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اکوهیدرولوژی
دورۀ  ،8شمارۀ  ،3پاییز  ،0011ص 000-051


شبیهسازی پیشروی شوری در باالدست زهكش حائل شورهزار دشت قزوین در شرایط برداشت بيرویۀ آب زیرزمیني
3

مهدیه لطیفي ،0هادی رمضاني اعتدالي ،*2مسعود سلطاني
خمینی(ره)،قزوین،ایران

بینالمللیامام
.6دانشجویکارشناسیارشدگروهعلومومهندسیآب،دانشکدۀکشاورزیومنابعطبیعی،دانشگاه 
(ره)
خمینی ،قزوین،ایران

بینالمللیامام
.2دانشیارگروهعلومومهندسیآب،دانشکدۀکشاورزیومنابعطبیعی،دانشگاه 
(ره)
خمینی ،قزوین،ایران

بینالمللیامام
.3استادیارگروهعلومومهندسیآب،دانشکدۀکشاورزیومنابعطبیعی،دانشگاه 


(تاریخدریافت،6322/61/22تاریختصویب)6411/13/21

چكیده
بخش زیادی از اراضی کشور تحت تأثیر شوری است که کشاورزی پایدار و امنیت غذایی را به خطر میاندازد .همچنین ،برداشت
بیرویه از منابع آب زیرزمینی در دشتهایی که آبخوان شور و شیرین در مجاورت هم قرار دارند ،باعث ایجاد گرادیان
هیدرولیکی از سمت آب شور به آب شیرین و افزایش شوری میشود .شوری در شورهزار مرکزی قزوین تحت مکانیزم یادشده،
در حال پیشروی به سمت اراضی باالدست بوده است .برای حل این مشکل ،زهکش حایلی در منطقه احداث شده است تا با
ایجاد افت سطح آب زیرزمینی شور ،از گسترش شوری جلوگیری کند .هدف این مطالعه ،بررسی عملکرد زهکش حایل در کنترل
شوری و تأثیر افزایش و کاهش گرادیان هیدرولیکی منطقه ،در گسترش شوری است .به این منظور ،با استفاده از دادههای
مشاهداتی ،مدل  HYDRUS-2Dواسنجی و صحتسنجی شد .سپس ،در شش تیمار اثر افزایش و کاهش جریان آب زیرزمینی
ورودی از باالدست ( 01 ،01 ،01درصد) بر عملکرد زهکش در بازههای  05 ،01 ،5و  01ساله شبیهسازی شد .نتایج نشان داد در
تمام بازههای زمانی ،هرچه جریان آب زیرزمینی ورودی از باالدست بیشتر باشد ،امالح بیشتری آبشویی شده و توسط زهکش
حائل از منطقه خارج میشود .همچنین ،بر اساس نتایج شوری اولیۀ خاك در تراز کف زهکش  01سال بعد از احداث زهکش
حایل در تیمار شاهد  01/0ds/mکاهش مییابد .کاهش  01 ،01و  01درصد دبی ورودی از باالدست این مقدار ( )01/0ds/mرا
بهترتیب  01 ،00و  05درصد کاهش داده در حالی که افزایش دبی به اندازۀ  01 ،01و  01درصد این مقدار ( )01/0ds/mرا ،00
 02و  01درصد افزایش میدهد .بنابراین ،برداشت بیرویه از آبخوان در باالدست زهکش موجب کاهش دبی ورودی به منطقه
میشود و از کاهش بیشتر شوری جلوگیری میکند.
کلیدواژگان :آبخوان شور ،آبخوان شیرین ،آب زیرزمینی ،گرادیان معکوس شوری ،گسترش شوری.

* نویسندۀمسئول

 Email: Ramezani@eng.ikiu.ac.ir
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مقدمه
بخشزیادیازاراضیکشورتحتتأثیرشوریوماندابیقرار
دارد .آماردقیقیازوسعتوپراکنششوریدرکشوروجود
امابراساسگزارشهایزابلکسدرسال،6291حدود

ندارد،
 64/2درصد از اراضی کشور و  31درصد از دشتها تحت
تأثیر شوری بودهاند .شوری در استانهای مختلف کشور
نامنظمبودهواز32/9درصددرخوزستانتا6/31درصددر
آذربایجانشرقیمتفاوتاست]6و.[2
شوریروزافزونآبوخاک،تهدیدیجدیبرایکشاورزی
بهخصوص در مناطق خشک و نیمهخشک مانند ایران
پایدار  
محسوب میشود .همچنین ،رشد روزافزون جمعیت و نیاز به
تأمیننیازغذاییاینجمعیتموجبمصرفروزافزونمنابعآب
زیرزمینی کشور شده است .تخلیۀ بیش از اندازۀ منابع آب
زیرزمینی شیرین در مناطقی که سفرۀ آب شور و شیرین در
همسایگیهمقراردارند،موجببروزمشکالتزیادی ازجمله
نیمهعمیق ،کاهشضریبذخیرۀسفره،
خشکشدنچاههای  
کاهشجریانآبزیرزمینیوکاهشمیزانخروجیدشتها،
افزایشگرادیانآبشوربهسمتآبشیرینوافزایششوری
.آبشورموجوددرآبخوانکهنمیتوانداز

میشود
آبزیرزمینی 
آیدوباعثافزایششوریمیشود].[3


باالمی
دشتخارجشود،
تا کنونراهکارهایمتفاوتیبرایحلاینمعضلپیشنهادشده
است ،اما این راهکارها از لحاظ قابلیت اجرا ،میزان فایده و
هایاجرایی،بسیارمتنوعومتفاوتبودهاند.اینراهکارها

هزینه
میتواند شامل راهکارهای سازهای مانند بهکارگیری الیههای
ژئوممبراین ،GSL6 ،قشر رس و یا احداث زهکشهای حایل
باشد.
پیشینۀ تحقیق
خزینهنژاد ()6329درتحقیقی افتآبزیرزمینی

شریفانو
در دشت سرایان را بررسی کردند .بررسی کمی و کیفی
آبخوان با روش درونیابی  IDWبه وسیلۀ  Arc GISنشان
دادهاستدر یکبازۀ زمانی 36ساله،سطحآبزیرزمینی
 21متر افت کرده و در نتیجۀ این افت ،کیفیت آن نیز
.تقیزادهوهمکاران()6321
بهشدتکاهشیافتهاست ] [4

پهنهبندیمیزان
نیزبااستفادهاز  GISاقدام بهشناسایی و  
شوریآبزیرزمینیدردشتنمدانشهرستاناقلیدکردند.
بیرویه از منابع آب
آنها با پذیرش این موضوع که برداشت  
1. Geo Synthetic Liners

موجبافزایششوریمیشود،

زیرزمینیوکاهشسطحآب
اقدام به تعیین میزان شوری در چاههای با اعماق متفاوت
میزانشوریدرچاههای

کردند.طبق نتایج پژوهشیادشده 
عمیق بیشتر از چاههای نیمهعمیق است ] .[1امیری و
همکاران()6321درپژوهشیافتسطحآبزیرزمینیدشت
زرند -استان مرکزی و ارتباط آن با کیفیت آب را بررسی
نتیجه گرفتند ،طی
کردند .با استفاده از  Arc GISآنها  
بهشدتدچار
سالهای 6391تا 6321سطحآبزیرزمینی 

افتشدهواینافتموجبافزایشهدیتالکتریکیشدهو
کیفیت آب شرب و کشاورزی را تحت تأثیر قرار داده است
] .[1میرزاییومعرفی( )6392اثرافتسطحآبزیرزمینی
درشوریرادردشتکبودرآهنگبررسیکردند.آنهادریک
سهساله(،)6391-6393سطحایستابیوشوریرادر
دورۀ 
61چاهپیزومتریبررسیکردند.نتایجپژوهشیادشدهنشان
بررسیشده سطح ایستابی روند نزولی و

داد در سه سال 
شوریآبزیرزمینیدردشتروندصعودیداشتهاست].[1
چراغی و همکاران ( )6322نیز در دشت سروستان استان
فارس تغییراتکمیوکیفیآبزیرزمینیرابررسیکردند.
بررسیها درپژوهشیادشده ازسال 6311نشاندادهاست

سانتیمتر

کهسطحایستابیدرایندشتهرسالهحدود41
افت داشته و در برخی نقاط این افت بیشتر نیز بوده است.
همچنین ،با افزایش افت آب زیرزمینی شوری نیز افزایش
خواهد یافت و میزان این افزایش سالیانه حدود 611
سانتیمتر بوده است ] .[9همچنین ،در

میکروموس بر 
پژوهشهای زیادی برای بررسی روند گسترش شوری و

شبیهسازی آن از نرمافزار  HYDRUSاستفاده شده است.

قابلیتهای مدل

جوادی و رنجبر ( )6323در پژوهشی 
شبیهسازی انتقال امالح را بررسی کردند.
 HYDRUSدر  
نتایج بررسیهای آنها نشان داد این مدل توانایی زیادی در
شبیهسازی انتقال امالح دارد و از نتایج این مدل میتوان

برایمدیریتآبیاریوآبشوییاستفادهکرد.البته ،دربعضی
مواردعملکردمدلدرشبیهسازیپایینبودهکهعلتآننیز

نیازبهکالیبراسیونبرایمنطقهایخاصاست].[2

مطالعهای برای بررسی

محمدی و همکاران ( )6322در 
ازنرمافزارHYDRUS-
حرکتآبوامالحوشبیهسازیآن  ،

کردند .آنها بر اساس شاخصهای آماری
 1Dاستفاده  
محاسبهشدهنشاندادندمدل  HYDRUSتواناییزیادیدر

سازیانتقالآبوامالحداردومیتواندبرایمدیریت


شبیه
آبیاریاستفادهشود].[61

لطیفي و همكاران :شبیهسازی پیشروی شوری در باالدست زهكش حائل شورهزار دشت قزوین...

در مطالعۀ حاضر هدف بررسی و پایش عملکرد زهکش
آندرشورهزار

حایلدرکنترلشوریوجلوگیریازتوسعۀ
قزوین وهمچنین ،بررسیاثرکاهشیاافزایشدبیورودی
بهمنطقهدرعملکردزهکشحایل استوبهاینمنظوراز
نرمافزارHYDRUS-2Dاستفادهشدهاست.

از نوآوریهای این مطالعه نسبت به سایر پژوهشهای
انجامشده در این منطقه میتوان به شبیهسازی همزمان

محیطاشباعوغیراشباع اشاره کرد ،درصورتی کهدرسایر
شبیهسازی شده است ،علت
تحقیقات فقط بخش اشباع  
انتخاب نرمافزار  HYDRUS-2Dنیز توانایی شبیهسازی
شبیهسازیمقادیربسیار
همزمانایندوناحیهاست.بهعالوه ،

زیاد شوری با استفاده از نرمافزار  HYDRUS-2Dنیز از
انجامشده به وسیلۀ
تفاوتهای این مطالعه با سایر مطالعات  

نرمافزار  HYDRUS-2Dاست .همچنین ،قبل از احداث

زهکش حایل پیشروی شوری در اراضی باالدست شورهزار
قزوین موجب تخریب زمینهای کشاورزی و از بین رفتن
روستاهاشدهاست،بنابراین،ضرورتانجاماینتحقیق،یافتن
راهیاستتاعملکردزهکشحایلدرمنطقهراشدیدکرده
وبهکنترلوجلوگیریازگسترششوریکمککند.
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مواد و روشها
شورهزارمرکزیقزوین درجنوبشرقیدشتقرارگرفتهو

مساحتیبهاندازۀ  14411هکتار رااشغالکردهاست(طول
3221تا3291هزار

421هزاروعرضشمالی
391تا 
شرقی 
( .))UTMارتفاع متوسط منطقه از سطح دریا  6641متر
سانتیگراد و

است .دمای میانگین ساالنه  62/2درجۀ 
طبقهبندی
میلیمتربودهوبنابر 
میانگینبارشساالنه  321
نیمهخشک و سرد است.
دومارتن منطقه دارای اقلیم  
حوضههای حاجی عرب،

همچنین ،این شورهزار در پایانۀ  
زیر
آجیچای قرار گرفته و  1/1درصد از
ابهررود و  
خررود  ،
رادربرمیگیرد .بنابهنظرمهندسین

مساحتدشتقزوین
زارطیسالهای


مرکزیشوره
مشاورسراب،رازوسعتهستۀ
 21هزارهکتارافزایشپیدا
 61به 
گذشتهدوبرابرشدهواز 
کردهاست.علتاینپدیده،پایینرفتنکلیسطحایستابی
شیریندردشتوکاهشپتانسیلرانشآببهسمتمرکز
است].[3



شكل  .0محل شورهزار مرکزی قزوین ،زهكش حائل و چاهکهای مشاهداتي
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ده سال پیش به منظور کنترل شوری و جلوگیری از
پیشروی آن به سمت باالدست زهکش حایلی در منطقه
احداث شده است .زهکش با پایین انداختن سطح آب
همزمان
زیرزمینی شور ،پیشروی شوری را کنترل میکند  .
اراضیباالدستبراثربارشوجریانآبزیرزمینیآبشویی
میشوند و زهآب حاصل از آبشویی توسط زهکش از منطقه

بهتدریجاصالحخواهد
اینترتیب ،شوری 
خارجمیشودوبه 

شورهزار 31کیلومتربوده وبرایکنترلوپایش
شد.زهکش 
آن 22چاهکمشاهداتیدرمقاطع Aتا Iعمودبرزهکش
شدهاندوجهتجریانازمقطع Aبه Iاست.مقطعB
حفر 
به دلیل قرارگیری در ابتدای مسیر زهکش و تأثیرپذیری
کمترازجریانهایباالدستی مطالعهوبررسیشدهاست4.

پاییندست
چاهکبهفواصل 11،21،61و 211متریدر 
مقطع Bو 1چاهکبهفواصل 111،211،11،21،61و
گرفتهاند .عمقتمامی
 6111متریدرباالدستزهکشقرار 
بهجز چاهکهای واقع در فاصلۀ  111و 6111
چاهکها  

متری از زهکش 3 ،متر بوده و عمق چاهکهای یادشده 1
متراست(باتوجهبهاینکهشعاعتأثیرزهکش211مترازهر
شبیهسازیدرهمینبازهانجامگرفتهاست).
طرفآناست ،
شورهزار ،زهکشومقاطعو
درشکل 6محلدشتقزوین  ،
حفرشدهنشاندادهشدهاست.
چاهکهایمشاهداتی 


نرمافزار HYDRUS-2D

بستهای نرمافزاری تحت سیستم عامل ویندوز
  ،HYDRUS
است .از این نرمافزار برای شبیهسازی انتقال آب و امالح و
حرارت در خاک استفاده میشود ،بهعالوه این نرمافزار قادر
ازریشهورشدریشهرانیزشبیهسازیکند.

استجذبآب 
یکبعدی ،دوبعدی و سهبعدی بوده و در
دارای سه نسخۀ  
سال2111درآزمایشگاهشوریخاکامریکاتوسطشیمونک
و همکارانش توسعه یافته است .دو بخش گرافیکی و
ریچاردزبرایشبیهسازیحرکت

محاسباتیداردوازمعادلۀ
انتشاربرایشبیهسازیانتقالگرماو

معادالتانتقالـ

آبواز
امالح استفاده میکند .همچنین HYDRUS ،نوعی مدل
ومیتواندخصوصیاتخاکرابهروش
اجزایمحدوداست 
حلمعکوستخمینبزند].[66بهاینمنظور ،روشاجزای
محدود خطی گالرکین و برای بهینهسازی پارامترها روش
لونبرگـ مارکوارت به کار میرود ] .[62در این پژوهش

مطالعهشده واسنجی و

نرمافزار HYDRUS-2Dبرایمنطقۀ 

واسنجیشده

صحتسنجیشدهوسپس ،بااستفادهازمدل

تأثیر افزایشویاکاهشبرداشتازآبخوانباالدستزهکش،
برعملکردزهکشدرششتیماربررسیشدهاست.



شكل  .2هندسۀ جریان تعریفشده در سناریوی افزایش و کاهش تغذیه و تخلیه (* :0مرز اتمسفری :2 ،سطح نشت،
 :3جریان ورودی باالدست :0 ،جریان ورودی پاییندست :5 ،بدون جریان)

روش انجام کار
هندسهجریانشاملآبخوانیباعمق 611متراست کهدر
شکل  2نشان داده شده است ] .[63آب زیرزمینی به طور
متوسط در  6/1متری سطح زمین قرار گرفته و زهکش
ذوزنقهایباعرضکف2متر،شیبجداره6به2وارتفاع3

متردرمنطقهتعریفشدهو 211مترباالدستآنو211
مترپاییندستآننیزدرهندسۀجریانترسیمشدهاست.


چاهکهایمشاهداتینیزدرعمق 3متریودرفواصل،61

پاییندست و  611 ،11 ،21 ،61و
 11 ،21و  211متری  
اهداتیبراینرمافزار

211متریباالدستوبهعنواننقاطمش
تعریفشدهاند.سپس ،مرزباالدستمنطقهکهدر شکل 2با

6
شمارۀ  6مشخصشده ،بهعنوانمرزاتمسفری برایمدل
هایبارشوخروجیهایتبخیر

تعریفشدهاستتاورودی
1.Atmospheric Boundary

لطیفي و همكاران :شبیهسازی پیشروی شوری در باالدست زهكش حائل شورهزار دشت قزوین...

بر این مرز اعمال شود .دیوارههای کانال زهکش و کف آن
نرمافزار
مشخصشدهباشمارۀ  2بهعنوانسطحنشت 6در 
تعریف شده است تا این سطح همانند زهکش حایل عمل
کردهوجریانورودیازپاییندستوباالدستراحایلکند.

پاییندستهندسۀجریانکهدرشکل2
مرزهایباالدست و  
شدهاند ،هردوبهعنوانجریان
باشمارههای  3و  4مشخص 
شدهاند و با توجه به
نرمافزار تعریف  
ورودی متغیر 2برای  
هدایت هیدرولیکی مشخصوهد فشاری در اولین وآخرین
چاهک در هر دو سمت زهکش (معلوم بودن شرایط مرزی
باالدست و پاییندست) ،با استفاده از معادلۀ بوسینسک،
رابطۀ  6برای شرایط آبخوان آزاد ،همگن و ایزوتروپ و با
هاست.این کار
وجودترمتغذیه و تخلیه (تبخیر)،تعیین شد 
انتگرالگیری نسبتبه x

به وسیلۀ حل عمومی معادلۀ 6و 
انجام شده است (پیش از کالیبراسیون مدل ،هدایت
فرضنرمافزاربوده

هیدرولیکیباتوجهبهبافتخاکوپیش
جریانهایورودیپسازحلمعکوس وبا

است .درنتیجه ،
زدهشده برای
توجه به میزان هدایت هیدرولیکی تخمین  
شدهاند).بافتخاکمنطقهتاعمق 2/1متری
منطقهاصالح 
بهروشمثلثبافتخاکواز 2/1تا 1مترینیزبهروش
لمسیتعیینشدهوباتوجهبهاینکهدرعمقیادشدهبافت
خاکتقریباًثابتبودهاست،بافتخاکبرایکلناحیهتحت
شبیهسازیبهصورتهمگنرسیدرنظرگرفتهشدهاست.

()6
()2
()3
چاهکها( ) s،ضریب

درمعادلۀ h،6هدپیزومتری در
ذخیرۀآبخوان( ،)-جمعجبریورودیوخروجیآبخوان
) x،فاصلۀ
) k،هدایت هیدرولیکی اشباع خاک (
(
ثوابتانتگرالگیری و

نقطۀ موردنظراز زهکش ) ( ،و 
) است ] .[64مرز
 qفالکس جریان ورودی (
نفوذناپذیر و
پاییندست هندسۀ جریان نیز به عنوان الیۀ  

3
بدون جریان ورودی و خروجی برای نرمافزار تعریف شده
است.
مطالعهشده کالیبره شده

نرمافزار برای منطقۀ 
سپس  ،
 11درصد از دادههای
است .برای این منظور ،از  
گیریشدۀ تراز سطح ایستابی و شوری در چاهکهای
اندازه 
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مشاهداتیبهعنوانورودیحلمعکوسمدلاستفادهشدهو
پارامترهای هیدرولیکی و انتقال شوری حساس تخمین زده
 α ،
شدهاند .پارامترهای هیدرولیکی حساس شامل 

) و پارامترهای انتقال امالح
)(  ،(-)n ،
(
حساس شامل  ) ( Disp.T ،) ( Disp.Lهستند که
بهترتیب عبارتاند از :رطوبت اشباع خاک ،پارامتر مرتبط با

عکسمکشدرنقطۀورودهوا،پارامترشکلمنحنیمشخصۀ
رطوبتی ،هدایت هیدرولیکی اشباع و پخشیدگی طولی،
پخشیدگی عرضی .سپس ،دقت مدل با استفاده از
شاخصهای آماری از جمله  ،NRMSE ،MEو CRM

دادههای باقیمانده
ارزیابی شد .در گام بعدی از  31درصد  
برایصحتسنجیمدلاستفادهشد.

سناریوی تأثیر افزایش و کاهش دبي ورودی از باالدست
(کاهش و افزایش گرادیان هیدرولیكي آب شور) بر عملكرد
زهكش

دراینسناریوهدفبررسیاینموضوعاستکهاگرتخلیهو
یاتغذیۀآب زیرزمینی شیرینازباالستافزایشویاکاهش
یابد،تأثیر زهکشدرمنطقهبهچهصورتتغییرخواهدکرد.
واسنجیشدهوهندسۀ

بهمنظوربررسیاینموضوعدرمدل
نرمافزار برای  1تیمار اجرا شده
جریان مطابق با شکل   2
است.درهریکازتیمارهاجریانورودیازپاییندستثابت

باقی مانده ،ولیجریانورودیازباالدستمتغیربوده است.

برای بررسی اثر افزایش تخلیۀ آب شیرین (افزایش گرادیان
آبشور)برعملکردزهکشدرسهسناریویجریانورودیاز
بهترتیب 21،61و 31درصدکاهشیافته
باالدستزهکش 
است .همچنین ،برای بررسی اثر کاهش تخلیه (کاهش
گرادیان آب شور) بر عملکرد زهکش نیز در سه سناریوی
بهترتیب  21 ،61و 31
جریان ورودی از باالدست زهکش  
درصد افزایش یافته است .تمامی سناریوهای یادشده برای
هایزمانیپنج،ده،پانزدهوبیستسالهانجامشدهاندتا


بازه
تأثیر آنها بر عملکرد زهکش در کوتاهمدت و بلندمدت
مشخص شود .در این سناریوها شرایط اقلیمی با یکدیگر
یکسانبودهودرتمامآنهاشوریاولیهمعادلشوریمیانگین
زیمنسبرمتر)بودهاست.

چاهکهایمشاهداتی(261دسی

یافتهها

1. Seepage face
2. Variable flux
3.No Flux

واسنجي و صحتسنجي

محاسبهشده پس از واسنجی و

نتایج شاخصهای آماری 
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آوردهشدهاست.مدلیکبار

صحتسنجیمدلدرجدول 6

برای پارامترهای هیدرولیکی و بار دیگر برای پارامترهای
واسنجیوصحتسنجیشدهاست.برایارزیابی

انتقالامالح
سنجیازشاخصهایآماریازجمله


نتایجواسنجیوصحت
 ،NRMSE ،MEو  CRMاستفاده شد .رنجبر و همکاران
)درپژوهشیبااستفادهازنرمافزارHYDRUS-2Dبه

(6321
زمانبهشبیهسازیانتقالرطوبتوامالح(آمونیوم


صورتهم
و نیترات) ،در آبیاری جویچهای پرداختند .آنها مدل را از
لحاظ انتقال رطوبت و انتقال امالح به صورت جداگانه
واسنجی و صحتسنجی کردند .سپس ،برای اطمینان از


واسنجی و صحتسنجی مدل شاخصهایی مانند  و
شاخصها

 NRMSEبرای مدل محاسبه شدند .نتایج این 
ترتیببرایواسنجیوصحتسنجیمدلنسبتبهانتقال


به
رطوبت  % 3/16 ،1/99و  1/11و  % 4/31بوده است .طبق
این نتایج و با توجه به مقادیر  NRMSEدقت مدل در
شبیهسازی
شبیهسازی انتقال رطوبت بیشتر از دقت آن در  

انتقال امالح است ] .[61نتایج مطالعۀ حاضر نیز منطبق با
نتایجهمینمقالهاستوHYDRUS-2Dانتقالرطوبترابا
سازیمیکند.


بهانتقالامالحشبیه
دقتبیشترینسبت

جدول  .0شاخصهای آماری محاسبهشده بعد از کالیبراسیون و واسنجي مدل
شاخصها

ME

پارمترهایهیدرولیکی
واسنجی
صحتسنجی

پارامترهایانتقالامالح
واسنجی
صحتسنجی


1/664
1/611

1/22
1/62

سناریوی افزایش و کاهش دبي ورودی (کاهش و افزایش
گرادیان آب شور)

دراینسناریومیزاندبیورودیازمرزباالدست  21،61و
 31درصد افزایش و کاهش یافته و اثر آن روی عملکرد
زهکشدرکاهششوریدربازههایزمانیپنج،ده،پانزدهو
بیستسالهبررسیشدهاست.کاهشدبیورودیازباالدست
ازچاههاویاکاهش

بهمعنایافزایشتخلیهازطریقبرداشت
تغذیه و افزایش دبی ورودی از باالدست به معنای کاهش
برداشتویاافزایشتغذیهاست.
با توجه به شکل  3اگرچه پس از پنج سال از احداث
زهکش،زهکش تأثیر چندانیدرکاهششورینداشتهاست،
ولیهمچنانتغییراتدبیورودیازباالدست تأثیر اندکیبر
میزان کاهش شوری داشته است .در وضع کنونی (تیمار
شاهد) شوریدرکفزهکشفقط 1/6درصدکاهشیافتهو
دسیزیمنسبرمتررسیدهاست.کاهش21،61
به 212/12
بهترتیب موجب
و  31درصدی دبی ورودی از باالدست  ،
کاهشایندرصدتا 1/11،1/12و  1/11درصدشدهاست،
در حالی که افزایش  21 ،61و  31درصدی دبی ورودی از
باالدستباعثافزایشدرصدکاهششوریبه1/64،1/66و
1/61درصدشدهاست.

)NRMSE (%

1/6
1/6

1/1
1/6

CRM

1/1
1/111

1/911
1/26


-1/1111
-1/1114

-1/116
-1/112

پسازدهسالازاحداثزهکشودروضعکنونی(تیمار
دسیزیمنسبرمتربه
شاهد)درکفزهکش،شوریاز 261
 213/4دسی زیمنس بر متر کاهش یافته است .اگر میزان
دبیورودیازباالدستبه 21درصددبیاولیهکاهشیابد،
دسیزیمنس بر متر کاهش مییابد که به
شوری به   211
معنایافزایش 32درصدیشورینسبتبه شوریدر تیمار
شاهد است.اگردبیورودیتا 91درصدکاهشیابدشوری
یزیمنس بر متر میرسد و نسبت به شوری در
به  219دس 
درصدافزایشمییابد.کاهشدبیورودیبه

تیمارشاهد11،
دسیزیمنس
11درصددبیاولیه،شوریرانسبتبه 213/4
دسیزیمنس
میدهدوبه  212
برمترتا 91درصدافزایش 
بر متر میرساند .در حالی که افزایش دبی ورودی به اندازۀ
دسیزیمنس بر متر کاهش
 61درصد شوری را تا   622/2
میدهدوموجبکاهش 14درصدیشورینسبتبهشوری

میشود .افزایش دبی به اندازۀ 21
در حالت تیمار شاهد  
درصدنیزموجبکاهش16درصدیشورینسبتبهکاهش
میشود و آن را به 629/1
شوری در تیمار شاهد  
زیمنسبرمترمیرساندهمچنین31،درصدافزایشدر


دسی
دبیورودیازباالدستنیزدوبارهموجبکاهش21درصدی
شوریشدهوآنرابه621دسیزیمنسبرمتررساندهاست.

لطیفي و همكاران :شبیهسازی پیشروی شوری در باالدست زهكش حائل شورهزار دشت قزوین...

پانزدهسالبعدازاحداثزهکششوریدرکفزهکشو
دسیزیمنسبرمتر
دروضعکنونی(تیمارشاهد)به  621/9
کاهش یابد .در همین نقطه با کاهش  61درصدی دبی
ورودی از باالدست و با ثابت ماندن سایر عوامل شوری 61
درصد کمتر از حالت قبل کاهش یافته و معادل با 629
دسی زیمنسبرمترخواهدشد.اگردبیورودیازباالدست

21درصدنسبتبهتیمارشاهدکاهشیابدشوری21درصد
زیمنسبرمترمیرسد.

کمترکاهشیافتهوبه  622/3
دسی
همچنین ،کاهش 31درصدیدبیورودینیزدرصدکاهش
شوری را تا  33درصد نسبت به حالت اولیه کاهش داده و
دسیزیمنس بر متر رسانده است ،در
شوری را به   211/1
حالیکه61درصدافزایشدرمیزاندبیورودیازباالدست
شوریرا21درصدنسبتبهحالتاولیهبیشترکاهشدادهو
دسیزیمنسبرمتررساندهاست،افزایش21و31
به 622/2
بهترتیبشوریرا 31و
درصدیدبیورودیازباالدستنیز 
بهترتیببه 626/1و
 41درصدبیشترکاهشدادهوآنهارا 
دسیزیمنسبرمتررساندهاست.
 692/2
بیستساله نیز مقادیر شوری در دبیهای

در سناریوی 
ورودیمختلف،متفاوتاست .دروضعکنونی(تیمارشاهد)
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دسیزیمنس بر متر
شوری اولیه در کف زهکش به   623/2
کاهش یافته است .اگر دبی ورودی از باالدست  61درصد
کاهش یابد ،شوری  66درصد کمتر از وضع کنونی کاهش
دسیزیمنسبرمتررسیده
یافتهودرکفزهکشبه  621/1
است .در حالی که افزایش  61درصدی دبی ورودی از
باالدستموجبافزایش 22درصدیکاهششورینسبتبه
دسیزیمنس بر متر
وضع کنونی شده و آن را به   621/3
میرساند.همچنین ،اگردبیورویازباالدستبهاندازۀ21

درصد کاهش یابد شوری  61درصد کمتر از تیمار شاهد
کاهش یافته و افزایش  21درصدی آن باعث افزایش 29
درصدی کاهش شورینسبتبهتیمارشاهد شدهاست.در
بهترتیب به  621/1و
هر یک از حالتهای یادشده شوری  
دسیزیمنس بر متر رسیده است .بررسی کاهش و
  692/4
افزایشدبیورودیبهاندازۀ 31درصدنیزنشانداده است
کهباکاهش 31درصدیدبیورودیازباالدستشوری21
دسیزیمنس بر متر
درصد کمتر کاهش یافته و به   629
میرسد ،در حالی کهافزایش 31درصدیآنموجبافزایش

41درصدیکاهششورینسبتبهحالتاولیهشدهوآنرا
دسیزیمنسبرمتررساندهاست.
به 691/1

شكل  .3نمودارهای روند تغییرات شوری در اثر تغییر دبي ورودی از باالدست



همچنین ،شکل  4درصد کاهش شوری در دبیهای
ورودیمتفاوترانسبتبهتیمارشاهد(دبی611درصد)در
دهد.همانطور کهدرشکل


زمانیمختلفنشانمی
بازههای 

یادشده مشخص است ،پس از گذشت پنج سال از احداث

دسیزیمنس
زهکش ،تأثیر آندرکاهششوریاولیه(  261
بر متر) تقریباً ناچیز بوده است ،ولی به طورکلی با افزایش
دبی ورودی از باالدست ،درصد کاهش شوری در تمامی
هاافزایشمییابد ،در حالی کهکاهشدبیورودیاز


سناریو
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باالدست موجب نزول درصد کاهش شوری نسبت به تیمار
شاهد (دبی  611درصد) میشود که در این شکل با اعداد
منفی نشان داده شده است .بهعالوه ،اگرچه طبق شکل 4
میزان شوری در تمامی دبیهای ورودی در سناریوی
بیستساله کمتر از سایر سناریوهاست ،ولی آهنگ تغییرات

شوری در ده سال ابتدایی احداث زهکش بیشتر بوده و به
مرورکممیشود ،بهطوری که دردبیورودی معادلبا11



درصددبیتیمارشاهد،درصدکاهششورینسبتبه تیمار
بهترتیب ،91
شاهد در سناریوهای ده ،پانزده و بیست ساله  
33و21درصدبودهاست.همچنین،درصدکاهششوریدر
دبی ورودی معادل با  631درصد دبی تیمار شاهد و در
بهترتیببرابربا،21
سناریوهایده،پانزدهوبیستسالهنیز 

 41و  41بوده است .با توجه به شکل  ،4رابطۀ یادشده در
درصدهایدبیهایورودیبرقراراست.
تمامی 

شكل  .0مقایسۀ کاهش شوری در سناریوهای زماني متفاوت


همچنین ،نقشۀ تغییرات شوری در منطقه با تغییر دبی
بیستسالهدرشکل1آورده

ورودیازباالدستدربازۀزمانی
است.باتوجهبهایننقشهها ،باافزایشدبیورودیاز

شده 
شوریکلیمنطقهکاهشمییابد

باالدستطیبیستسال ،
و علت افزایش شوری در برخی نقاط باالدست نیز

نمکها و حرکت آنها به سمت زهکش
شستوشوی بیشتر  

است ،هرچه دبی ورودی بیشتر افزایش یابد شستوشوی
شوری بیشتر انجام شده در نتیجه ،میزان نمکهایی که به
کنندنیزبیشترمیشود.


سمتزهکشحرکتمی

شكل  .5نقشۀ شوری منطقه تحت مدلسازی پس از بیست سال در دبيهای ورودی مختلف
(در هر شكل سمت راست پاییندست زهكش و سمت راست باالدست آن است)
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لطیفي و همكاران :شبیهسازی پیشروی شوری در باالدست زهكش حائل شورهزار دشت قزوین...


حجم را  6116مترمکعب کاهش داده و به  32121متر
همینترتیب ،کاهش 21و 31درصدی

مکعبمیرساند .به

دبی ورودی از باالدست حجم جریان تجمعی خروجی در
تیمار شاهد را  2411و  3214مترمکعب کاهش داده و به
 39296و  31123مترمکعب رسانده است .در حالی که
افزایش21،61و31درصدیدبیورودیازباالدستمیزان
بهترتیب
جریان شور خروجی از منطقه توسط زهکش را  
 6612،111و 6221مترمکعبافزایشدادهوبه،46163
 46261و  42111مترمکعب رسانده است .هرچه میزان
جریانشورخروجیازمنطقهبیشترباشد ،امالحبیشتریاز
وشوریمنطقهبیشترکاهشمییابد.

میشود
منطقهخارج 

همچنین،درشکل1حجمجریانشورخروجیازمنطقه
ودردبیهایورودی

بیستساله

بازۀزمانی
توسطزهکشدر 
مختلفنشاندادهشده است.براساساینشکل ،درتمامی
بازههایزمانیهرچهمیزاندبیورودیازباالدستکمشود،

میزان جریان شور خروجی از منطقه توسط زهکش نیز کم
بهعکس ،هرچه میزان جریان ورودی از باالدست
میشود و  

زهکش بیشتر باشد ،جریان حاوی نمکهای آبشویی شده
ازمنطقهخارجمیشود.برایمثال،بیستسالپس

بیشتری
ازاحداثزهکشدروضعیتکنونی(تیمارشاهد)،درمجموع
 41111مترمکعب آب شور توسط زهکش از منطقه خارج
میشود ،کاهش  61درصدی دبی ورودی از باالدست این





شكل  .0حجم تجمعي جریان خروجي توسط زهكش طي بیست سال در دبيهای ورودی مختلف

بحث و نتیجهگیری
زارمرکزیدشتقزویناضافهبرداشتازآب


درمنطقهشوره
زیرزمینی شیرین موجب ایجاد گرادیان معکوس شوری،
حرکتآبشوربهسمتآبشیرینوافزایششوری شده
است،هماننداتفاقیکهدرآبخوانهاینزدیکدریادرمناطق

ساحلی میافتد .با توجه به این مطالعه زهکش حایل
شورهزار ،تواناییکنترلشوریمنطقه
احداثشدهدرمنطقۀ 

را خواهد داشت (طبق تیمار شاهد) ولی افزایش و کاهش
دبیورودیازباالدستآبخوان،عملکردزهکشراتحتتأثیر
طوری کهافزایشدبیورودیازباالدستبه

قرارمیدهد.به 

میدهدو
آبخوان،گرادیانشوریموجوددرمنطقهراکاهش 
دربازههای زمانیمختلفعملکردزهکشدرکنترلشوریرا
تشدید میکند ،در حالی که کاهش دبی ورودی از مرز
باالدست آبخوان که به معنای افزایش برداشت از آب
زیرزمینیویاکاهشتغذیۀ آناست ،گرادیانشوریموجود

میکندوازتواناییزهکشدرکنترلو
درمنطقهراتشدید 
کاهش شوری منطقه میکاهد .بهعالوه ،هرچه میزان دبی
ورودیازباالدستنسبتبهتیمارشاهدبیشترافزایشیابد،
مییابد و عملکرد
گرادیان معکوس شوری بیشتر کاهش  
همانطورکه
زهکشدرکنترلشورینیزمؤثرترخواهدبود؛ 
در این مطالعه عملکرد زهکش در کنترل شوری در تیمار
افزایش  31درصدیدبیورودیازباالدستبهترازعملکرد
آندرتیمارافزایش 21درصدیدبیودرتیمارافزایش21
درصدیدبیورودیبهترازتیمارافزایش 61درصدیدبی
ورودی بوده است .همچنین ،هرچه دبی ورودی از باالدست
نسبت به تیمار شاهد بیشتر کاهش یابد ،گرادیان معکوس
مییابد و عملکرد زهکش در کنترل
شوری بیشتر افزایش  
شوری کمتر خواهد شد .در این مطالعه عملکرد زهکش در
کنترل شوری در تیمار کاهش  61درصدی دبی ورودی از
باالدستبیشترازعملکردآن درتیمار کاهش 21درصدی
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 درصدی دبی ورودی بیشتر از21 دبی و در تیمار کاهش
 درصدی دبی ورودی از31 عملکرد آن در تیمار کاهش
 هرچه جریان ورودی از مرز،بهعالوه
  .باالدست بوده است
 حجم جریان شور،باالدست آبخوان بیشتر افزایش یابد
خروجی از منطقه نیز بیشتر میشود که به معنای خروج
 یکیازعواملاصلیدر،بنابراین.امالحبیشترازمنطقهاست
برداشتبیرویهازآب زیرزمینی

 ،گسترششوریدرمنطقه
توسطچاههایباالدستزهکشاستکهموجبکاهشدبی

میشود و عملکرد زهکش را تضعیف
  ورودی به منطقه
 کاهش برداشت از این چاهها و یا تغذیۀ آنها به.میکند

روشهای مختلف میتواند تأثیرات مثبت زهکشی را بهبود

ازگسترشبیشترشوریجلوگیریکندوشوریمنطقه،دهد
 انجام کارهای، همچنین.را تا حد بیشتری کاهش دهد
میتواند به عنوان
  آبخیزداری مانند کشت گیاهان شورزی
زهکشزیستیعملکردهوباتشدیدعملکردزهکشحایل
به کنترل شوری منطقه و جلوگیری از گسترش آن کمک
.کند
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