
                                                                                  ٦١                                                                                                    ۱۳۹۰بهار و تابستان  /تمشهشماره / پنجمل سا/مجله پژوهش آب ايران
  

  
  
 

  با استفاده از مدل مفهومي ينيرزميز يهاآبخوان ينقش صنايع در آلودگ ينيبشيو پ يبررس
  )اردکان -زد يدشت : مطالعه موردي( 

  
  ٣يرد مسعود منويو س ٢ينيرحسيد ابوالقاسم مي، س*١يمحمودآباد يزارع ياده

 
  چکيده 
منابع  يآلودگهاي صنعتي در معرض  درصد از فعاليت ٤/٩٩د وجو به سبباستان،  يآب حوضهبزرگترين اردکان بعنوان  -زديدشت 
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  مقدمه
آب يكي از بحران  .هاست آب گنجينة مشترك انسان

تواند  است كه مي حاضر بشرهاي قرن  ين چالشتر بزرگ
 باشدبسياري از تحوالت مثبت و منفي جهان  أسرمنش

ميليارد  ۱۳۰از % ۷۰از حدوداً  رانيا كشور. )۲۰۰۵ود، يفاکا(
 و كند ميمتر مكعب از منابع آب تجديد شونده استفاده 

كشور ما جزو  ،۱۴۱۰ بعد از يهاها در سال بيني طبق پيش
به آن مناطق مركزي  مناطق خشك جهان خواهد بود و
ترين مناطق جهان  باران دليل حاكميت اقليم خشك جزء كم

ترديد از ميان همه  بي). ۱۳۸۲ان، ياردکان( دشو محسوب مي
كند، كمبود و باليايي كه هم اينك كره زمين را تهديد مي

عنوان يك بحران ناشناخته در قرن حاضر به  آلودگي آب به
شايد تلفات ناشي از آن به . مصيبتي بزرگ مبدل خواهد شد

هايي باشد كه مراتب بيشتر از تلفات بيماري ايدز و جنگ
   .)١٩٩٨هولز، بوخ(دهد  اينك در جهان رخ مي
 ٢٠٥٠بيني كرده است كه در سال سازمان ملل متحد پيش

ميليارد نفر از مردم جهان در معرض صدمات و  ٥/٤بيش از 
رار خواهند گرفت هاي ناشي از كمبود و آلودگي آب قزيان

ميليون  ٢ز هر ساله حدود اينك ني هم). ١٩٩٨، يکور(
دليل عدم دسترسي به آب آشاميدني سالم و  كودك به

ميليارد  ٤/٢دهند و بيشتر از پاكيزه جان خود را از دست مي
بيماري موجود در جهان ناشي از استفاده از آب آلوده است 

اين باور  بسياري از كارشناسان به). ۱۳۸۳مکنون، (
عنوان يك موضوع  اند كه در قرن بيست و يكم آب به رسيده

سياسي در ميان كشورهاي آسيايي و خاورميانه مطرح 
هاي نه چندان دور سال  خواهد شد و ارزش اقتصادي آب در

بهاي امروز و بلكه بيشتر خواهد بود همپاي مواد گران
  ).٢٠٠٠چستر، (
نابع مناسب آب روبرو د ميکه با کمبود شد ياز مناطق يکي

خصوص در  هاما در محدوده شهرها، ب. استزد ياست استان 
ويژه مركز استان،  اردكان و به -دشت يزد  حوضههاي شهر

آوري و  دليل فقدان شبكه جمع به يعني شهرستان يزد،
زا، تصفيه فاضالب شهر، گسترش صنايع و مراكز فاضالب

بودن منابع آب ن سبب به. كيفيت آب نيز كاهش يافته است
ها در اين استان كويري سطحي مطمئن، وابستگي به آبخوان

 يبرا. )۲۰۰۱ن جاماب، يمشاور( است% ١٠٠و خشك تقريباً 

منابع  يفيک يهارات شاخصييروند تغ ينيبشيو پ يبررس
 يهوماردکان از يك مدل مف -زديدشت  ينيرزميآب ز

زي سا ن مدل مفهومي، شبيهيهدف از تدو. دشاستفاده 
شرايط طبيعي آبخوان با استفاده از يك سري روابط مفهومي 

سازي آبخوان مورد بررسي را  كه بتوان شبيه صورتي در. است
توان با تغييرات  با شرايط طبيعي تطبيق داد، به سهولت مي

در محل، مقدار و زمان برداشت به بررسي اثرات برداشت 
  ). ۲۰۰۹عباسپور و همکاران، (روي آبخوان پرداخت 

دهد كه با استفاده از  تنظيم و تطبيق مدل اين امكان را مي
سي، اي كه در مطالعات هواشنا ها و اطالعات پايه كليه داده

هاي زيرزميني به شناسي، ژئوفيزيك و آب هيدرولوژي، زمين
اند، يك مجموعه همخوان و مرتبط از مشخصات  دست آمده

م بر جريان و سيستم را طوري تعيين كرد كه با قوانين حاك
گرفته در صحرا، تطابق الزم را داشته  صورتهاي گيري اندازه
ها و  در حقيقت، تنظيم و تطابق مدل براساس داده. باشد

ها در يك دامنه  و اين داده گيرد صورت ميفرضيات اوليه 
و همکاران،  يرباقريم(د شو تغييرات قابل قبول تصحيح مي

: حاضر عبارتند از قيل ضرورت تحقين داليمهمتر). ۲۰۰۸
خشک، افزايش  واقع شدن منطقه در اقليم خشک و نيمه

شرب، صنعت و كشاورزي،  يهاتقاضا براي آب در بخش
هاي منطقه بدون تصفيه، ه فاضالب صنايع به آبخوانيتخل

ن منطقه خشك، كمبود آب، افزايش يحياتي بودن آب در ا
و  جمعيت و توسعه صنعت و معدن در هزاره سوم ميالدي

لزوم توسعه پايدار و برقراري تعادل بين جمعيت و آب در 
  .منطقه

  
 هامواد و روش
زد كه داراي رونق شهرنشيني، صنعتي ياي از استان محدوده

ن يا). ۱شکل ( استاردكان  - يزد حوضهو كشاورزي است، 
كيلومتر مربع و با در اختيار  ۱۲۶۰۷با مساحت كل  حوضه

 حوضهاستان، بزرگترين  از كل مساحت% ۱۰داشتن حدود 
از  %٤/٩٩ و از كل جمعيت %٢/٨٦و حدود  است يآب

در آن متمركز شده است استان يزد هاي صنعتي فعاليت
 ۱ن دشت در جدول يعلل انتخاب ا). ۱۳۸۲، رويوزارت ن(

  .ذکر شده است
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  زدياردکان در استان  -زد يت دشت يموقع - ۱شكل 

  
  يعنوان محدوده مطالعات ان بهاردک -زديعلل انتخاب دشت  -۱جدول 

  اردکان - زديدشت   کل استان  يشاخص مورد بررس
  درصد  تعداد

  ۲/۷۷  ۷۰۶۰۰۰  ۹۸۵۰۰۰ تيجمع
  ۶/۹  ۱۲۶۰۷  ۱۳۱۵۵۱  )لومتر مربعيک(وسعت 

  ۹۵  ۲۰۶۵  ۲۱۷۲  عيتعداد صنا
  ۶/۶۶  ۶  ۹  يصنعت يهاتعداد شهرک
  ۶/۹۶  ۲۸۸  ۲۹۸  يصنعت يهاده در شهرکيرس يبردار به بهره يتعداد واحدها

  ۸/۹۸  ۳۳۰  ۳۳۴  يع نساجيصنا
  ۳۷  ۶۶۳  ۱۸۲۸  )ون متر مکعبيليم(زان آب استحصال شده يم

  ۴۸  - ۱۱۲  - ۲۵۰  النيب يکسر
  

منابع علمي و آمار و اطالعات  يق، با بررسين تحقيدر ا
در زمينه  يزد، ابتدا اطالعاتيموجود در سطح كشور و استان 

حوه برداشت، امل نهاي زيرزميني منطقه شوضعيت آب
بندي صنايع سپس طبقه. آوري شد مصرف و بيالن آب جمع

ها و برحسب نوع صنعت و نحوه پراكندگي آنها در شهرستان
پراكندگي صنايع . گرفت صورت کيدرولوژيه يواحدها

 ٧٩(دهد كه بيشترين تراكم در شهرستان يزد نشان مي
. ارداردكان قرار د -و در واحد هيدرولوژيك يزد) درصد
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بنابراين ميزان مصرف آب  و توليد پساب در صنايع استان، 
در . اردكان، مورد تحليل قرار گرفت -ويژه دشت يزد به

مرحله بعد، صنايع منطقه از نظر پتانسيل آاليندگي، نوع 
هاي فاضالب بررسي و مشخص شد كه ها و ويژگيآالينده

يت صنايع نساجي، غذايي و ساختماني از نظر كميت و كيف
فاضالب، مهمترين صنايع آالينده منابع آب در منطقه 

از فاضالب صنايع شاخص در منطقه . آيندشمار مي به
ها شامل فاضالب ييايميش يبرداري شد و پارامترها نمونه

pH،TSS  ،TDS،BOD  ،COD، ه ت بيائيو قل کلرور
  .)٢٠٠٥، APHA(د شن يياستاندارد تع يها روش
ها ت آب آبخوانيفيبر ک يصنعت يهان اثر فاضالبييتعبراي 

هاي زيرزميني، اقدام به بندي آلودگي آب و تهيه نقشه پهنه
شاخص آلودگي آب روي  يهاآزمايش جرايبرداري و ا نمونه
سه آنها با نتايج يحلقه چاه آب شرب منطقه و مقا ۳۶
هاي فوق وارد جداول توصيفي در داده. دشقبل  يها دوره
در . دشنک يهاي آب لو با نقشه چاهد ش Ilwis افزارنرم

يابي روي آمار، ميانهاي زمينمرحله بعد، با استفاده از روش
 GISستم يو درنهايت با استفاده از س صورت گرفتها نقشه

 ينيرزميز يهاآب يآلودگ يهابندي نقشه نسبت به طبقه
رات ييروند تغ ينيب شيو پ يبررس يبرا. داقدام ش
اردكان از  -دشت يزد ينيرزميع آب زمناب يفيک يها شاخص

 يساز هيکه هدف آن شب شداستفاده  يهوممدل مفک ي
 يروابط مفهوم يک سريسفره با استفاده از  يعيط طبيشرا
منظور بررسي آثار تغيير پارامترهاي اقليمي بر  به. باشديم

كيفيت منابع آب زيرزميني منطقه، مقادير بارندگي در 
هاي تر و خشك محاسبه راي سالهاي برگشت مختلف ب دوره
ايستگاه ) ۱۹۴۲-۲۰۰۰(  ساله ۵۹براساس آمار بارندگي . شد

هاي  يزد، ميزان بارندگي ترسالي و خشكسالي براي دوره
كه  ۳ساله براساس توزيع پيرسون نوع  ۲۵و  ۱۰، ۵برگشت 

  .دشباشد محاسبه نكوئي برازش آن قابل پذيرش مي

  هاي زيرزميني آبن مدل مفهومي آلودگي يتدو) الف
هاي كيفي منابع بررسي ديناميك و روند تحوالت شاخص

هاي رياضي قابل هاي محدود از طريق مدلآب در عرصه
 -هاي وسيع، همانند دشت يزدولي در عرصه. حصول است
هاي پايه الزم و دليل عدم دسترسي به داده اردكان، به

توصيه  راتوان آن  نمي همچنين مخارج زياد و زمان طوالني

بنابراين اصلح آن است كه بررسي روند تغييرات . دكر
اردكان از  -هاي كيفي منابع آب زيرزميني دشت يزدشاخص

محدوده موردنظر براي . شودبررسي  يطريق مدل مفهوم
آبريز  حوضهاردكان درواقع بخشي از آبخوان  -دشت يزد

طور هاللي و جهت جريان  باشد كه فرم آن بهسياه كوه مي
. سمت شمال است از جنوب به  آب زيرزميني آن نيز تقريباً

ها از نظر ساختار اردكان باتوجه به انواع آبخوان -دشت يزد
، از نوع )آزاد، تحت فشار و نيمه تحت فشار(شناسي  زمين

و  يسطح فوقان(باشد كه سطوح حد اي ميآزاد و يك اليه
ير شرح ز آن به) يمرزها(و خطوط واحد ) سطح تحتاني

  :است
د آب كوه در واقع همان سطح آزا سطح فوقاني آبخوان سياه -

اين سطح اصوالً يك . است كه نسبت به زمان متغير است
هاي جريان  سطح تغذيه است كه تبادل آب بين آبخوان،

هاي راكد از طريق اين سطح انجام سطحي، بارندگي و آب
 واضح است كه اين تبادل تحت شرايطي. دگير صورت مي

  . )۱۳۷۸ت، يريسازمان مد(طرفه عمل كند  تواند دومي
سطح تحتاني آبخوان يك سطح غير قابل نفوذ است و در  -

ها وجود نتيجه تبادلي از كف سيستم مزبور با ساير آبخوان
  . ندارد

م  آب زيرزميني، مرزهاي جانبي طوركلي در هر سيست به -
   :شوندظاهر مي صورت زير به
I-  ه صفر و نفوذ يا مرز بسته يا مرز با بدمرز غير قابل

شناسي  توسط ساختمان زمين پتانسيل نامعلوم كه عموماً
  . شود مخزن آب زيرزميني مشخص

II -  مرز قابل نفوذ يا مرز باز، كه از اين مرز جريان زيرزميني
كند، ولي توزيع پتانسيل  تواند عبوربا بده متغير مي

يع پتانسيل در داخل هيدروليكي در روي آن مستقل از توز
  . سيستم است

اردكان  -با توجه به اينكه آبخوان هيدرولوژيك دشت يزد
مرز غير قابل نفوذ در   كوه است، بزرگ سياه جزئي از سفره

مرزهاي شرقي و . چهار طرف محدوده بيالن وجود ندارد
توان اند ميدهشغربي را كه در جهت خطوط جريان واقع 

و ) ورودي به سيستم(ي جنوبي مرز با بده صفر و مرزها
با . را مرز با بده معلوم فرض كرد) خروجي از سيستم(شمالي 

كوه از  شناسي منطقه، آبخوان سياه صوصيات زمينتوجه به خ
   .استنوع غير همگن و غير همسان 
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-ضريب قابليت انتقال در چاه  :ب هيدروديناميك سفرهيضر -
براي  ت تعميميصور گيري شده كه بههاي اكتشافي اندازه

صورت عددي براي بعضي از  كل منطقه به فرم نقشه و به
مرحله اول براي كليه  ضريب ذخيره در. استنقاط موجود 
نظر گرفته يكسان در بافت خاک، يل همگنيدل نقط دشت به
  . شده است

ت سه بعدي است صور گرچه در طبيعت محيط متخلخل به -
علت فرض افقي  ، ولي به)X ،Y ،Z، طول، عرض، ارتفاع(

ها بودن حركت آب در سفره آب زيرزميني و عدم وجود داده
صورت دوبعدي افقي  كوه به بخوان سياه، آ)Z(در محور ارتفاع 

و اطالعات الزم اعم از  با توجه به وجود آمار. شود ميبررسي 
 ١٣٧٩-٨٠هيدرولوژيك و هيدروژئولوژيك، سال   هواشناسي،

هاي رفته شده و از بين رژيمعنوان زمان مبنا درنظر گ به
اي، متالطم و بينابين و با توجه مختلف جريان از قبيل ورقه

دار و همچنين شيب به تشكيالت آبرفتي و خلل و فرج
كوه، رژيم  هيدروليكي موجود در محيط اشباع آبخوان سياه

توان از قانون لذا مي. شودنظر گرفته مياي در جريان ورقه
ک مدل يشمات ۲شکل . استفاده كرددارسي در اين سيستم 

  .دهدياردکان را نشان م -زديدشت  يمفهوم

  

از نظر پتانسيل آاليندگي صنايع  يبند و طبقه ييشناسا)ب
  و نوع آالينده

ايي و ساختماني از غذ، صنايع نساجي، هاتوجه به بررسي با
. آيند شمار مي زد بهين صنايع آالينده آب در استان تري مهم

ن نکته كه آب در صنايع مختلف مصارف گوناگون يبا ذکر ا
هاي صنعتي نيز يكنواخت دارد، بنابراين خصوصيات پساب

هايي  نيست، زيرا به نسبت مواد شيميايي مصرفي و فرايند
كيفيت خاصي  پذيرد فاضالب كه در هر كارخانه صورت مي

علت تنوع مواد  كند و حتي در يك صنعت خاص به پيدا مي
نتايج حاصل از . تواند متغير باشد مصرفي، فاضالب مي

فاضالب چند واحد صنعتي استان در  ييايميش آزمايش
  . نشان داده شده است ٢جدول 

  
  و بحث نتايج
  اردکان -ها و مفروضات مدل مفهومي دشت يزد  داده
الن ياردكان و ب -وضات مدل مفهومي دشت يزدها و مفر داده

 همچنين. است آمده ۳در جدول آب و نمک در آبخوان 
در ) يصورت کم به(ستم يبه س يو خروج يزان وروديم

  .ارائه شده است ۴جدول 
 

  نمك ورودي به آبخوان
ارائه  ۵به محدوده مورد مطاله در جدول  يزان نمک وروديم

  .شده است
  نمك خروجي از آبخوان
حين عبور از پروفيل خاك به سيستم  بخشي از نمك ورودي

هاي فيزيكي جذب سطحي، تله اندازي و يا  از طريق پديده
رسد  يب به آبخوان نميتشيميايي تبادل يوني و تر يهاپديده

 گردد كه ضريب آن طبق مفروضات و از سيستم حذف مي
  ).۶جدول (است % ۵۰
 

  
  شماتيک جريان آب و امالح در پروفيل خاک منطقه -۲شکل 
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  صنعتي منطقه يي فاضالب واحدهاهانتايج حاصل از آزمايش -٢جدول 
  پارامتر             

 كلرور BOD TDS TSS قليائيت  COD pH نام واحد     

 ٥٤٠ ٦٠٨٠ ١٩٤٨ ١٨٠٠ ٣٣٧٥ ٨/٦ ٢١٦٠ خوش طعم ميبد
 ٢١٥٥ ٦١٧٦ ١٠٨٢٨ ١٣٦٠ ٢٠٠٠٠ ٢٤/١٢ ٣٥٢٠ نساجي اردكان

 ١٨٥٠ ٢٢١٤٠ ٢١٤٩٠ ٩٠٠ ١٦٠ ٦ ٢٣٠٠ هاي مهريزرزين
 ٤٣٢٠ ١٧٥٠ ٩٥٣٠ ٨٠٠ ٣٨٠ ٤/٤ ٤٤٠٠ اشكذر رنگرزي جهاد

 ٦٢٠٠ ٣٨٢٤ ٤٤٢٤ ٢٢٠٠ ٤٠٠٠ ٥/٨ ٥٥٠٠ شويي پاكسانپشم
 ٣٢٥ ١٠٠٠ ١٨٨٥ ٤٢٠ ١٥٠ ٢/٧ ٢٠٠٠ يزدرنگ

 ١٥٠ ٥٦٢ ٣٤٤ ٧٠٠ ٣٥٠ ٧ ٤٤٠٠ نساجي يزد باف
 ٧٩٨ ١٤٨ ٢٥٨٥ ٦٥٠ ٢٠٠ ٧ ٥٤٠٠ نساجي زرين تاب
 ١٨٤٥ ٨٠٠ ١١٠٠ ٤٥٠٠ ٦٨٠ ٥/٦ ٨٠٠٠ نساجي گردباف
 ٥٣٥ ٥٠ ٢٦٥٠ ٥٠٠ ١٦٠ ٦ ١٣٢٠ نساجي ديبانخ
 ٧١٢ ٢٤٠٠ ٣٦٤٠ ٣٥٠٠ ٧٢٠ ٥/٩ ٧٠٠٠ شير پاستوريزه

 ٦٧٥ ٨٤٧٠ ٨٥٨٠ ٥٠٠٠ ١٢٠٠ ٥/٧ ٤٥٠٠ صنايع شير پويان
 ٥٦٨ ٣٣٦ ٧٦٠ ٧٠٠ ١٧٥ ٧/٦ ٩٥٠ ميخوش اردكان

 ٣١٠٠ ١٥٥٨ ٢٤٦٨ ٤٥٠٠ ٤٨٠٠ ٧/٦ ٨٥٠٠ گلشن كنسرو مهريز
 ٢١٠ ٤٠٠ ٥٤٠ ١١٠٠ ١٦٠ ٧ ٤٥٠٠ آرد روشن
 ١٢٥٨ ٢١٢٢ ٢٢٨٢٨ ٤٠٠ ٦٤/١ ٩/٥ ١٠٨٢ زدي يمقوا ساز
 ٠/١٣ ٢٢٠ ١١١٧ ١٥٥ ٢١٩ ٨/٧ ٩/٤ نيارچ يکاش

 ٣٦٤ ٣٧١ ١٤٢٠ ٩٦٠ ١٠٣ ٩٥/٤ ٢٢٩٠ بهارتکس
 ٨٧٥ ١٠٩ ٣٦٠٧ ١٥٤٩ ٤١٤ ٧٦/٦ ٤/٢٣٨٧ کارخانه افشار

 ٣٩٧٦ - ٩٧٦٨ ٣٨٠ ٥٠٠ ٣٨/٦ ٥٨٠ ردكاناغذايي  فرآورده
 ٣٣٧٠ ١٩٢ ٤٦٢٤ ٩٨٠ ٧٥٠ ٦/١٠ ١٧٧٤ ي بهنگار ميبدنساج

 ١٣١ - ١١٧٥ ٨٤٠ ٢٤٥ ٥٤/٥ ٢٦٨٨ دانه سازي يزد

  .باشديتر ميگرم در ليليم pHغلظت تمام واحدها بجز                            
  

  اردكان -مدل مفهومي دشت يزدها و مفروضات  داده -٣جدول 
  مفروضات  ها داده

 %۵۵ ياريراندمان آب km ۱۲۶۰۷ ژيك محيط برداشتوسعت واحد هيدرولو
 %۲۵ يارير آب آبيدرصد تبخ km2   ۴۱۱۷ اردكان -وسعت دشت يزد

 %۲۰ آب يدرصد نفوذ عمق m ۲۰۰ متوسط ضخامت آبرفت
 %۱۰۰ خشک سال ير در ماههايدر صد تبخ m ۷۵ متوسط عمق سطح ايستايي
۵/۷ هدايت هيدروليكي سفره  m / day ۷۵ تر سال ير در ماههايدر صد تبخ% 
 %۸۰ درصد تبديل مصارف آب شهري به فاضالب MCM/year ۱۹ حجم آب مصرفي صنعتي

 %۷۰ نعتيتبديل مصارف آب صنعتي به فاضالب ص درصد mg/lit ۴۵۰۰ هاي صنعتيفاضالب T DSمتوسط 
 %۳۰ درصد تصفيه فاضالب صنعتي ۵۰۰ آب باران TDSمتوسط 
 %۵۰ درصد كاهش غلظت نمك به دليل عبور از پروفيل خاك mg/lit ۱۰۰۰ نعتي تصفيه شدههاي صفاضالب TDSمتوسط 

  ۳۵/۱ ردكانا -آب شور آبخوان كوير به آب يزد وزن مخصوص  ۱۹MCM/year مواد جامد محلول آب آبخوان كويري
 Da(  ۸۹۵  km2 (حوضهوسعت منطقه شور و كويري 

  mg/lit ۴۰۰۰ نمك آب سفره كويري 
  %۵ ذخيره سفره شور كويريضريب 
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  ستميبه س يو خروج يزان وروديم -٤جدول 
  هاي سيستمخروجي  ورودي به سيستم

  مقدار  پارامتر
)MCM/year(  مقدار  پارامتر  

)MCM/year(  
 ۲۵/۱۴۵ حجم تبخير آب برگشتي آبياري  ۵۸۱  حجم آب آبياري

  ۵۵/۳۱۹  حجم تبخير و تعرق گياهان  ۳۱/۹  حجم فاضالب صنعتي خام
 ۶۴/۷۱ حجم تبخير باران در دوره خشكسالي  ۹۹/۳  حجم فاضالب صنعتي تصفيه شده

 ۰۱/۲۲۲ حجم تبخير باران در دوره ترسالي  ۶/۲۵  حجم فاضالب شهري
 ۶۳۲ تخليه آبخوان جهت مصارف شرب، كشاورزي و صنعت  ۶۴/۷۱  حجم بارندگي در دوره خشكسالي
  ۸۳/۳۹  اردكان -ب ورودي از آبخوان كويري به آبخوان يزدحجم آ ۰۱/۲۹۶  حجم بارندگي در دوره تر سالي

 - ۴۶/۲۱۰ كاهش حجم كلي آبخوان  ۵۱/۱۵۲  به دشت يحجم جريان ورودي از واحد هيدرولوژيك
 ۴۵۱۳۹۰ جمع كل خروجي از سيستم  ۱۶/۱۱۴۰  جمع كل جريان ورودي به سيستم

  
  ميزان نمك ورودي به آبخوان -۵جدول 

  )Ton/year(مقدار   پارامتر
 ۵۶۳۵۷۰  نمك آب آبياري

  ۴۱۸۹۵  هاي خام صنعتينمك ورودي فاضالب
  ۳۹۹۰  هاي صنعتي تصفيه شدهنمك ورودي فاضالب

 ۱۸۳۸۲۴  نمك ورودي از طريق باران

 ۳۰۵۲۱۵  نمك ورودي حاصل از جريان واحد هيدرولوژيك
 ۱۵۹۳۲۰  نمك ورودي از آبخوان كويري

  ۱۲۵۷۸۱۵  كل نمك ورودي
  

  از آبخوان ين نمك خروجزايم -۶جدول 
  مقدار  پارامتر

 Ton/tear ۶۲۸۹۰  ۱۳۷۸بر اساس نتايج مدل در سال ) نمك ورودي به آبخوان(وزن نمك اضافه شده به آبخوان 

۵/۲۴۹۵۹۳۱۲  ۱۳۷۸وزن نمك موجود در آبخوان در سال   Ton 
 mg/lit ۹۷۰  هابر اساس متوسط نتايج تجزيه شيميايي نمونه۱۳۷۸متوسط غلظت نمك در سال 

۲۵/۲۵۷۳۱  ۱۳۷۸پتانسيل بالقوه آبخوان از لحاظ كميت منابع آب در سال   MCM 
 mg/lit ۹۹۵  ۱۳۷۹غلظت نمك آب آبخوان در سال 

۵/۲۵۵۸۸۲۱۹  ۱۳۷۹وزن نمك موجود در آبخوان در سال   Ton 
 mg/lit  ۱۶۵۰  متوسط غلظت نمك ورودي به آبخوان

 Ton/tear ۶۲۸۹۰۷  نمك ورودي به آبخوان
 mg/lit ۱۰۰۰  هاي مورد آزمايش متوسط غلظت نمونه  بر اساس ۱۳۸۰متوسط غلظت نمك در سال 
 ۱۰۲۰mg/lit  بر اساس نتايج مدل ۱۳۸۰متوسط غلظت نمك در سال 

 
  يريگجهينت

ان منفي و معادل بيالن آب در واحدهاي هيدرولوژيك است
 - ١١٢با  كه بيشترين كسري استمكعب  ميليون متر -٢٥٠
از . اردكان است -مكعب مربوط به دشت يزد ون مترميلي

ش غلظت يافزا ،رويه و كسري بيالنجمله اثرات برداشت بي

متر در سال سانتي ١٢٢سطح آب زيرزميني و افت ) TDS( امالح
و  ٣هاي  اردكان در شكل -ن مهم براي دشت يزديباشد كه ا يم
 شكلرات غلظت امالح محلول در ييتغ. نشان داده شده است ٤
  .نشان داده شده است ۵
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  اردكان -در دشت يزد) ١٣٧٥- ٨٣(افت سطح آب زيرزميني  - ٣شكل 

  
  

 
  يمورد بررس يهاش غلظت امالح  محلول در چاهيافزا  -٤شكل 
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در محدوده ) TDS(نقشه غلظت امالح محلول  -  ۵شکل

  اردکان –زد يدشت  يمطالعات
  

سبت به نتايج ل نمدکه درصد تغييرات نتايج  يياز آنجا
 :ها برا بر است با شيميايي نمونه تجزيه
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  :برابر است با ۱۴۰۰ظت نمك در سال ن غليبنابرا
Qc1400= Qc1380 (1+r) 20= 1020 (1.025)20= 1670 mg/lit 

)۳( 

دهد كه كل ميزان مصرف آب رشدي  ها نشان ميبررسي
خواهد  ۱۴۰۰درصد در سال تا مقطع زماني  ۸/۰معادل 
 ل رد ضريب افزايش غلظت نمك در سابنابراين با برآو. داشت
  :معادل

r = 1.025× 1.008=1.033  )۴(                                                
د غلظت نمك طبق برنامه شو بيني ميجه پيشيخواهد بود، درنت

  .باشد mg/lit ۱۹۶۰برابر با  ۱۴۰۰مدل در سال 
Qc1400= Qc1380 (1/033)20= 1960 mg/lit  )۵(                          

هاي  رسي ارتباط بين پارامترهاي مختلف مؤثر بر شاخصبر براي
تأثير هر . توان از معادله رگرسيون استفاده كردآلودگي، مي
و  )R(توان با استفاده از ميزان ضريب همبستگي پارامتر را مي

. فرمول ارتباط خطي بين پارامترها و شيب هر خط تشخيص داد
شود و با توجه به ل مياز تأثير دو پارامتر بر هم معادله خط حاص

ارتباط خطي بين مقادير كلر، شوري، كل امالح محلول و 
  :قليائيت، چند معادله خطي رگرسيون زير حاصل شده است

EC=1.569TA + 1.065 TDS-23.66  R=89.6%             (۶)   
EC= 1.611TA +0.808 Cl+.723 TDS+ 50.48 R= 9         (۷) 
Cl= 0.423TDS-0.051TA-91.71 R= 94.5%                   (۸) 

هاي برگشت مختلف در مدل مفهومي مقادير بارندگي در دوره
ها آزمون و نتايج كاهش يا افزايش غلظت نمك  براي اين دوره

. نشان داده شده است ۷د كه نتايج آن در جدول شبرآورد 
، اگر ميزان بارندگي نازل شده شودكه مالحظه مي طوري به

مك ساله باشد، غلظت ن ۲۵ندگي با دوره خشكسالي معادل بار
بالعكس، اگر . يابدافزايش مي %۵/۹هاي زيرزميني به مقدار آب

ساله  ۲۵مقدار بارندگي ساالنه معادل بارندگي با دوره برگشت 
توان بنابراين مي. يابدكاهش مي %۲/۵ترسالي باشد، غلظت نمك 

هاي رهنتيجه گرفت كه شدت افزايش غلظت نمك در دو
هاي مراتب بيشتر از كاهش غلظت نمك در دوره خشكسالي به
كه  شود دريافت مياين نكته طلب اين ماز . ترسالي است

جلوگيري از افت سطح آب آبخوان و تخريب كيفيت منابع آب 
زيرزميني در چنين ناحيه خشكي، چالش بسيار مهمي است كه 

  . ريزي كردبايد براي آن برنامه
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