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  ()شرح مسالهمقدمه 

حل متناسب با طبیعت است که امروزه برای جلوگیری یا کاهش انتقال امالح یک راه های رسیکارگیری الیههب

های رسی گرفته است. هدف از این طرح، بررسی عملکرد الیههای زیر زمینی مورد توجه قرار ها به آبو شیرابه زباله

ن و همچنین های خاک سبک، در چگونگی تغییر حجم آب عبوری و غلظت نمک خروجی از آتعبیه شده در ستون

  .باشدمی HYDRUS-1Dافزار سازی حرکت نمک در خاک به کمک نرمشبیه

 اهترین یافتهمهم

 چه درصد رس خاک بیشتر باشد امکان فرایند دفع آنیونی بیشتر خواهد بود، وقتی یک آنیون به خاک دارای هر

، فرآیند دفع آنیون دلیل اینکه خاک فاقد ظرفیت جذب سطحی برای آنیون استکلوئیدهای بار منفی اضافه شود. به

 .شودافتد به این پدیده جذب سطحی منفی گفته میاتفاق می

 ضخامت الیه رساین حجم با افزایش را کاهش داده و خروجی آب جود الیه رس به خوبی توانسته حجم زهو 

 .کاهش بیشتری پیدا کرده است

 افزار نرمHYDRUS-1D سازی کند. خوبی توانسته است، غلظت عبوری نمک در ستون خاک را شبیهبه 
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 موضوع

 کود، رویهکاربرد بی و خاک فرسایش مانند متعددی عوامل نتیجه در که است جهانی ایلهأمس زیستمحیط آلودگی

 آب و زیرزمینی کیفیت آب تواندمی خاک درون امالح انتقال آید.می معدنی پدید و آلی مواد دیگر و رسوبات سموم،

 فیزیکی و خصوصیات به بستگی زیرزمینی هایآب سمت به هاحرکت آالینده سرعت. دهد قرار تأثیرتحت را سطحی

 عنوانبه خاک فیزیکی مشخصات و پارامترها زیرزمینی دارد، لیکن آب عمق و آبیاری بارندگی، آالینده، و خاک شیمیایی

 عامل که فرآیندهایی و محل تشخیص میان این در و زیرزمینی است هایآب منابع حفاظت نهزمی در معضل ترینبزرگ

 و انتقال روی بر مطالعه آید.می شماربه اهم مسائل از هستند زیرزمینی آب جریان هایسیستم داخل به هاانتقال آالینده

 مورد در شده منتشر علمی اخیر منابع یهاسال در .است شده آغاز پیش هایدهه از متخلخل در محیط امالح حرکت

 .فته استیا چشمگیری افزایش حیوانات، و گیاهان بشری، جوامع آن برای عواقب و زیستمحیط آلودگی

های تحلیلی کامل برای بررسی اشباع و اشباع و همچنین عدم وجود حلعلت پیچیدگی جریان در محیط غیرهب

ای و عددی برای حل این مسائل رشد چشمگیری داشته و هنوز هم های رایانهلمد، استفاده از واحیجریان در این ن

 .باشدسطحی میهای زیراز مهمترین موضوعات مورد مطالعه در هیدرولوژی، جریانیکی

درصد کل  2/53میلیون هکتار که معادل  1/26مساحتی در حدود  میلیون هکتار سطح کشور، 531در ایران از کل 

 شده برابر با دار و ماندابی بودن روبرو است. درصد بیانزه ه درجات مختلف به شوری، سدیمی )قلیائیت(باشد، بمی

از کشورهای شوروی باشد. در قاره آسیا بعدهای کشور نیز میارتفاع و دشتهای کمدرصد مساحت اراضی فالت 63

تال به مسائل شوری و سدیمی بودن در ایران های مبسابق، چین، هندوستان و پاکستان بیشترین گسترش سطوح خاک

، سازی مدیریت منابع آب(. اعداد و ارقام فوق بیانگر این واقعیت است که هر گونه تالش در بهینه5631وجود دارد)پذیرا، 

 .بدون توجه به بخش کشاورزی قرین موفقیت نخواهد بود

ل یون کلراید در خاک شن لومی مورد بررسی در انتقا HYDRUS-1Dلذا در این پژوهش، بررسی و کارایی مدل 

  قرار گرفت.
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 ها، جداول و سایر مستندات(ر شکلاطالعات تکمیلی )مشتمل ب

است، هرچه درصد رس خاک آب خروجی را با افزایش رس، خاصیت دفع آنیونی دلیل حضور بیشتر نمک در زه

، خاک pH، های کاتیون تبادلی، گونهالکتریکی و غلظت آنیونبیشتر باشد امکان فرایند دفع آنیونی بیشتر خواهد بود، بار 

 های دیگر، ماهیت و نوع بار الکتریکی سطح کلوئید از عوامل موثر بر فرآیند دفع آنیونی هستند.حضور آنیون

 

 واالن.اکیمیلی 22و  16آب خروجی در غلظت جدول مقایسه میانگین غلظت زه

 ستون

 غلظت 
 مترسانتی 23 مترسانتی 56 شاهد

 6/13a 3/15b 9/33c واالناکیمیلی 56

 3/33a b39/3 53/32c واالناکیمیلی 23

 
 .واالناکیمیلی 22 و 16جدول مقایسه میانگین حجم خروجی در غلظت 

 ستون

 غلظت 
 شاهد مترسانتی 56 مترسانتی 23

 a52/232 a92/239 b39/636 واالناکیمیلی 56

 233/92a 233/13b 623/59c واالناکیمیلی 23

سازی ( برای تعیین میزان شبیهSd) ( و انحراف معیارRMSE( جذر میانگین مربعات خطا )2Rضریب همبستگی )

در  HYDRUS-1Dدهنده توانایی مدل آمده نشانحرکت امالح در طول ستون خاک استفاده شد، مقادیر بدست 

دهد که مدل از کارایی شود نشان می RMSE<Sd است. هرگاهسازی غلظت کلر در طول ستون خاک چگونگی شبیه

  دار است. رمطلوبی برخو

 

 . HYDRUS-1Dسازی جدول مقایسه آماری میزان شبیه

 ستون

 

 شاخص آماری

بهترین 

 حالت

 23الیه 

 23غلظت 

 23الیه 

 56غلظت 

 56الیه

 23غلظت 

 56الیه 

 56غلظت 

 شاهد

 23غلظت 

 شاهد

 56غلظت 

R2 5 19/3 93/3 13/3 11/3 11/3 92/3 

RMSE Sd > 53/3 53/3 32/3 22/3 53/3 31/3 

Sd  26/3 51/3 13/3 21/3 23/3 5/3 
 

 


