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  يمقاله پژوهش
  

 يفيک و يکم يساز مدل از استفاده با ينيرزميز آب منابع يفيک راتييتغ بر آتشفشان آثار يابيارز
  خاش بخوانآ

  
  ٣مقدم کاردان حميد و *٢يزيتبر يسرائ يمهد ،١ريبخ عاقبت يهاد

  
  

  دهيچک
  
 در که ييهاآبخوان است. برخوردار ياژهيو تياهم از ،مصرف نوع و يبردار بهره لزوم به توجه با ،زيرزميني آب منابع تيفيک

 اريبس ها آبخوان نوع نيا دهند. يم نشان خود از يمختلف يرفتارها ،منابع نيا ريثأت  تحت ،دانشده واقع هاآتشفشان مجاورت
 آبخوان يفيک تيوضع پژوهش نيا در دارد. قرار يآتشفشان يهاندهيآال منابع ريثأت تحت ،هاآن آب تيفيک و هستند ريپذ بيآس

 يبردار نمونه از استفاده با منظور نيبد .است شده يفيک ليتحل مورد يجنوب بخش در ،تفتان آتشفشان کوه ريتاث تحت خاش
 پارامتر دو يبرا ساله ۵ ةدور کي طول در آبخوان يفيک يساز هيشب يبرا MT3D مدل از منطقه منتخب يها چاه از يفيک
 اناتيجر ريثأت تحت آبخوان يجنوب بخشداد که  نشان آبخوان مدل جينتا يبررس شد. استفاده سولفات و TDS يفيک

 باعث ينيرزميز ةکنند هيتغذ اناتيجر نيا رد.يگ يم سرچشمه تفتان ارتفاعات از که بوده يشمال بخش از ينيرزميز ةکنند هيتغذ
 موضوع نيا از يحاک زين MT3D ،يفيک مدل در که شوديم سولفات و TDS يفيک پارامتر دو غلظت شيافزا و امالح انتقال
 شيافزا %۳۰ سولفات غلظت و %۱۲ از شيب TDS غلظت آبخوان يجنوب بخش درداد که  نشان يفيک يساز هيشب جينتا است.

 تيوضع ديتشد باعث که دهد يم نشان زين را ينيرزميز اناتيجر وجود ،يبردار بهره تيريمد عدم بر عالوه شيافزا نيا داشت.
 سبب شيافزا نيا و باال آبخوان يشمال بخش در ينيرزميز آب منابع در گاز زانيم که داد نشان ها يبررس شد. يانسان دخالت

  شد. زين منطقه ينيرزميز آب منابع شدن يدياس
  

  .MT3D، TDS ،سولفات ،يدياس ،آبدار اليه يها ندهيآال :يديکل هاي واژه
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   مقدمه
 يها بخش و يشمال سواحل داشتن رغميعل رانيا کشور در
بيشتر  در ،دارد يمناسب جوي نزوالت زانيم که يغرب

 وجود بارش يمکان و يزمان مناسب پراکنش کشور مناطق
 از کشور از يعيوس حجم تا شده باعث موضوع نيا .ندارد
 شرب، مصارف در يبردار بهره يبرا ينيرزميز آب منابع

 کنار در موضوع نيا کنند. هداستفا صنعت و يکشاورز
 زانيم تا است شده سبب ،گرفته صورت يها توسعه
 يتيريمد بدون رشد ينيرزميز آب منابع از يبردار بهره

 ها آبخوان در يفيک و يکم کمبود سبب و باشد داشته
 منابع در ندهيآال منابع يابيارز يبرا USGS مطالعات شود.
 دو از يناش ها آبخوان يفيک مشکالت دهد يم نشان ،آب

 يانسان يها تيفعال از يناش عوامل و يعيطب عوامل دسته
 يانسان عوامل ،موارد از ياريبس در شود. يم يبند طبقه
 يعيطب عوامل از يناش يفيک مشکالت ديتشد باعث

 آبخوان، در کروم و کيآرسن ييايميش تبادل شود. يم
 آثار شور، مناطق و ايدر طرف از شور آب يها جبهه تهاجم

 نيزم حرکت راتييتغ آتشفشان، مثل يعيطب عيوقا يفيک
 در که هستند يعيطب عوامل جمله از ،رهيغ و زلزله اثر در
 ديتشد باعث زين بشر يها تيفعال موارد نيا از يبرخ
 باعث ها آبخوان از شتبردا اضافه .شوديم يفيک تيوضع
 مواقع يبرخ در و يکيدروليه انيگراد کاهش آبخوان، افت

 موضوع نيا شود. يم ينيرزميز آب انيجر شدن معکوس
 ندهيآال منبع کي به يمنته که ييها آبخوان در خصوصهب

 شور آب يها جبهه هجوم باعث ،است ريکو اي ايدر آب مثل
 مطالعات اساس نيا بر .شود يم آبخوان شورشدن و

 با ينيرزميز آب منابع يفيک تيوضع يبررس يبرا يمختلف
 است. شده انجام مختلف مناطق در ندهيآال منابع به توجه
 آبخوان يفيک يپارامترها يابيارز به )۲۰۱۳( زمزم و رهنما

 و يابيارز )۱۳۹۵( همکاران و زاده ميرح ،رفسنجان
 رجند،يب آبخوان در را تراتين غلظت ينيب شيپ

 را TDS غلظت يابيارز )۱۳۹۶( بيحب يبن ومقدم  کاردان
 يابيارز )۲۰۱۹( همکاران وو يگ ،انيسرا آبخوان در

 يالملل نيب فرودگاه در را آلوده تيسا کي يفيک تيوضع
 ،RWhet و MT3DMs مدل دو از استفاده با توسان
 در را ديکلرا غلظت يابيارز )۲۰۱۸( همکاران و  يجواد

 يابيارز )۱۳۹۸( همکاران و يوسفي و اردستان آبخوان
 در را ينيرزميز و يسطح آب نيب اختالط ةيناح يفيک

 و يليالتاراب نيهمچن .کردند يبررس فومنات آبخوان

 ازته يکودها ريثأت زانيم يساز هيشب به )۲۰۱۷( همکاران
 آبخوان بر آن يآلودگ و يکشاورز يها تيفعال از يناش

نتايج نشان داد تأثير کودهاي ازته در  پرداختند.
 منابع يفيک يها يبررس است. شتريب ،عمق هاي کم آبخوان

 برداشت اضافه بر عالوه که است داده نشان ينيرزميز آب
 غلظت شيافزا در منبع کي وجود ينيرزميز آب منابع از
 ،يشهر فاضالب ريثأت است. بوده رگذاريثأت ندهيآال

 اضافه آبخوان، تيفيک بر يکشاورز پساب و ييروستا
 حجم به نمک غلظت نسبت کاهش و آبخوان از برداشت

 از شور آب تهاجم منطقه، يشناس نيزم يسازندها نوع آب،
 يخروج يريکو بخش از شور آب تهاجم ا،يدر طرف

 رگذاريثأت آبخوان غلظت در که يمنابع جمله از آبخوان
 در دهد يم نشان مطالعات نيا جامع يبررس .است بوده
 يندهايآفر و بوده پررنگ اريبس انسان قشن موارد اکثر
 داشته دخالت بخوانآ يفيک  راتييتغ در کمتر يعيطب

   است.
 ينيرزميز بآ منابع تيفيک در يمهم نقش که يعوامل از

 مطالعات نهيزم نيا در که است يآتشفشان يها کوه دارد
 انجام ينيرزميز آب منابع تيفيک راتييتغ بر يمختلف
 ها ندهيآال انتقال و ينيرزميز اناتيجر نقش اما ،شده
 نقش يرو اکثر شده انجام مطالعات است. شده يبررس

 کننده هيتغذ اناتيجر اثر و بوده يآتشفشان يسازندها
 کي در خصوصهب يآتشفشان يها تيفعال از يناش آبخوان

 همکاران و برزگر .است شده يبررس فعال  مهين آتشفشان
 آب تيفيک بر ثرؤم يعيطب عوامل يبررس به )۲۰۱۶(

که  داد نشان آنان جينتا و پرداختند يچا يآج رودخانه
 ريثأت تحت يفيک نظر از رودخانه زيآبر ةحوز از يبخش

 نيا است. داشته قرار يآتشفشان يسازندها يهوازدگ
 پريپا نمودار از استفاده با يفيک ليتحل اساس بر موضوع

 يبررس به )۲۰۱۷(ارتورک و همکاران  شد. يابيارز
 که ريرياگد اچهيدر زيآبر ةحوز يشناس نيزم يسازندها

 و پرداختند ،است يآتشفشان يسازندها آن از يبخش
 و يهوازدگ از يناش را اچهيدر آب در ديفلورا يباال غلطت

 و الساندرو يد داشتند. انيب سازندها نيا از يعبور آب
 ينيرزميز آب منابع تيفيک يابيارز به )۲۰۱۷( همکاران

 ريجزا از يکي در متانا آتشفشان کوه ةحوز در يانتخاب
 داد نشان منطقه آب منابع يفيک ليتحل پرداختند. وناني

 که است بوده باال پارامترها ريسا به نسبت آب يشور تنها
 مربوط گريد يبخش و ايدر شور آب از يناش آن از يبخش
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 ينيرزميز اناتيجر در انحالل و يآتشفشان يها تيفعال به
  است. منطقه کنندههيتغذ

 انتخاب و ها آتشفشان نقش تيمحور با مطالعه نيا
 ينيرزميز آب منابع تيفيک بر تفتان فعال مهين آتشفشان

 کننده هيتغذ ينيرزميز اناتيجر ريثأت تحت دست نييپا
 کوه نيتر مهم ،يآتشفشان کوه نيا است. شده انجام

 در يمطالعات رياخ يها سال در که است کشور يآتشفشان
 آتشفشان سازي کاني و گرمايي زمين انرژي منابع نهيزم

 ،ي(بومر آب پايدار هاي ايزوتوپ از استفاده با تفتان
 آب هاي چشمه دماسنجي زمين و شيمي آبزمين )،۱۳۸۴
 ،ي(شاکر تفتان غربي جنوب و جنوبي دامنه معدني و گرم

 استفاده با خاش آبخوان يآلودگ ليپتانس يبررس )،۱۳۸۴
 گرفته رتوص ييها پژوهش ييايجغراف اطالعات سامانه از

 نيا ليپتانس به توجه با .)۱۳۸۸ ، آبرومند و ي(احمد است
 و آب منابع تيفيک يابيارز لزوم ،يبردار بهره نظر از منطقه
 حائز اريبس  ندهيآال منابع ييشناسا در مختلف عوامل نقش
 که داده نشان شده انجام مختلف مطالعات است. تياهم
 يآتشفشان منابع ريثأت تحت ينيرزميز آب منابع تيفيک

 آبخوان تيفيک بر ييبسزا ريثأت تواند يم منابع نيا و است
 و يکم تيوضع يابيارز مطالعه نيا هدف باشد. داشته

 از يناش آبخوان ةيتغذ ةويش يابيارز آبخوان، يفيک
 و يآتشفشان ةمنطق از افتهي انيجر ينيرزميز اناتيجر
 نيا جينتا است. آبخوان يفيک يآت تيوضع ينيب شيپ

 يآلودگ انتقال و پخش ةويش ييشناسا به تواند يم مطالعه
 يراهکارها ،جينتا نيا اساس بر و کند کمک آبخوان در
 تيفيک با ينيرزميز اناتيجر ليتعد يبرا را يعمل

  .کرد پيشنهاد نامناسب
  

  ها روش و مواد
  مطالعه مورد ةمنطق

 ستانيس استان در تفتان کوه دست نييپا در خاش آبخوان
 نيا در آب نيمأت ياصل منبع دارد. قرار بلوچستان و

 است. مصارف نيمأت يبرا ينيرزميز آب منابع از ،آبخوان
 و شرقي جنوب به غربي شمال از آبخوان نيا بيش و امتداد
 كيلومتر ۹ تا ۵ متوسط عرض و كيلومتر ۵۰ تقريبي طول
 ةدامن در خاش آبخوان است. شده احاطه ارتفاعات توسط
 ۶۲ تا قهيدق ۵ و درجه ۶۰ يها طول نيب تفتان ةقل يجنوب
 درجه ۲۷ ييايجغراف يها عرض و يشرق قهيدق ۴۵ و درجه

 در تقريباً و يشمال قهيدق ۴۵ و درجه ۲۸ تا قهيدق ۵۰ و
 ۳۶۹۴ محدوده نيا مساحت .دارد قرار دشت اين مركز

 دشت هاي نام به يکپارچه دشت دو شامل كيلومترمربع
 نيا درون خاش حوضه که است پشتکوه دشت و خاش
 ۲۷/۴۷۱ خاش آبخوانمساحت .است شده واقع دشت

 تنها و يکيزيف مرز فاقد آبخوان نيا و بوده مربعلومتريک
 و ورودي جبهه ۳ شامل که است يکيدروليه مرز داراي

 .است زهکش صورتبه ينيرزميز آب يخروج جبهه کي
 تراز راتييتغ يابيارز جهت يا مشاهده چاه حلقه ۱۸ تعداد
 يريگ اندازه ماهانه صورت هب آبخوان افت و ينيرزميز آب
 و قنات رشته ۱۶ ،يبردار بهره چاه حلقه ۲۳۱ شوند. يم
 ميزان و شده واقع آبخوان محدوده در چشمه دهنه يك
 مترمكعب  ميليون ۲۶/۷۸ برابر منابع اين از تخليه كل

 خاش، يمطالعات محدوده آب منابع النيب (گزارش است
 در خاش مطالعاتي محدوده موقعيت ۱ شکل ).۱۳۹۶

  .دهد يم نشان را مشكيل هامون هضحو
منابع  طريق از خاش شهرستان اهالي شرب مصرفي آب

اساس مطالعات  بر. شودمي تأمين )چاهآب زيرزميني (
 به وارده آب حجم ترينبيشبيالن منابع آب منطقه، 

 تغذيه تفتان آتشفشان يجنوب ةدامن آبخوان خاش از
 ةحاشي از كه ناحيه اين از ورودي آب حجم. شود مي

با توجه به بيالن  ،يابد مي جريان تفتان ارتفاعات جنوبي
 شده محاسبه سال در مترمكعب ميليون ۲۳ حدود آبخوان
 ورودي هايمسيل و شرقي سمت هاي دره نيهمچن. است

 زيرزميني آب ةسفر ةتغذي در نيز دشت غربي قسمت
اساس آخرين گزارش بيالن  بر. نيستند تأثيربي خاش

منابع آب منطقه، اين آبخوان با کسري مخزن نزديک به 
ميليون مترمکعب در سال مواجه است (آمار اطالعات  ۲۰

سازي، بر اساس بازديدهاي  پايه اين پژوهش براي مدل
محلي، مذاکرات حضوري با کارشناسان شرکت آب 

آخرين گزارش اي استان سيستان و بلوچستان و  منطقه
شرکت آب  ۹۶بيالن منابع آب به روزرساني شده در سال 

  اي استان سيستان و بلوچستان است.). منطقه
  

  متدولوژي پژوهش
 ييو شناسا خاش ةحوض ييهوا يهانقشه يبررس از پس

 يها دوره و يشناس نيزم ساختار نظر از آبخوان نيا
 بر آتشفشان يهاتيفعال اثر نييتع براي ،يشناس نيزم
 چاه حلقه دوازده ،ينيرزميز ياهآب منابع تيفيک

 آبخوان سطح در يمناسب يمکان پراکنش که يبردار نمونه
 يها چاه تيموقع ۲ شکل در. شدند انتخاب ،باشند داشته
 .است شده داده شينما شده يبردار نمونه
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  ليمشک هامون يمطالعات محدوده و زيآبر حوضه محدوده در خاش آبخوان تيموقع - ۱ شکل

  

  
  خاش آبخوان سطح در شده يبردار نمونه يها چاه تيموقع - ۲ شکل

  

 تعداد آبخوان نيا ينيرزميز آب منابع يفيک يابيارز يبرا
 انتخاب يبردار نمونه يبرا يبردار بهره چاه حلقه دوازده

 يا منطقه آب ويآرش در شده ثبت آمار به توجه با شد.
 تر فصل دو در يبردار نمونه بلوچستان، و ستانيس استان
 يپارامترها .شد انجام بهشت)ي(ارد خشک فصل و (آبان)

pH، ،دما، کدورت TDS پرتابل دستگاه توسط و محل در 
WTW ييايميش خواص ريسا يريگاندازه يبرا .شد انجام 

 يريگ نمونه ن،يسنگ فلزات و ها ونيآن ،ها ونيکات ،يکيزيف و
 ثابت کيترين دياس توسط و برداشت مخصوص ظروف در

 شگاهيآزما به ممکن زمان نيتر عيسر در سپس و شده

 و انتقال تهران استان فاضالب و آب شرکت مرجع
 يبرا شده، يريگ اندازه جينتا به توجه با .شد يريگ اندازه
 افزار نرم در MT3DMS مدل از آبخوان يفيک مدل ليتحل

GMS يبرا راتييتغ روند يبررس به توجه با شد. استفاده 
 سال يابتدا از ساله ۵ة دور کي ،يفيک مدل در يساز هيشب
 شش صورت هب زين يفيک يها داده و انتخاب ۱۳۹۰ يآب

 آتشفشان نقش و يفيک يساز هيشب يبرا .شد  اخذ ماهه
 ،يآت تيوضع ينيب شيپ و آبخوان کنندههيتغذ اناتيجر در
  .شد انتخاب محلول جامدات کل و سولفات پارامتر دو
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   آبخوان يفيوک يکم يساز هيشب
 به دستيابي آبخوان، يك كيفي يساز هيشب هدف ترين مهم

 نيا بر .است ينيرزميز آب شيپا و مديريت يبرا نتايجي
 اثر در آبخوان كيفيت آتي وضعيت بيني پيش اساس

 مفهومي مدل يها هداد سقم و صحت بررسي آب، برداشت
 عنوان به شور آب يها جبهه يشرويپ تيوضع يبررس و

 انتقال مدل .هستند مطرح يفيک يساز هيشب ياصل اهداف
 ٢يپراکندگ و ١تبادل هاي مكانيزم تحت آبخوان در يآلودگ

 ،محيط بودن اشباع و بودن ايزوتروپ بودن، همگن فرض با
 در و دارسي قانون به توجه با .دهد يم انجام را يساز هيشب
 تيدرنها كنترل، حجم يك روي ٣جرمي موازنه گرفتن نظر

  ):۲۰۱۲و همکاران، نگ اژ( شودمي حاصل زير ةمعادل
  

)۱(  
( . ) ( . ) ( . )

x y z

m y z

c c cD D D
x x y y z z

cV V V C V C
x y z t

  ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂   + +     ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂     
∂ ∂ ∂ ∂

− + + = ∂ ∂ ∂ ∂ 

 

 يك براي جرم انتقال بعدي سه ةمعادل يك فوق ةمعادل
  .است پايدار محلول  مادة
 يکم يساز هيشبة مرحل دو شامل آبخوانسازيهيشب

 يفيک يساز هيشب و MODFLOW مدل با که آبخوان
 GMS10.4 افزارنرم از استفاده با MT3D مدل با آبخوان
 بر و هيته آبخوان يمفهوم مدل اساس نيا بر .گرفت انجام
 هاي داده ورود براي ياطالعات ةيال هفت از آن اساس

 زهکش، ،يسطح هيتغذ ها،چاه ،يا مشاهده چاه مرزآبخوان،
 اعمال يبرا .شد وارد رهيذخ بيوضر يکيدروليه تيهدا
 ،)Sy( رهيذخ بيضر و )K( يکيدروليه تيهدا ريمقاد
 يکاربر ،يشناس نيزم يها نقشه اساس بر دشت سطح
 مختلف يها بخش به پمپاژ آزمون اطالعات و ياراض
 اختصاص هاآن به ينيتخم صورتبه هياول ريمقاد و ميتقس
 آب انيجر معادالت حل و يسازهيشب يبرا .شد داده

 ۲۵۰* ۲۵۰ شبکه صورت هب آبخوان يبند شبکه ينيرزميز
 يساز هيشب يزمان گام .دش MODFLOW مدل وارد متر
 يريگ اندازه ينيرزميز آب تراز آمار به توجه با آبخوان يکم

 آغاز يساز هيشب ۱۳۹۰ مهرماه از و ماهانه صورت هب شده
 ۱۳۹۵ وريشهر تا يساز هيشب زين رماندگاريغة دور در .شد
 يمفهوم مدل در گرفت. انجام يزمان گام ۶۰ مدت به

 بر اساس يخروج و يورود ينيرزميز يها جبهه آبخوان،

                                                             
1- Advection 
2- Dispersion 
3- Mass Balance 

 وارد مدل، يزمان گام نياول در ينيرزميز آب تراز يها نقشه
 کنترل نقاطعنوان  به زين يا مشاهده چاه ةحلق هجده .شد
 يبردار بهره چاه حلقه دوازده و يکم مدل در يساز هيشب
 يفيک مدل در يساز هيشب کنترل نقاطعنوان  به زين يفيک

 يساز هيشب ينيرزميز آب تراز کنترل نقاط در .شد وارد
 ينيرزميز آب تراز با شده يساز هيشب غلظت اي شده

 شود. يم يآمار يابيارز يمشاهدات غلظت اي يمشاهدات
 ماهانه ةيتخل با زين آبخوان در موجود يبردار بهره يها چاه
 آب تراز .شد اعمال يمفهوم مدل در شده گرفته نظر در
 بستر سنگ و آبخوان يتوپوگراف ،۱۳۹۰ مهر در ينيرزميز

 .شد فيتعر آبخوان ساختار و هياول تيوضععنوان  به آبخوان
 بجنو طرف به يشمال بخش از ينيرزميز آب انيجر يبرا
 آبخوان ةيتغذ زانيم است. انيجر در بخوانآ شرق جنوب و
 رواناب زانيم منطقه، همباران يها يمنحن به توجه با زين

 از يبرگشت آب و آبراهه شبکه ريمس در يمحاسبات
 در و محاسبه ماه هر يبرا شرب و يکشاورز يها تيفعال
 به توجه با يمحاسبات يپارامترها .شد وارد يمفهوم مدل
 مدل ينما ۳ شکل .شد قيتدق زين آبخوان النيب جينتا

 از دهد. يم نشان يکم حالت در را خاش آبخوان يمفهوم
 حساس عوامل شناسايي مدل، دقيق اجراي در مهم عوامل

 بهينه نتايج آوردن دست به  جهت عوامل اين واسنجي و
 دو مدل، تيحساس زيآنال و مدل اجراي به توجه با .است
 عنوان به ويژه يآبده ضريب و هيدروليكي هدايت عامل
 .شد مشخص رماندگاريغ و ماندگار مدل در حساس عوامل

 استفاده با و يدست صورت به مدل عامل، دو اين بر اساس
 يکم مدل يواسنج از پس و واسنجي PEST تميالگور از

 MT3D ابزار از استفاده با آبخوان يفيک يساز مدل آبخوان،
 بر آتشفشان اثر بحث و يفيک يساز هيشب يبرا .شد انجام

 سولفات و TDS يفيک پارامتر دو ،ينيرزميز آب تيفيک
 آبخوان در يدگيپخش و همرفت نديفرآ دو .شد يساز هيشب
 شد. وارد مدل در يفيک يساز هيشب ياصل ياجزا عنوان به
 شش صورت به يزمان گام آبخوان، يفيک يساز هيشب يبرا

 يزمان گام ده شامل ۱۳۹۵ وريشهر تا ۱۳۹۰ مهر از و ماهه
 مدل بر اساس آبخوان يفيک مدل .شد انجام يساز هيشب
 در TDS و سولفات هياول غلظت و بوده استوار آبخوان يکم
 در يفيک يساز هيشب هياول طيشراعنوان  به آبخوان سطح
 از استفاده با هياول تيوضع فيتعر يبرا شد. گرفته نظر
 مهر در TDS و سولفات غلظت شده يريگ اندازه جينتا

 در شد. استفاده نگيجيکر يابي درون روش از ۱۳۹۰
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ة شد يريگ اندازه يفيک يپارامترها نيانگيم ۱ جدول
لغايت  ۱۳۹۰- ۹۱ساله ( ۵در طول دورة آماري  آبخوان

  ) ارائه شده است.۹۵-۱۳۹۴

  

  
  خاش آبخوان يمفهوم مدل - ۳ شکل

  

  ساله ۵آماري  ةدر طول دور خاش آبخوان در شده يريگ اندازه يفيک يپارامترها نيانگيم -۱ جدول
 ppm-سولفات  TDS-ppm  pH  چاه نام ppm-سولفات  TDS-ppm pH  چاه نام

  ۸۱۶  ۸۷/۶  ۲۰۶۳  آبادگير  ۲۷۶  ۳۰/۶  ۸۸۲  آبادکين
  ۵۱۶  ۸۵/۵  ۱۶۰۸  ناصرآباد  ۲۶۹  ۶۰/۶  ۳۴۰  نورآباد
  ۱۱۰۶  ۲۵/۷  ۲۶۵۴  دانشگاه دانيم  ۳۴۰  ۰۷/۶  ۱۳۵۵  آبادمحمد

  ۹۳۰  ۳۰/۷  ۲۴۸۶  يناصر  ۳۰۵  ۷/۶  ۸۸۲  آباد يول
  ۱۶۶۰  ۹۰/۶  ۴۶۳۷  يکلکل  ۴۴۷  ۳۵/۶  ۱۰۰۸  اکبرآباد

  ۱۰۸۵  ۰۷/۸  ۳۰۳۴  رباط دشت  ۲۱۴  ۹/۶  ۷۸۰  امورآب يمهمانسرا
  

 با يساز هيشب ،يفيک حالت در يمفهوم مدلة يته از پس
 اساس نيا بر گرفت. انجام MT3D مدل از استفاده
 يمرزهاعنوان  به يخروج و يورود ينيرزميز يها جبهه

 يبرا شد. گرفته نظر در يفيک مدل مرز تيوضع و يفيک
 روش از يآلودگ معادله در همرفت نديفرآ يبررس

ULTIMATE يپارامترها از شد. استفاده يفيک مدل در 
 آب انيجر در يآلودگ يدگيپخش ،يآلودگ انتقال در مهم

 شامل آبخوان در يدگيپخش ضريب .است ينيرزميز
 )،TRPT(يطول پخش به يافق يدگيپخش نسبت بيضرا

 بيضر )،TRPV( يطول پخش به يعمود پخش نسبت
 بيضر يعيتوزة پهن و )DMCOEF( ثرؤم يمولکول پخش
 و ورودي جريان غلظت ميزان .است آبخوان يدگيپخش

 يفيک مدل به يورودعنوان  به يبرگشت آب انيجر غلظت
عنوان  به آبخوان از ينيرزميز آب انيجر يخروج غلظت و

   شد. اعمال مفهومي مدل در يخروج غلظت
  
  بحث و جينتا
  آبخوان يکم مدل يابيارز
 يکم مدل يساز هيشب آبخوان، يمفهوم مدلة يته از پس

 انيجر حالت دو يبرا MODFLOW مدل از استفاده با
 از پس اساس نيا بر .شد انجام رماندگاريغ و ماندگار

 مدل يواسنج ماندگار، حالت در انيجر هياول يساز هيشب
 تياهد پارامتر که انجام پارامترها رييتغ با حالت نيا در
 و ييشناسا پارامتر نيتر حساس عنوان به يکيدروليه

 جریان آب زیرزمینی ورودي

 جریان آب زیرزمینی ورودي

جریان آب زیرزمینی 
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 مدل ديئأت از پس. )۲۰۱۹مقدم و همکاران، ( شد يواسنج
 ساله چهارة دور يبرا رماندگاريغ مدل ان،يجر ماندگار

 ژهيو يآبده پارامتر حالت نيا در که شد يساز هيشب
 يبرا يواسنج و ييشناسا حساس پارامتر عنوان به آبخوان

 حالت، نيا در مدل ديتائ از پس گرفت. انجام دوره نيا
 جينتا .شد يسنج صحت ييانتها کسالي مدت يبرا مدل

 و رماندگاريغ ماندگار، يها حالت در يواسنج از حاصل
 بود يساز هيشب مناسب دقت از يحاک مدل يسنج اعتبار

 يواسنج است. شده ارائه ۲ جدول در خطا زيآنال جينتا که
 حساس يپارامترها ريمقاد در رييتغ با ينيرزميز آب مدل

 آب تراز نيب ممکن يخطا حداقل که شد انجام ياگونه هب
 .باشد برقرار شده يسازهيشب و شده مشاهده ينيرزميز

 از کمتر اختالف سازي مدل براي سازيشبيه خطاي يمبنا
 يساز هيشب و شده مشاهده آب تراز نيب متر يسانت ۵۰
 آب تراز سازي شبيه نتايج که است يا مشاهده چاه هر يبرا
 همکاران، ومقدم  کاردان( است %۱ از کمتر ينيرزميز

 تيهدا پارامتر دو يبرا يواسنج انجام در .)۱۳۹۶
 در موجود يحفار يهالوگ از ژهيو يآبده و يکيدروليه

 انتقال، تيقابل برآورد و پمپاژ يهاشيآزما جينتا منطقه،
 جهت زين نيشيپ مطالعات و يشناسنيزم يسازندها نوع

 مدل يينها تيوضع ۴ شکل شد. استفاده جينتا قيتطب
 از يينما ۵ شکل در دهد. يم نشان را آبخوان يکم

 ژهيو يآبده و يکيدروليه تيهدا شده يواسنج يها نقشه
  است. شده ارائه آبخوان در شده يواسنج

  

  
  خاش آبخوان يکم يينها مدل - ۴ شکل

  
  مدل يساز هيشب يخطا زيآنال -۲ جدول

  خطا پارامتر
  متر -يکم مدل

  يسنج صحت  غيرماندگار مدل  ماندگار مدل
  ۴۴/۰  ۳۷/۰  ۲۱/۰  خطا ميانگين

  ۶۶/۰  ۵۸/۰  ۳۷/۰  خطا مطلق ميانگين
  ۹۱/۰  ۷۷/۰  ۴۸/۰  خطا مجذور ميانگين

  

    

  

    ضريب آبدهي ويژه (%) - ب  هدايت هيدروليکي (متر در روز) - الف
  

  پارامترهاي واسنجي شده در مدل کمي آبخوان خاش - ۵شکل 
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 يسر ليتحل ،آمده دست هب جينتا صحت و يابيارز يبرا
 در يمشاهدات و شده يساز هيشب ينيرزميز آب تراز يزمان
 شماره يا مشاهده (چاه آبخوان شمال در يمشاهدات چاه دو
 ب) - ۵ شماره يا مشاهده (چاه آبخوان مرکز و الف) -۱

  است. شده ميترس

 شده يساز هيشب و يمشاهدات ينيرزميز آب تراز جينتا
 ۶۰ طول در يساز هيشب يبرا مدل مناسب دقت از يحاک
 يا مشاهده يها چاه ريسا در جينتا است. ماهانه يزمان گام

 آب تراز ليتحل يبرا مدل مناسب دقت از يحاک زين
  است. ينيرزميز

  

  
  الف

  
  ب

  اي سازي شده در چاه مشاهده تحليل تراز آب زيرزميني مشاهداتي و شبيه - ۶شکل 
  

  آبخوان يفيک مدل يابيارز
 يساز هيشب ،يکم حالت در مدل ديئأت و يابيارز از پس

 نيا در .شد انجام يکم مدل تيوضع مطابق آبخوان يفيک
 انجام ياعتبارسنج و يواسنج ،يکم حالت مشابه زين حالت

ژنگ و ( طولي پخشيدگي ضريب اساس نيا بر گرفت.
 .شد يواسنج حساس پارامترعنوان  به )۲۰۱۲همکاران، 
 اختصاص ريمقاد و يفيک مدل شده يواسنج يپارامترها

 زين يطول يدگيپخش بيضر مقدار و ۳ جدول در شده داده
 مدل يواسنج در ريمقاد نيا است. شده ارائه ۷ شکل در
 حداقلبه يواسنج هدف .شد محاسبه خطا و يسع روش با

 شده يساز هيشب و يمشاهدات غلظت نيب اختالف رساندن
  است. TDS و سولفات

 

  
پارامتر پخشيدگي طولي واسنجي شده در مدل کيفي  - ۷شکل 

  آبخوان خاش
  
  
  

1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524

1 7 13 19 25 31 37 43 49 55

نی
زمی

زیر
ب 

ز آ
ترا

-
 متر

ماهانه-گام زمانی  

 تراز آب زیرزمینی شبیه سازي شده
 تراز آب زیرزمینی مشاهداتی

1414

1416

1418

1420

1422

1424

1426

1428

1 7 13 19 25 31 37 43 49 55

نی
زمی

زیر
ب 

ز آ
ترا

-
 متر

ماهانه-گام زمانی  

 تراز آب زیرزمینی شبیه سازي شده
 تراز آب زیرزمینی مشاهداتی
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  ضرايب واسنجي شده مدل کيفي - ۳جدول 
  ميزان  نام پارامتر  رديف
۱  TRPT  ۳/۰  )طولي افقي به پخش(نسبت پخش  
۲  ) TRPV(۵/۰ نسبت پخش عمودي به پخش طولي  
۳  ) DMCOEF(متر ۱  ضريب پخش مولکولي مؤثر  

  

 انجام زين خطا زيآنال ليتحل ،يفيک مدل يواسنج از پس
  است. شده ارائه ۴ جدول در آن جينتا که شد

  
  مدل يساز هيشب يخطا زيآنال - ۴ جدول

  ppm-مدل کيفي  پارامتر خطا
  ۴/۳  ميانگين خطا

  ۷/۶  ميانگين مطلق خطا
  ۷/۷  ميانگين مجذور خطا

  
 يخروج و يورود ينيرزميز آب انيجر يابيارز

  آبخوان
سازي جريان آب زيرزميني در آبخوان خاش با  پس از شبيه

استفاده از مدل، بررسي جريان ورودي و خروجي به 
تفتان آبخوان براي تحليل جريان عبوري متأثر از آتشفشان 

آناليز شد. با توجه به ارتفاعات در بخش شمالي آبخوان 
خاش بيشترين حجم نزوالت جوي در اين بخش بوده 

عنوان يکي از  است و سبب انتقال جريان زيرزميني به
شود. براين اساس نتايج خطوط اجزاي تغذية آبخوان مي

تراز آب زيرزميني، ترسيم شده جهت عمومي جريان آب 
لي جنوبي است. اين جريان از بخش شمال زيرزميني شما

  شرقي آبخوان وارد و با عبور از بخش آبرفتي
 شود. يم خارج آبخوان يشرق جنوب بخش از آبخوان،

 انيجر عمده حجم دهد يم نشان انيجر تيوضع ليتحل
 فلش ۶ شکل( شود يم وارد يشمال بخش از ينيرزميز

 يبردار نمونه جينتا به توجه با يورود انيجر نيا قرمز).
 يحاو آبخوان يفيک يساز هيشب جينتا و گرفته انجام يفيک

 تيخاص به توجه با اما ؛است TDS و سولفات غلظت
 و منطقه آبرفت متخلخل طيمح از عبور خاک، ييخودپاال

 يشمال بخش در آن مقدار آبخوان، طول در يبردار بهره
 کينزد آبخوان ييانتها بخش به هرچه و است کم آبخوان

 انيجر تيوضع ليتحل نيهمچن دارد. شيافزا ؛ميشو يم
 اريبس يخروج بخش در امالح غلظت دهد يم نشان يورود
 ينيرزميز آبة جبه وجود هيفرض موضوع نيا که ستباال
 فلش ۶ شکل( کند يم مشهود را آبخوان يخروج بخش از
 شده گرفته منشعب يسطح آب انيجر يبررس رنگ). يآب

 نيا منطقه نيا ينيرزميز آب منابع وجود و تفتان کوه از
 يا ماهواره ريتصو ۶ شکل در است. کرده محتمل را هيفرض
 است. شده داده شينما آبخوان و تفتان کوه تيوضع از

 را منطقه ينيرزميز يخروج انيجر ريمس رنگ زرد فلش
 کند. يم خارج محدوده نيا از را آب که دهد يم نشان
 ريمس به توجه با دهد يم نشان شده انجام يها يبررس
 کم بيش يدارا آبخوان از بخش نيا ،ينيرزميز انيجر
 شود يم باعث که است يکيدروليه انيگراد و يکيدروليه

  .شود متمرکز بخش نيا در ينيرزميز اناتيجر
  

  
 انيجر ريمس و خاش آبخوان از يا ماهواره ريتصو -۸ شکل

  ينيرزميز
  

 و خاش آبخوان يکيدروژئولوژيه يهايبررس نيهمچن
 صورت هب حوضه نيا دهديم نشان پژوهش نيا جينتا

 يبرا الزم زمان مدت لذا ؛است دهيکش و بزرگ يهاحوضه
 نيا که ابدييم شيافزا تمرکز نقطه از هارواناب خروج
 يسطح يهاآب يريپذانحالل نديفرآ شيافزا باعث موضوع

 مناطق يهاخاک از يتوجهقابل بخش .شوديم هارواناب و
 از آن يشمال يهابخش خصوصبه خاش آبخوان اطراف
 هاخاک  نيا .است شده ليتشک يآتشفشان يهاخاک
 هستند. ييباال يريپذنفوذ و باال يسطح جذب يدارا
 دهد يم نشان زين منطقه نيا هيدروژئولوژيكي يها يبررس
 و ستين متحمل فشار تحت هايآبخوان ليتشک امکان
 و يسطح انيجر ريمس در منطقه نيا آزاد آبخوان

 حد اساس نيا بر است. منطقه آب منابع هيکل ينيرزميز
 سد (باالدست شمالي ارتفاعات ةدامن از آبخوان تقريبي
 خاش و پشتكوه هاي محدوده بين ارتفاعات ةدامن تا مهران)

 مطالعاتي ةمحدود مهم هاي  رودخانه از دارد. گسترش
 و سطحي هايجريان ةكلي كه ست گزو رودخانه خاش،
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 دشت به خروجي تنگه سه طريق از خاش دشت زيرزميني
 هايجريان مجموعه .شود مي وارد شرق سمت در پشتكوه
 تشكيل را گزو رودخانه پشتكوه، و خاش دشت دو سطحي

 از عبور از پس و گذرنديم گزو آبادي كنار از كه دهد مي
 خاش شهرستان كيلومتري ۶۰ حدود فاصله در كه اي تنگه
 خاك در مشكيل هامون و تهالب ةحوض به ،دارد قرار

   .شونديم سرازير پاكستان
  
 ريثأت تحت ينيرزميز آب منابع تيفيک يابيارز
  يورود اناتيجر
 يانتها از ينيرزميز يورود انيجر ريمس به توجه با

 يفيک راتييتغ روند و يفيک تيوضع ليتحل آبخوان،
 يساز هيشب ،يفيک يبردار نمونه جينتا از استفاده با آبخوان

 .شد انجام منطقه يشناس نيزم يسازندها ليتحل و يعدد
 نديفرآ نيشتريب شده، يريگاندازه pH ريمقاد به توجه با

 ومينيدآلومياکس ت،يکلس ت،ينيکائول به مربوط يسطح جذب
 يبررس .است شده داده نشان رسوبات در موجود آهن و
 خروج به توجه باکه  دهديم نشان زين آبخوان کل تهيدياس

 تفتان، آتشفشانة دهان از کربندياکسيد و گوگرد يگازها
 نيا و است يدياس تيخاص يدارا منطقه در حاصله رواناب

 اساس نيبرهم شود. يم آبخوانة يتغذ باعث ،يدياس آب
 انحالل و حمل در ييباال ليپتانس يدارا منطقه آب منابع
 يهاتيفعال از يناش عناصر و يشناسنيزم التيتشک مواد

 غلظت شده، هيتجز يهانمونه در .است تفتان يآتشفشان
 ۱۰۰ از ميسد ،تريل در گرم يليم ۱۰۸۵ تا ۲۷۶ از گوگرد

 گرم يليم ۱۵۱ تا ۲۲ از ميزيمن ،تريل در گرم يليم ۸۳۰ تا
 در تريل بر گرميليم ۷۵۶ تا ۹۴ از ميکلس غلظت و تريل در
 نقاط از يبردارنمونه ييايميش زيآنال جينتا .است بوده رييتغ

 نسبتاً آبخوان شمال در رگوگرديمقاد دهديم نشان مختلف
 يشرق جنوب و جنوب يهاقسمت در کنيل ست، باال

 با رود.يم باالتر زين نيا از گوگرد غلظت مقدار آبخوان
 منبع کي رسد يم نظر به آمده دست به  جينتا به توجه
 آتشفشان بجز يديسولف يشناسنيزم يسازندها در گوگرد
 يسطح يهاآب نفوذ با که دارد وجود نيزم ريز در تفتان
 جنوب منطقه ينيرزميز آب در گوگرد زانيم شيافزا باعث

   است. شده خاش آبخوان
 يشمال بخش در يبردار بهره يها چاه يبررس نيهمچن
 و گاز ياديز مقدار يدارا منابع نيا در آب دهد يم نشان

 حتي كه است زياد قدري هب نقاط بعضي در مقدارگاز نيا

 مختلف مطالعات يابيارز .است داده تغيير زين  را آب طعم
 يشناس نيزم تيفعال کي که دهد يم نشان شده انجام
 بر .دارد ينيرزميز آب منابع در گاز جاديا در يمهم نقش

 آتشفشان فعاليت از يناش گاز وجود هيفرض اساس نيا
 كه رسد يم تر کينزد تيواقع به تفتان كوه فعال مهين

 .دنشو مي حل زيرزميني آب منابع در تيفعال نيا از يبخش
 از شده آزاد گازهاي )۱۹۷۹( گيگينباخ نظر بر اساس
 تا کي که است آب بخار داراي يآندزيت و بازالتي ماگماي

 البته .هستند H2SO و H2S، HCL يگازها درصد دو
 از کنديم  حركت جنوب سمت چههر زيرزميني آب جريان

 و خاش دره از پس جريان اين و آبكاسته در موجود گاز
 به آن غربي و شرقي هايكوه از تعذيه مقداري پيوستن
   رسد. مي جنوبي دشت
 منطقه ينيرزميز آب در يفيک يپارامترها ريسا يبررس
 بپيمايد، تريبيش مسير زيرزميني آب چههر داد نشان
 غلظت شيافزا .ابدييم شيافزا آن در موجود امالح مقدار
TDS يساز هيشب جينتا است. راتييتغ نيا بارز نوع از 
 نيا ديئأت از يحاک زين MT3D مدل از استفاده با يعدد
 ليتحل جينتا نيهمچن است. آبخوان در راتييتغ روند

 در داد نشان منطقه ينيرزميز آب منابع در pH يفيک
 يروستا چاه تنها و يدياس هاچاه ترشيب ،آبخوان طول
 اسيدي ديگر منشاء .است ييباال تييايقل يدارا رباط دشت
 باعث كه باشد H2S گاز سطحي اكسايش تواندمي شدن

 داراي هاآبنوع نيا .شوديم سنگ انحالل تشديد
 سولفات غلظت نيانگيم .هستند باال سولفاتولي ،كلريدكم

 يروستا در که ياگونه ؛داشت ياديز نوسانات آبخوان در
 ياهيتغذ سد دستنييپا در آبخوان يابتدا در آبادکين

 به توجه با ،تفتان دامنه به يکينزد به توجه با مهران
 زانيم دشت، به وارد يسطح يهاآب در گوگرد انحالل
 برعکس نيا کنيل .باشد داشته را رقم نيباالتر ،سولفات
 ،ميرويم آبخوان جنوب سمت به چههر و است تصورات

 که ياگونه .شود مي شتريب سولفاتشان زانيم هاچاه
 زانيم نيشتريب يدارا آبخوان يانتها در يکلک يروستا

به  جينتا به توجه با .است تريل در گرميليم ۱۶۶۰ سولفات
 تيوضع ينيب شيپ آبخوان، يفيک يساز مدل از آمده دست 
 دوره کي يبرا سولفات و TDS پارامتر يبرا آبخوان يفيک
 دو هر غلظت شيافزا ۷ شکل در که شد زيآنال ساله ۳

  است. شده داده نشان يفيک پارامتر
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 سولفات غلظتب)   TDS غلظتالف) 
  سولفات غلظت) و ب) TDS غلظت الف)( و سولفات در آبخوان خاش TDSبيني غلظت  پيش - ۷شکل 

  
و سولفات  TDSسازي غلظت  بررسي و تحليل نتايج شبيه

با استفاده از مدل در آبخوان نشان داد روند افزايشي 
غلظت در بخش جنوبي بيشتر از بخش شمالي و ميزان 

افزايش بيشتري  TDSافزايش غلظت سولفات نسبت به 
ها و نتايج مدل براي يک دوره  داشته است. بررسي

در  TDS% غلظت ۱۲ساله حاکي از افزايش  ۳بيني  پيش
% افزايش سولفات در اين بخش ۳۰بخش جنوبي آبخوان و 

آب زيرزميني در   اين اساس فرضيه وجود جبهه است. بر
  بخش جنوبي آبخوان معتبرتر خواهد بود.

  
  يريگ جهينت
 آب منابع تيفيک بر مختلف يپارامترها نقش به توجه با
 حائز اريبس پارامترها نيا نقش و يابيارز لزوم ينيرزميز

 تفتان کوه يجنوب بخش در خاش آبخوان است. تياهم
 ،منطقه نيا در شده انجام يها يبررس و است شده واقع
 يناش ينيرزميز اناتيجر ريثأت تحت بخوانآ نيا داده نشان

 آثار آتشفشان، هر اصوالً است. آتشفشان تيفعال از
 کنيل ،داشت خواهد خود رامونيپ طيمح بر يطيمح ستيز

 با است. نشده انجام ،يجد صورتبه مطالعات نيا رانيا در
 ستانيس استان در منطقه نيا انکار رقابليغ تياهم وجود

 موضوع با ژهيوبه جامع و مدون قاتيتحق بلوچستان، و
 خاش دشت آبخوان ينيرزميز آب بر تفتان آتشفشان ريتأث
 از استفاده با منظور نيبد است. نشده انجام منطقه نيا در

 در موجود تيوضع ليتحل و يدانيم يبردار نمونه
 خاش آبخوان يفيک و يکم يساز هيشب ،يدانيم يدهايبازد

 ينيرزميز آب انيجر کي که داد نشان ها يبررس .شد انجام
 تا شوديم باعث و وارد ارتفاعات از آبخوان يجنوب بخش در

 داشته يتوجه قابل شيافزا سولفات و TDS غلظت زانيم
 يسازندهاکه  داد نشان گرفته انجام يها يبررس باشد.

 نيا و بوده آتشفشان ريثأت تحت منطقه نيا يشناس نيزم
 يدياس و ينيرزميز آب منابع در گاز وجود باعث موضوع
 حيصح درک يبرا نيهمچن است. شده بآ تيفيک شدن

 از استفاده با يعدد يساز هيشب منطقه، يفيک تيوضع از
 جينتا که شد انجام GMS افزار نرم طيمح در MT3D مدل
 و TDS غلظت %۱۲ ساله، ۳ يآتة دور يط در داد نشان
 خواهد شيافزا يجنوب بخش در سولفات غلظت ۳۰%

 روندة ادام با دهد يم نشان شده انجام يها يبررس داشت.
 آب انيمتول ،يبردار بهره در حيصح تيريمد عدم يکنون

 آب تهيدياس زانيم ليتعد يبرا ييراهکارها دنبالهب ديبا
  باشند. منطقه نيا
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