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چکیده
استخراج بیش از حد از آبهای زیرزمینی میتواند منجر به کمبود آب شیرین ،نفوذ آبشور به آبخوانهای ساحلی و درنتیجهه شهوری بهیش از حهد
آنها شود .مدلهای شبیهسازی آب زیرزمینی ابزاری مفید جهت شناخت رفتار سیستم آبخوانهای ساحلی هستند .سواحل جنوبی دریهای خهزر ی هی از
مناطقی است که با معضل پیشروی آبشور به آبخوانهای ساحلی روبرو است .بهمنظور شبیهسازی جریان آب زیرزمینی و پیشروی آب شور در آبخهوان
ساحلی دریای خزر در منطقه ساری -ن ا مدلهای عددی  MT3DMS ،MODFLOWو  SEAWATدر محیط نهر افهزار  GMS10.0بهه کهار
گرفته شدند .پس از شبیهسازی برای ارزیابی مدل ،واسنجی در مدل کمی برای تراز آب زیرزمینی و در مدل کیفی برای غلظت شوری به مدت  4سال از
مهر  1389تا شهریور  1393بهصورت ماهانه انجا گرفت .مدل واسنجی شده با استفاده از اطالعات در دسترس برای یک سال آینده از مههر  1393تها
شهریور  1394برای تراز آب زیرزمینی و غلظت شوری صحتسنجی شد .نتایج پهنهبندی م انی مدل حاکی از کیفیت مطلوب آب زیرزمینهی در نهواحی
مرکزی و جنوبی آبخوان ساری-ن ا بود .پس از صحتسنجی مدل و با فرض ثابت ماندن شرایط هیدروژئولوژی ی آبخوان ،نتایج پیشبینهی مهدل بهرای
نواحی با  TDSبیشتر از  2000میلیگر بر لیتر برای  6سال آینده بیانگر هجو آبشور در مناطق شمالی آبخوان بود.
واژههای کلیدی :آبخوان ساحلی ،آبخوان ساری–ن ا ،تهاجم آبشور ،غلظت شوری

مقدمه
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پیشروی آب شور در آبخوانهای ساحلی با توجه به حجهم بها ی
برداشت از منابع آب زیرزمینی در این نواحی و با توجه به قابلیتهها و
پتانسیلهای بهرهبرداری بهعنوان ی ی از معضالت مدیریت منابع آب
تبدیل شده است .در نواحی سهاحلی آبخهوان آب شهیرین بها آبشهور
ارتباط هیدرولی ی داشته و با توجه به میزان تراز آب زیرزمینی جههت
جریان به سمت دریا یا اقیانوس برقرار است .تغییر در میهزان تهراز آب
سبب مع وس شدن جریان آب زیرزمینی میشود و این موضوع سبب
میگردد تا جبهههای آب شور وارد آبخوان شود .این تههاجم و انتقهال

آب شور از طرف دریا به ساحل بهعنوان تداخل آبشهور و شهیرین یها
4
نفوذ آبشور معرفی میشود .تههاجم جبهههههای آبشهور مهیتوانهد
تأثیرات منفی زیستمحیطی بر سیستم بهرهبرداری سهاحلی بگهرارد و
بهرهبرداری از آنها را بهعنوان منبهع تهأمین آب بها کیفیهت مناسهب
بهمنظور تأمین آب شرب و انجا فعالیتهای کشاورزی محهدود کنهد.
با توجه به افزایش جمعیت و افزایش نیاز از یهکطهرف و تهنشههای
اقلیمی و محیطی از طرف دیگر مدیریت منابع آب شیرین آبخهوانهها
بسیار حهائز اهمیهت اسهت؛ بنهابراین بها توجهه بهه مشه الت تههاجم
جبهههای آب شور در نوار سهاحلی ،توجهه بهه مهدیریت آبخهوانههای
5
ساحلی جهت کاستن از حرکت گوه آبشور به آبخوانها و بها زدگی
6

 1و  -2بهترتیب دانش آموخته کارشناسی ارشد و استادیار مهندسی آب و سازهههای
هیدرولی ی ،دانش ده عمران ،دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل ،بابل ،ایران
)Email: hamidi@nit.ac.ir
(* -نویسنده مسئول:
 -3استادیار پژوهشی مؤسسه تحقیقات آب ،وزارت نیرو ،تهران ،ایران
DOI: 10.22067/jsw.v34i2.79639

مخروطی آب دریا نزدیک چاههای پمپاژ بهعنوان ی ی از اولویتهای
اصلی مدیریت منابع آب مطرح است.
4- Saltwater intrusion
5- Wedge
6- Up-coning
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درجه نفوذ آب شور در م انها و شرایط هیدروژئولوژی ی مختلف،
متفاوت است .در بسیاری از موارد ،ناحیه آلودهشده توسط نفوذ آبشور
به بخشهای کوچ ی از آبخوان محدود میشهود و ههیت تهأثیری بهر
روی چاههای پمپاژ که جهت تأمین آب مورد استفاده قهرار مهیگیهرد،
نداشته و یا تأثیر بسیار کمی دارد .در سایر مهوارد ،آلهودگی بههصهورت
منطقههای بههوده و تهأثیر قابههلتههوجهی بهر منههابع آب زیرزمینههی دارد.
گسترش آب شور به یک آبخوان به چندین عامهل بسهتگی دارد .ایهن
عوامل شامل مجموع آب زیرزمینی تخلیهشده نسبت بهه مجمهوع آب
شیرین تغریهشده به آبخوان ،فاصهله تهنشهها (چهاههها ،کانهالههای
1
زه شی) از منبع (منهابع) آب شهور ،سهاختار زمهینشناسهی و توزیهع
خصوصیات هیدرولی ی آبخوان و حضور واحدهای محدودکنندهای که
مم ن است مانع حرکت عمودی آبشور به سهمت آبخهوان یها درون
آبخوان شوند ،میباشد .عالوه بر این ،زمان ز برای جبههه آبشهور
جهت عبور از آبخوان و رسیدن به یهک چهاه پمپهاژ مهیتوانهد بسهیار
طو نی باشد .این زمان بسته به محل و عرض جانبی ناحیهه انتقهالی
دارد ( .)16هجههو آبشههور اسههتفاده از آبهههای زیرزمینههی را جهههت
مصارف شرب ،کشاورزی یا صنعت محدود میکند .ازاینرو ،ضهرورت
پیشبینی م ان و حرکت آلودگی در برابر خطرات احتمالی وجهود دارد
( .)10طی سه دهه اخیر ،پژوهشهای متعددی در ارتباط با جنبهههای
مختلف حرکت امالح در آبخوانهها صهورت گرفتهه اسهت .هم نهین
مدلسازی پیشروی آب شور به سیستم آب زیرزمینی توجه زیادی را به
خود اختصاص داده است و چندین مدل ریاضی و عددی در این ارتباط
توسعه یافته است .این مدلها بهمنظور پیشبینی مرز مشترک یا ناحیه
انتقالی بین آب زیرزمینی (آب شیرین) و آب دریا در مناطق ساحلی به
کار گرفته میشوند ( .)19توسعه این مدلها عمهدتاً بهه دلیهل مسهائل
مختلف مربهوط بهه آب ههای زیرزمینهی ،ازجملهه ارزیهابی ذخهایر آب
زیرزمینی ،پیشبینی نفوذ آبشور و حرکت روبهجلو یا رو به با ی مرز
مشترک در پاسخ به شیوههای بهرهبرداری از آب زیرزمینی بوده است.
مسئله پیشروی آب شور در سراسر جهان ازجمله در مادراس واقهع
در هند ( ،)23آبخوان دلتای نیل در مصر ( ،)24حوزه آبریز یون لین در
جنوب غربی تایوان ( ،)27مناطق جنوب غربی بنگالدش ( ،)20هماندو
در فلوریدا ( ،)9حوزه آبریز رودخانه جائه در شاندوگ چین ( )4و ساوانا
در گرجستان ( )14گزارش شده است .در بیشتر ایهن مطالعهات عامهل
اصلی پیشروی آب شور به آبخوانهای ساحلی ،بهرهبرداری بیشازحهد
و عد مدیریت صحیح منابع آب زیرزمینی بوده است .زمه مهدیریت
آبخوانهای ساحلی ،انتخاب استراتژیههای مناسهب جههت کنتهرل و
کاهش نفوذ آب شور میباشد .این استراتژیها تنها زمهانی مهیتواننهد
ت امل یابند که فرآیندهای فیزی ی موجهود در آبخهوانههای سهاحلی
1- Source

بهطور قابلاعتمادی شهبیهسهازی شهده و مهورد مطالعهه قهرار گیرنهد.
مدلهای ریاضی به کار گرفته شده برای یک منطقهه خهاص پهس از
واسنجی و صحتسنجی میتواند جههت شهبیهسهازی پاسهخ سیسهتم
آبخوان با در نظر گرفتن استراتژیهای مختلف پمپاژ و تغریه بهه کهار
گرفته شوند .در سالیان اخیر محققان بسیاری به بررسی نحوه پیشروی
آب شور در آبخوانههای سهاحلی بها اسهتفاده از مهدلههای مختلهف
شبیهسازی پرداختهاند که از آن جمله میتوان به مطالعات زیهر اشهاره
داشت.
وفایی و هم هاران ( )26بها بههکهارگیری مهدل  SEAWATبهه
بررسی چگونگی پیشروی آبشور در اثر برداشت بیرویه آب زیرزمینی
در سواحل پرداختند .اعمال هفت نرخ افزایشی مختلف بهرای تهراز آب
نشان داد که این مسئله کاهش گرادیان هیهدرولی ی آب زیرزمینهی و
افزایش نفوذ شوری به آبخوان ساحلی را به دنبال دارد .هم نین انجا
پمپاژ با دبی دو و سه برابر و احداث مانع زیرزمینی به ترتیب منجر بهه
افزایش و کاهش پیشروی شوری شده است .کتاب ی و هم اران ()15
در پژوهش خود با بههکهارگیری مهدل عهددی  SUTRAبهه بررسهی
تأثیرات تغییرات اقلیم در میهزان پیشهروی آب شهور در آبخهوانههای
ساحلی شیبدار پرداختند .نتایج نشان میدهد که تأثیر توأمان افزایش
سطح آب دریا و تغییرات خط ساحلی موجب تشدید پیشروی آب شهور
میگردد که در مناطق ساحلی با شیب کم ،پیشهروی آب شهور بیشهتر
است .رضاپور و هم اران ( )22در تحقیق خود چگونگی پیشهروی آب
شور را تحت شرایط کاهش سطح ایستابی آبخوان مورد بررسهی قهرار
دادند .نتایج بررسی آنها نشان داد که دو عامل اختالف چگهالی بهین
آب شور و شیرین و شیب هیدرولی ی مع وس شده سبب پیشروی آب
شور به داخل آبخوان میگردد .فتحی زاد و هم اران ( )7بهوسیله مدل
 SHARPبه بررسی موقعیت مرز مشترک آب شور و شهیرین در زیهر
حوزه تا ر پرداختند .نتایج پژوهش آنها نشان داد که در مناطق غربی
زیر حوزه تا ر آب شور تا فاصله  4/5کیلهومتری از خهط سهاحلی بهه
داخل آبخوان نفوذ کرده اسهت .هم نهین در نهواحی مرکهزی میهزان
پیشروی آب شور در حهدود  3/5کیلهومتر از خهط سهاحلی مهیباشهد.
کههاردان مقههد و هم ههاران ( )13در پژوهشههی بههه بررسههی اثههرات
زیستمحیطی هجو جبهههای آبشور به آبخهوان سهرایان واقهع در
استان خراسان جنوبی پرداختنهد .نتهایج ایهن پهژوهش نشهان داد کهه
مدیریت برداشت از آب زیرزمینی با استفاده از سناریو مدیریتی کاهش
برداشت آب از منابع زیرزمینی بهمنظور بهبود کیفیت آب آبخوانههای
کویری و ممانعت از تههاجم آبشهور کهویری بهه آنهها بها توجهه بهه
خش سالیهای اخیر ضروری است .کوبانر و هم هاران ( )6در مطالعهه
خود به توسعه یک مدل برای کنترل و جلهوگیری از نفهوذ آبشهور در
آبخههوان سههاحلی دشههت  Silifke-Goksuبهها بهههکههارگیری مههدل
 SEAWATدر طههول دریههای مدیترانههه در ترکیههه پرداختنههد .نتههایج
شبیهسازی نشان داد که آبخوان دشت یادشده به افزایش بهرهبهرداری

شبیهسازي پیشروي آبشور در آبخوانهاي ساحلی

از آب زیرزمینی حساس است .چیتراکهار و هم هاران ( )5بهه بررسهی
الگوی نفوذ آب دریها در دشهت سهاحلی  AlBatinahواقهع در عمهان
پرداختند .مدل ساختهشده برای شبیهسازی دو سناریوی کاهش پمپهاژ
و تغریه مصنوعی با پمپاژ ثابت برای کاهش نفوذ آبشور به کار گرفته
شد .پیشبینیهای مدل نشان داد که بهینهسازی نرخ پمپهاژ و تغریهه
مصنوعی موجب کاهش نفوذ آب دریا در دشهت سهاحلی AlBatinah
میشود.
با مروری بر مطالعات صورت گرفته میتوان بهه اهمیهت بررسهی
مسئله تهاجم شوری در آبخهوانههای سهاحلی بههمنظهور مهدیریت و
برنامهریزی صحیح جهت کاهش اثرات زیانبار آن پی برد؛ بنابراین با
توجه به این ه در آبخوانهای سهواحل شهمالی کشهور ،آب زیرزمینهی
بهعنوان یک منبع اصلی تأمین آب شرب و کشاورزی به شمار میرود
و به علت مجاورت این آبخوانها با دریای خزر ام ان تههاجم شهوری
به این مناطق ساحلی ،نابودی منهابع آب زیرزمینهی و اثهرات مخهرب
زیستمحیطی و اقتصادی وجود خواهد داشت؛ لرا در پژوهش حاضر با
بهکارگیری مدل عددی  GMSاقدا به ارزیابی کمهی و کیفهی منهابع
آب زیرزمینی آبخوان ساحلی ساری -ن ها واقهع در اسهتان مازنهدران،
1
شبیهسازی غلظت کل جامدات محلول و کلراید ،تعیین مرز مشهترک
آب شور و شیرین و پیشبینی نحوه پیشهروی آبشهور طهی زمهان در
آبخوان ذکر شده پرداخته میشود.

مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه

منطقه مورد مطالعه این تحقیهق در محهدوده سهاری -ن ها واقهع
میباشد که بین طولههای جغرافیهاییʹ 52º34تها ʹ 54º44شهرقی و
ʹ 35º56تا ʹ 36º52شمالی در شمال کشور ایران قهرار دارد .مسهاحت
این محدوده  6938/5کیلومترمربع میباشد کهه  970کیلومترمربهع آن
را دشت و مابقی اراضی در ارتفاعات است .سه رودخانه اصهلی تجهن،
ن ارود و سیاهرود آبخوان سهاحلی را تغریهه مهیکنهد .رونهد عمهومی
منحنی های تراز آب زیرزمینی در این دشهت شهرقی -غربهی بهوده و
فواصل منحنیهای همتراز سهطح آب زیرزمینهی در اراضهی مخهروط
اف نهای و جنوبی دشت کم بوده و شهیب هیهدرولی ی آب زیرزمینهی
با می باشد .با حرکت به سمت شمال در اراضی میانی دشت و پایاب
دشههتی فواصههل منحنهیههها افههزایش یافتههه و شههیب هیههدرولی ی آب
زیرزمینی کاهش مییابد .مقادیر توزیع سا نه بارندگی ،تبخیهر و دمها
طی دوره آماری  45ساله ( )1345-90به ترتیب برابر  664میلهیمتهر،
 1176/40میلی متهر و  16/51سهانتی گهراد مهی باشهد ( .)18موقعیهت
1- Total dissolved solids
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محدوده مطالعاتی در ش ل  1نشان داده شده است.
روش پژوهش

در این پژوهش ابتهدا بها بههکهارگیری مهدل  MODFLOWبهه
ارزیابی کمی منابع آب زیرزمینی پرداختهه مهیشهود و نتهایج حاصهل
ازآنجهت شبیه سازی انتقال شوری با در نظر گهرفتن فرآینهد انتقهال،
پراکنههدگی ،انتشههار وارد مههدل  MT3DMSمههیشههود و درنهایههت
خروجیهای حاصل از مدل  MT3DMSجههت شهبیهسهازی انتقهال
شوری بها در نظهر گهرفتن تغییهرات چگهالی وارد مهدل SEAWAT
میشود.
معادالت حاکم

در ایههن پههژوهش ،از مههدل عههددی  SEAWATکههه توانههایی
شبیهسازی سهبعدی جریان آب زیرزمینی بها در نظهر گهرفتن چگهالی
جریان در محیط متخلخل را دارد استفاده شده است .مفههو اساسهی
این مدل عددی ،ترکیب دو نر افزار شهبیهسهاز جریهان آب زیرزمینهی
 )11( MODFLOWو شبیهساز انتقال آ ینده  )29( MT3DMSبهه
یک برنامه واحد جهت حل معاد ت جریان آب زیرزمینی وابسهته بهه
چگالی و انتقال آ ینده میباشد MODFLOW .یهک مهدل تفاضهل
محدود سهبعدی برای شهبیهسهازی جریهان آب زیرزمینهی در شهرایط
ماندگار و غیر ماندگار میباشد .معادله حاکم برای جریان آب زیرزمینی
تحت تأثیر چگالی که توسهط  MODFLOWدر مهدل SEAWAT
حل میگردد به شرح زیر بیان میشود (:)8
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()1

کههه در آن  β ،αو  γمحورهههای مختصههات عمههود بههرهم در
جهتهای اصلی نفوذپریری Kfβ ،Kfα ،و  Kfγههدایت هیهدرولی ی در
سه جهت اصلی ( ρ ،)m/sچگهالی سهیال ( ρf ،)kg/m3چگهالی آب
شیرین ( hf ،)kg/m3ههد آب شهیرین ( Z ،)mارتفهاع بها ی مرکهز
سلول مدل ( Sf ،)mضریب ذخیره ( θ ،)1/mتخلخهل مهؤثر (بهدون

بعد) C ،غلظت امالح (  ،)kg/m3چگالی آب ورودی از منبع تغریهه
یا خروجی از طریق منبع تخلیه ( qs ،)kg/m3نرخ حجمی جریهان بهر
واحد حجم با توجه به تغریه و تخلیه آب در واحد زمان ( )1/sو  tزمان
( )sمیباشد.
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شکل  -1منطقه موردمطالعه
Figure 1- Study area

 MT3DMSسهههاختاری مشهههابه مهههدل  MODFLOWدارد و
بهمنظور شبیهسازی تغییرات غلظت آ یندهههای محلهول بها در نظهر
گرفتن فرآیند انتقال ،پراکندگی ،انتشار و واکنشهای شیمیایی به کهار
میرود .بعد از توسعه و واسنجی مدل جریان ،اطالعات موردنیاز بهرای
شبیهسازی انتقال آلودگی (مانند حجم جریان انتقالیافته بین سلولها)
به این مدل داده میشود ( .)21کد  SEAWATبا بهکهارگیری مهدل
عددی  MT3DMSبه حهل معهاد ت حهاکم بهر انتقهال امهالح کهه
بهصورت زیر بیان میشود ،میپردازد (:)28
N
q
C
()2
 .D.C   .  C  s C s   Rk
t

k 1
کههه در آن  Dضههریب پراکنههدگی هیههدرودینامی ی (Cs ،)m2/s
غلظت امالح ورودی از منبع تغریه یا خروجی از طریهق منبهع تخلیهه
( )kg/m3و ( Rk )k=1, …, Nنرخ تولید یا تجزیهه در واکهنش  Kاز
 Nواکنش متفاوت ( ،)kg/ m3sهستند.
در شبیهسازی جریان وابسته بهه چگهالی و انتقهال امهالح فهرض
میشود که چگالی سیال تنها تابعی از غلظت امالح اسهت و از اثهرات
تغییرات فشار و دما بر چگالی سیال صرفنظر میگهردد ( .)17معادلهه
خطی جهت تبدیل غلظت امالح به چگالی سیال در کهد SEAWAT
بهصورت رابطه ( )3بیان میشود:

()3
  f
C
C

 


مقدار
C
کاربر طی شبیهسازی دارد .برای نمونه اگر واحد متر و کیلوگر بهرای

برابههر  0/7143اسههت کههه
شههبیهسههازی اسههتفاده شههود ،مقههدار
C
بهصورت تقریبی معادل تغییرات چگالی سیال تقسیم بر غلظت امهالح
برای آب شیرین و آبشور میباشد.

در رابطه فوق بستگی به واحهد انتخهابشهده توسهط

مدل مفهومی و مدلسازی کمی آبخوان

مدل مفهومی جریهان آب زیرزمینهی یهک چهارچوب توصهیفی و
ی پارچه است که میتوان با استفاده از آن دادهها و اطالعهات مربهوط
به هیدرولوژی آبهای زیرزمینی را تفسیر نمود .تهیه مهدل مفههومی
مستلز تلفیق دقیق دادهها ،اطالعات و گزارشهای مربوط به آبخوان
و جریان آب زیرزمینی در محدوده مطالعاتی است (.)21
پارامترهای ز برای مدل مفههومی شهامل تهراز آب چهاه ههای
مشاهدهای ،موقعیت و دبی چاههای بههرهبهرداری ،دبهی رودخانهههها،
توپوگرافی سطح زمین ،سنگ کهف ،محهدوده مهدلسهازی و هندسهه
آبخههوان اسههت .تخمههین ضههرایب هیههدرودینامی ی آبخههوان (هههدایت
هیدرولی ی و آبدهی ویژه برای مدل کمی و پراکنهدگی طهولی بهرای
مدل کیفی) و تعیین میزان جریانهای ورودی و خروجی آب زیرزمینی
و تعیین هرگونه منابع تغریهه و تخلیهه آبخهوان از دیگهر پارامترههای
موردنیاز جهت تهیه مدل مفهومی است.

شبیهسازي پیشروي آبشور در آبخوانهاي ساحلی

پس از تهیه مدل مفهومی ،برای انجا مدلسازی عهددی شهب ه
تفاضل محدود با سلولهایی به ابعاد  500 * 500متهر مهورد اسهتفاده
قرار گرفت .در گا بعدی هندسه آبخوان که شهامل مرزههای مهدل و
توپوگرافی سنگ کف و سطح آبخوان است بها اسهتفاده از روشههای
درونیابی در مدل اعمال گردید .یههای تراز ارتفاعی سطح زمهین از
1
دادههای  DEMاستخراج و با استفاده از درونیابی ،کلیه نقاط بهطور
مستقیم به شب ه مدل تعمهیم داده شهد .یهه ارتفهاعی سهنگبسهتر
آبخوان نیز به کمک تفاضل دادههای تراز سطح زمین و نقشه تغییرات
ضخامت آبخوان ساخته شده و از طریق درونیابی وارد مهدل گردیهد.
مدلسازی آبخوان در حالت ماندگار برای مهر  1389و در حالهت غیهر
ماندگار برای یک دوره  4ساله شامل  48دوره تنش از مههر  1389تها
شهریور  1393در نظر گرفته شد .به دلیل کمتر بودن نوسان تهراز آب
زیرزمینی و توازن بین تغریه و تخلیه آبخوان در مهاه اول سهال آبهی،
مهرماه برای شروع مدلسازی انتخاب گردید .در طی این دوره مهدل
واسنجی شد و صحتسنجی نیز بهرای یهک دوره یهکسهاله از مههر
 1393تا شهریور  1394انجا گرفت.
بهها ترسههیم نقشههه هههمپتانسههیل آب زیرزمینههی در نههر افههزار
 ArcGIS10.5با استفاده از آمهار تهراز آب زیرزمینهی  14حلقهه چهاه
مشاهدهای در مهرماه  1389و اعمال آن به سلولهای مدل از طریهق
درون یابی ،شرایط اولیه مدل تعیین شد .مرز ورودی و خروجی آبخوان
شدت جریان وابسته به بهار هیهدرولی ی GHB2در نظهر گرفتهه شهد.
بخشهای جنوبی آبخوان بهعنوان مرز ورودی و بخش شمالی آبخوان
که محل تخلیه جریانهای سطحی رودخانههههای واقهع در محهدوده
مطالعاتی به دریا میباشند مرز خروجهی جریهان در نظهر گرفتهه شهد.
هدایت هیدرولی ی در محدوده آبخوان با توجه بهه نقشهه ههمقابلیهت
آبخوان و نقشه همضخامت یه آبدار به مدل اعمال گردید .بها توجهه
به ناهمگنی آبخوان و متفاوت بودن بافت زمینشناسی منطقه در نقاط
مختلف ،محدوده مطالعاتی موردنظر به چنهدین ناحیهه جههت اعمهال
هدایت هیدرولی ی و آبدهی ویژه تقسیمبندی گردید.
در شرایط غیر ماندگار ،مقهادیر آبهدهی ویهژه براسهاس نتهایج 14
آزمایش پمپاژ و باتوجه به مطالعهات جبهاری و هم هاران ( )12بهرآورد
شده است .متوسط ضریب هدایت هیدرولی ی در آبخوان  10متهر بهر
روز برآورد گردید .مقدار حداکثر ،حهداقل و متوسهط آبهدهی ویهژه بهه
ترتیب  1 ، 8و  3/4درصد در نظر گرفته شد .مقادیر این دو پهارامتر در
مرحله واسنجی تصحیح خواهند شد .میزان نفوذ از بارندگی در سهطح
ناحیه دشتی ساری -ن ا نیز  65/82میلیمتر محاسبه شده اسهت کهه
 9/91درصد از میزان بارندگی سطح دشهت را شهامل مهیشهود (.)18
هم نین با توجه به بافت خاک دشت ،وضعیت کهرت بنهدی و شهیوه
1- Digital elevation model
2- General Head Boundary

273

آبیاری  20درصد از نرخ برداشت چاههای کشاورزی کاهش داده شد و
تحت عنوان تغریه از طریق آب برگشتی کشاورزی به مدل اعمال شد
( .)18با توجه به متغیر بودن مؤلفههههای تغریهه و تخلیهه آبخهوان در
دورههای تنش مختلف ،در شبیهسازی حالت غیر ماندگار ایهن مقهادیر
برای هر دوره تنش متفاوت خواهد بود.
در دشت ساری -ن ا به دلیهل غرقهابی بهودن آبیهاری در فصهول
کشاورزی (کشت غالب منطقهه بهرنج اسهت) تبخیهر از آب زیرزمینهی
صورت نمیگیهرد؛ بنهابراین در فصهول کشهاورزی از تبخیهر و تعهرق
صرفنظر میگردد و در سایر فصول مقدار تبخیر از آب زیرزمینی برابر
 9/78میلیههون متههر م عههب در نظههر گرفتههه شههد ( .)18خصوصههیات
رودخانهها جهت ورود به مدل عددی با توجه به نقشههای حد حریم و
بستر رودخانهها و مقادیر آبدهی در گزارشات بیالن منهابع آب منطقهه
اسههتخراج و در مههدل اعمههال شههد .در ش ه ل  2موقعیههت چههاههههای
بهرهبرداری و مشاهدهای کمی ،سلولهای فعال و غیرفعهال ،مرزهها و
سلولهای مربوط به رودخانه آورده شده است.
مدلسازی کیفی آبخوان

پس از ساخت ،واسنجی و صحتسنجی مدل کمی جریان ،مهدل
کیفی آب زیرزمینی در نر افهزار  MT3DMSتهیهه گردیهد .در مهدل
کیفی که به بررسی پدیده انتقال امهالح در آب زیرزمینهی مهیپهردازد
مانند مدل جریان زیرزمینی نیاز به تعریف شرایط مرزی است .شهرایط
مرزی در نظر گرفته در این مدل شامل مرز با غلظت اولیه معهین کهه
در تما محدوده مدل اعمال شده و مربوط به زمان شروع مدلسهازی
است ،میباشد .مرز با غلظت معین برابر با  35000میلیگر بر لیتر در
قسمت شمالی آبخوان برای پارامتر  TDSو  282/2میلهی اکهیوا ن
بر لیتر (در حدود  10000میلیگر بهر لیتهر) بهرای پهارامتر کلرایهد در
مجاورت دریای خزر اسهت .غلظهت اولیهه مهدل از طریهق درونیهابی
مقادیر غلظت  TDSو کلراید قرائتشده در چاههای مشاهدهای کیفی
( 18حلقه چاه کیفی) در آغاز شبیهسازی (مهر  )89به مدل اعمال شده
است .مقادیر پخشیدگی طولی اولیه ،نسبتهای پراکندگی جانبی افقی
به پراکندگی طولی و پراکندگی جانبی قائم بهه پراکنهدگی طهولی بهه
ترتیب برابر  50متر و  0/1و  0/01در نظر گرفته شهده اسهت ( 2و .)3
مقدار تخلخل در آغاز شبیهسازی در تمامی محدوده مدل برابر  0/35و
ضریب انتشار مل ولی برابر  10 -9متر مربع بر ثانیه منظور گردید .این
مقادیر طی فرآیند واسنجی تصحیح خواهند شد .هم نین اطالعاتی از
قبیل محدوده اجرای مدل ،شب هبنهدی و توپهوگرافی سهطح زمهین و
سنگبستر همانند مدل کمی است .تقسیمبندی زمانی کیفی آبخوان با
گا های زمهانی  6ماههه و بها توجهه بهه دادهههای مهاهههای آبهان و
اردیبهشت در  8دوره تنش از مهر  89تا شهریور  93صورت پهریرفت.
صحت سنجی مدل کیفی به مدت یک سهال شهامل دو دوره تهنش 6
ماهه از مهر  93تا شهریور  94اجرا شد.
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شکل  -2مدل مفهومی آبخوان ساری -نکا
Figure 2- Conceptual model of Sari-Neka

نتایج و بحث
نتایج واسنجی و صحتسنجی مدل کمی

اصو ً یک مدل آب زیرزمینی با عد قطعیتهای مختلفی روبهرو
اسههت .ی ههی از بههارزترین پارامترهههای ایجادکننههده عههد قطعیههت در
شبیه سازی ،پارامترهای هیدرودینامی ی آبخوان (هدایت هیدرولی ی و
آبدهی ویژه) میباشند که باید به نحوی مطلوب ناحیهبنهدی و مقهادیر
مناسبی برای آنها در نظر گرفته شود ( .)1بر این اساس مدل ابتدا در
حالت ماندگار برای گا زمانی مهر  1389با استفاده از دادهههای تهراز
آب مربوط به این ماه و سپس در حالت غیهر مانهدگار در دوره زمهانی
مهر  1389تا شهریور  1393اجرا و واسهنجی شهد .ایهن واسهنجی بها
استفاده از دادههای تراز آب مربوط به این دوره آمهاری بههمنظهور بهه
حداقل رساندن اخهتالف تهراز آب مشهاهداتی و محاسهباتی در محهل
چاههای مشاهدهای به روش سعی و خطا به ترتیب با تغییر محدود در
پارامترهای هدایت هیدرولی ی و آبدهی ویژه انجا شد .ز بهه ذکهر
است که نتایج مدل واسنجی شده در حالت ماندگار بههعنهوان شهرایط
اولیه در شبیهسازی حالت غیهر مانهدگار در نظهر گرفتهه مهیشهود .در

اش ال  3و  4پهنهبندی مقادیر هدایت هیدرولی ی در واسنجی ماندگار
و آبدهی ویژه در ابتدا و انتهای واسنجی غیر ماندگار ارائه شده اسهت.
با توجه به اش ال  3و  4مشخص میگردد مقهادیر ایهن پارامترهها در
نواحی شمالی کمتر و در نهواحی جنهوبی بیشهتر اسهت کهه ایهن امهر
نشاندهنده نفوذپریری کمتر و ریزدانهتر بهودن انهدازه ذرات خهاک در
بخشهای شمالی آبخوان است.
مقایسه مقادیر مشاهداتی در مقابهل مقهادیر محاسهباتی تهراز آب
زیرزمینههی در دوره واسههنجی در ش ه ل  5ارائههه شههده اسههت .نتههایج
بهدستآمده نشاندهنده تطابق قابلقبهول بهین مقهادیر محاسهباتی و
مشاهداتی است.
هم نین در ش ل  6تراز سهطح آب مشهاهداتی و محاسهباتی در
طول زمان واسنجی غیرماندگار در محل دو چاه مشاهدهای به عنهوان
نمونه ارائه شده است.
مقایسه مقادیر مشاهداتی در مقابهل مقهادیر محاسهباتی تهراز آب
زیرزمینی در دوره صحتسنجی در ش ل  7ارائهه شهده اسهت .نتهایج
بهدستآمده نشاندهنده برازش قابلقبهول بهین مقهادیر محاسهباتی و
مشاهداتی است .میهزان خطهای آمهاری مهدل در مرحلهه واسهنجی و
صحت سنجی در جدول  1آورده شده است .میهزان خطاههای آمهاری
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برآورد شده در شبیهسازی مدل کمی حاکی از صحت مدل ساختهشده
میباشد.
ارزیابی مدل کیفی

فرآیند واسنجی در مدل کیفی همانند مدل کمی به روش سعی و
خطا و با تغییر پارامترههای پراکنهدگی افقهی ،نسهبتههای پراکنهدگی
جانبی افقی به پراکندگی طولی و پراکندگی جانبی قائم به پراکنهدگی
طولی صورت پریرفت .در طی مرحله واسنجی مقادیر غلظت  TDSو
کلراید قرائتشده در چاههای مشهاهدهای منتخهب بها مقهادیر غلظهت
شبیهسازیشده توسط مدل طی دوره آمهاری مههر  1389تها شههریور
 1393مقایسه گردید تا میزان خطای آماری مدل به سطح قابل قبولی
از دقت برسد .جهت کنترل روند فرآیند واسنجی مدل کیفهی مقایسهه
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بین مقادیر غلظت  TDSو کلراید قرائتشده در چاهههای مشهاهدهای
در مقابل مقادیر غلظت  TDSو کلراید شبیهسازیشده توسط مدل در
ش ل  8ارائه شده است .همانطور که مشاهده مهیشهود غلظهت آب
زیرزمینی با ضریب تبیین کمتر از  0/85همبستگی کمتری نسبت بهه
مقادیر تراز آب زیرزمینی دارنهد .دلیهل ایهن امهر تهأثیر کهم تغییهرات
پارامترهای مؤثر بر پخش به عنوان تنها عامل ورودی مدل ،بر کاهش
خطای آماری مدل در فرآیند واسنجی است.
اشهه ال  9و  10نیههز مقایسههه بههین غلظههتهههای مشههاهداتی و
محاسباتی را در محل دو چاههای مشاهدهای طی واسنجی مدل کیفی
نشان میدهد.

شکل  -3مقادیر هدایت هیدرولیکی آبخوان (متر بر روز) (الف) بعد از واسنجی( ،ب) قبل از واسنجی
Figure 3- The value of Hydraulic conductivity in aquifer (m/day), (A) after calibration, (B) before calibration

شکل  -4مقادیر آبدهی ویژه آبخوان (الف) بعد از واسنجی( ،ب) قبل از واسنجی
Figure 4- The value of Specific yield in aquifer, (A) after calibration, (B) before calibration
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 (ب) مدل جریان غیر ماندگار، مقایسه تراز آب مشاهداتی و محاسباتی در واسنجی (الف) مدل جریان ماندگار-5 شکل
Figure 5- Comparison of observed and calculated head in the calibration (A) steady state flow model, (B) transint flow model

 تراز آب مشاهداتی و محاسباتی در دو چاه مشاهدهای نمونه-6 شکل
Figure 6- Calculated and Observed groundwater level of two sample observation wells

 مقایسه تراز آب مشاهداتی و محاسباتی در صحتسنجی مدل جریان-7 شکل
Figure 7- Comparison of observed and calculated head in the validation flow model
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 میزان خطای مدل کمی-1 جدول
Table 1- Error in quantitative model

پارامتر
Parameter

میانگین خطا
(Mean error)

میانگین مطلق خطا
(Mean absolute error)

میانگین مجرور خطا
(Root mean squared error)

شرایط ماندگار

شرایط غیر ماندگار

صحتسنجی

Steady state
(m)

Transient state
(m)

Validation
(m)

0.359

-0.244

-0.162

0.553

0.751

0.772

0.621

0.922

0.958

 بعد از واسنجی مدلCl ) (ب،TDS ) مقایسه غلظت مشاهداتی و محاسباتی برای (الف-8 شکل
Figure 8- Comparison of observed and calculated (A) TDS, (B) Cl after calibration model

 مشاهداتی و محاسباتی در دو چاه مشاهدهای نمونهTDS  غلظت-9 شکل
Figure 9- Calculated and Observed TDS concentration of two sample observation wells
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شکل  -10غلظت کلراید مشاهداتی و محاسباتی در دو چاه مشاهدهای نمونه
Figure 10- Calculated and Observed CL concentration of two sample observation wells

شکل  -11مقایسه غلظت مشاهداتی و محاسباتی برای (الف) ( ،TDSب)  CLبعد از صحتسنجی مدل
Figure 11- Comparison of observed and calculated (A) TDS, (B) Cl after validation model

صحتسنجی مدل کیفی جهت تأییهد مهدل در بهازه زمهانی مههر
 1393تا شهریور  1394شامل دو دوره تنش  6ماههه صهورت گرفتهه
است .همبستگی بین غلظتهای  TDSو کلراید شبیهسهازیشهده در
محل چاههای مشاهداتی و غلظت اندازهگیری شده صحرایی در ش ل
 11ارائه شده است .با توجه به مقادیر ضریب تبیین مقادیر مشهاهداتی
و محاسباتی همبستگی قابل قبولی دارند.
پس از اجرای نهایی مهدل کیفهی ،بهرای ارزیهابی نتهایج مهدل از
شاخص های آماری میهانگین مجهرور خطها ،میهانگین مطلهق خطها و
میانگین خطا استفاده گردید که به ترتیب برای پهارامتر  TDSدر دوره
واسنجی مدل غیرماندگار برابر با  1 ،74 ،100میلیگهر بهر لیتهر و در
دوره صحتسنجی برابر با  -18 ،66 ،89میلیگهر بهر لیتهر محاسهبه
گردید .هم نین مقادیر میانگین مجرور خطا ،میانگین مطلهق خطها و

میانگین خطا برحسب میلیگر بر لیتر به ترتیب برای پهارامتر کلرایهد
در واسههنجی غیههر مانههدگار برابههر بهها  -15 ،60 ،81و در مرحلههه
صحتسنجی مدل برابر با  13 ،49 ،65محاسبه شد .نتایج مدل کمهی
و کیفی نشاندهنده دقت قابلقبول شبیهسازی است؛ بنابراین از مهدل
میتوان جهت پیشبینیهای آتی استفاده نمود.
نتایج حاصل از پهنههبنهدی  TDSدر شه ل  12ارائهه داده شهده
است .نتایج نشان میدهد این پارامتر در نواحی نزدیک بهه سهاحل در
شههمال آبخههوان دارای بیشههترین غلظههت و کیفی هت نامناسههب جهههت
بهرهبرداری به دلیل مجاورت با دریای خزر است و از میزان آن در آب
زیرزمینی به سمت جنوب محدوده مطالعاتی کاسته مهیشهود .منهاطق
جنوبی آبخوان وضعیت مطلوبی در نفوذ آبشور دارنهد ،بههنحهویکهه
 TDSکمتر از  1000میلیگر بر لیتهر بخهش اعظمهی از آبخهوان را
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پوشش داده است که این مناطق حاوی آب زیرزمینی با اندکی شوری
میباشد که برای کشاورزی مناسب هستند .مقهادیر  TDSبهه سهمت
شمال آبخوان روند افزایشی دارد و در بخشهای میهانی آبخهوان کهه
عمده چاههای بهرهبرداری در ایهن منهاطق قهرار دارنهد ،مقهادیر آن از
 1000میلیگر بر لیتر تها  2000میلهیگهر متغیهر اسهت .هم نهین
بررسی نقشه مربوط به غلظت کلراید نشان میدهد کهه غلظهت ایهن
متغیر همانند غلظت  TDSدر بخشهای شمالی آبخهوان و در نهواحی
ساحلی به طور چشمگیری افزایش داشته است بهه طهوریکهه غلظهت
کلراید این مناطق از آب زیرزمینی نسبتاً شور تا آب دریا متغیر است.
در ادامه بهمنظور مدلسهازی پیشهروی شهوری بههجهای در نظهر
گرفتن تمامی محدوده مطالعهاتی ،منهاطقی کهه غلظهت  TDSآنهها
بیشتر از مقدار  2000میلیگر بر لیتر است در نظر گرفته شده اسهت.
این انتخاب با توجه به توصهیه نشهریه  FAOمبنهی بهر درنظرگیهری
حداکثر  TDSمجاز جهت مصارف کشاورزی انجا شده است.
ش بیهس ازی ب ا م دل  SEAWATو پ یشبین ی وض عیت
آبخوان
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تغییههرات چگههالی از مههدل عههددی  SEAWATدر محههیط نههر افههزار
 GMS10.0استفاده شده است .گسسته سازی منطقه موردنظر شهامل
شب ههایی با ابعاد  250* 250متر در راستای طول و عرض ،مشهتمل
بر  808سلول فعال و در  5یهه بها توجهه بهه خصوصهیات منطقهه و
ضخامت آبخوان در نظر گرفته شده است .است .ضخامت آبخوان بهه
دلیل وضوح در نمایش  250متر در نظر گرفته شده است .هندسه مدل
و شرایط مرزی مدل در ش ل  13ارائه شده است .مرز جنوبی آبخوان
که جریان آب زیرزمینی برای تخلیه به سمت دریا وارد آن میگهردد و
هم نین مرز شمالی آبخوان که منطبق بر دریای خزر است (خروجهی
آبخوان) بهعنوان مرز با جریان وابسته به بار هیدرولی ی در نظر گرفته
شدهاند .هم نین غلظت  35000میلیگر بر لیتر برای پهارامتر TDS
و غلظت  282/2میلی اکی وا ن بر لیتر (حدود  10000میلیگهر بهر
لیتر) برای پارامتر کلراید به دلیل مجاورت با دریای خزر به مرز شمالی
مدل اعمال شد .میزان برداشت از چاههای واقهع در محهدوده در نظهر
گرفتهشده نیز طبق نتایج آمار استخراجشهده از شهرکت آب منطقههای
مازندران به مدل اعمال گردید.

در این قسمت بهمنظور شبیهسهازی انتقهال آلهودگی تحهت تهأثیر

شکل  -12پهنهبندی (الف) کل جامدات محلول( ،ب) کلر بعد از واسنجی مدل
Figure 12- Zoning of (A) TDS, (B) Cl after calibration model

شکل  -13شرایط مرزی مدل ،دامنه مدل و شبکهبندی مدل
Figure 13- Boundary condition, Model domain and Model discretization
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 (ج) شش سال، (ب) سه سال، پس از (الف) یک سالa-a  در مقطع عرضیTDS  توزیع شوری-14 شکل
Figure 14- Concentration distribution of TDS in the cross section a-a after, (A) 1 year, (B) 3 years, (C) 6 years

 (ج) شش سال، (ب) سه سال، پس از (الف) یک سالa-a  در مقطع عرضیTDS  درصد50  تغییر موقعیت خط هم غلظت-15 شکل
Figure 15- The 50% iso-concentration contour movement for TDS in the cross section a-a after, (A) 1 year, (B) 3 years, (C) 6
years
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 (ج) شش سال، (ب) سه سال، پس از (الف) یک سالa-a  در مقطع عرضیCL  توزیع شوری-16 شکل
Figure 16- Concentration distribution of CL in the cross section a-a after, (A) 1 year, (B) 3 years, (C) 6 years

 (ج) شش سال، (ب) سه سال، پس از (الف) یک سالa-a  در مقطع عرضیCL  درصد50  تغییر موقعیت خط هم غلظت-17 شکل
Figure 17- The 50% iso-concentration contour movement for CL in the cross section a-a after, (A) 1 year, (B) 3 years, (C) 6
years
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پس از اعمال شرایط فوقالرکر در مهدل  ،SEAWATبههمنظهور
بررسی تأثیر سیاست فعلی روند برداشت از آبخوان بر نحهوه پیشهروی
شوری ،مدل برای  6سال آینده با گا زمانی سهالیانه (مههر  1393تها
شهریور  )1400با فرض ثابت ماندن استرسهای وارد بر سیستم اجهرا
و نتایج آن در مقطع عرضی  a-aاستخراج گردید .ز به ذکر است در
تمامی اش ال ارائهشده محور افقی برابر  x=1500mو محور عمهودی
 z=250mاست و دریا در سمت راست واقع گردیهده اسهت .هم نهین
خط هم غلظت  50درصد شوری بهعنوان مرز مشترک بین آبشهور و
شیرین در نظر گرفته شد.
ش لهای  14و  15به ترتیب روند پیشروی شوری و حرکت خط
همغلطت  50درصد شوری برای پارامتر  TDSرا در طی زمان نشهان
میدهد .نتایج حاصل از پیشبینهی مهدل بهرای پهارامتر  TDSنشهان
میدهد که در سال اول پیشبینی مقدار پیشروی خط همغلظت
 50درصد شوری به میزان  240متر بهدستآمده اسهت .در سهال
سو پیش بینی ،میزان پیشروی  265متر شده است که بیانگر افزایش
 10درصدی پیشروی شوری نسبت به ابتدای دوره پیشبینی میباشهد
و در نهایت در انتهای دوره پیشبینی میزان پیشهروی بهه مقهدار 440
متر است که نسبت به ابتدای دوره پیشبینی حدود  80درصد افزایش
نفوذ شوری را شاهد خواهیم بود.
ش لهای  16و  17نشاندهنده نحوه تهاجم شوری و حرکت خط
هم غلظت  50درصد کلراید به سمت آبخوان اسهت .همهانطهور کهه
مشاهده میشود روند تهاجم شوری غلظت کلراید در طی زمان مشابه
غلظت  TDSاست به نحوی که در سال سو و ششم پیشبینی خهط
همغلطت شوری نسبت به ابتدای پیشبینی به ترتیهب بهه میهزان 25
متر و  200متر بیشتر در داخل آبخوان نفوذ میکند .این میهزان نفهوذ
بیشتر ناشی از بهره برداری بدون برنامههریهزی بهوده و سهبب هجهو
جبهههای آب شور از طرف دریا به ساحل میشود.

نتیجهگیری
بحث بهرهبرداری مناسب با کمترین اثرات سوء ی ی از مهمتهرین
موضههوعات در مههدیریت منههابع آب اسههت .بحههث کههاهش سههطح آب
زیرزمینی و شورشدن آبخوانها بخصوص در آبخوانهای شهمالی کهه
در معرض تهاجم جبهههای آب شور قهرار دارنهد بسهیار مههم و حهائز
اهمیت است .در پژوهش حاضر آبخوان دشت ساری-ن ا با استفاده از
مدل عددی  MODFLOWو  MT3DMSشهبیهسهازی جریهان آب

زیرزمینی و انتقال شوری انجا گرفت .پس از ساخت و اجهرای مهدل
جریان آب زیرزمینی ،مدل کیفی آبخهوان جههت شهبیهسهازی انتقهال
شههوری بهها اسههتفاده از غلظههت  TDSو  CLو بهها بهههکههارگیری مههدل
 MT3DMSتهیههه و در همههان دوره شههبیهسههازی مههدل جریههان آب
زیرزمینی و با گا زمانی  6ماهه اجرا گردیده و پس از آن پارامترههای
مؤثر بر پراکندگی واسنجی شد .نتایج مدل کمی و کیفی بیانگر دقهت
با ی مدل شبیهسازی شده است .در ادامه جهت بررسی هجو جبههه
آب شور به آبخوان دشت ساری-ن ا با اسهتفاده از مهدل SEAWAT
به جای در نظر گرفتن تمامی محدوده مطالعهاتی ،منهاطقی کهه دارای
 TDSبا غلظت بیشتر از  2000میلیگر بر لیتر بودهاند در نظر گرفته
شهد .از مههدل سههاخته شههده در محههیط نههر افههزار  SEAWATبههرای
پیشبینی وضعیت پیشروی آب شور در  6سال آینده با فرض اسهتمرار
روند کنونی در تغریه و تخلیه آبخوان ،استفاده گردید .تههاجم شهوری
برای غلظت  TDSو کلراید رفتاری مشابه داشته است به طوریکه در
سال سو و ششم پیشبینی میزان تهاجم شوری به ترتیب حهدود 10
درصد و  80درصد نسهبت بهه سهال اول پهیشبینهی افهزایش یافهت.
هم نین حرکت مرز مشترک آب شور و شیرین به سهمت آبخهوان از
 240متههر در ابتههدای شههبیهسههازی بههه حههدود  440متههر در انتهههای
شبیهسازی رسید .نتایج پیشبینی مدل حاکی از آن است که بها ادامهه
روند کنونی آبخوان و عد تغییر در شرایط فعلی حاکم و بدون در نظهر
گرفتن افزایش یا کاهش برداشت از آبخوان ،ام ان بهم خوردن تعادل
بین آبشور و شیرین ،پیشروی بیشتر آبشور به سمت آبخوان دشهت
وجود دارد .نتایج به دست آمده از تهاجم جبهههای آب شهور دریها بهه
طرف آبخوان نشان میدهد که این موضهوع مطهابق مطالعهات سهایر
محققین است .نقش بهرهبرداری و افزایش آن در پیشروی جبههههای
آب شور تأثیر زیادی داشته که نتایج ایهن مطالعهه بها نتهایج اسهتین و
هم اران در سال  )25( 2019که به بررسی و نقش تههاجم و اینترفهاز
آب شور و شیرین پرداخته بود همخوانی دارد .حفر چاههای غیرمجاز و
اضافه برداشت از چاههای آب مهمترین عهاملی اسهت کهه منهابع آب
شیرین زیرزمینی در دشت ساری-ن ا را مورد تهدید قهرار مهیدههد و
موجب افت تراز آب زیرزمینی و بهتبع آن تسهریع رونهد پیشهروی آب
شور خواهد شد .با توجه به این ه با پیشروی آب شور در آبخوانههای
ساحلی برگشهت آن زمهانبهر و مشه ل اسهت لهرا لهزو مهدیریت و
تصمیمات صحیح بهمنظور جلوگیری از اثرات مخرب زیستمحیطی و
نابودی آبخوان ضرورت مییابد.
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Introduction: The issue of seawater intrusion has become an environmental problem considering the
increasing trend in groundwater extraction from coastal aquifers. Increased groundwater exploitation and lack of
coastal aquifers management have caused seawater intrusion into coastal aquifer. The intrusion has led to the
salinization of aquifers, causing many problems in the exploitation of water resources. This pumping has
continually increased the risk of seawater intrusion and deterioration of freshwater quality in the sari-Neka
aquifer. Seawater intrusion limits the usage of groundwater for agriculture, industry, and public water supply.
Materials and Methods: For the present study, Sari-Neka aquifer was selected. The study area is located in
the southern shores of the Caspian Sea, in the northern part of Iran. The MODFLOW version 2000 is used to
simulate a steady-state and transient groundwater flow system in Sari-Neka aquifer. To simulate solute transport,
MT3DMS and SEAWAT are used. In MT3DMS, advection package, dispersion, and source/sink mixing
packages are used. The numerical code MT3DMS does not consider the effect the density. Thus, SEAWAT-Variable Density Flow package was initialized. The necessary data for modeling of groundwater flow can be
categorized into water resources data, meteorological data, hydrodynamic characterization, topography map, and
geological information. To build the flow model, flow type (steady-state and transient state), initial conditions
(groundwater level in September 2010 for the steady-state) and type of boundary conditions (general head
boundary), flow package (LPF package), temporal discretization (48 monthly stress periods from September
2010 to August 2014 in transient condition) and monthly time steps were assigned to the model. To prepare the
flow and transport model grid, the study area was discredited horizontally into 3694 active square cells (500×500
m). The MT3DMS model was used to simulate the qualitative changes on the aquifer surface and the SEAWAT
model to simulate the depth of the aquifer. Therefore, the conceptual model of solute transport was prepared by
making the necessary changes in the conceptual flow model. September 2010 groundwater level data and TDS
and Cl data are taken as the initial conditions in the flow and transport model, respectively. The Caspian Sea
bordering the study area in the north is represented by a constant TDS concentration of 35000 mg/l and constant
CL282.2 meq/l. In this model, we entered the water heads of the observation wells, hydraulic conductivity,
storage coefficient, effective porosity, aquifer discharge, and aquifer recharge, porosity, Coefficient of molecular
water diffusion, Longitudinal dispersivity, Horizontal transverse dispersivity, vertical transverse dispersivity.
Results and Discussion: The calibration of the flow model was carried out for both steady and transient
conditions using the trial and error approach. Monthly groundwater levels of data from 14 observation wells
were used for calibration purposes. Steady-state calibration for the flow model was performed by comparing the
observed groundwater levels and calculated values of groundwater levels in September 2010. During calibration,
hydraulic conductivity values were adjusted, until groundwater level values calculated by MODFLOW were
matched the observed values within an acceptable level of accuracy (±1m). After steady-state calibration, the
transient model was simulated for the four year period between September 2010 and August 2014 that was
divided into 48 stress periods with monthly time steps. At the end of flow model calibration, the resulting
hydraulic conductivity ranged from 5.3 to 21. 6 m/day, while the resulting specific yield values were from %3.4
to % 5.9. The validation flow model was simulated for the period between September 2010 and August 2014 (12
stress periods). The values of the correlation coefficient in the steady-state model, transient model and validation
model in the flow model were obtained 0.99, 0.98, and 0.97, respectively. The results illustrate a good agreement
between the observed and calculated groundwater levels. The transport model was calibrated using TDS and CL
concentration data from September 2010 to August 2014 (8 stress periods) by adjusting parameters affecting the
dispersion process. To confirm the accuracy of the model, TDS and CL concentration data from August 2014 to
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September 2015 were used for validation purposes. By considering the TDS and Cl concentration in September
2010 as the initial condition, the transient model was run. Transport model calibration was achieved through a
trial-and-error. The values of the correlation coefficient in the transport model for TDS are obtained 0.83 and
0.87 in the transient model and validation model, respectively. The values of the correlation coefficient in the
transport model for CL were obtained 0.82 and 0.86 in the transient model and validation model, respectively.
Conclusion: After the validation of transport model and assuming all the hydrogeologic conditions remain, a
predictive 6-year simulation run using SEAWAT model indicates that further seawater intrusion into the coastal
aquifers can occur in the study area.
Keywords: Coastal aquifer, Salt concentration, Sari-Neka aquifer, Seawater intrusion

