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 .1دانشجوی دکتری ،گروه مهندسی عمران آب ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
 .2دانشیار گروه مهندسی آب ،دانشکدههای ابوریحان ،دانشگاه تهران
 .3استادیار گروه مهندسی عمران آب ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
 .4استادیار پژوهشی مؤسسۀ تحقیقات آب ،وزارت نیرو
(تاریخ دریافت 1400/07/01؛ تاریخ بازنگری  1400/09/09تاریخ تصویب )1400/11/11

چکیده
یکی از چالشهای جدید در بهرهبرداری از منابع آب زیرزمینی ،تهاجم آب شور آبخوانهای ساحلی است .افزایش بهرهبرداری
بدون برنامهریزی سبب کاهش تراز آب زیرزمینی شده و این موضوع سبب شده است تاا گرادیاان هیادرولیکی ناوار سااحلی
کاهش یابد و در برخی مناطق جریان آب زیرزمینی معکوس شده و سابب شاور شادن آبخاوان شاود .ایان مطالعاه ارزیاابی
راهکارهای عالجبخشی تهاجم آب شور در آبخوان ساحلی آستانه-کوچصفهان را با استفاده از شبیهسازی عددی مورد بررسی
قرار داده است .بررسی وضعیت فعلی این آبخوان با استفاده از پکیج  SEAWATبیانگر تهاجم  740متر آب شاور باه آبخاوان
طی  5سال را نشان داد که به منظور مدیریت این موضوع 19 ،راهکاار مادیریتی (کااهش برداشات آب زیرزمینای) ،ساازهای
(تغذیۀ مصنوعی و سد زیرزمینی) و تلفیقی (مدیریتی و سازهای) برای کاهش نفاو آب شاور ارائاه شاد .نتاایج شابیه ساازی
راهکارهای مختلف عالجبخشی با استفاده از شاخص پایداری کیفی آبخوان که مبتنی بر میزان پسروی آب شور است ،ماورد
ارزیابی قرار گرفت که نتایج نشان داد این شاخص برای راهکارهای تعریفشده بین  14تا  65درصد محاسابه شاد .بیشاترین
بهبود نسبی آبخوان مربوط به راهکار  S18با کاهش  20درصد برداشت آب ،تغذیۀ مصنوعی و سد زیرزمینی و کمترین بهباود
نسبی آبخوان مربوط به راهکار  S1با کاهش  5درصد بهرهبرداری است .نتایج نشان داد راهکار  S1با پسروی  100متار آب و
راهکار  S18با پسروی  480متر آب شور همراه بوده است .نتاایج باهدساتآماده از ایان مطالعاه مایتواناد بارای مادیریت
بهرهبرداری در این آبخوان مورد استفاده قرار گیرد.
کلمات کلیدی :پکیج  ،SEAWATراهکار مدیریتی ،تهاجم آب شور ،کاهش برداشت ،شبیهسازی.

 نویسندۀ مسئول

Email: javadis@ut.ac.ir
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مقدمه
پیشروی آب شور در آبخوانهای ساحلی یک مسئلۀ جهاانی
است که این پدیده در نواحی ساحلی با افزایش تقاضاای آب
شیرین و بهرهبرداری بدون مادیریت تشادید مایشاود [.]1
میرزاوند و همکاران ( )2020طی پژوهشی به بررسای منشا
شوری در منابع آب زیرزمینی پرداختناد و بار ایان اساا ،
علت شوری را ساه عاما منشا دریاایی ،منشا حااره ای و
عوام انسانی تقسیم کردند [ .]2بر ایان اساا  ،در ناواحی
ساحلی آب شیرین با آب شاور ارتاااه هیادروییکی دارد .در
شرایط طایعی گرادیان هیدروییکی جریان آب خایص رو باه
دریا است تا از آب شیرین حفاظت کند .گرادیان هیدروییکی
اغلب نساتاً کوچک است و هرگونه برداشات بایش از حاد از
آب شیرین میتواند تعادل هیدرواستاتیکی را دگرگون کناد.
تحت این شارایط آب شاور مایتواناد وارد آبخاوان شاده و
جایگزین آب شیرین شود .این پدیده کاه نفاوآ آب دریاا یاا
نفوآ آب شور نامیده مایشاود ،مایتواناد تا یرات منفای و
طوالنیمدتی بر سیستمهای آب زیرزمینی ساحلی بگااارد و
بهرهبرداری از آنها را به عنوان مناع تا مین آب باا کیفیات
مناسب به منظور استفادههاای انساانی (بشار) و کشااورزی
محادود کناد [ .]3در سااالهاای اخیاار در بسایار از نااواحی
ساحلی ،پمپاژ بیش از حد از آبخوانها ،بسیاری از آنها را از
حایات پایاادار خااار کاارده اساات [ .]4حتاای نتااای برخاای
مطایعات نشان میدهد به علات ارتااطاات پیچیادۀ زماین-
شناساای ،ایاان اضااافه برداشاات از آب زیرزمیناای در نزدیااک
ساح و یا حتی دور از آن ،میتواند منجر باه ورود آب شاور
از چاههای بهرهبرداری باه آبخاوان شاود [ 5و  .]6مادیریت
منابع محدود آب شیرین در چنین شرایطی اماری حساا
است و نیاز به توجه خاصی در راستای کاستن حرکات گاوه
آب شور به آبخوانها و باالزدگی مخروطی آب دریاا نزدیاک
ایستگاههای پمپاژ دارد [ .]7درجۀ نفوآ آب شور در مکانهاا
و شرایط هیدروژئویوژیکی مختلف ،متفاوت است .در بسیاری
از موارد ،ناحیۀ آیودهشده توسط نفوآ آب شور به بخشهاای
کوچکی از آبخاوان محادود مایشاود و هایچ تا یری روی
چاههای پمپاژ که برای ت مین آب زیرزمینای ماورد اساتفاده
قرار میگیرند نادارد و یاا تا یر کمای روی آن دارد [ .]8در
سایر موارد ،آیودگی به صورت منطقهای اسات و تا یر قابا
توجهی بر منابع آب زیرزمینای دارد .گساتر آب شاور باه
یک آبخوان به چندین عام بستگی دارد .این عوام شاام
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مجموع آب زیرزمینای تخلیاهشاده نساات باه مجماوع آب
شیرین تغایهشاده باه آبخاوان ،فاصالۀ تانشهاا (چااههاا،
کانااالهااای زهکشای) از مناااع (منااابع) آب شااور ،ساااختار
زمین شناسای و توزیاع خصوصایات هیادروییکی آبخاوان و
حضور واحدهای محادودکننادهای کاه ممکان اسات ماانع
حرکت عمودی آب شور به سمت آبخاوان یاا درون آبخاوان
شوند .عالوه بر این ،زمان الز برای آب شور به منظور عااور
از آبخوان و رسیدن به یک چاه پمپاژ میتواند بسیار طاوالنی
باشد .بسته به مح و عرض جانای نواحی انتقایی ،سالهاای
زیادی ممکن است طول بکشد تا چاهی که در گاشته تحت
ت یر نفوآ آب شور ناوده است ،ناگهان آیوده شود [.]9
بنابراین ،ضاروری اسات در راساتای حفا مناابع آب
شاایرین اسااتراتژیک آبخااوانهااای ساااحلی ،بااا اسااتفاده از
ابزارهای شایهسازی و مدلهای مربوطاه وضاعیت آبخاوان
مورد ارزیابی قرار گیرد و میزان تهاجم آب شاور و شایرین
تعیین شود .این موضوع از این نظر اهمیت دارد که احیاای
آبخوانهای شور توسط رو های بیویاوژیکی ،شایمیایی و
تکنیکهای فیزیکی ،با توجه به میزان نفوآ شاوری بسایار
پرهزینه ،زمانبر و در برخی مواقع غیر ممکن اسات [.]10
به بیان دیگر ،کمهزینهترین راهکار برای توقاف یاا کااهش
روند نفوآ شوری تعیاین میازان بهیناۀ پمپااژ آب شایرین
است که زیان ناشی از آن نیز کمتر متوجه کشاورزان شود.
تحقیقات در خصوص مدلهای عاددی بارای شاایهساازی
مرز آب شور و شیرین و میازان نفاوآ آب شاور از دو دهاۀ
گاشته افزایش یافته است .مدلهای عددی در شایهسازی
نفوآ آب شور بهویژه وقتی ناحیۀ گاار بسیار ضخیم باشاد،
کااارایی زیااادی دارنااد [ .]11در ایاان ماادلهااا عااالوه باار
شااایهسااازی نفااوآ آب شااور ،سااناریوهایی نظیاار کاااهش
برداشت از چاههای پمپاژ ،تغییرات اقلیمی و اقدامات سازه-
ای در راستای بهاود شرایط آبخوان اجرا شده اسات [12اا
 .]19مطایعات شایه سازی در خصوص تهاجم آب شاور در
کشور در سالهای اخیر رشاد قابا تاوجهی دارد کاه باه
مطایعات صیادی شهرکی و همکااران ( ،)1395قرباانپور و
همکاران ( ،)1398نصایری و همکااران ( 1398و ،)1399
مطلایااان و همکاااران ( )1399و جااوادی و کاااردانمقااد
( )1399میتوان اشاره داشت [20ا .]25
بررسی مطایعات مختلاف انجاا شاده ضارورت اهمیات
بررسی میزان تهاجم آب شور و ارزیابی کیفیت مناابع آب را
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مورد بررسی قرار داده اند .این موضوع با توجاه باه مشاکالت
زیستمحیطی در آبخوانهاای سااحلی بسایار مهام و حاائز
اهمیت بوده و بنابراین ،تادوین راهکارهاای مختلاف کنتارل
تهاجم آب شور حائز اهمیت است .ایان مطایعاه راهکارهاای
مختلف کنترل تهاجم آب شور از طرف دریا را مورد بررسای
قرار داده و با تدوین یک شاخص به منظور تعیین کارایی هر
راهکار ،اویویت بندی فنی در تعیین میزان کنترل تهااجم آب
شور را مورد بررسی قرار میدهد .نتای این مطایعه میتواناد
ا ربخشی فنی راهکارهاای عاال بخشای تهااجم آب شاور را
مورد بررسی قرار دهد و ایان موضاوع باه عناوان یاک ابازار
مدیریتی برای کنترل مشکالت زیستمحیطی مطرح باشد.
مواد و روشها
روش پژوهش

یکی از چایشهای مهم در آبخوانهای ساحلی ،کااهش تاراز
آب زیرزمینی بر ا ر افزایش بهرهبرداری و در پی آن ،کااهش
گرادیان هیدروییکی جریان در بخش منتهی باه دریاا اسات.
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نتیجۀ آن تهااجم آب شاور دریاا باا چگاایی بیشاتر از کاف
آبخوان به سمت مرکز آن است .این پدیده باهتادری سااب
شور شدن اراضی و تنزل کیفیت چاههای بهرهبرداری در این
مناطق میشود و ادامۀ این روند حتی میتواند بخش مهمای
از آبخوان را از نظر بهره برداری از دستر خار کند .در این
راستا با توجه به شک  1کاه فلوچاارت انجاا ایان تحقیاق
است ،در گاا نخسات پا از جماعآوری آماار و اطالعاات
منطقه ،وضعیت کمی و کیفی ابخوان باهترتیاب باا کادهای
 MODFLOWو  MT3Dدر محیط نر افازار  GMSشاایه-
سااازی شااد .در گااا بعاادی ،بااا اسااتفاده از ماادل عااددی
 SEAWATمیزان تهاجم آب شور در بخش خروجی آبخوان
به صورت سهبعدی تعیاین مایشاود .در اداماه ،راهکارهاای
عملیاتی و قاب اجرا برای کنترل تهاجم آب شور شایه سازی
و با استفاده از یک شااخص ماورد ارزیاابی قارار مای گیارد.
شاااخص تعریاافشااده بیااانگر میاازان تاا یر راهکارهااای
عال بخشی بر میزان پ روی آب شور از دریا است.

شکل  .1مراحل تحقیق
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منطقۀ مطالعهشده
روند افزایش جمعیت و تنش های اقلیمای سااب شاده تاا
مناطق با پتانسی بهرهبرداری در بخش کشاورزی و صنعت
توریست مورد توجه قرار گیرد و تمرکز مادیریت بار آنهاا
واقع شود .این موضوع ساب افزایش حجم بهارهبارداری از
منابع آب زیرزمینی و مشکالت کمی و کیفی در آبخوانهاا
شااده اساات .آبخااوان آسااتانه-کوچصاافهان تحاات تاا یر
تنشهای مختلف در سالهای اخیر قرار گرفته و باا توجاه
به قابلیتهای بهرهبرداری ،ضروری اسات کاه رویکردهاای
مدیریتی برای پایداری بهره برداری در آن انجا گیرد .ایان
آبخوان در شمال کشور بین طول جغرافیایی ΄ 48 ° 40تاا
΄ 50°25و عرض جغرافیایی ΄ 37°0تا ΄ 39°50با میانگین
بار  1500میلیمتر در یاک اقلایم مرطاوب واقاع شاده
است .این آبخوان از مخروهافکنۀ سفیدرود تاا دریاا اداماه
داشته و غیر از آبرفتهای جوانتر که در قسامت ساطحی
مخروهافکنه قرار گرفتهاند ،در بقیاه قسامتهاای دشات،
بهکلی عناصر دانهریاز
تناوب عناصر دانهریز– دانهدرشت یا 
دیده شده است .قسمت عمدهای از منابع آب زیرزمینای و
سطحی این محادوده در بخاش کشااورزی و کشات بارن

مورد بهرهبرداری قرار میگیارد .ایان آبخاوان باا مسااحت
 1300کیلومترمربع از جن آبرفت بوده و در قسمتهاای
جنوب غربای از ناوع آبخاوان تحات فشاار اسات .آبخاوان
آستانها کوچصفهان از نظر ساختاری یکپارچه نیسات و باا
توجه به ساختار زمین شناسی و الیه بنادی تغییراتای دارد.
براسا مطایعات ژئوفیزیک انجا شده در منطقه ،بیشترین
ضخامت آبرفت  250متر و حداق ضخامت  100متر است.
سنگ کف دشت ،نهشته های دریاچه ای است کاه براساا
اطالعات موجود ،ضخامت آن تا  1000متر نیاز مایرساد.
عمق سطح آب در این دشت عموماً بین  1تا  4متر متغیار
است .بیالن منابع آب این محدوده نشان مایدهاد سااالنه
بیش از  41میلیون مترمکعب از طریاق چااه هاای منطقاه
برداشت می شود که این موضاوع در بخاش هاای خروجای
آبخوان که منتهی به دریا است باعا افات آب زیرزمینای
شده است [ .]26این افت آبخوان در بخش خروجی سااب
تغییر گرادیاان هیادروییکی و کااهش حجام جریاانهاای
زیرزمینی خروجی شده و با توجه به چگایی بیشتر آب شور
دریا در این بخش ،ساب تهاجم آب شور از طرف دریاا باه
ساح شده است.

شکل  .2موقعیت منطقۀ مطالعهشده و سازندهای زمینشناسی
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جدول  .1بیالن منابع آب زیرزمینی آبخوان آستانهـ کوچصفهانMCM -

عوامل خروجی

عوامل ورودی
مساحت

جریان

نفوذ

نفوذ از

نفوذ از

آبخوان

زیرزمینی

از

جریانهای

آب

ورودی

بارش

سطحی

برگشتی

12

53/7

6/04

79/88

989

جمع
141/62

وضعیت بهره برداری منطقه به گونه ای است که تلفیاق
بهرهبرداری از منابع سطحی و زیرزمینی در منطقاه وجاود
دارد و بر ایان اساا  ،بایالن مناابع آب زیرزمینای بادون
کسری مخزن به صورت جدول  1ارائه شده است.
شبیهسازی تهاجم آب شور

()1
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در این رابطه  y ،xو  zبه عنوان جهت جریاانKy ،Kx ،
و  Kzبه عنوان هدایت هیدروییکی در جهات مختلاف (LT

-

 Sf ،1ضریب آخیره در آبخوان آب شیرین ( hf ،)1-Lمعادل
تراز آب در آبخوان شیرینθ ،تخلخا ماؤ ر ρ ،چگاایی آب
شور 𝜌𝑓 ،چگایی آب شیرین 𝜌𝑠 ،چگایی آب ورودی از یاک
مناع qs ،نرخ حجمی سرعت در واحد حجم آبخوان (،)1-T
 Cغلظت محلول ( )3-LTو  tزمان است.
پ از شایهسازی جریان و غلظت با اساتفاده از مادل
 MODFLOWو  ،MT3Dشایهسازی تهاجم جاهههای آب
شور از طرف یک محدودۀ آب شور (نظیر دریاا) باه طارف
یک محدودۀ شایرین براساا گرادیاان هیادروییکی تاابع
تغییرات چگایی آب به صورت همزمان انجا میگیرد .ایان
شایه سازی با استفاده از مادل  SEAWATو تعریاف مارز
خروجی آبخوان در نوار ساحلی براسا تغییرات غلظات و

تبخیر
زهکشی

جمع

از

ذخیره

آبخوان
68/95

16/43

141/62

0

چگایی انجا میگیرد .معادیۀ  2تحلی عددی شایهساازی
را بر ا ر تغییرات غلظت و چگاایی در آبخاوان سااحلی باه
صورت همزمان نشان میدهد:

()2

به منظور شایه سازی تهاجم آب شاور ،ابتادا شاایه ساازی
جریان آب زیرزمینای باا اساتفاده از مادل MODFLOW
انجا گرفت و پ از ارزیابی و صحت نتاای شاایهساازی
کمی آبخوان ،سپ شایه سازی تغییرات غلظت با اساتفاد
از مدل  MT3DMsانجا گرفت .به منظور شایهسازی نفوآ
آب شور از مدل  SEAWATبارای تحلیا تغییار چگاایی
استفاده شد .بر این اسا  ،مطابق رابطاۀ  1جریاان تحات
ت یر تغییر چگایی شایهسازی میشود:




تخلیه از

جریان

تغییرات

k
)  ρ b K d   (θC
1  θ  θt 


 
c k  
θv i c k   q s c sk  R n
θD ij

x i 
x j  x i 

در این رابطاه  ρbچگاایی ظااهری(

Ms
Vt

= Kd ،)ρb

ضریب جاب خطی (ضریب توزیع)θ ،تخلخ مواد (بدون
بعد) c k ،غلظت محلول T ، kزمان xi,j ،فاصاله در راساتای
محورهای مختصات کاارتزین Dij ،تانساور ضاریب انتشاار
هیاادرودینامیکی vi ،ساارعت آب در مح ایط متخلخ ا یااا
سرعت جریان دارسی qs ،نارخ جریاان حجمای در واحاد
حجاام آبخااوان ∑ R n ،واحااد واکاانش شاایمیایی اساات.
شایه سازی تهاجم آب شور بر مانای حرکت آب زیرزمینی
تحت ت یر گرادیان هیدروییکی تحت تغییرات چگاایی آب
شور و شیرین انجا میگیرد.
با توجه به رابطۀ باال برای شایهسازی حد اینترفااز آب
شور و شیرین در طول و عمق نوار ساحلی باه پارامترهاای
چگایی آب شور دریا ،چگایی آب شایرین در ناوار سااحلی،
میزان هدایت هیدروییکی در نوار سااحلی ،میازان غلظات
کلراید ( )-Clو شیب گرادیان تغییار غلظات اماالح جهات
شایهسازی تهاجم جاهههای آب شور نیاز است.
تهیۀ مدل مفهومی

اویین گا برای شایهساازی نفاوآ آب شاور باه سافرۀ آب
زیرزمینی ،تهیۀ مدل مفهاومی از آبخاوان (شاام شارایط
مرزی ،شااکهبنادی در ساطح و عماق و حاد اینترفااز) و
بررسی ساختار زمینشناسی آن اسات [ .]27باا توجاه باه
اینکه ساختار مدل  SEAWATماهیت تهااجم آب شاور از
طرف دریا را سهبعدی در نظر میگیرد ،از اینرو در بخاش
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خروجی آبخوان (نوار ساحلی) بعد سو در عمق آبخوان باا
توجه به ضخامت آبخوان در  5الیه طراحی شد .از آنجا که
الیهبندی در عمق اهمیت بسزایی دارد ،شاکهبنادی مادل
در سطح  1000*1000متری است و در عمق آبخاوان باه
صورت  2/5متری تعریف شد .تعداد سالولهاا و الیاههاای
درنظرگرفتهشده در عمق آبخوان با توجه به ضخامت سفره
در ناحیۀ ساحلی در نظر گرفته شد .برای شایهسازی نفاوآ
آب شور توسط پکای  ،SEAWATالز اسات ابتادا مادل
کماای ( )MODFLOWو ماادل کیفاای ( )MT3Dآبخااوان
تهیه شود .دورۀ مدلسازی کمی و کیفی به مدت پن سال
( 1391تا  )1395در نظر گرفتاه شاد .در مادل مفهاومی
جاهههای آب زیرزمینی ورودی و خروجای از ناوع ،GHB
تغایه از سطح آبخوان شام جریانهای برگشتی و نفوآ از
بار و رواناب براسا مطایعات بیالن و تخلیه از چاههاای
بهرهبرداری براسا آماربرداری سراسری منتهای باه ساال
آبی 1389ا  1390در نظر گرفته شد .در مرحلاۀ بعاد باه
منظور شایهساازی نفاوآ جاهاه هاای آب شاور در بخاش
خروجی آبخوان ،نوار ساحلی (شک  )2با اساتفاده از مادل
کیفااای  MT3Dو  SEAWATشاااایهساااازی شاااد .در
شااایهسااازی بااا ماادل  MT3Dدو فراینااد همرفاات 1و
پخشیدگی 2برای شایهسازی انتقاال اماالح اساتفاده شاد.
برای شایهسازی کیفی باا توجاه باه نفاوآ آب شاور دریاا،
پارامتر کیفی کلراید ( )-Clانتخاب شد .این پارامتر با توجه
به نمونهبرداریهای کیفی در منطقه ،داشتن ساری زماانی
مناسب و پایداری یون در فرایندهای تاادل کااتیونی بارای
شایهسازی انتخاب شد .پا از تعیاین شارایط مارزی در
مدلسازی کمی ،شرایط مرزی مدل مفهومی کیفی آبخوان
براسا جاهههای ورود غلظت کلراید باه آبخاوان تعریاف
شد .مطابق شک  3مدل مفهومی کیفی سه جاهاۀ ورودی
شام سطح آبخوان (تغایۀ ناشی از آب برگشاتی) ،غلظات
ورودی آب شور از خط ساحلی آبخوان (الیۀ مارزی GHB
در انتهای آبخوان) و غلظت واردشده از مرز ورودی جریاان
آب زیرزمینی (الیۀ مرزی  GHBدر ابتدای آبخوان) در نظر
گرفته شد.
پ از شایه سازی کیفای باا مادل  MT3Dو تعیاین
میزان تغییرات غلظت کلراید و شیوۀ ورود آن به آبخوان،
1. Advection
2. Dispersion

از مدل  SEAWATبرای تعیین میازان تهااجم در عماق
آبخوان به عنوان تعیین حد انیترفااز آب شاور و شایرین
استفاده شد .در این مادل مارز جاهاه هاای آب شاور در
مقاب مرز جاهههای آب شیرین به صورت  GHBبراسا
نتای مدل  MT3Dتعریاف شاد .در مادل  SEAWATاز
پکی VDFبرای تعیین غلظات اوییاۀ کلرایاد در آبخاوان
(آب شیرین) و غلظات کلرایاد در آب شاور و همچناین،
چگااایی آب شااور و شاایرین اسااتفاده شااد .بااا توجااه بااه
مطایعات انجا شده و اندازهگیری باهعما آماده متوساط
چگایی آب شور در بخش خروجی آبخوان  1025کیلوگر
بر مترمکعب و میزان غلظات نماک  33کیلاوگر در هار
مترمکعب مشاخص شاده اسات .بار ایان اساا  ،مقادار
تغییرات شیب چگایی نساات باه غلظات کاه باه عناوان
پارامتر  DRHODCمعرفی می شود ،براسا رابطۀ  3باه
دست آمد.
Density / consentration.slop  DRHODG  :

()3

 0.75

) 1025  kg / m3   1000(kg / m3
) 33  kg / m3   0(kg / m3

دورۀ شایهسازی برای تعیین عمق پیشاروی آب شاور
مشابه مادل کمای  MODFLOWو مادل کیفای MT3D
دورۀ  5سایه انتخاب شد.
راهکارهای عالجبخشی و ارزیابی راهکارها

با توجاه باه تهااجم آب شاور و نتاای شاایهساازی مادل
 ،SEAWATسه راهکار منفرد کاهش برداشت آب در چهار
سطح  15 ،10 ،5و  20درصد ،تغایاۀ مصانوعی و احادا
سد زیرزمینی و  13راهکار تلفیقی تعریاف و شاایهساازی
شد .مانای انتخاب این راهکارها براسا کسری آبخاوان و
افت آب زیرزمینی در بخش خروجی آبخوان انتخاب شاده
است .راهکارهای تعریفشده از دو منظر مدیریتی (کااهش
برداشت) و ساازه ای (تغایاۀ مصانوعی و ساد زیرزمینای)
انتخاب شده است .در نهایت ،تعداد  19راهکار برای بهااود
وضعیت آبخوان مطابق جدول  2ارائه میشود.
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شکل  .3مدل مفهومی آبخوان

جدول  .2راهکارهای عالجبخشی آبخوان
کد

نوع

راهکار

راهکار

نوع راهکار

راهکار عالجبخشی

منفرد-
مدیریتی

کاهش برداشت  5درصد
کاهش برداشت  10درصد
کاهش برداشت  15درصد
کاهش برداشت  20درصد

S1
S2
S3
S4

تغایۀ مصنوعی

S5

منفرد-سازهای

ترکیای

ایجاد سد زیرزمینی

S6

کاهش برداشت  5درصد +تغایۀ مصنوعی

S7

کاهش برداشت  10درصد +تغایۀ مصنوعی

S8

کاهش برداشت  15درصد +تغایۀ مصنوعی
کاهش برداشت  20درصد +تغایۀ مصنوعی

S9
S10

ترکیای

راهکار عالجبخشی
کاهش برداشت  5درصد +سد زیرزمینی
کاهش برداشت  10درصد +سد زیرزمینی
کاهش برداشت  15درصد +سد زیرزمینی
کاهش برداشت  20درصد +سد زیرزمینی
کاهش برداشت  5درصد +تغایۀ مصنوعی+
سد زیرزمینی
کاهش برداشت  10درصد +تغایۀ مصنوعی+
سد زیرزمینی
کاهش برداشت  15درصد +تغایۀ مصنوعی+
سد زیرزمینی
کاهش برداشت  20درصد +تغایۀ مصنوعی+
سد زیرزمینی
ایجاد سد زیرزمینی +تغایۀ مصنوعی

کد
راهکار
S11
S12
S13
S14
S15
S16
S17
S18
S19
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معیارهای عملکرد یک سیستم منابع آب براسا میزان
کارایی تعریفشده برای کاربران آب در بخاشهاای مختلاف
تعریف میشود .کارایی فنی یک سیستم مناابع آب در ارائاۀ
راهکارهااای عااال بخشاای منااابع آب را براسااا هاادف آن
میتوان تعریف کرد [ .]29با توجه به هدف این مطایعاه کاه
بح تهاجم آب شاور از طارف دریاا و منطقاه تحات تا یر
شوری آب است ،بنابراین در منطقۀ ساحلی تحت ت یر نفاوآ
آب شور دریا از شاخص پایداری کیفی آبخوان استفاده شاد.
این شاخص بر مانای میزان طاول تهااجم آب شاور تعریاف
میشود .شاخص به صورت رابطۀ  4ارائه میشود:
()4

)

LInt  Lqs
LInt

( *  L  100

در این رابطه  Lqsمیزان تهاجم آب شور پ از اعماال
سااناریو (متر/کیلااومتر) و  LIntمیاازان تهاااجم آب شااور در
شااارایط اوییاااه (بااادون اعماااال ساااناریو) در آبخاااوان
(متر/کیلومتر) و   Lشااخص پایاداری کیفای تهااجم آب
شور ( )%است .محدودۀ تغییرات ایان شااخص باین  +1تاا
∞ -است .هر چه میزان این شاخص به  +1نزدیکتر باشد،
وضعیت کیفی آبخوان از نظر هجو آب شور بهاود یافتاه و
موجب پ روی آب شور میشود .و پیشروی آب شور باع
کاهش این شااخص مایشاود .طاول تهااجم آب شاور در
شاارایط اوییااه و پا از اعمااال سااناریوها براسااا نتااای
شایهسازی مدل  SEAWATبه دست میآید.

نتایج و بحث
ارزیابی نتایج مدلسازی کمی

اویین گا در شایهسازی تهیۀ مدل مفهومی و اعتاارسنجی
ماادل کمای  MODFLOWباارای شااایهسااازی اساات .باه
اینمنظور ،پ از شناسایی عوام حسا در شایهساازی
کمی آبخوان ،ارزیابی مدل براسا معیارهای آماری خطاا
بین تاراز آب زیرزمینای شاایه ساازی شاده و مشااهداتی
مطابق جدول  3به دست آمد .نتای بهدستآماده از معیاار
ارزیابی خطاای شاایه ساازی کمای آبخاوان بیاانگر دقات
مناسب بود و میانگین مجااور خطاا در ساه حایات مادل
ماندگار ،غیرماندگار و دورۀ صحت سنجی کمتر از یک متار
به دست آمد .با توجه به نتای بهدساتآماده مادل نهاایی
آبخوان آستانه-کوچصفهان با در نظر گرفتن خطاای کمتار
از  50سااانتیمتاار ب این تااراز آب زیرزمیناای مشاااهداتی و
شایهسازیشده به صورت شک  4ارائه شد.
نتای ارائهشده در شک  4نشان مای دهاد جریاان آب
زیرزمینی از بخش جنوبی به طرف شمال و دریا در حرکت
است و بیشترین حجم جریان زیرزمینای ورودی در بخاش
مرکزی این منطقه قرار دارد .دو پارامتر هدایت هیدروییکی
و آبدهی ویژۀ آبخوان دو پارامتر حائز اهمیات در واسانجی
مدل در حایت کمی بود که باا رو ساعی و خطاا انجاا
گرفت .نتای بهدستآمده در شک  5برای ایان دو پاارامتر
ارائه شده است.

جدول  .3میزان خطای مدل کمی در دو حالت ماندگار و غیرماندگار-متر
شاخص خطا

مدل ماندگار

مدل غیرماندگار

صحتسنجی

میانگین خطا
میانگین مطلق خطا
میانگین مجاور خطا

0/18
0/32
0/47

0/47
0/76
0/97

0/77
0/84
0/89

شکل  .4مدل نهایی واسنجیشده بخش خروجی آبخوان آستانه-کوچصفهان
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ایف -هدایت هیدروییکی

ب -آبدهی ویژه
شکل  .5نتایج پهنهبندی پارامترهای واسنجی در بخش خروجی آبخوان آستانه-کوچصفهان

نتای بهدستآمده نشان میدهد هماستگی بین هادایت
هیدروییکی و آبدهی ویژه در بخش خروجای ابخاوان برقارار
بوده و در جهت جریان میزان هدایت هیادروییکی و آبادهی
ویژه کاهش داشته است .همچناین ،نتاای نشاان مایدهاد
حداق مقدار هدایت هیدروییکی که  10متر در روز است در
بخش ساحلی قرار دارد و این مقادار در بخاش خروجای باا
توجه به مقدار عددی باال ،امکان انتقال و سارعت جریاان را
باال می برد .همچنین ،نتای ضریب آبدهی ویژه آبخاوان نیاز
بیانگر این موضوع است که حداق مقدار  10درصد بوده کاه
مقدار زیادی است و این موضوع پتانسی زیااد ایان منطقاه
جهت بهره برداری و تعریف راهکارهای عاال بخشای تهااجم
آب شور از طرف دریا را میسر میکند.
نتایج شبیهسازی تهاجم آب شور

پ از ارزیابی و دقت مناسب مدل کمی کاه شاایهساازی
جریان آب زیرزمینی را نشان داد ،شایهسازی کیفی ابتدای
با استفاده از مدل  MT3DMsبا شایهسازی غلظت کلرایاد

در آبخوان انجا گرفت .شایهسازی مدل کیفی باا در نظار
داشتن سه جاهه ورود کلراید انجا گرفات .کلرایاد ورودی
از طریق جاهه های آب زیرزمینی ورودی به آبخوان ،تغایۀ
ناشاای از آب برگشااتی از سااطح آبخااوان و آب زیرزمیناای
ورودی از طرف دریا باه آبخاوان ماورد شاایه ساازی قارار
گرفت .در نهایت ،شایهسازی مدل انتقال امالح MT3DMs
براسااا تغییاارات غلظاات پااارامتر کلرایااد انجااا گرفاات.
واسانجی در مادل کیفای باا رو ساعی و خطاا انجااا و
پارامتر ضریب پخشایدگی طاویی آنااییز و واسانجی شاد.
واسنجی ضریب پخشیدگی طویی با توجه به عاد داشاتن
دادههای مربوه به انتقال آیودگی براساا میازان هادایت
هیدروییکی و نوع سازندهای زمینشناسای منطقاه ،شایب
بخااش خروجاای آبخااوان ،کاااربری اراضاای و اسااتفاده از
نمونااهباارداریهااای کیفاای انجااا گرفاات .شااک  6بیااانگر
تغییرات غلظت کلرایاد در ساطح آبخاوان در انتهاای دورۀ
شااایهسااازی اساات .نتااای پاا از یااک دورۀ  5سااایه
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شایه سازی در بخاش خروجای آبخاوان نشاان داد میازان
غلظت کلراید در بخش غربای نساات باه ساایر بخاشهاا
افزایش بیشتری داشته است .بخش غربی آبخوان تا فاصاله
بیش از یک کیلومتری تحت ت یر تهاجم آب شور دریا قرار
گرفته و غلظت کلراید به بیش از  4هزار میلیگر در ییتار
رس ایده اساات .بررس ای شاااکۀ بهاارهباارداری از منااابع آب
زیرزمینی نشان می دهد حجام بهاره بارداری از مناابع آب
زیرزمینی در بخش غربی نساات باه بخاش شارقی حجام
بیشتری را برداشت می کنند .همین موضوع مهمترین دیی
بر افزایش تهااجم آب شاور در آن ناحیاه اسات .از طارف
دیگر ،بخش شرقی آبخوان تحت ت یر جریانهای ساطحی
و رودخانۀ سفیدرود به عنوان بزرگترین مناع آب سطحی
این منطقه است ،بناابراین میازان افازایش غلظات کلرایاد

نسات به بخش غربی کاهش داشته است.
نتااای شااایهسااازی غلظاات کلرایااد نشااان داد بخااش
خروجاای آبخااوان کااه بیشااتر تحاات تاا یر آب دریااا و
جریانهای زیرزمینی خروجی قارار دارد ،بیشاترین میازان
غلظاات کلرایااد را نشااان داده اساات .پا از شااایهسااازی
تغییرات غلظت کلراید در سطح آبخوان با استفاده از مادل
 ،MT3DMsمیاازان تهاااجم آب شااور بااا اسااتفاده از ماادل
 SEAWATانجا گرفت .در این مدل با معرفی پارامترهای
پکی VDFدر مدل ،غلظت اوییۀ کلراید در آبخوان ،غلظت
نمک در آب شور و چگایی آب شاور و شایرین باه عناوان
شاارایط اوییااه و ماارزی انجااا گرفاات .در شااک  7نتااای
شایهسازی در کف آبخوان و هجو آب شاور در الیاههاای
عمقی را نشان میدهد.

شکل  .6نتایج شبیهسازی غلظت کلراید با استفاده از مدل MT3DMs

شکل  .7شبیهسازی مدل کیفی  SEAWATدر بخش خروجی آبخوان
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نتای شایه سازی در عمق آبخوان نشان داد تهاجم آب
شور به میزان  740متار طای  5ساال ( 2012تاا )2017
انجا گرفته است .این تهاجم بیشتر تحت ت یر بهرهبرداری
از آب زیرزمینی و کاهش گرادیان هیدروییکی اتفاق افتااده
است.
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حدود  3میلیون مترمکعب در سال به صورت پهناهای وارد
مدل و شایه سازی انجاا گرفات .در راهکارهاای ترکیاای،
اعمال سناریوها و مقادیر آنها توأمان انجا گرفت .بر ایان
اسا  ،شایه سازی آبخوان انجا و براسا میزان پ روی
آب در هر راهکار ،شاخص پایداری کیفی آبخاوان محاسااه
شد .در جدول  4مقدار پ روی آب در هر راهکار و مقادار
شاخص پایداری کیفی پا روی آب شاور محاسااه شاده
است.
با توجه به نتای بهدستآمده راهکار  S18که بیشترین
میزان کاهش برداشت ،بیشاترین میازان تغایاه و کنتارل
جریان ورودی خروجی را با استفاده از سد زیرزمینای دارد،
بیشترین مقدار شاخص پایداری کیفی آبخوان را به میازان
 65درصد نشان میدهد .کمترین میزان ت یرگاااری را در
شاخص پایداری کیفی آبخوان مربوه باه ساناریوی  S1باا
کاهش  5درصد بهرهبرداری از منابع آب زیرزمینی منطقاه
است .با توجه به نتای بهدستآمده نتای چهار راهکاار ،S3
 S10 ،S7و  S18در شک  8ارائه شده است.

ارزیابی راهکارهای عالجبخشی آبخوان

پ از شایه سازی کمی و کیفی آبخوان و تهاجم  740متر
آب شور از کف آبخوان ،سه مجموعه راهکاار عاال بخشای
آبخوان شاایه ساازی شاد .راهکاار کااهش برداشات آب از
چاه های این بخش از آبخوان در چهار سطح تعریف شد که
با توجه به بهره برداری کشاورزی این چاه ها ،مقادیر کاهش
به صورت مساوی برای چاههای منطقه تعریف و میزان آب
برگشتی ناشی از مصارف نیز مشخص و در مدل اعمال شد.
در راهکار احدا سد زیرزمینی محادودههاای منتهای باه
دریا با کاوری  Barrierتعریف شد .این کااوری انتقاال آب
از دو طرف جریان را مسادود مایکناد .در راهکاار تغایاۀ
مصنوعی با توجه به جریانهای سطحی در منطقه ،حجمی

جدول  .4شاخصهای پایداری کیفی آبخوان و میزان پسروی آب شور
مقدار

شاخص

پسروی

پایداری

متر

کیفی

کاهش برداشت  5درصدS1 -

100

0/14

کاهش برداشت  10درصدS2 -

170

0/23

کاهش برداشت  15درصدS3 -

250

0/34

کاهش برداشت  20درصدS4 -

300

0/41

تغایۀ مصنوعیS5 -

150

0/2

ایجاد سد زیرزمینیS6 -

300

0/41

کاهش برداشت  5درصد +تغایۀ مصنوعیS7 -

220

0/3

کاهش برداشت  10درصد +تغایۀ مصنوعیS8 -

275

0/37

کاهش برداشت  15درصد +تغایۀ مصنوعیS9-

320
360

0/43
0/49

راهکار عالجبخشی

کاهش برداشت  20درصد +تغایۀ مصنوعیS10 -

راهکار عالجبخشی
کاهش برداشت  5درصد +سد
زیرزمینیS11 -
کاهش برداشت  10درصد +سد
زیرزمینیS12 -
کاهش برداشت  15درصد +سد
زیرزمینیS13 -
کاهش برداشت  20درصد +سد
زیرزمینیS14 -
کاهش برداشت  5درصد +تغایۀ
مصنوعی +سد زیرزمینیS15 -
کاهش برداشت  10درصد +تغایۀ
مصنوعی +سد زیرزمینیS16 -
کاهش برداشت  15درصد +تغایۀ
مصنوعی +سد زیرزمینیS17 -
کاهش برداشت  20درصد +تغایۀ
مصنوعی +سد زیرزمینیS18 -
ایجاد سد زیرزمینی +تغایۀ مصنوعی-
S19

مقدار

شاخص

پسروی

پایداری

متر

کیفی

350

0/47

375

0/51

400

0/54

440

0/59

400

0/54

430

0/58

450

0/61

480

0/65

410

0/55
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740 m
ایف -بدون اعمال راهکار

440 m

Seawater
Intrusion

S3ب -اعمال راهکار

520 m

 - S7اعمال راهکار

Seawater
Intrusion
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380 m
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Seawater
Intrusion

S10د -اعمال راهکار

260 m

Seawater
Intrusion

S18ه -اعمال راهکار
شکل  .8نتایج شبیهسازی اعمال راهکارهای عالجبخشی در آبخوان

نتیجهگیری
امروزه ،موضوع تهاجم آب شور از طرف دریاا باه آبخاوان باه
عنوان یکی از چایشهای مهم زیستمحیطای مطارح باوده و
این موضوع در آبخوانهای شمال کشور بسیار مشاهود اسات.
این مطایعه به بررسی و ارزیابی راهکارهای عال بخشای بارای
کنترل تهاجم آب شور به منظور مدیریت منابع آب زیرزمینی
با استفاده از شایهسازی عددی و تعریف یاک شااخص ماورد
بررسی قرار داده است .نتاای باهدساتآماده از شاایهساازی
تهاجم آب شور در آبخوان نشان داد پ از یک دورۀ  5سایه،
آب شور دریا تا  740متر به داخ پیشروی میکناد و باعا
شور شدن نوار ساحلی آبخاوان مایشاود .باا توجاه باه ایان
موضااوع ،راهکارهااای عااال بخشاای بااا رویکاارد ترکیااای از
سناریوهای مدیریتی و سازهای ،برای مدیریت آبخوان ساحلی
نسات به نفوآ آب شور مورد بررسی قرار گرفت .ساه راهکاار
کاهش برداشت از منابع آب زیرزمینی ،احدا سد زیرزمینای

و تغایۀ مصنوعی آبخوان در بخش خروجای باه عناوان ساه
راهکار کالن در  19راهکار منفرد و ترکیای مورد استفاده قرار
گرفت .به منظاور ارزیاابی نتاای شاایهساازی تحات اعماال
راهکارهای مختلاف از شااخص پایاداری کیفای آبخاوان کاه
ماتنی بر میزان پ روی آب شور بر ا ر اعمال راهکاار اسات،
استفاده شد .نتای شایه سازی نشاان داد اعماال راهکارهاای
مختلف ساب پ زدگی آب شور میشود که کمترین میازان
ت یر را راهکار  S1با کاهش  5درصد برداشت از آبخوان داشته
و بیشترین تا یر را در راهکاار  S18کاه کااهش  20درصاد
بهرهبرداری به همراه اعمال تغایۀ مصنوعی و ساد زیرزمینای
است ،به میزان  65درصاد داشاته اسات .اعماال راهکارهاای
عال بخشای نشاان داد تغییار گرادیاان هیادروییکی بخاش
ساحلی ساب افزایش تراز آب زیرزمینی شیرین آبخوان نسات
به دریا میشود و در کنترل تهااجم آب شاور بسایار مناساب
است .این موضاوع در مطایعاات مختلاف تادوین راهکارهاای
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