابر  ٪ 36/3و RMSE

بعد از تهیه مدل کیفی آبخوان ،با در نظر گرفتن غلظت

برابر  ppm 56 / 4به دست آمد.

 TDSدر مهرماه  1310به عنوان شرط اولیه ،مدل اجرا

نتایج غلظت شبیه سازی و اندازه گ یری شده  ( TDSدر

شد .مقادیر غلظت شبیه سازی شده پارامتر موردنظر

خردادماه  ) 1311الگوی روند کلی تغییرات غلظت

(  ) TDSدر محل  21چاه نمونه برداری با مقادیر

امالح در هر دو یکسان است .تمرکز غلظت امالح در

اندازه گیری شده آن در خردادماه  1311مقایسه شد .با

نواحی شرق و جنوب شرقی دشت قرار دارد.

روش سعی و خطا و با تغییر مکرر مقادیر ضریب

آلودگی پس از اعمال سنار یو  : 1در شکل (  ) 4میزان

پراکندگی طولی و ضریب توزیع ،هر بار مدل اجرا و

تأث یر سناریو  1بر روی مقادیر غلظت فلزات سنگین و

نتایج محاسباتی با مشاهداتی مقایسه شد .با واسنجی

تأث یر آن بر میزان کیفیت آب ازلحاظ عناصر مختل ف

مدل مقادیر کالیبره شده ضریب توزیع (مقدار کالیبره

نمایش داده شده است.

شک  -3ج بیر جغییه مصنوعی بر میزان سطح آب منطقه

1

فصلنامه علمی پژوهشی زمین شناسی محیط زیست /سال چهاردهم ،شماره  ،25پاییز99

الف

ج

ه

ب

د

ی

شک  -4میزان کیییت آب ازلحاظ وجود فلزات سنگین جحت اعمال سناریو  -1الف :آرسنیک ب :روی ج :کادمیوم د :سرب ه  :کروم ی :مس
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شک  -2میزان کیییت آب ازلحاظ وجود فلز منگنز جحت اعمال سناریو 1

ننیمهگیری
میانگین غلظت فلزات سنگین منابع آب زیرزمینی منطقه

نمونههای آب برای سنجش فلزات سنگین در بطریهای

موردنظر را در فاصله زمانی سالهای  1301تا 1311

پلیاتیلن تمیز با حجم  511mLجمعآوری شدند .قبل از

موردبررسی قرار گرفت .در این پژوهش جامعه هدف

نمونهبرداری ،ظروف نمونهبرداری با آب مقطر و سپس با

بهمنظور ارزیابی خطر آلودگی آبهای زیرزمینی دشت

آب نمونه شسته شدند .در بعضی از چاههایی که خاموش

گرمسار ،چاه آب بهرهبرداری ،رودخانهها و چاههای منطقه

بودند برای رفع خطای ناشی از آب راکد به مدت چند

در دشت است .نمونهبرداری از چاهها به صورتی انجام

دقیقه پمپاژ چاه انجام و سپس نمونهبرداری انجام شد.

گرفت که آبخوان عمیق بهعنوان جامعه هدف مدنظر قرار

بهمنظور اطمینان از تثبیت نمونههای برداشتشده به

گیرد .در این تحقیق از روش نمونهبرداری قضاوت

هرکدام از نمونههای برداشتی اسید نیتریک  1,16درصد

کارشناسی جهت انتخاب چاه و قناتها و محل

اضافه شد تا  pHآن به  2برسد .نمونههای برداشتشده

نمونهبرداری رودخانهها استفاده گردید .این روش غیر

جهت سنجش به آزمایشگاه آب منطقهای گرمسار ارسال

آماری بر اساس دانش اولیه دادههای هدایت الکتریکی

شدند.در این مطالعه ،برای تجزیه شیمیایی فلزات سنگین،

شبکه پایش کیفی چاههای آب دشت گرمسار ،نوع کاربری

با استفاده از دستگاه جذب اتمی شعلهای فلزات سنگین

اراضی سطح دشت ،و همچنین هزینههای نمونهبرداری و

آهن ) ،)Feکادمیم ( ،)Cdسرب ) ،)Pbمس ( ،)Cuکروم

سنجش فلزات نمونههای آب ،پراکندگی چاههای معرف به

( ،)Crروی ) ،)Znکبالت ( ،)Coو منگنز ()Mn

صورتی انتخاب گردید که تعداد  21حلقه چاه در دو دوره

اندازهگیری شدند .همانطور که از نمودارها و نقشهها

شاخصتر و خشک نمونهبرداری شدند .بر اساس هیدرو

مشخص گردید اگرچه غلظت اکثر فلزات سنگین منابع

گراف معرف سطح آب زیرزمینی دشت گرمسار،

آب زیرزمینی منطقه در حد خیلی خوب از استانداردهای

اردیبهشت و مردادماه با دارا بودن حداکثر و حداقل تراز

ملی ،سازمان جهانی بهداشت و اتحادیه اروپا قرار ندارد،

آب در سال آبی  1310-11بهعنوان دورههای شاخصتر و

اما میتوان گفت که میزان آن قابلقبول است .علت این

خشک هیدرو شیمی جهت نمونهبرداری انتخاب شدند.

امر عمق زیاد منابع آب استان سمنان و درنتیجه وجود
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زمان کافی برای تصفیه آلودگیهای ورودی احتمالی به
 هرچند.زمین در اثر فعالیتهای صنعتی مختلف میباشد
در این استان بهطور طبیعی نیز الیههای حاوی فلزات
 نقاط استان فاصله زیادی بین.سنگین وجود ندارد
شهرکها و نواحی صنعتی و منابع آب زیرزمینی وجود
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Abstract
Groundwater that forms part of the water cycle. Temporal and spatial characterization of groundwater pollution
is an important issue in the effective remediation of groundwater aquifers and the assessment of health risks.
Uncertainty analysis is an integral step in the hydrological modeling process. Quantitative evaluation of
uncertainty in the outputs of the simulation model and estimation of its parameters increase the confidence in the
modeling results and correct knowledge of the sources of uncertainty. Due to the increasing use of groundwater
models in the management and prediction of aquifer behavior, this study seeks to analyze the uncertainty in
quantitative modeling of alluvial aquifers in Garmsar plain in Semnan province Description of the contaminated
source includes identification of the location and source, injection rate and release periods. It is recommended to
study the construction of concrete road tanks for mixing groundwater and drinking water in the area and diluting
heavy metals and reducing water hardness (TDS). Combining the use of MODFLOW method in groundwater and
artificial feeding of groundwater aquifers due to flood spreading as well as mixing surface water from rain and
snow collection with groundwater in water reservoirs, the effects of heavy metals and toxins in the drinking water
of the region can be expected to be significantly reduced. . The results showed that the feeding parameter has less
detection capability in the calibration process than other parameters (in other words, its posterior distribution
function has not changed much compared to the previous distribution function) and has more uncertainty
Keywords: Artificial Nutrition, Garmsar Region, Heavy Metals, Pollution.
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