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مقاله علمی-پژوهشی

مطالعه آزمایشگاهی تداخل آب شور و شیرین کمعمق بر توزیع شوری در ناحیه اشباع و
غیراشباع با استفاده از مدل فیزیکی
حسین ربانیها ،1عبدالمجید لیاقت ،*2مسعود سلطانی
تاریخ دریافت1399/4/5 :
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تاریخ پذیرش1399/5/22 :

چكيده
اختالط آب شور و شيرين در آبخوانهاي نزديك ساحل درياها و حاشيه شورهزارها باعث محدوديت استفاده از منابع آبزيرزميني باكيفيت ميگردد.
از طرف ديگر افزايش غلظت آبخوان آب شور در نتيجه تبخير از سطح خاك و كاهش هد فشاري در آبخوان شيرين در نتيجه برداشت بيرويه از آبخوان،
باعث پيشروي جبهه اختالط ،به س مت آبخوان آب شيرين خواهد شد .در اين تحقيق با ساخت مدل فيزيكي ،ناحيه اختالط و نحووه توزيوع نموك در دو
قسمت اشباع و غيراشباع محيط متخلخل مورد بررسي قرار گرفته است .چهار سناريوي مختلف هيدروليكي شامل سطح ايستابي برابر آب شور و شيرين،
سطح آب شيرين باالتر از آب شور و دو سطح ايستابي شور باالتر ( 10و  15سانتيمتر) از آب شيرين در آبخوان مورد بررسي قرار گرفت .غلظت آب شور
 20 dS/mو غلظت آب شيرين  0/98 dS/mبود .ابعاد مدل فيزيكي برابر با  4×1×1متر بود .نتايج نشان داد شكل سطح ايستابي ،عامل مهمي در نحوه
توزيع و پراكنش شوري در هر دو ناحيه اشباع و غيراشباع مي باشد .با كاهش سطح آب در مخزن آب شيرين به ميزان  10و  15سانتيمتر مرز بين ناحيه
كمشور و شور در زير سطح ايستابي به ترتيب  55و  96سانتيمتر پيشروي و با افزايش سطح آب در مخزن آب شيرين بوه ميوزان  5سوانتيمتور ،هموان
ناحيه  28سانتيمتر پسروي داشته است.
واژههای كليدی :آبخوان كمعمق ،جبهه اختالط ،گراديان هيدروليكي ،محيط متخلخل ،مدل فيزيكي
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32 1

ايران از جمله كشورهاي خشك دنياسوت و سوطح گسوتردهاي از
اراضي آن در معرض شوري قرار دارد ،به طوري كه چهوارمين كشوور
شور در آسيا اسوت (آذري و همكواران .)1381 ،بور اسواا اطالعوا
مستخرج از نقشه يك ميليوونيم منوابع و اسوتعداد خواكهواي ايوران،
اراضي داراي خاكهاي با درجوا مختلوف شووري مسواحتي معوادل
 55/6ميليون هكتار ( 34درصد مساحت كل كشور) را در بر ميگيرنود
كه اكثر آنها در فال مركزي و دشتهاي سواحلي جنووب و دشوت
خوزستان قرار دارند (بنائي .)1380 ،از مجمووع  6/8ميليوون هكتوار از
اراضي كشاورزي كشور كه داراي درجا مختلف شوري هسوتند 4/3
 -1دانشجوي كارشناسي ارشد آبياري و زهكشي ،گروه مهندسوي آبيواري و آبواداني
دانشگاه تهران
 -2استاد گروه مهندسي آبياري و آباداني دانشگاه تهران
 -3استاديار گروه علوم و مهندسي آب دانشگاه بين المللي امام خميني (ره) ،قوزوين،
ايران
)Email: aliaghat@ut.ac.ir
(* -نويسنده مسئول:

ميليون هكتار به غير از شووري محودوديت ديگوري ندارنود (موممني،
 .)1389پيشروي شوري از شورهزارها و كويرهوا بوه سومت منوابع آب
شيرين و زمين هاي كشاورزي مي توانود مشوكال جودي بوه هموراه
داشته باشد.
بارلو و ريچارد گزارش كردند كه اگرچه پيشروي آب شور ميتواند
از راههاي مختلف و تحت شرايط متفاوتي اتفاق بيافتود ،لويكن خطور
پيشروي آب شور ميتواند به عوواملي ماننود مقودار عقوب نشويني در
مقايسه با مقدار تغذيه ،تفاو مقودار تغذيوه و تخليوه ،سواختار زموين
شناسي آبخوان ،توزيع خواص هيودروديناميكي و ناپايوداري يوا عودم
تعادل شرايط ،نسبت داده شود .بررسي اثر هر يك از عوامل فووق بور
پيشروي آب شور و ناحيه اختالط در شرايط واقعي امري بسيار دشووار
و غيرممكن است ،به همين دليل مدلهاي فيزيكي و عددي به عنوان
يك راه حل كه به راحتي اين عوامل را به هم مربوط ميسازند ،مورد
استفاده فراوان قرار گرفتهاند (.)Barlow and Reichard, 2010
مدلسازي به صور عددي و فيزيكي ابوزاري اسوت كوه باعوث
ميشود پديدههاي بلند مد در طبيعت ،در زمان كوتاه و تحت شرايط
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گوناگون مورد بررسي قرار گيرد .گوسوامي و كلمنت پيشروي آب شور
را كه با رنگ (ردياب) ،مشخص شده بود در محيط متخلخل براي سه
حالت در مقيواا آزمايشوگاهي بررسوي كورده و مورز مشوترك را در
زمانهاي متفاو  ،برداشت نمودند .آنهوا از مشواهدا تجربوي خوود
نتيجه گرفتند كه ناحيه انتقالي بين آب شوور و غيور شوور ،در هور دو
حالت شرايط ماندگار و ناماندگار روشن و مشوخص يوا غيور تودريجي
است (.)Goswami and Clement, 2007
احمدي و همكاران ( )1396نتايج حاصل از مشاهدا گوسوامي و
كلمنت را به صور عددي شبيهسازي نمودند .ايشان در ايون مطالعوه
سه حالت جريان پايدار ،جريان گذرا تحت پيشروي آب شور و جريوان
گذرا تحت پسروي آب شور را به صور عوددي بوا اسوتفاده از مودل
 CTRAN/Wو  SEAWATشبيه سازي نمودند .نتايج آ نهوا نشوان
داد مووودلهووواي  CTRAN/Wو  SEAWATدقوووت بوووااليي در
شبيهسازي موقعيت و حركت جبهه آب شور دارا ميباشند( .احمودي و
همكاران)1396 ،
ابراهيمي آذرخواران و همكاران ( )1392تداخل آب شور و شيرين
در اثر برداشت بيرويه از منابع آب زيرزمينوي را در تواالب ميقوان بوه
صور عددي بررسي كردند .ايشان بوا اسوتفاده از بسوته نورمافوزاري
 GEOSTUDIOجبهه شوري را مدل نمودند .پو از در نظرگورفتن
سناريوهاي مختلف احداث بند زيرزميني ،به عنوان سناريوي برتر براي
مديريت و كنترل جبهه آب شور پيشنهاد گرديد (ابراهيمي آذرخواران و
همكاران .)1392 ،رانجان و همكاران اثر متقابل آب شور و آب شيرين
را در حوضه رودخانه واالو در سريالنكا به صور عددي شوبيهسوازي
نمودند .ايشان با استفاده از هدايت هيدروليكي اصوال شوده ،مودل را
بووراي شوورايط واقعوي واسوونجي كردنوود .نتووايج آنهووا نشووان داد كووه
مدلسازي عددي به خوبي ميتواند براي شبيهسازي نيمرخ شوري در
ايون شوورايط اسوتفاده شووود ( .)Ranjan et al., 2007افالطوووني و
همكاران ( )1391بوا اسوتفاده از دادههواي سوطح ايسوتابي و هودايت
الكتريكي منطقه قزوين و زهكش حائول ،تغييورا سوطح ايسوتابي و
شوري را با به كارگيري نرمافزار  PMWIN5.3شبيهسازي كرده و به
ضرايب تبيين  %85براي سطح ايستابي و  %93براي شووري رسويدند
(افالطوني و همكاران .)1391 ،سوتودهنيوا و همكواران ( )1393نقوش
مثبت زهكش حائل در دشت قزوين را تاييد و ميانگين كاهش شوري
در آب زيرزميني را براي سال اول پايش ،حودود  13/6درصود اعوالم
كردند (ستودهنيا و همكاران.)1393 ،
جوهانسن و همكاران يك مدل رياضي براي شبيهسازي دادههاي
آزمايشگاهي جريان با دانسيته متغير ،در مودلي بوه ابعواد 20×20×20
سانتيمتر ارائه نمودنود .ايشوان بوا اسوتفاده از آنواليز حساسويت روي
پارامترها و مدلسازي معكوا دريافتند ،در  %10از نمونهها ،مدل بوه
ضريب انتشار عرضي ،بيشترين حساسويت را دارد .همچنوين دريافتنود
شبكهبندي مكاني بسيار زياد (نزديك به  16ميليون) براي نمونههواي

با غلظت باال ضروري اسوت ( .)Johannsen et al., 2002معقوولي و
همكاران ( )1395پيشروي شوري از شورهزار مركزي دشت قزوين بوه
سمت اطراف را با استفاده از مدل پيشوروي شووري در آبخووانهواي
ساحلي شبيهسازي نمودند .ايشان به اين نتيجه رسيدند كه با كواهش
شوري آبخوان باالدست شورهزار ،پيشروي شووري افوزايش موييابود.
همچنين دريافتند با افزايش عمق زهكش احداث شوده بوراي كنتورل
شوري ،مرز مشترك آب شور و بسيار شور ،عقب مينشيند (معقوولي و
همكاران.)1395 ،
سيرپايي و همكاران تداخل آب شور و آبخووان آزاد شويرين را در
همجواري ساحل مودل كردنود .ايشوان بوا اسوتفاده از مودل فيزيكوي
( 180×120×1/5سانتيمتر) شرايط تزريق آب شيرين ،برداشوت از آب
شور و حائل زيرزميني را بررسي نمودند .نتايج آنوان نشوان داد رابطوه
گيووبن-هرزبوور بووه خوووبي مقوودار برداشووت آب و نفوووذ آب شووور را
شبيهسازي ميكند (.)Sriapai et al., 2012
نورآبادي و همكاران تاثير غلظت آب شور و گراديان هيودروليكي
را بر جبهه شوري با استفاده از مدل فيزيكي مورد بررسي قورار دادنود.
نتايج آن ها نشان داد پسروي آب شوور در زموان كمتوري نسوبت بوه
پيشوروي آب شوور اتفواق مويافتود (.)NoorAbadi et al., 2017
معماري و همكاران پيشروي آب شور در ساحل دريا بوا بوه كوارگيري
مدل فيزيكي و عددي  MODFLOWبه صور جريان شعاعي مورد
بررسي قرار دادند .نتايج حاكي از الگوي پيشروي و پسروي غيرمتقارن
آب شور بود ( .)Memari et al., 2020تغذيوه منونوعي آب شويرين
براي كواهش پيشوروي آبشوور در آبخووان آزاد بوا اسوتفاده از مودل
فيزيكي و عددي شبيه سازي شده و نتايج نشان داد كه بهترين مكوان
تغذيووه منوونوعي بوواالي پنجووه پيشووروي اب شووور موويباشوود
(.)Mahdizadeh et al., 2020
در پژوهشهاي نامبرده توداخل آب شوور در شورايط اشوباع و بوا
شوري بسيار زياد كه منجر به تفاو قابل توجه در چگالي آب شوور و
آب شيرين ميشود ،مورد بررسي قرار گرفته اسوت .ايون پوژوهش بوه
منظور بررسي تداخل آب شور و شيرين با اختالف شوري كمتر ،در دو
ناحيه اشباع و غير اشباع در جوار سطح ايستابي كمعموق انجوام شوده
است .همچنين اثر گراديانهاي هيودروليكي مختلوف بور روي توزيوع
شوري مورد بررسي قرار گرفته است.

مواد و روشها
در ايوون آزمووايش ،موودل فيزيكووي از جوون آهوون بووه ابعوواد
 400×100×100سامتي متر ،استفاده شد .براي جلوگيري از نشوت آب
بعد از ساخته شدن مدل ،تمام درز و شكافها از داخل به وسيله جوش
آهن ،جوشكاري شد .در دو طرف مودل دو مخوزن آب بوه طوول 21
سانتي متر تعبيه شد و براي جلوگيري از زنگزدگوي و ايجواد خطوا در
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نمونهبرداريها ،تمام سطو با رنگ مخنوص آهن رنگ شود .خواك
مورد استفاده از منالح رودخانهاي تهيه شده و ارتفاع آن در مودل 70
سانتيمتر موي باشود .خواك داخول مودل بوه صوور اليوههواي 20
سانتيمتري ريخته شد .پ از پر شدن مخوزن ،بوراي همگون شودن
خاك و حنول دانسيته طبيعي ،سه بار با فاصله يك هفته روي سطح
خاك شرايط ماندابي ايجاد شد و پ از آن آزمايشا شوروع گرديود.
مخازن آب با استفاده از ورق آهني پانچ شده و توري پالستيكي ريز از
خاك جدا شدند تا مانع از ريزش و شسته شدن خاك گردد (شكل.)1-
در باالي مدل دو ظرف پالستيكي استوانهاي غيور شوفاف بوه عنووان
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منبع تامين سطح آب دو مخازن تعبيه شد .ظورف آب شويرين بوا آب
شرب با شوري تقريباً  0/98دسيزيمن بر متر و ظورف آب شوور بوا
استفاده از نمك طعام و شوري  20دسيزيمن بر متر پر شود .سوطح
آب مخازن در دو طرف مدل به وسيله سرريز ثابوت نگوهداشوته شود.
براي تثييت سطح آب درمخازن آب شور و شيرين ،جريان آب به طور
مستمر از ظروف آب شور و شويرين بوه مخوازن برقورار بوود .شووري
مخزن آب شور در طوول آزموايش نمونوهبورداري و بوه طوور مرتوب
اندازهگيري ميشد تا مقدار آن طي زمان تغيير نكرده باشد.

آب شور

شير ورودي جريان

آب شيرين

ظروف آب

مخازن آب
كنترلكننده سطح آب

شكل  -1شمای كلی مدل و مخازن آب شور و شيرین

خاك مورد استفاده شامل  67/82درصد شن 10/14 ،درصد سيلت
و  22/03درصد را بود كه بافت آن با توجه به درصود ذرا خواك،
لوم رسي-شني تعيين شد .هدايت هيدروليكي خاك با استفاده از روش
بار افتان اندازهگيري و  1متر بر روز برآورد گرديد.
در اين تحقيق چهار حالت شامل -1 :سطح آب شيرين و شوور در
 25سانتيمتري از كف  -2سطح آب شيرين  15سوانتيمتور و سوطح
آب شووور در تووراز  25سووانتيمتوور از كووف  -3سووطح آب شوويرين 30
سانتيمتر و سطح آب شور  25سانتيمتر از كف  -4سطح آب شويرين
 10سانتيمتر و سطح آب شور در تراز  25سانتيمتري انجوام شود .در
شرايط واقعي با برداشت و يا تغذيه آب زيرزميني گراديان هيودروليكي
و جبهه پيشروي شوري در دشتها تغيير مينمايد .از اين رو توراز آب
شور در زمان انجام طر ثابت نگه داشته شد و تغييرا در سوطح آب
شيرين اعمال شد تا شرايط واقعي شبيهسازي شود.
در هر آزمايش در روزهاي مختلف از خاك نمونوهبورداري انجوام
ميگرديد .نمونهها با استفاده از آگر از بواال در سوه عموق و  6فاصوله
(مجموعاً  18نقطه) برداشته و براي اندازه گيري رطوبت و شووري بوه
آزمايشگاه منتقل مي گرديد .حفره ايجاد شده توسط آگر پ از نمونوه

برداري با خاك همان محل پر شده و در نمونهبرداري بعدي براي بوه
حداقل رساندن خطا از آن محل نمونهبرداري صور نميگرفت .عمق
دادهبرداري بين  20تا  70سانتيمتري از سطح ميباشد .از آنجواييكوه
مدل فيزيكي در فضاي باز قرار داشت ،بديهي است كه به علت تبخير
از سطح خاك نمك در اليه سطحي تجمع پيدا كرده و مستقل از نوع
آزمايش به طور پيوسته منجر به افزايش شوري اليوه سوطحي خواك
شود .به همين دليل اندازهگيريهاي شوري خاك ،شامل هر دو ناحيه
اشباع و غير اشباع محيط متخلخل انجام شد و شوري سطح خواك را
شامل نميشود.
نمونه هاي خاك در ظروف فلزي به آزمايشگاه منتقول و رطوبوت
آن ها به روش وزني اندازهگيري شد .پ از خشك شدن نمونوههوا و
اندازهگيري وزن خشك آنها ،به هر كدام مقدار مشخنوي آب مقطور
اضافه شد تا به محلول فوق اشباع تبوديل شووند .بوراي انودازهگيوري
شوري 24 ،ساعت پ از اضافه كوردن آب بوه نمونوه خواك خشوك
شده ،شوري محلول اندازهگيري شود و بوا اسوتفاده از رابطوه ( )1و بوا
دسترا بودن ميزان رطوبت خاك ،شووري محلوول خواك محاسوبه
گرديد.
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w 1 c1  w 2 c2

()1

كه در آن  w1مقدار آب اوليه نمونه خاك ] C1 ،[Mشووري اوليوه
خاك ] w2 ،[dS/mمقدار آب در زمان اندازه گيري شوري ] [Mو C2
مقدار شوري ثانويه ] [dS/mكه اندازهگيوري شوده اسوت .رابطوه (،)1
بيالن جرمي در نمونه مي باشد،كه ارتباط بين مقدار آب و شوري اوليه
و ثانويه (پ از اضافه كردن آب) را نشان مويدهود .در رابطوه فووق
مقدار  C1مجهول ميباشد .پ از اندازهگيري شوري نمونههوا بوراي
بررسي بهتر و حذف اثر رطوبت ،شوريها بوه شووري عنواره اشوباع
تبديل شدند و با استفاده از نرمافوزار  Arcmapبوه روش كريجينوگ،
درون يابي انجام شده و نقشه رستري پراكنش شوري درمودل بدسوت
آمد .كريجينگ يك روش تخمين و دورنيابي است كه بور منطوق "
ميانگين متحرك وزندار" استوار اسوت .هموارسوازي يوا نورم شودن
تغييرا هنگام درون يابي ،از ويژگيهاي ايون روش اسوت (قهورودي
تالي.)1381 ،

نتایج و بحث
به منظور ارزيوابي توداخل آب شوور و شويرين در گراديوانهواي
مختلف و تاثير آن بر روي ناحيه غير اشباع خاك اين پژوهش صور
گرفووت .نتووايج ايوون آزمووايش نحوووه تغييوورا و توزيووع شوووري را در
سووناريوهاي مختلووف مووورد بررسووي قوورار داده اسووت .مشخنووا
آزمايشهاي انجام شده در جدول  1قابل مشاهده است.
بدون داشتن اطالعا جهت جريان آب درون مدل ،تحليل نتوايج
پراكنش شوري ممكن نيست ،لذا با استفاده از حل تحليلي معادله يك
بعدي بوسينسك (رابطوه  )2پروفيول سوطح ايسوتابي در آزموايشهوا

محاسبه شد .مقدار تبخير با استفاده از دادههاي تبخير از تشتك تبخير
ايستگاه هواشناسي دانشگاه تهران واقع در مزارع آموزشي دانشوگاه در
روز هاي آزمايش محاسبه گرديد .براي تبديل تبخير از تشت ،به تبخير
از سطح خاك ضريب  0/5در دادههاي تبخير ضرب شد.

d
dh
(h )  e
dx dx

()2

k

كه در آن  kهدايت هيدروليكي اشباع ] h ،[LT-1هد كول ]x ،[L
طول ] [Lو  eتبخير ][LT-1

kh2  ex2  C1x  C2

()3

با جايگذاري شرايط مرزي در هر آزمايش (سطح آب در دو طورف
مدل) معادله زير (رابطه )3-داراي جواب صريح ميباشد:
()4
(h12  h 22 )x e
2
h  h1 
 (L  x)x
L
k
در آزمايش اول سطح آب شور و شيرين در دو طرف مودل برابور
بوده و در تمام مد آزمايش در  25سانتيمتري از كف ،نگوه داشوته
شده است .پ از گذشت زمان شش روز از شروع آزموايش ،تغييورا
سطح ايستابي بسيار ناچيز بود .در واقع بعد از اين زمان ،محيط اشوباع
كامالً به تعادل رسيده و از نظر هيدروليكي شرايط ماندگار بود .پروفيل
سطح ايستابي (خط آبي در شكل  )2به علوت وجوود تبخيور از سوطح
خاك بوه صوور مقعور درآموده و كمتورين ارتفواع آن (حودود 21/5
سانتيمتر از كف) در وسط مدل فيزيكي واقع شده است .كه با عالمت
ضربدر در شكل  2مشخص شده است.

جدول  -1مشخصات هر یك از تيمارهای آزمایشی
شماره آزمایش
1
2
3
4

سطح آب شور

سطح آب شيرین

(سانتیمتر)
25
25
25
25

(سانتیمتر)
25
15
30
10

مدت زمان آزمایش (ساعت)

ميانگين تبخير از تشتك تبخير (ميلیمتر بر روز)

144
144
141
137

10/1
9/1
7/1
5/7

با شروع آزمايش و برقراري جريان به طور همزمان از طرفين ،در
سمت چپ آبشويي اتفاق افتاده است و در سمت مخوزن آب شوور بوه
علت بيشتر بودن شوري آب از شوري اوليه ،شوري افزايش پيدا كورده
است .در شكل  ،2توزيع مكاني شووري در صوفحه قوائم (در راسوتاي
جريان و راستاي عمود بر جريان) و نحوه تغييرا آن در پايان آزمايش
به صور منحنيهاي هم شوري نشان داده شدهاست .در اين شوكل
محور افقي فاصله از مخزن آب شيرين و محور عمودي فاصله از كف

مدل فيزيكي ميباشد.
محل قرار گيري نقطه حداقل سطح ايستابي (نقطه تعقر) ،معورف
اين است كه از طرفين تا آن نقطه جريان برقرار ميشود .با توجوه بوه
اين نكته و مقايسه حالت اوليه و نهايي ،مشوهود اسوت كوه شووري از
سمت راست تا وسط مدل حركت نموده و باعث افزايش شوري در آن
نقاط شده است .از طرفي به علت تبخير از سطح خاك ،آب و نمك به
طرف باال حركت نموده و با تبخير شودن آب ،نموك در خواك بواقي

مطالعه آزمایشگاهي تداخل آب شور و شيرین کمعمق بر توزیع شوري در ناحيه اشباع و غيراشباع با استفاده از مدل فيزیكي

ميماند و باعث افزايش شوري در ناحيه غير اشوباع خواك مويشوود.
افزايش شوري به علت تجمع نمك ،در نزديكي مخزن شور ،بيشوتر از
نووواحي ديگوور اسووت .در نووواحي نزديووك بووه مخووازن آب ،گراديووان
هيدروليكي زياد ميباشد و باعث ميشود كه حركت اموال سوريعتور
اتفاق بيافتد و هر چه به سمت وسط مدل حركت ميكند از گراديوان
هيدروليكي كاسته شده و از سهم حركت تودهاي كاسته ميشود.
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در آزمووايش دوم (سووطح آب شووور  25و سووطح آب شوويرين 15
سانتيمتر از كف) گراديان هيودروليكي بوه طورف مخوزن آب شويرين
وجود دارد كه باعث ميشود انتقال امال به صور تودهاي بيشوتر از
پخشيدگي اتفاق بيافتد (شكل  .)3اختالف سطح آب در دو طورف 10
سانتيمتر بوده كه باعث ميشود گراديان هيودروليكي جريوان 0/028
متر بر متر باشد.
(سانتیمتر)
20
60ارتفاع 40

شرایط اولیه

0

(سانتیمتر)
20
60ارتفاع 40

شرایط نهایی

0

D

300

24 - 26
26 - 28

240

20 - 22
22 - 24

180

فاصله از منبع شیرین (سانتیمتر)

16 - 18
18 - 20

12 - 14
14 - 16

120

8 - 10
10 - 12

60

4-6
6-8

0

0.98 - 2
2-4
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(سانتیمتر)
20
60ارتفاع 40

شرایط اولیه

0

(سانتیمتر)
20
60ارتفاع 40

شرایط نهایی

0

D

300

24 - 26
26 - 28

240

20 - 22
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16 - 18
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در اين حالت سطح ايستابي مانند حالت يك تقعر داشوته و مقودار
كمينه سطح آب در فاصله  49سانتيمتري از مخزن آب شيرين است.
در واقع اختالف ارتفاع سطح آب در دو مخوزن باعوث متمايول شودن
نقطه كمينه به سمت مخزن با سطح آب كمتر شده است .اين مسوئله
باعث پيشروي جبهه شوري به سمت مخزن آب شويرين شوده اسوت.
پيشروي شوري در اليه كف (اليه اشباع) بسيار مشهودتر از پيشوروي
شوري در اليه غير اشباع خاك ميباشد (شكل  .)3اختالف بين نقطوه
مينيمم و تراز آب شيرين بسيار كوم بووده و در حودود  3/6ميلويمتور
ميباشد و همانطور كه در شكل  3قابل مشاهده است فقوط در كوف
مدل باعث به عقب رانده شدن امال شده است .در نزديكوي مخوزن
آبشور ،شيب سوطح آب و بوه تبوع آن گراديوان هيودروليكي 0/053
متربرمتر مي باشد و به علت تبخير از سطح خاك با حركت بوه سومت
مخزن شيرين ،از مقدار گراديوان هيودروليكي كاسوته مويشوود .ايون
كاهش تا نقطه حداقل سطح ايستابي ادامه دارد تا به صوفر مويرسود،
سپ با گذر از نقطه مينيمم سطح ايستابي و نزديك شدن بوه منبوع

آب شيرين ،گراديان هيدروليكي افزايش مييابود و در نزديكوي منبوع
شيرين  -0/014مي شود .تفواو عالموت گراديوانهوا در دو طورف،
بيانگر تفاو در جهت جريان است.
بووا قوورار دادن شوورايط موورزي حالووت سوووم (سووطح آب شووور 25
سانتيمتر و سطح آب شيرين  30سانتيمتر) در حول تحليلوي معادلوه
سطح آب (رابطه ،)3-پروفيل سطح آب مانند حاال قبل ،مقعر بوده و
داراي نقطه مينيمم مي باشد (شوكل .)4-نقطوه كمينوه سوطح آب در
نزديكي مخزن شور در فاصله  280سانتيمتوري از مخوزن شويرين و
ارتفاع  24/62سانتيمتري از كف مدل ميباشود .بوا توجوه بوه مكوان
هندسي پروفيل سطح آب مشخص است كه جريوان از دو طورف وارد
خاك مي شود .شوري اوليه در نواحي نزديك به مخزن آب شور بيشتر
از شوري آب داخل مخزن ميباشد و باعث ميشود كه بوا وارد شودن
آب شور ،آبشويي اتفاق ميافتد و امال موجود با حركت آب جابوهجوا
شوند .ولي همانطور كه در شكل  4مشخص است جا بهجايي شوري
تا محل قرارگيري مينيمم سطح ايستابي اتفاق افتاده است.
(سانتیمتر)
20
60ارتفاع 40

شرایط اولیه

0

(سانتیمتر)
20
60ارتفاع 40

شرایط نهایی

0
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در باالي سطح ايستابي در نواحي نزديك به منبع شور با حركوت
آب شور به سمت سطح خاك و در اداموه بوا تبخيور از سوطح خواك،
شوري افزايش داشته است .از طرفي در سومت منبوع آب شويرين بوه
علت هد بيشتر ،پيشروي آب و به تبع آن آبشويي بيشتري اتفاق افتاده
و تا فاصله  280سانتي متري كوه محول قورار گيوري مينويمم سوطح
ايستابي است اثرگذار بوده است .خطوط سبز كمرنگ تا قهووهاي كوه

شوري بين  6 -18دسي زيمن بر متر را شامل ميشود ،ابتدا حالوت
مايل دارند و در حالت نهايي به علت حركت موئينه آب شور از طورف
راست و آب كم شور از طرف چپ حالت عمودي بوه خوود گرفتوهانود
(شكل .)4
اختالف بوين سوطح آب در دو طورف مودل ( 15سوانتيمتور) در
آزمايش ( 4سوطح آب شوور  25سوانتيمتور و سوطح آب شويرين 10

مطالعه آزمایشگاهي تداخل آب شور و شيرین کمعمق بر توزیع شوري در ناحيه اشباع و غيراشباع با استفاده از مدل فيزیكي

سانتيمتر) باعث شده كه حداقل سطح ايستابي بر سطح آب در مخزن
آب شيرين منطبق باشد (شكل  .)5شكل  5نشان ميدهد كه شووري
خاك در ناحيه اشباع و غير اشباع در نزديكي مخزن به دليل تبخيور از
سطح خاك تا ميزان  26-24دسيزيمن بر متر افزايش داشته اسوت
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(شرايط اوليه) .با ورود آب شور از سمت راست ،مقداري آبشويي اتفاق
افتاده است و باعث پيشروي شوري به طرف مركز مودل شوده اسوت.
خطوط همشوري داراي رنگ قهوهاي تا زرد كه مرز بين ناحيه شوور و
شيرين (يا كم شور) ميباشند ،به صور مايل قرارگرفتهاند.
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در نتايج پژوهش سيرپايي و همكاران ( )2012با افوزايش تفواو
تراز آب شور و شيرين مرز بين آب شور و شيرين نسبت به محور قائم
مايل شده است .در آزمايش دوم (سطح آب شور  25سانتيمتر و سطح
آب شيرين  15سانتيمتر) خطوط همشوري قهوهاي تا زرد رنگ حالت
مايل داشته ولي به علت تفاو در گراديان هيدروليكي و بيشتر بوودن
حركت توده اي در آزمايش چهار نسبت به دو ،خطووط هومشووري در
زير سطح ايستابي بيشتر به جلو مايل شدهاند كه با نتايج مهوديزاده و
همكاران ( )2020مطابقت دارد .در واقع در زير سطح ايستابي حركوت
آب اشباع بوده و مقدار جريوان و سورعت آن بيشوتر از بواالي سوطح
ايستابي مي باشد .به همين علت خطوط هم شووري بوا گوذر از سوطح
ايستابي تغيير زاويه ميدهند و در جهت جريوان مايول مويشووند .بوا
مقايسه آزمايشهاي دو و چهار با آزمايش سه كه به ترتيب مربوط بوه
پيشروي و پسروي شوري ميباشند ،مشوخص موي شوود كوه الگووي
پيشووروي و پسووروي شوووري يكسووان نيسووت و بووا نتووايج معموواري و
همكاران ( )2020مطابقت دارد.

نتيجهگيری
در پژوهشهاي صور گرفته در زمينه اختالط آب شور و شيرين،

بيشتر ناحيه اشباع در نزديكي سواحل مدنظر بوده است .در اين مطالعه
اثر محل قرار گيري سطح ايستابي در سناريوهاي مختلوف بور توزيوع
نمك در ناحيه اشباع و غيراشباع بررسي شد .در حوالتي كوه گراديوان
هيدروليكي از منبع شيرين به سمت منبع شور برقرار باشد (شوكل ،)4
بيشترين آبشويي در نواحي نزديك به منبع شيرين اتفاق ميافتد .نتايج
اين پژوهش نشان داد در حالتي كه سطح آب در مخازن آب شيرين و
شور يكسان باشد (شكل  ،)2به علوت تبخيور از سوطح خواك ،سوطح
ايستابي به صور مقعر شده و داراي نقطوه مينويمم سوطح ايسوتابي
ميباشد كه باعث مي شود جريان از دو طرف وارد مدل شده و شووري
خاك در ناحيه اشباع و غيراشباع افزايش يابد .در شرايطي كوه سوطح
آب شور باالتر باشد ،ناحيه اختالط به صور يوك خوط موورب بووده
(شكل  2و  )4به طوري كه در مركز مدل فيزيكي بوا افوزايش عموق
خاك ،ميزان شوري افزايش پيدا ميكنود .در حقيقوت در ايون شورايط
عميقتر كردن چاه آب به منظور برداشت بيشتر ،باعث كواهش شوديد
كيفيت آب خروجي خواهد شود .همچنوين پيشونهاد مويگوردد بوراي
بررسي تداخل آب شور و شيرين بر روي كشاورزي و توليد محنوول،
شوري سطحي خواك لحواش شوود ،زيورا شووري سوطحي خواك بور
جوانهزني گياه بيشترين تاثير را دارد.
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Abstract
The phenomenon of mixing saline and fresh water in aquifers near the sea coasts and the margin of salt
marshland, limits the application of high-quality groundwater resources. On the other hand, by increasing
concentration of saline water in aquifer due to evaporation from the soil surface and also decreasing pressure
head in freshwater aquifers as a result of groundwater over exploitation, lead the mixing front advances toward
the freshwater aquifer. In this study, by making a physical model, mixing area and salt distribution in both
saturated and non-saturated zone of porous media has been studied. Four different hydraulic scenarios have been
performed, including equal water table of fresh and saline water, higher freshwater level and two higher saline
levels (10 and 15 centimeters). The concentration of saline water and freshwater were 20 and 0.98 dS/m,
respectively. The physical model size was 4×1×1 meter. The results showed that the water table shape is an
important factor for distribution and scattering of salinity in both saturated and non-saturated areas. By
decreasing the water level in the freshwater reservoir by 10 and 15 centimeters, the boundary between the fresh
and saline zone below the water table progressed 55 and 96 cm respectively, and by increasing the water level in
the freshwater reservoir by 5 cm, the same zone has had a recession to 28 cm.
Keywords: Hydraulic gradient, Mixing front, Physical model, Porous media, Shallow aquifer
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