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АНАЛИЗ НА МИГРАЦИЯТА НА АРСЕН В ЗАМЪРСЕНИ 
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В статията е представен иновативен стъпков подход за моделиране на вертикал-
ното придвижване на разтворения арсен в алувиалните наслаги на замърсена заливна 
речна тераса с използване на софтуерния продукт HYDRUS-1D. Представен е сценарий 
на речно заливане с примерни данни от изследван участък в долината на р. Огоста 
между с. Белимел и яз. „Огоста“. Резултатите от симулациите показват значимата роля 
на речните разливи за постъпването на арсен от замърсените почвени пластове към 
подземните води.
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ARSENIC MIGRATION ANALYSIS IN POLLUTED RIVERINE TERRACES 
DURING FLOODING EVENT – INNOVATIVE MODELING APPROACH 

USING HYDRUS-1D CODE

Dimitar Antonov, Tsvetan Kotsev, Nathalie Van Meir, 
Velimira Stoyanova, Zvezdelina Aidarova

Abstract: The paper presents an algorithm for modeling the vertical water transport of 
arsenic (As) in contaminated river floodplain deposits using the software product HYDRUS-
1D. A scenario of river flooding is prepared with sample data from a model plot in the Ogosta 
River valley, northwestern Bulgaria. Meteorological and hydrological data were also used 
for the historical flood, which happened in April 1964. The soils in the valley are heavily 
polluted with arsenic and heavy metals as a result of historical extraction and flotation of 
Fe- and Au-ores in the region of the town of Chiprovtsi. The study site of P13 is situated in 
the valley section between the village of Belimel and the Ogosta dam lake at 13 meters from 
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the river bank in the low floodplain with a vertical distance to the river bed of 169 cm. The 
concentration of arsenic in the soil ranges between 625-11450 mg/kg for individual layers to a 
depth of 170 cm. The sediments are built of loamy sand, and gravel with loam sandy to sandy 
filler. The simulation of water and As transport encompasses a seven-day period in which 
the soil is flooded on the fourth day. The flooding event itself is implemented into the model 
as a water flux leading to 74 cm flood above the surface. Separate transport simulations of 
As (V) and As (III) were made for the same soil profile. The values used for the distribution 
coefficient Kd are determined according to the literature and are respectively Kd As(V) = 2000 
l/kg and Kd As(III) = 5 l/kg. The modeling results show that the flood water flow passes for one 
day across the entire depth of the profile. The soil layers are water-saturated during the flood. 
The amount of water which passed through the profile for the modeling period is 2500 l/m2. 
The transport simulation of As (V) calculates an entry of 800 mg/m2 of the pollutant at a depth 
of 170 cm for the whole seven day period at an average concentration of As (V) in the pore-
water of 0.409 mg/l. The calculated amount of As (III) which infiltrated to the bottom of the 
profile for the same period is 870 g/m2. It is more than 1000 times higher than the estimated 
quantity for As (V). Constraints of modeling are the constant groundwater level during 
the flood, the use of an average Kd distribution coefficient of arsenic for a wider set of soil 
varieties, and the precondition of only As (V) or As (III) existence in the soil solution during 
the transport simulation. Despite the limitations and conventions of the As transport modeling 
with HYDRUS-1D, the results show the significant role of the river floods for the arsenic 
infiltration from the contaminated soil layers into the groundwater. The presented detailed 
algorithm for water and mass modeling enables the use of HYDRUS-1D for scenarios with 
different flooding duration and different depth of ground water table.

Keywords: HYDRUS-1D, flooding, groundwater, monitoring

ВЪВЕДЕНИЕ

Речните долини, заедно с низините, са едни от най-гъсто населените ра-
йони на планетата. В исторически аспект те предлагат най-добрите условия 
за развитие на човешкото общество от неговото зараждане до наши дни и се 
отличават с най-интензивна стопанска усвоеност. В същото време речните до-
лини като акумулативно звено в речните басейни са едни от най-уязвимите на 
химично замърсяване природни системи. Особено опасни за човешкото здраве 
и за нормалното функциониране на крайречните екосистеми са замърсяванията 
с арсен (Fenq et al., 2001; Aureli, 2008). Такива са установени в повече от 42 
страни в различни райони по света (Rahman et al., 2006; Mukherjee et al., 2006), 
включително и в България (Mandaliev et al., 2013; Stoyanova and Kotsev, 2016). 
Повишените съдържания на арсен в тези райони са резултат най-често от ин-
тензивен рудодобив и металургични производства (Byrne et al., 2012; Mandaliev 
et al., 2013).  Вследствие на съвременната промяна на климата се наблюдава 
нарастване на честотата и интензивността на речните наводнения (Bird et al., 
2010; Dennis et al., 2003; Macklin et al., 2003), което е предпоставка за по-често-
то заливане на замърсените с арсен крайречни участъци. 

Пълното водонасищане на алувиалните материали по време на речните 
разливи създава условия за интензивен пренос на вещества както от повърх-
ностните към по-дълбоките пластове, така и към грунтовите води, включително 
и на арсен (Appelo, Postma, 2005). В тази връзка нараства необходимостта за 
прогнозиране и анализ на разпространението на арсен в почви с променлива 
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степен на водонасищане при оценката и решаването на редица проблеми, свър-
зани с качеството на природната среда, зоните за водоснабдяване, селското сто-
панство и др. Сложността на такава задача произтича от множество фактори, 
някои от които са екстремното и несистематично проявяване на процесите на 
заливане, организирането и провеждането на стационарен мониторинг, извърш-
ване на редица полеви експерименти и др. 

В последните години числовото моделиране предоставя много големи въз-
можности за описване на водо- и масопреноса в ненаситена среда. Водопре-
носът в земната среда е многофакторно явление, което обикновено се осъщест-
вява при едновременното протичане на няколко хидродинамични и физични 
процеса – конвективен масопренос, хидродисперсия, молекулна дифузия и др. 
От своя страна, прогнозирането на масопреноса се извършва по два начина: 
класически – с включването към конвективния пренос на т.нар. „фактор на за-
бавяне“, в който основна тежест има специфичен за всеки химичен елемент и 
почва коефициент на разпределение; чрез отчитане на възможните хидрогеохи-
мични реакции по време на движението на даден елемент в почвата (Jury and 
Horton, 2004; Steefel et al., 2005).

Конвективно-дисперсионният модел на водопреноса се описва с частни 
диференциални уравнения, като в най-общия случай те могат да бъдат реше-
ни чрез подходящи математически числови методи. На тези методи се бази-
рат модерните софтуерни продукти за моделиране на инфилтрационния поток 
както в зоната на аерация, така и в зоната на пълно водонасищане, които ре-
шават уравненията с помощта на методите на крайните разлики или методите 
на крайните елементи. Такива продукти са HYDRUS-1D (Šimůnek et al., 2008), 
UNSAT-H (Fayer, 2000), SWAP (Kroes et al., 2008), TOUGH2 (Pruess et al., 1999), 
VS2DI (Healy, 2008), SUTRA (Voss and Provost, 2002) и т.н. Подробно описание 
на повечето от тези кодове с техните предимства, недостатъци и ограничения са 
представени в работата на Šimůnek et al. (2008). 

Числовият код HYDRUS-1D намира множество приложения при едно-
дименсионните изследвания на транспорта на различни замърсители в зона-
та на аерация между повърхността на почвата и нивото на грунтовите води 
(Gonçalves et al., 2006; Šimůnek et al., 2006; Šimůnek et al., 2013). Негови пре-
димства са възможността за контрол на стъпките на итерациите при решаване 
на главните уравнения, описващи процесите на водо- и масопреноса, и свър-
заната с това добра конвергенция на числовите решения за всеки един слой 
от почвения профил, както и добрата възпроизводимост на крайните резултати 
при незначителна промяна на входните параметри (при определени условия). 
В допълнение, позволява приложение за разнообразни съчетания от природни 
условия и параметри заедно с различни хидравлични модели за движение на 
водата в поровото пространство. 

При направения литературен преглед не откриваме както методология, така 
и модели, насочени към оценка на транспорта на арсен или други микроелемен-
ти в материалите на замърсени заливни речни тераси по време на заливания с 
използване на HYDRUS-1D или друг подобен софтуерен продукт. Във връзка 
с горепосоченото и отчитайки сложността на задачата, настоящата работа има 
за цел да представи иновативен стъпков подход, който се основава както на 
реално измерени полеви данни, така и на резултати, получени от паралелни, но 
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независими моделни изследвания, подходящ за интерпретиране и моделиране 
на вертикалното придвижване на арсена в зоната на аерация на замърсени алу-
виални наслаги в условията на речно заливане с приложение на HYDRUS-1D 
на примера на долината на р. Огоста.

РАЙОН НА ИЗСЛЕДВАНЕТО

Моделният участък, за който е извършена симулацията на придвижването 
на арсена в почвата, е разположен в заливната тераса на р. Огоста в участъка на 
долината между селата Бели мел и Гаврил Геново,  в горното поречие на реката 
(фиг. 1 – приложение).

Редица досегашни проучвания установяват замърсяване на почвите и во-
дите с арсен в долината в резултат на миннодобивната дейност в района на гр. 
Чипровци (Отчет по…., 1980; Отчет за изпълнението на…,1994; Коцев и др., 
2006; Mandaliev et al., 2013; Стоянова, 2015; Kotsev et al., 2015; Simmler et al., 
2016, 2017). Обща характеристика на движението на подземните води в този 
район е представена в Orehova et al. (2012). През 2014 г. в рамките на проекта 
ASCOR (2012-2016) е изградена мрежа от 24 тръбни кладенеца (пиезометри) за 
наблюдение на съдържанието на арсен в грунтовите води на заливната тераса. 
За конкретното изследване е избран пиезометър P13, разположен на 13 m от ре-
ката и с относително превишение на терена над речното дъно 169 cm. Участъкът 
е представителен за често заливаните най-ниски участъци на заливната тераса 
на р. Огоста, където са установени най-високи концентрации на арсен в почва-
та. Грунтовите води в този тип морфоложки елемент на терасата се отличават с 
най-висока степен на уязвимост от замърсяване с арсен (Стоянова, 2015). 

Заливната тераса при P13 е изградена от пясъци и чакъли с глинесто-пе-
съчлив до песъчлив механичен състав на ситнозема (фиг. 2А). Установените съ-
държания на арсен в зърнометричната фракция <2 mm се изменят в интервала 
625-11450 mg/kg за отделните пластове на дълбочина от 0 до 170 cm. Максимал-

   A      B

Фиг. 2. Почвен профил при пиезометър Р13: (A) строеж; 
(В) съдържание на арсен в почвата
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ните концентрации се установяват в повърхностните хоризонти и намаляват в 
дълбочина (фиг. 2В). В близост до обичайното ниво на грунтовите води съдър-
жанието на арсен е в порядъка 2000-3000 mg/kg.

МЕТОДИКА НА МОДЕЛНОТО ИЗСЛЕДВАНЕ

ПРОГРАМЕН КОД HYDRUS-1D

Софтуерният продукт HYDRUS-1D дава числови решения на конвектив-
но-дисперсионните уравнения на базата на решението на частното диферен-
циално уравнение на Richards, с което се описва влагопреноса в порова среда 
с променлива степен на водонасищане, или т.нар. хидравличен модел (Šimůnek 
et al., 2008). За тази задача се изисква да се познават двете нелинейни функцио-
нални зависимости: „обемно водно съдържание – напор на водата в порите на 
почвата (смукателен потенциал)“ θ(h) и „коефициент на филтрация – напор на 
водата в порите на почвата“ K(h). Един от най-утвърдените модели, описващ 
тези функции и залегнал в HYDRUS, е разработен от van Genuchten (1980). 
Този модел позволява да се получи пълно описание на двете зависимости θ(h) 
и K (h), като се знаят пет хидравлични параметъра: водно съдържание при во-
донасищане (θs); остатъчно водно съдържание (θr); параметър α, характеризи-
ращ началното проникване на въздуха във водонаситената почва; параметър n, 
характеризиращ структурата на почвата; коефициент на филтрация (Ks). Тези 
параметри се определят чрез подходящи полеви и лабораторни хидравлични 
изпитвания или по налични зърнометрични и друг тип данни в библиотеката на 
програмния продукт (Šimůnek et al., 2008). 

За характеризиране на взаимодействието между арсена и почвената среда, 
или т.нар. масопреносен модел, в прогнозните анализи и съответно в конвек-
тивно-дисперсионните уравнения на масопреноса, включени в HYDRUS-1D, 
се използва коефициентът на разпределение (Kd). Концептуално, коефициен-
тът отчита физичните, химичните и физикохимичните процеси, които забавят 
или задържат разпространението на даден замърсител: механично задържане, 
физическа филтрация, процеси на абсорбция и адсорбция в почвата, йонен об-
мен и др. Той се дефинира като достигнатото при равновесно състояние на сис-
темата отношение на количеството елемент, задържан от единица маса почва, 
към количеството елемент, останал в разтвора (подземните или поровите води). 
Стойностите на Kd с дименсия (l/kg) или (cm3/g) показват разпределението на 
замърсителя между твърдата и течната фаза на земната среда. При определяне 
на Kd се приема, че сорбцията на замърсителя от почвата не зависи от неговата 
концентрация в разтвора, т.е. прилага се най-често сорбционен модел „линей-
на изотерма“. В зависимост от окислително-редукционните условия на среда-
та, арсенът в почвата се намира в две степени на окисление – As (V) и As (III). 
Химичните форми на As (V) се задържат в много по-голяма степен от почвата 
в сравнение с формите на As (III). Приложеният модел отчита тези особености 
чрез задаване на съответните стойности на коефициента на разпределение. В 
настоящото изследване са използвани следните стойности на Kd за As (V) и As 
(III), обобщаващи множество полеви изследвания: Kd As(V) = 2000 l/kg и Kd As(III) 
= 5 l/kg (Ghosh et al., 2003; Jung et al., 2012). При така зададения модел цялото 
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количество измерен арсен в почвения разтвор трябва да бъде считано или за 
As (V), или за As (III). 

ИМПЛЕМЕНТИРАНЕ НА ПРИРОДНИТЕ И МОДЕЛНИ ДАННИ В HYDRUS-1D 

С цел максимална достоверност на модела и оттам на изходните симула-
ционни резултати в настоящото изследване е приложен иновативен по същ-
ността си стъпков подход. Данните, използвани на различните етапи от моде-
лирането, са както реално измерени на терен, така и получени при независими 
моделни изследвания.

В Приложението към статията се дават по-важните етапи и стъпки по въвеж-
дане на входните данни в HYDRUS-1D за по-добро онагледяване на новостите 
в представения подход. Това се прави с цел да се улесняват изследователите за 
бъдеща валидация, както и при евентуални последващи промени на представения 
подход (по-голям период на моделиране, различна височина на водния стълб на 
разлива и т.н.).

Първият етап на моделирането включва изчислението на хидравличните па-
раметри, необходими за симулацията на влагопреноса по дълбочина на изслед-
вания профил. За тази цел са използвани данни от лабораторни зърнометрични 
анализи на материала от четирите пласта на профил Р13. Стойностите на пара-
метрите са валидирани в рамките на предходно изследване (Antonov et al., 2015). 
За определяне на инфилтрацията в почвения профил на база формулата на Хар-
грийвс (Šimůnek et al., 2008), са използвани данни за валежите, както и за дневни-
те максимални и минимални температури за 7-дневен период – от 24.04.1964 до 
30.04.1964 г., за станция Монтана (табл. 1). През този период е документирано из-
разено прииждане на р. Огоста (Хидрологичен справочник, т. 4, 1984) в резултат 
на интензивни валежи, довели до аварийно изтичане на част от минния отпадък с 
високи съдържания на арсен, депониран в хвостохранилището на МОК „Христо 
Михайлов“ в близост до гр. Чипровци. В изчисленията е включена и географската 
ширина на местоположението на изследвания почвен профил. Проведените мо-
делни изследвания показват, че при тези хидравлични и метеорологични данни, 
един ден е достатъчен, за да се установи „квази-стабилизиран“ режим на филтра-
ция през почвения профил. Резултатите от тези симулации не са представени тук. 

Таблица 1
Метеорологични данни за периода 24.04.– 30.04.1964 г. за станция Монтана

1 ден 2 ден 3 ден 4 ден 5 ден 6 ден 7 ден
Дата 24.04.64 25.04.64 26.04.64 27.04.64 28.04.64 29.04.64 30.04.64
Валеж (mm) 0 10,5 23,7 0 0 0 0
Минимална 
температура 
на въздуха (°С)

24,7 18,6 14 9,2 16,1 20,7 23,9

Максимална 
температура 
на въздуха (°С)

11,6 11,6 7 3,4 0,1 3,7 5,7

Източник на информация: архив на НИГГГ – БАН по данни от НИМХ – БАН.
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Вторият етап обхваща операциите по имплементиране на информацията 
за заливането в хидравличния модел. Разливът е представен като „събитие“ с 
функцията “surface layer“. Височината на водния стълб в моделния участък по 
време на заливането е преобразувана като постоянен валеж, който осигурява 
същия воден стълб и съответно хидравличен напор върху земната повърхност, 
както този на речния разлив. Симулирането на водните количества, обхватът и 
дълбочината на разлива по време на прииждането на р. Огоста през м. април 
1964 г. е извършено с помощта на програмните продукти SWAT и HEC-RAS. В 
участъка на профил P13 симулираната дълбочина на разлива е 74 cm. С помо-
щта на HYDRUS-1D опитно е установено, че такъв воден стълб би се формирал 
при валеж със стойност 250 cm/day. Подобна процедура е възможна, тъй като 
програмният код HYDRUS-1D и подобните програми се основават на т.нар. 
„mass balance“ подход. При него за решаването на конвективно-дисперсивните 
уравнения се изчислява баланс на постъпващите и съответно напускащите води 
и разтворено вещество от изследвания почвен профил. 

Третият етап включва операции по извършване на самите симулации на 
влагопреноса и масопреноса по дълбочина на избрания почвен профил. Реа-
лизиран е 7-дневен сценарий със следните метеорологични характеристики: 
първи ден – без валежи; втори и трети ден – с валежи без заливане; четвърти 
ден – заливане вследствие на речно прииждане; пети, шести и седми ден – без 
валежи и без заливане. 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ МОДЕЛИРАНЕТО

Симулациите на водопреноса и транспорта на As (V) през изследвания про-
фил на Р13 при сценарий на заливане са показани на фиг. 3 и 4. При отчитането 
на процеса на заливане се отбелязва, че водният поток от заливането преминава 
за един ден по цялата дълбочина на профила, като се установява пълно водо-
насищане. След това, на седмия ден средата отново става ненаситена по цялата 
дълбочина на профила, но влагата на места остава повишена (фиг. 3А). Делът 
на постъпилия в почвения разтвор As (V) спрямо съдържанието му в почвата е 
незначителен (фиг. 3В). Това се потвърждава и от данните за концентрациите 
на разтворен арсен в основата на изследвания разрез при контакта с грунтовите 
води, отчетени от модела (фиг. 4А). За период от 7 дни количеството на раз-
творения As (V), постъпил на дълбочина 170 cm, е 0,08 mg/cm2. По-голямата 
част от него е инфилтрирала в периода на заливане (фиг. 4В). На площ от 1 m2 
количеството на постъпилия As (V) на тази дълбочина е 800 mg за едносед-
мичния период на симулацията. Преминалото през профила количество вода за 
същия период на същата площ е 2500 l със средна концентрация на As (V) 0,409 
mg/l. Тя надвишава около 40 пъти стандарта за качество на подземните води от 
0,01 mg/l (Наредба №1/2007) и е повече от 4 пъти над максимално допустимата 
концентрация от 0,1 mg/l във водите, използвани за напояване на земеделските 
култури (Наредба №18/2009).

При моделиране на придвижването на As (III), резултатите за водопреноса 
не се променят (фиг. 5А), но при масопреноса картината е доста по-различна 
(фиг. 5В). Наблюдава се намаляване на концентрацията на арсен в почвата по 
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Фиг. 3. Водно съдържание на почвения профил (А) и изменение на концентрацията 
на неразтворен As (V) в почвата (mg/cm3) (В) в периода на симулация

 начало на симулацията        при заливане     ..... край на симулацията

A                                                                           B

Фиг. 4. Количество на As (V), изходящ от профила на дълбочина 170 cm (mg/cm2/days): 
A – по дни; В – с натрупване за периода на симулация

А                                                                          В
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Фиг. 5. Водно съдържание на почвения профил (А) и изменение на концентрацията 
нa неразтворен As (III) в почвата (mg/cm3) (В) в периода на симулация

 начало на симулацията        при заливане     ..... край на симулацията

А                                                                         В

Фиг. 6. Количество на As  (III), изходящ от профила на дълбочина 170 cm (mg/cm2/days): 
A – по дни; В – с натрупване за периода на симулация

A                                                                     B
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дълбочина на целия профил в резултат на интензивното му постъпване в поч-
вения разтвор и изнасянето му с инфилтриращите води. Това води до премина-
ването на значително количество арсен от почвата в подземните води (фиг. 6). 
Резултатите от моделирането показват, че стойността на As (III), достигнал дъл-
бочина 170 cm, е около 87 mg/cm2, или 870 g/m2, за период от 7 дни. Това е около 
1000 пъти повече от симулацията за As (V). Трябва да се вземе под внимание, че 
основната част от това количество инфилтрира по време на разлива и след това 
постъпването на арсен намалява значително. При двете моделирания грешката 
при изчисленията е значително по-малка от 1 %, съответно 0 % и 0,13 %, което 
показва, че моделите са математически коректни.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Прогнозирането на водопреноса и масопреноса в наслагите на замърсени 
крайречни тераси в условията на заливане е сложен процес поради динамично 
променящата се хидроложка обстановка и комплекс от хидрогеохимични фак-
тори, които влияят в различни направления. С помощта на кода HYDRUS-1D е 
представен иновативен алгоритъм за оценка на вертикалното придвижване на 
разтворения арсен в замърсени алувиални почви при специфичните геоложки и 
геоморфоложки особености на ниска заливна речна тераса в условия на речен 
разлив на примера на участък от долината на р. Огоста. Извършена е прогнос-
тична количествена оценка на придвижването на арсен в отделните алувиални 
пластове и постъпването му във водоносния пласт. В допълнение, моделът дава 
възможност за количествена оценка на уязвимостта на подземните води от за-
мърсяване с арсен на определени участъци от заливните тераси при сценарии с 
различна продължителност на заливането и различна дълбочина на залягане на 
грунтовите води. Ограничения на моделната постановка са постоянното ниво 
на подземните води в периода на симулация, използването на осреднен коефи-
циент на разпределение Kd на арсена за по-широк набор от почвени различия, 
както и условието за наличие само на As (V) или само на As (III) в почвата и в 
почвения разтвор. Симулираният сценарий за транспортирането на As (III) по 
дълбочина на почвения профил е малко вероятно да се прояви в реални усло-
вия. Индикатор за това е характерът на вертикалното разпределение на арсена в 
почвата с максимум на неговата концентрация в повърхностните хоризонти. Та-
кова разпределение, формирано и запазено в продължение на повече от половин 
век след аварийния разлив от хвостохранилището на МОК „Христо Михайлов“ 
през 1964 г., отразява слабо изнасяне на арсена в дълбочина, което е по-бли-
зо до сценария на транспорт на слабоподвижния петвалентен арсен. Дори и в 
този случай количеството на арсена, което инфилтрира до нивото на грунтовите 
води, е значително и симулациите показват концентрации на елемента над нор-
мативно определените стандарти за питейни и поливни води. Резултатите от 
моделирането разкриват значимата роля на наводненията и речните разливи за 
интензивен пренос на арсена от замърсените почвени пластове към грунтовите 
води на заливната речна тераса.

Точността на използвания прогностичен модел би се увеличила при отчи-
тане на процесите на трансформация на As (V) и As (III) в почвата и в инфил-
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триращите разтвори, както и на динамиката на нивото на грунтовите води в 
заливната речна тераса по време на наводнение.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
Основни стъпки по имплементиране на природните и моделните данни 

в компютърния код HYDRUS-1D при съставяне на модел за събитие 
„заливане на алувиална тераса“ 

Моделирането с компютърния код HYDRUS-1D предполага познаване на стъпките 
по имплементиране на входните данни и условия. От друга страна, поради иновативния 
характер на съставения стъпков модел за оценка на събитие „заливане“, по-долу са да-
дени основните етапи, с помощта на които се симулира този процес. 

1. Избор на вида симулация – „основни процеси“ (Main Processes) (фиг. П-1). 
2. Геометрична информация (Geometry Information) за строежа на почвения про-

фил (фиг. П-2). 

Фиг. П-1. Избор на вида симулация

Фиг. П-2. Въвеждане на информацията за строежа 
на профила

3. Времева информация (Time Information) за симулацията (фиг. П-3). 
4. Информация за отчета (фиг. П-4). Стъпката определя броя на периодите на съз-

даване на отчетите, при които ще се показва подробна информация за водното съдър-
жание, концентрацията на транспортираните вещества и др. В конкретния случай са 
избрани 2 броя отчети (Number of Print Times) – по един за деня на заливане и за край-
ния ден на симулацията. Останалите опции са оставени по подразбиране, след което е 
пристъпено към избор на времевите периоди на отчет (Select Print Times).
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Фиг. П-3. Времева информация и избор на вида 
метеорологични данни

Фиг. П-4. Информация за отчетите

5. Времена на отчет (Print Times) (фиг. П-5). От този прозорец се избират време-
вите интервали, за които се генерират справките. В настоящото изследване отчетите 
са генерирани за 4-ти и 7-ми ден от симулационния период, когато съответно е залят 
профила и когато свършва периода на моделиране

3 Проблеми на географията, 3–4/2018 г. 
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Фиг. П-6. Хидравлични параметри 
(параметри определящи водния поток)

Фиг. П-5. Времена на отчета

6. Хидравлични параметри на водния поток (Water Flow Parameters) (фиг. П-6). В 
конкретния случай са използвани параметри, получени от лабораторни зърнометрични 
анализи на почвите от четирите пласта на Р13 по методика, подробно дадена в Antonov 
et al. (2015). 

7. Информация за граничните условия на водния поток (Water Flow Boundary 
Conditions) (фиг. П-7). Дефинират се граничните стойности на водния напор в профи-
ла, за който ще бъдат решени водещите уравнения за водопреноса. В противен случай 
числената симулация ще бъде математически неопределена. Горното гранично условие 
(Upper Boundary Condition) характеризира напора на повърхността на почвения про-
фил, а долното гранично условие (Lower Boundary Condition) – в основата на профила. 
За конкретния модел е избрано „атмосферно гранично условие с повърхностен воден 
стълб“ (Atmospheric BC with Surface Layer) за горно гранично условие и „постоянен 
напор“ (Constant Pressure Head) като долно гранично условие. За начално условие е 
избран „напор“ (In Pressure Heads). В допълнение е дадено и разрешеното максимално 
ниво на водния стълб над повърхността.
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Фиг. П-7. Гранични и начални условия 
на водния поток

Фиг. П-8. Транспорт на разтвореното вещество

8. Транспорт на разтвореното вещество (Solute Transport) (фиг. П-8). В него се въ-
веждат единицата за маса (Mass Units), която ще бъде използвана, броят на веществата, 
включени в симулацията (Number of Solutes), както и нейната продължителност (Pulse 
Duration [days]). В представения пример е използвана единица за маса mg, симулацията 
е за едно вещество – арсен, а продължителността й е седем дни. Останалите опции са 
оставени по подразбиране, както е показано на фиг. П-8.
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Фиг. П-9. Транспорт на разтвореното вещество 
и параметри на реакцията

Фиг. П-10. Гранични и начални условия на транспорт 
на разтвореното вещество

9. Транспорт на разтвореното вещество и параметри на реакцията (Solute Transport 
and Reaction Parameters) (фиг. П-9). В този прозорец се попълва коефициента на разпре-
деление (Kd). В илюстрираната симулация Kd е равен на 2000 [l/kg], което е стойността 
за As (V) по данни от Ghosh et al. (2003).

10. Избор на гранични и начални условия на транспорта на разтвореното вещество 
на повърхността и в основата на моделирания почвен профил (фиг. П-10). В конкрет-
ната симулация е особено важно да се избере начално условие „Обща концентрация“ 
(In Total Concentrations), тъй като данните за арсена, с които разполагаме, са за концен-
трация в сухата маса, т.е. в [mg/kg], и предварително умножавайки тази концентрация 
по обемната плътност на скелета на почвата (1,5 g/cm3), получаваме концентрация като 
маса на веществото към обема на почвата.
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Фиг. П-12. Метеорологични данни – 
географска дължина

Фиг. П-11. Време на променливите гранични условия

11. Време на променливите гранични условия (Time Variable Boundary Conditions) 
(фиг. П-11). В полето „време“ (Time) е посочено времето от началото на симулацията 
или от предходната стойност. „Входящ поток“ (FluxTop) е стойността на преминаващия 
инфилтрационен поток. Отрицателният знак означава, че потокът постъпва в модели-
рания почвен профил от неговата повърхност. Всъщност това е процедурата, с която се 
създава сценарий на заливане в изследвания модел. Тя включва 1-ви ден без дъжд, 2-ри 
и 3-ти ден – с валежни данни от април 1964 г., 4-ти ден – дъжд с количество 250 mm, 
гарантиращо разлив със 74 cm воден стълб (получено от втората стъпка на моделния 
процес), и 5-ти, 6-ти и 7-ми ден – без валежи. Останалите полета в прозореца остават 
със стойности по подразбиране.

12. Метеорологичните данни по формулата на Харгрийвс се въвеждат в следващи-
те два прозореца (фиг. П-12 и фиг. П-13).
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Фиг. П-13. Метеорологични данни – ден, максимална 
и минимална температура за деня

13. Чрез използване на модула „Профил“ (PROFILE) към програмата HYDRUS-1D 
се имплементират дълбочините за отделните почвени пластове (фиг. П-14), както и дъл-
бочините на хоризонтите със съответната концентрацията на арсен в тях (фиг. П-15). 
Броят на слоевете с различна концентрация на арсен може да не отговарят на броя сло-
еве в профила, т.е. в един почвен слой концентрацията на арсен може да варира. 

С тази последна стъпка завършва процеса на въвеждане на информация в модела, 
след което се стартира извършването на самата симулация.
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Фиг. П-15. Информация за съдържанието на арсен по профила 
на почвата

Фиг. П-14. Информация за строежа на почвения профил




