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چکیده
یکی از مهمترین مشکالت کیفی در بهرهبرداری منابع آب زیرزمینی ،هجوم جبهههای آب شور از بخش خروجی آبخوانها است که بهتدریج با حرکت
افقی و عمودی سبب شورشدن بخش خروجی آبخوان میشود .در این مطالعه ،جهت بررسی تهاجم جبهههای آب شور از بخش خروجی آبخوان
کویری از شبیهسازی کمی و کیفی آبخوان با استفاده از مدلهای  MT3D ،MODFLOWو  SEAWATاستفاده شد .تحلیل نتایج کمی آبخوان نشان داد
که روند افت آب زیرزمینی ادامه داشته و در بخشهای خروجی آبخوان جهت جریان آب زیرزمینی با توجه به کاهش گرادیان هیدرولیکی و افت
شدید ،معکوس شده است .این تغییر جهت جریان سبب ورود آب با امالح باال به آبخوان شده که بر این اساس شبیهسازی سه بعدی کیفی آبخوان
جهت تهاجم جبهههای آب شور از سطح آبخوان با استفاده از مدل  MT3Dانجام شد .نتایج این مدل نشان داد که در بخش خروجی آبخوان غلظت
کلراید ،افزایش چشمگیری داشته و تا  0777میلیگرم در لیتر نیز میرسد .همچنین نتایج تهاجم جبهههای آب شور در عمق (بعد سوم) آبخوان با
استفاده از مدل  SEAWATنشان داد که میزان تهاجم حداقل  077متر در کف آبخوان بیشتر از سطح آبخوان است .پس از شبیهسازی کمی و کیفی
آبخوان ،پیشبینی میزان تهاجم جبهههای آب شور در شرایط نرمال انجام شد که نتایج نشان داد که که طول پیشروی جبهههای آب شور  077متر
افزایش داشته و با ادامه روند فعلی بهرهبرداری این روند افزایش و سبب معکوس شدن جریان در سایر جبهههای خروجی نیز خواهد شد.
کلیدواژهها :تهاجم آب شور ،جهت جریان آب زیرزمینی ،غلظت کلراید ،مدلسازی آب زیرزمینی.
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Abstract
Saltwater intrusion is in the bottom of aquifer with gradually horizontal and vertical moving shortcoming of the most important quality issue
especially in desert area. In this study the 3-D simulation of saltwater intrusion carried out by MODFLOW, MT3D and SEAWAT models.
The results of flow modelling show that the decreasing in water table has been continued, in order to the hydraulic gradient in bottom of
aquifer is reversed. . Considering the trend of groundwater direction indicated a huge volume of saltwater with high concentration moved to
the aquifer. For 3-D simulation of quality flow MT3D model have been used. The results of this study show that the chloride concentration
considerably increased due to 7000 ppm in the bottom of aquifer. Moreover, the saltwater intrusion moved about 100 meters to the aquifer in
interface area. Consequently, the prediction of saltwater intrusion reaches to 400 meters in near future.
Keywords: Chloride concentration, Groundwater direction, Groundwater modelling, Saltwater intrusion.
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مقدمه

است که عالوه بر حجم باال از نظر کمی و غلظت باالی

امروزه مدیریت صحیح در بهرهبرداری از منابع آب یکی

امالح ،دارای چگالی بیشتر از آب شیرین بوده و این

از مهمترین اصول چالشی در مدیریت یکپارچه منابع آب

پتانسیل را ایجاد میکند که با افت آبخوان جهت جریان

جهت رسیدن به توسعه پایدار است ( 0و  .)9تعارضات

آب زیرزمینی تغییر و هجوم آب شور شروع شود ( .)0با

متعدد در بهرهبرداری ،با توجه به محدودیتهای منابع آب

توجه به فیزیک مناطق کویری ،بهخصوص حوضههای

باعث شده تا عالوه بر مشکالت کمی منابع آب زیرزمینی،

آبریزی منتهی به بخش شور این پدیده دور از ذهن بهنظر

مشکالت کیفی و نامطلوبشدن کیفیت آب جهت

نمیآید .عدم بهرهبرداری مناسب در آبخوانهای کویری

بهرهبرداری را در برداشته باشد ( 6و  .)01افت شدید

که با تنشهای اقلیمی و عدم دسترسی به منابع آب

سطح آب زیرزمینی در کنار کاهش تغذیه آبخوانها در

سطحی مواجهند باعث میشود که جریانات خروجی از

بسیاری از مناطق ،منجر به افزایش غلظت امالح در منابع

آبخوان چه بهصورت سطحی و چه زیرسطحی تحت تأثیر

آب زیرزمینی شده است ( 0و  .)00این افزایش غلظت

قرار گیرد .بر این اساس احتمال رخداد پدیده تهاجم

امالح در آبخوانهای ساحلی که حجم آب قابلتوجه

جبهههای آب شور کویری به داخل آبخوان ،در صورت

شوری را دارا است با توجه به افزایش بهرهبرداری سبب

افت تراز آب زیرزمینی و تغییر گرادیان هیدرولیکی انجام

تهاجم جبهههای آب شور از طرف دریا به ساحل نیز

میگیرد .از سوی دیگر در اکثر آبخوانها بخش خروجی،

میگردد .این تهاجم باعث افزایش غلظت در بخش

تحت تأثیر سازندهای شور زمینشناسی قرار داشته و از

خروجی و در صورت استمرار اضافه برداشت سبب انتقال

نظر مرفولوژیکی نیز خاک منطقه ریزدانه با ظرفیت باالی

امالح شور به بخشهای میانی آبخوان نیز میگردد.

تبادل کاتیونی است .لذا برگشت آب از بخش انتهایی

افزایش بیش از توان اکولوژیک آبخوان ،سبب کاهش و در

آبخوان در اثر تهاجم جبهههای آب شور کویری سبب

ادامه باعث تغییر در گرادیان هیدرولیکی شده و جهت

تخریب کیفیت آب و خاک میگردد .کاردان مقدم و

جریان آب زیرزمینی در بخشهای خروجی از آبخوان

بنیحبیب ( ،)2تغییرات کیفیت آب زیرزمینی دشت

معکوس گردد ( .)2این برگشت آب که همراه با حجم

سرایان را با استفاده از مدل کیفی  MT3Dبرای شبیهسازی

زیاد امالح است ،باعث تغییرات کیفیت در آبخوان و

غلظت  TDSمورد بررسی قرار دادند .نتایج این تحقیق

شورشدن میشود .تهاجم جبهههای آب شور سبب انتقال

نشان داد که غلظت کل امالح محلول در آب در بخش

شوری به داخل آبخوان و شورشدن چاههای برداشت آب

خروجی آبخوان افزایش قابلتوجهی داشته که این افزایش

میشود .شورشدن آب چاهها باعث کاهش بازدهی

تنها ناشی از انتقال امالح از باالدست و آبشویی امالح

محصوالت کشاورزی ،حاصلخیزی خاکهای زراعی و

ناشی از فعالیتهای کشاورزی نمیتواند باشد .بررسی

قابلیت استفاده آب در شرب و صنعت میشود ( .)00این

مدل کمی آبخوان نیز نشان داد که با توجه به روند

پدیده در آبخوانهای ساحلی که پتانسیل بهرهبرداری

بهرهبرداری از آبخوان و افت محسوس در بخش خروجی

باالیی دارند بسیار مشهود است.

آبخوان ،بخشی از جبهههای آب زیرزمینی خروجی تغییر

نکته حائز اهمیت در تهاجم جبهههای آب شور از

جهت جریان داده و باعث حرکت آب و امالح به داخل

دریا به ساحل وجود یک بخش شور در خروجی آبخوان

آبخوان شده است .همچنین در آبخوانهایی که با عدم
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مدیریت عرضه و تقاضا مواجه هستند ،بررسی جبهههای

و  .)07این معادله که در آن اثر تغییرات حرارت و جرم

آب ورودی و خروجی نشان داد که مسیر جبهه خروجی

بهصورت همزمان شبیهسازی شده است.

آب زیرزمینی با افت آبخوان تغییر کرده و تبدیل به جریان

رابطه ()0

آب زیرزمینی ورودی میشوند ( .)00بر این اساس حفظ

∂ρ
∂ρ
C+ T
∂C
∂T

ρ(C, T) = ρf +

در این معادله  ρfچگالی آب شیرین ،تغییرات چگالی

ابخوانها در مقابل مسائل زیستمحیطی مثل تهاجم

نسبت به غلظت و دما  C،  , غلظت محلول (جرم
C T

جبهههای آب شور یکی از مهمترین بحثهای حفاظت

محلول به جرم کل سیال  )Ms/Mو  Tدما است .مقادیر

منابع آب زیرزمینی است که در این تحقیق شبیهسازی

T

و  Cمتغیرهای ورودی هستند که باید توسط کاربر وارد

تهاجم جبهههای آب شور و پیشبینی هجوم آب شور در

مدل شوند.

طول سالهای آتی مورد بررسی قرار میگیرد.

بهمنظور شبیهسازی تهاجم جبهههای آب شور از مدل

از اینرو ،در این تحقیق برای نخستینبار شبیهسازی

عددی  SEAWATاستفاده میشود .این مدل عددی یک

سه بعدی تهاجم جبهههای آب شور از ناحیه کویری در

کد محاسباتی تفاضل محدود برای شبیهسازی سه بعدی

آبخوان اردستان استان اصفهان صورت میپذیرد .بهعبارت

تغییر چگالی در جریان آب زیرزمینی است که با توجه به

دیگر عالوه بر سطح آبخوان میزان تهاجم در عمق آبخوان

تغییر غلظت و حرارت شبیهسازی را انجام میدهد (.)01

بهصورت حد ایترفاز مشخص میگردد.

این برنامه برای شبیهسازی انتقال آب شور در سفرههای
آبزیرزمینی و ورود آب شور به آبخوانهای ساحلی

مواد و روشها

بهکار برده میشود .این مدل شبیهسازی را براساس فشار

تهاجم جبهههای آب شور

استاتیک آب شیرین ،ارتفاع ،شتاب گرانشی و غیره مطابق

برداشت بیرویه از منابع آب شیرین در آبخوانها سبب

رابطه ( )2شبیهسازی میکند ( 8و .)07

افت شدید و در پی آن کاهش گرادیان هیدرولیکی شده و

رابطه ()2

تداوم آن سبب تهاجم آب شور به سمت باال میشود

𝑓𝜌
=𝑍
ℎ
𝑓 𝑓𝜌 𝜌𝑠 −

که در آن  f ،چگالی آب شیرین  s ،چگالی آب

( .)02تهاجم 0این پدیده به شکل گوه 2است و فصل
مشترک آب شور -شیرین میتواند چند متر تا چندین متر

شور میباشد.

ضخامت داشته باشد .تهاجم جبهههای آب شور از طرف
یک محدوده شور به طرف یک محدوده شیرین براساس

روش تحقیق

گرادیان هیدرولیکی تابع انتقال حرارت و چگالی است که

مطالعات مختلفی در زمینه تهاجم جبهههای آب شور از

بهصورت همزمان انجام میگیرد .یکی از عوامل مؤثر در

بخش دریا به آبخوان انجام گرفته اما با توجه به حجم

تغییرات چگالی مایع ،دما است که تغییرات آن مورد

باالی آب شور در خروجی آبخوانهای کویری و شباهت

بررسی قرار گیرد .با درنظرگرفتن تغییرات دما و غلظت

آن با دریا ،تهاجم جبهههای آب شور از طرف دریا به

بهعنوان متغیر معادله انتقال بهصورت ( )0ارائه میشود (8

داخل آبخوان و پیشبینی میزان تهاجم بهعنوان هدف این
مطالعه است .بر این اساس روش تحقیق مطابق شکل ()0
تدوین شده است.

1. Intrusion
2. Wedge
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شکل  .1متدولوژی تحقیق

به این منظور شبیهسازی وضعیت کمی و کیفی آبخوان

مفهومی کلیه پارامترهای تأثیرگذار بر بیالن منابع آب یک

اردستان که بخش خروجی آن به دق سرخ که محدودهای

منطقه شامل منابع تغذیه و تخلیه آبخوان ،مرز محدوده

کویری است مورد بررسی قرار گرفت .این آبخوان آبرفتی

مدلسازی ،جبهههای ورودی و خروجی آبخوان و

با مساحت  0009کیلومترمربع دارای بیش از  177حلقه

همچنین ساختار آبخوان تشریح میشود ( .)0پس از تهیه

چاه بهرهبرداری است که ساالنه بیش از  017میلیون

مدل مفهومی ،شبکهبندی آبخوان بهمنظور حل معادالت

مترمکعب آب جهت مصارف کشاورزی و شرب برداشت

دیفرانسیل بهروش تفاضل محدود ضروری است که از

میشود .بیشتر حجم آب مصرفی برای مصارف

شبکهبندی  177×177متر استفاده گردید .شبیهسازی

کشاورزی و حدود  0میلیون مترمکعب برای مصارف

بهمدت  6سال آبی از  0189-97تا  0190-91با گام

شرب و صنعت مورد بهرهبرداری قرار میگیرد (.)1

زمانی ماهانه انجام گرفت .با توجه به کمترین تغییرات

بررسی بیالن درازمدت در منطقه مورد مطالعه نشان

تراز آب ،کمترین حساسیت آبخوان به منابع تغذیه و

میدهد که این آبخوان با کسری مخزن بیش از  07میلیون

تخلیه و دادههای موجود ،ماه مهر  0189بهعنوان شروع

مترمکعب در سال مواجه است.

دوره مدلسازی در حالت ماندگار انتخاب گردید00 .
حلقه چاه مشاهدهای که دارای دقت مناسب در اندازه-

مدلسازی کمی آبخوان

گیری سطح آب زیرزمینی است جهت شبیهسازی انتخاب

تبیین ابعاد مدلسازی و ایجاد یک مدل مفهومی مناسب

شد .پس از تکمیل پارامترهای مدلسازی ،مدل ماندگار

براساس معادالت حاکم بر جریان آب زیرزمینی میتواند

جریان آب زیرزمینی براساس صفربودن اختالف میزان

اهداف یک مدلسازی را بهخوبی نشان دهد ( .)1در مدل

ورودی و خروجی اجرا گردید .پس از واسنجی پارامتر

دوره   9شماره   1بهار و تابستان 1991

191

شبیهسازی سه بعدی تهاجم جبهههای آب شور در آبخوانهای کویری با استفاده از مدل

SEAWAT

هدایت هیدرولیکی در حالت ماندگار جریان ،در طول

ازآنجاییکه به مدلسازی کیفی تمام آبخوان نیازی

دوره آماری  0ساله شبیهسازی در حالت غیرماندگار انجام

نمیباشد ،از اینرو ،تنها در بخش خروجی آبخوان که

و پارامتر آبدهی ویژه واسنجی شد .پس از دقت مناسب

متأثر از جبهههای خروجی شور است شبیهسازی کیفی

مدل در حالت واسنجی ،صحتسنجی مدل کمی آبخوان

آبخوان انجام میشود .مرزبندی و شرایط اولیه شبیهسازی

برای مدت دو سال انجام گرفت.

دقیقاً مشابه مدل کمّی اجراشده در نظر گرفته میشود .بر
این اساس در بخش خروجی آبخوان شبکهبندی بهصورت

مدلسازی کیفی آبخوان

شکل ( )2جهت شبیهسازی انتخاب میشود .بهمنظور

تهاجم آب شور و آب شیرین از دیدگاه هیدروژئوشیمی

تعیین مرز مناسب جهت شبیهسازی کیفی آبخوان از

دارای دو ساختار متفاوت نسبت به هم هستند .اگر غلظت

تحلیل کیفی غلظت کلراید در طول دورهی نمونهبرداری

سدیم و کلراید تقریباً  80درصد غلظت امالح آب را

استفاده میشود .این مرز براساس غلظت کلراید و

تشکیل داده باشد این آب ناشی از تهاجم آب شور بوده و

محدوده جبهههای آب خروجی آبخوان تعیین شد.

در صورتی که غلظت کلسیم و بیکربنات غالب باشد آب

پس از مشخصشدن مرزبندی و شرایط مدلسازی،

محدوده آب شیرین تلقی میشود ( .)06ترکیب این آبها

مدل مفهومی کیفی آبخوان بر اساس غلظت ورودی از

سبب افزایش غلظت کلر در آبخوان میشود .تعیین مرز

آبخوان بهعنوان آب برگشتی بهصورت الیه تغذیه از سطح

محدوده شبیهسازی کیفی آبخوان با توجه به فرض هجوم

آبخوان ،غلظت ورودی از جبهههای خروجی آبخوان

جبهههای آب شور در بخش خروجی بسیار مهم و حائز

بهصورت الیه مرز خروجی آبخوان  GHBو غلظت

اهمیت است .بر این اساس تعداد  17حلقه چاه

انتقالی از جریان آب زیرزمینی در منطقه اشباع آبخوان

بهرهبرداری در منطقه نمونهبرداری و غلظت  TDSو

بهصورت الیه مرز ورودی به آبخوان  GHBبهعنوان

کلراید سنجش شد .با توجه به نتایج استخراجی از

مناطق ورودی غلظت کلراید و جبهه آب زیرزمینی

وضعیت کیفی آبخوان در بخش خروجی مشخص میشود

خروجی آبخوان بهعنوان منبع خروجی غلطت کلراید در

که با توجه به باالبودن غلظت کلراید آب زیرزمینی از نوع

آبخوان معرفی میشود .در شکل ( )2مدل مفهومی بخش

شوری باال است .همچنین غلظت  TDSدر این بخش از

خروجی آبخوان جهت شبیهسازی کیفی را نشان میدهد.

آبخوان حاکی از آب زیرزمینی با شوری متوسط را نشان

بهمنظور شبیهسازی مدل  MT3Dاز دو پارامتر همرفت

میدهد .این تفاوت در نوع انتقال شوری به آبخوان است.

( )Advectionو پخشیدگی ( )Dispersionجهت تحلیل

بر این اساس مشخص میشود که کلراید بهعنوان پارامتر

معادله انتقال امالح استفاده گردید .در محدوده مدلسازی

مهم در انتقال امالح از جبهههای آب خروجی به داخل

سه چاه نمونهبرداری کیفی دارای سری زمانی ثبت شده

آبخوان است .بر این اساس پارامتر مهم جهت ارزیابی

غلظت کلراید است که بهمدت شش سال در مدل مفهومی

وضعیت کیفی و شبیهسازی آن ،غلظت کلراید در این

بهکار برده شده است .از آمار ثبتشده این سه چاه جهت

بخش از آبخوان است .پس از مشخصشدن نوع پارامتر

تطبیق و واسنجی ضرایب پخشیدگی استفاده شده است.

جهت شبیهسازی کیفیت آب ،با توجه به اینکه در بخش

اجرای اولیه مدل کیفی دارای اختالف بین غلظت

خروجی آبخوان ورود آب شور پیشبینی میشود و

مشاهداتی و شبیهسازی است که میبایست مورد واسنجی

دوره   9شماره   1بهار و تابستان 1991

199

سامان جوادی ،حمید کاردان مقدم

قرار گیرد .با توجه به مطالعات انجامشده و روابط حرکت

 00/0میلیگرم در لیتر و میانگین مجذور خطای 00/8

آب در محیط متخلخل ،پارامتر ضرایب پخشیدگی طولی

میلیگرم در لیتر ثبت شد که مقدار خطای مناسب جهت

( )08در مدل کیفی جهت واسنجی انتخاب شد .در مدل

شبیهسازی است .تحلیل نتایج شبیهسازی با استفاده از

کیفی با روش مستقیم (سعی و خطا) اقدام به واسنجی

مدل  MT3Dنشان میدهد که جبهه آب زیرزمینی در

شد .هدف از واسنجی مدل کیفی به حداقلرساندن خطای

بخش شمالغربی آبخوان که جهت جریان آب زیرزمینی

ممکن بین غلظت دادههای مشاهدهشده و شبیهسازی شده

در آن بخش از آبخوان در مدل کمی ،معکوس شده باعث

میباشد .دوره واسنجی مدل کیفی مشابه مدل کمی

ورود امالح شور به آبخوان میشود .تحلیل غلظت کلراید

آبخوان بازه  6ساله ( 2707-00تا  )2701-06انتخاب شد.

در این منطقه نیز نشان میدهد که در طول دورهی  6ساله

آنالیز خطای مدلسازی کیفی حاکی از میانگین خطای

شبیهسازی غلظت این پارامتر افزایش دارد.

محدوده انتخابی آبخوان
جهت شبیهسازی کیفی

I

تغذیه

شکل  .1مرزبندی بخش خروجی آبخوان و مدل مفهومی بخش خروجی آبخوان جهت شبیهسازی
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با توجه به غلظت باالی امالح در بخش خروجی

 ،MT3Dجهت شبیهسازی کیفی آبخوان در عمق از مدل

آبخوان و مشابهت غلظت  TDSو کلراید در بخش

 SEAWATاستفاده میشود .در این حالت جبهههای آب

خروجی آبخوان با غلظت امالح در دریا از یکطرف و

شور در مقابل جبهههای آب شیرین قرار داشته ،لذا

باالتربودن چگالی آب شور نسبت به آب شیرین سبب

مرزبندی مدل  SEAWATبا مدل کیفی  MT3Dیکسان

میشود که این تهاجم جبهههای آب شور عالوه بر

نمیباشد .همچنین در مدل  SEAWATمرز جبهههای آب

حرکت افقی دارای حرکت عمودی یا باالزدگی جبهههای

شور در مقابل مرز جبهههای آب شیرین بهصورت

آب شور را نیز بههمراه داشته باشد .بر این اساس

براساس نتایج مدل  MT3Dتعریف میشود .شبکهبندی

شبیهسازی سهبعدی آبخوان با استفاده از مدل عددی

مدل بهصورت  177×177متری مشابه مدل کمی و

 SEAWATمیتواند میزان باالزدگی آب در آبخوان را

درنظرگرفتن شبکه جریان در عمق در جنوب آبخوان

نشان دهد .بر این اساس مدل مفهومی در بخش خروجی

شبیهسازی انجام گرفت .در این شبیهسازی با توجه به

آبخوان برای شبیهسازی هجوم آب شور در عمق آبخوان

انتخاب بخش خروجی آبخوان برای شبیهسازی مدل

در ناحیه خروجی بهصورت  1بعدی با استفاده از نسخه

 ،SEAWATشبکه در طول  0777متر و شامل 00

 07نرمافزار  GMSانجام گرفت .در شکل ( )1نمای

سلول در جهت محور  Xو  2177تا  1177متر شامل

سهبعدی از شبکهبندی آبخوان ارائه شده است.

پنج تا هفت سلول  177متری در جهت محور
ایجاد شد.

پس از شبیهسازی کیفی آبخوان با استفاده از مدل

شکل  .9مدل مفهومی جهت شبیهسازی با

SEAWAT
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بهمنظور نمایش بهتر اثر چگالی آب شور در عمق

دوره شبیهسازی جهت تعیین عمق پیشروی آب شور

آبخوان ،شبکه  2/1متری و شامل  27سلول در عمق

مشابه مدل کمّی  MODFLOWو مدل کیفی  MT3Dدوره

آبخوان ایجاد شد .تعداد سلول در نظر گرفتهشده در عمق

 6ساله انتخاب شد .بهمنظور تعیین غلظت در جبهههای

آبخوان با توجه به ضخامت آبخوان بوده و فاصله 2/1

آب خروجی در الیههای مختلف از نتایج نمونهبرداری

متری نیز بهمنظور مشخصشدن تعداد مناسب سلول در

کیفی ،دادههای کیفی در و رابطه بین غلظت آب شور در

نظر گرفته شده است.

بخش خروجی آبخوان استفاده و نتایج بهصورت غلظت
اولیه در مدل وارد شد.

جبهههای آب زیرزمینی ورودی و خروجی بهعنوان
پارامتر مهم در اجرای مدل و شبیهسازی میبایست
بهصورت مناسب در محل دقیق وارد مدل شود .این

نتایج و بحث

جبههها دقیقاً مشابه مدل کمّی و کیفی  MT3Dاجراشده

ارزیابی نتایج مدلسازی کمی

در مدل  SEAWATاعمال شد .بهمنظور بررسی اثر تهاجم

پس از شبیهسازی مدل کمی آبخوان ،دقت نتایج مدلسازی

جبهههای آب شور و حرکت شعاعی شوری در مدل

در حالت ماندگار ،غیرماندگار و صحتسنجی مدل مطابق

 SEAWATدو ردیف سلول در شبکهبندی مدل در بخش

جدول ( )0ارائه و نتایج این دقت را تأیید میکنند.

شمالی مطابق مدل مفهومی از دو طرف اضافه تعریف
گردید .این دو سلول در مدل تنها برای بررسی اثر حرکت

جدول  .1میزان خطای مدل کمّی در دو حالت ماندگار و

به اطراف مورد بررسی قرار گرفته و جبهه ورودی یا

غیرماندگار
مدل

مدل

ماندگار

غیرماندگار

میانگین خطا

1/111

1/119

1/41

میانگین مطلق خطا

1/411

1/191

1/111

میانگین مجذور خطا

1/491

1/479

1/711

خروجی در آبخوان نمیباشد .خصوصیات استراگرافی

شاخص خطا

آبخوان در الیههای عمقی براساس توپوگرافی ،تراز آب
زیرزمینی اولیه و سنگ بستر آبخوان تعریف شد .پس از
معرفی خصوصیات استراگرافی آبخوان ،معرفی پکیج

صحتسنجی


 VDFدر مدل با توجه به غلظت اولیه کلراید در آبخوان،
غلظت کلراید در آب شور و چگالی آب شور و شیرین

با توجه به بیالن منابع آبزیرزمینی منطقه و کسری

انجام میشود .با توجه به مطالعات انجامشده و

مخزن ،نتایج مدلسازی نیز حاکی از افت سطح آب

اندازهگیری بهعملآمده متوسط چگالی آب شور در بخش

زیرزمینی در کلیه چاههای مشاهدهای را نشان داد.

خروجی آبخوان اردستان  0728کیلوگرم بر مترمکعب و

نتایج حاکی از دقت مناسب نتایج شبیهسازی میباشد و

میزان غلظت نمک  11کیلوگرم در هر مترمکعب مشخص

تنها در چاههای مشاهدهای که تحت تأثیر منابع تخلیه در

DRHODC

بخش مرکزی آبخوان قرار دارند دقت کمتری مشاهده

شده است .بر این اساس مقدار پارامتر
براساس رابطه زیر بهدست آمد.
رابطه ()1

شد.

Dnsity consentration . slop DRHODG :

همچنین نتایج شبیهسازی جریان آب زیرزمینی در

) 1028 kg/m3 − 1000(kg/m3
= 0.8
) 35 kg/m3 − 0(kg/m3

آبخوان اردستان که یک آبخوان خشک و متصل به بخش
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کویری است این نکته را نشان داد که جهت عمومی

ارزیابی نتایج مدلسازی کیفی

جریان آب زیرزمینی از جنوبغربی آبخوان بهطرف

با توجه به نتایج مدل کمّی آبخوان و معکوس شدن جهت

شمالشرقی در جریان بوده و تحلیل وضعیت بیالن منابع

جریان در بخش خروجی ،شبیهسازی کیفی با استفاده از

آب زیرزمینی ،حاکی از بیالن منفی بوده بهگونهای که این

مدل  MT3Dانجام گرفت .نتایج غلظت کلراید در بخش

آبخوان از نظر بهرهبرداری با محدودیت مواجه است.

خروجی آبخوان اردستان این نکته را روشن میسازد که

بررسی شبکه جریان آب زیرزمینی در مدل کمّی نشان داد

هجوم جبهههای آب شور در بخش خروجی سبب

که با توجه به بیالن منفی آبخوان و جهت عمومی جریان

باالرفتن غلظت شده است .این موضوع در زمان آنالیز و

آب زیرزمینی ،بخشهای خروجی آبخوان تابع این شرایط

مقایسه چاه کیفی در بخش خروجی آبخوان نیز مشخص

نبوده و تحلیل دقیق شبکهبندی آبخوان در بخش خروجی

است .بهطوریکه چاه شماره  0و  2که تحت تأثیر

نشان داد که بخشهای شمالی این منطقه که دارای تراز

جبهههای آب زیرزمینی ورودی به این منطقه قرار دارند

آب زیرزمینی باالتری نسبت به بخشهای جنوبی است.

دارای غلظت کلراید کمتر از  0777میلیگرم در لیتر است

این تغییر و افزایش تراز به مفهوم ،تغییر در جهت جریان

ولی چاه شماره  1که در مسیر معکوسشدن جریان آب

آب زیرزمینی و معکوس شدن جهت جریان است (.)09

زیرزمینی است دارای غلظت بیش از  2777میلیگرم در

از طرفی با توجه به افت شدید سفره آب زیرزمینی و

لیتر بوده و روند تغییرات غلظت کلراید در طی  6سال

بهتبع آن کاهش گرادیان هیدرولیکی در آبخوان ،میزان

نشان میدهد که بیش از  877میلیگرم در لیتر غلظت

خروجی آب زیرزمینی از طریق جبهههای آب زیرزمینی

کلراید در این چاه افزایش داشته است .شکل ( )0مدل

در آبخوان کاهش دارد .این میزان کاهش در نتایج

نهایی کیفی با استفاده از مدل  MT3Dرا نشان میدهد.

بهدستآمده از بیالن منابع آب در طی  27ساله اخیر نیز
مشهود بوده است .در آخرین گزارشات بیالن حجم کمتر
از یک میلیون مترمکعب آب در سال بهعنوان خروجی
آبخوان برآورد شده است (وزارت نیرو .)0191 ،این
کاهش جریان خروجی از آبخوان به طرف کویر سبب
شده تا در بخش کویری که بهرهبرداری از منابع آب وجود
ندارد ،افت تراز آب زیرزمینی نیز وجود نداشته باشد .بر
این اساس تراز آب در بخش کویری ،نسبت به آبخوان
اردستان در تراز باالتری قرار گیرد و باعث هجوم آب

شکل  .4میزان تهاجم جبهههای آب شور به داخل آبخوان

شور از بخش خروجی آبخوان به داخل آبخوان شیرین

اردستان در انتهای دوره شبیهسازی

شود .تحلیل این تغییر جهت جریان نشان میدهد بخش
خروجی آبخوان که به آبخوان کویری با امالح زیاد متصل

نتایج مدل شبیهسازی نشان میدهد که همانطورکه در

است بزودی سبب شورشدن اراضی ،ایجاد تاالبهای

مدل  MT3Dغلظت کلراید در سطح آبخوان در حال افزایش

شور و اثرات زیستمحیطی میگردد.

بود ،در مدل  SEAWATنیز غلظت در سطح افزایش داشته
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و عالوه بر آن با توجه به شبکهبندی بخش خروجی در عمق

نتایج ارائهشده در دورهی شبیهسازی نشان میدهد که

آبخوان ،غلظت در عمق نیز بهصورت یک معادله نمایی در

با توجه به چگالی آب شور در آبخوان اردستان تهاجم

حال افزایش است .در شکل ( )1برش عمودی از هجوم

جبهههای آب شور از کف آبخوان بیشتر از حرکت افقی

جبهههای آب شور در آبخوان نمایش داده شده است .این

در سطح بوده و منحنی تهاجم در سطح آب زیرزمینی

معادله نمایی براساس تغییرات چگالی آب شور و شیرین

نسبت به کف آبخوان حدود  077متر اختالف فاصله دارد

بهدست میآید .آب شور دارای چگالی بیشتر و در زمان

که در شکل ( )6این اختالف نشان داده شده است.

حرکت افقی به داخل آبخوان شیرین در زیر آب شیرین قرار

همانطورکه در این شکل نشان داده شده است منحنی

میگیرد و لذا تهاجم جبهههای آب شور از کف بیشتر از

غلظت  0777میلیگرم در لیتر از محل سطح آب

الیههای باالیی بوده و عمالً ابتدا چاههایی که تا سنگ بستر

زیرزمینی تا کف آبخوان که جریان آب زیرزمینی وجود

حفر شده باشد را تحت تأثیر قرار میدهد و به مرور به سایر

دارد  077متر اختالف فاصله دارد .بررسیهای انجامشده

چاهها تأثیر میگذارد .در این شکل حرکت آب شور بهطرف

در بخش خروجی آبخوان جهت تحلیل این میزان اختالف

آب شیرین و الیهبندی نشان داده شده است .شکل ( )6میزان

نشان میدهد که با توجه به ریزدانهبودن بافت خاک منطقه

تهاجم جبهههای آب شور در ابتدا (الف) و انتهای (ب) دوره

و افزایش خاصیت مولینگی در این بخش این تفاوت بین

شبیهسازی شش ساله را نشان میدهد.

تهاجم افقی و عمودی ایجاد میشود.

مسیر تهاجم آب شور

شکل  .1نمای تهاجم جبهه آب شور و شیرین در آبخوان اردستان در عمق
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مسیر تهاجم آب شور

SEAWAT

مسیر تهاجم آب شور

 011متر

)(a

)(b

شکل  .1نمای سهبعدی شبیهسازی در ابتدای و انتهای دوره شبیهسازی
پیشبینی وضعیت کیفی آبخوان

شرایط نرمال هیدرولوژیکی انجام گرفت .در شکل ()8

بهمنظور پیشبینی وضعیت آتی آبخوان ،با توجه به بیالن

پیشبینی میزان تهاجم از عمق آب شور در آبخوان برای

منابع آب منطقه و اجرای مدل کمی آبخوان ،میزان جریان

سال اول ،سوم و ششم پیشبینی ارائه شده است.

ورودی به بخش انتهایی آبخوان محاسبه و در مدل وارد

بررسی تهاجم جبهههای آب شور با استفاده از مدل

شد .با در نظرگرفتن کلیه شرایط مدل کمی ،پیشبینی

 SEAWATنشان میدهد که همانطورکه در مدل کیفی

وضعیت آتی کیفی آبخوان انجام گرفت .نتایج حاکی از

 MT3Dغلظت کلراید در حال افزایش و وارد شدن به

همبستگی باال بین افت آب زیرزمینی و افزایش غلظت

آبخوان است .بررسیهای نشان میدهد که در طی  6سال

کلراید در آبخوان است .بر این اساس نتایج مدل کیفی

دوره پیشبینی 077 ،متر از عمق تهاجم جبهههای آب

 MT3Dنیز حاکی از افزایش غلظت کلراید در بخش

شور را شاهد هستیم .نتایج نشان میدهد با ادامه روند

خروجی مورد مدلسازیشده را نشان میدهد که در شکل

معکوس شدن جریان تهاجم جبهههای آب شور افزایش

( )0ارائه شده است.

دارد .همچنین نتایج تحلیلی مدل  SEAWATنشان

نتایج نشان داد که متوسط تهاجم آب شور در طی 6

میدهد با توجه به غلظت اولیه کلراید در اعماق آبخوان،

سال ،حدود  017متر است که در بخشهای مرکزی این

منحنی تهاجم آب شور از طرف بخش خروجی در حال

افزایش بیشتر و در بخشهای جنوبی و شمالی مرز

تشدید و افزایش غلظت در اعماق مشاهده میگردد.

خروجی این میزان کاسته میشود .غلظت کلراید در بخش
منتهی به خروجی بیش از  1777میلیگرم در لیتر است که

نتیجهگیری

این موضوع نشان میدهد که عالوه بر تهاجم در بخش

تنشهای مختلف در پی توسعههای شکلگرفته باعث

خروجی و باالرفتن غلظت کلراید ،پخشیدگی کلراید در

شده تا عالوه بر باالرفتن حجم بهرهبرداری از منابع آب،

سطح بعدی آبخوان با سرعت بیشتری منتقل شده و

حجم آالیندههای زیستمحیطی نیز رشد زیادی داشته

باعث میشود که آبخوان با این غلظت قابلیت بهرهبرداری

باشد .این مطالعه به بررسی عدم مدیریت برداشت منابع

را نداشته باشد .پس از ارزیابی نتایج پیشبینی غلظت

آب زیرزمینی در آبخوان های منتهی به مناطق کویری

کلراید در بخش خروجی آبخوان ،پیشبینی میزان تهاجم

پرداخته و بحث افت آب زیرزمینی و تهاجم جبهههای

جبهههای آب شور با استفاده از مدل  SEAWATنیز در

آب شور از طرف کویر را مورد بررسی قرار داده است.

دوره   9شماره   1بهار و تابستان 1991

199

سامان جوادی ،حمید کاردان مقدم

شکل  .7پهنهبندی غلظت کلراید پیشبینیشده در خروجی آبخوان اردستان

مسیر تهاجم آب شور

مسیر تهاجم آب شور

)(a

)(b

شکل  .1پیشبینی میزان تهاجم جبهههای آب شور در سال اول ( )aو ششم ()b

به این منظور با شبیهسازی وضعیت کمی آبخوان با

در عمق آبخوان نیز نشان داد که با توجه به اختالف چگالی

استفاده از مدل  MODFLOWوضعیت جبهههای آب

بین آب شور و شیرین منحنی تهاجم یا اینترفاز بین جبهههای

زیرزمینی آبخوان مشخص و نتایج در طول دوره شبیهسازی

آب شور و شیرین وجود داشته و میزان تهاجم حداقل 077

نشان داد که با افت آبخوان ،گرادیان هیدرولیکی تغییر و

متر در کف آبخوان بیشتر از سطح آبخوان است .پیشبینی

سبب تغییر جهت جریان آب زیرزمینی و انتقال آب شور از

میزان تهاجم جبهههای آب شور حاکی از تهاجم به میزان

کویر به داخل آبخوان میشود .این تغییر مسیر جریان باعث

 017متر در سطح آبخوان است بهگونهای که بخشهای

ورود جبهههای آب شور به داخل آبخوان شده که بر این

مرکزی بخش خروجی آبخوان بیشترین تأثیر را در افزایش

اساس شبیهسازی کیفی آبخوان با استفاده از مدل  MT3Dدر

غلظت دارند .غلظت کلراید در بخش منتهی به خروجی بیش

سطح و مدل  SEAWATدر عمق انجام گرفت .نتایج نشان

از  1777میلیگرم در لیتر است که این موضوع نشان میدهد

داد که در بخش خروجی آبخوان غلظت کلراید بهعنوان

که عالوه بر تهاجم در بخش خروجی و باالرفتن غلظت

پارامتر کیفی ،افزایش چشمگیری داشته و تا  0777میلیگرم

کلراید ،پخشیدگی کلراید در سطح بعدی آبخوان با سرعت

در لیتر نیز میرسد .همچنین نتایج تهاجم جبهههای آب شور

بیشتری منتقل شده و باعث میشود که آبخوان با این
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