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چکیده
 لذا شناخت جامع و مدیریت منابع آب زیرزمینی در اینگونه.یکی از مسائل و مشکالت در آبخوان های ساحلی نفوذ آب از طرف دریا به آبخوان است
 پژوهش حاضر با هدف ارائه چارچوبی جهت رتبهبندی گزینههای مدیریتی و، در این راستا.آبخوانها جهت توسعه پایدار بسیار حائز اهمیت است
، در ابتدا معیارهای درنظر گرفتهشده شامل معیارهای فنی.انتخاب گزینه برتر برای کنترل نفوذ آب شور در آبخوان ساحلی تجن تهیه شده است
 داد که معیارSWARA  نتایج روش نشان. وزندهی و اهمیت آنها مشخص شدSWARA  اجتماعی و زیستمحیطی با استفاده از روش،اقتصادی
 برای رتبهبندی و انتخاب گزینه برتر مدیریتیCOPRAS  در ادامه از روش. اهمیت بیشتری نسبت به سایر معیارها دارد0/82 زیستمحیطی با وزن
 درصدی پمپاژ و تغذیه مصنوعی در رتبههای00  کاهش، گزینههای کاهش پنج درصدی پمپاژ،COPRAS  براساس نتایج حاصل از روش.استفاده شد
 ابتدا تغییرات تراز آب زیرزمینی و غلظت،SEAWAT  جهت ارزیابی اثر گزینه برتر بر نحوه حرکت شوری با استفاده از مدل.اول تا سوم قرار گرفتند
 نشاندهندهSEAWAT  نتایج حاصل از اجرای سناریوی برتر با استفاده از مدل. شبیه سازی شدMT3DMS  وMODFLOW شوری بهترتیب با مدلهای
.کاهش حرکت گوه شوری بود
.SWARA-COPRAS ، مدلسازی آب زیرزمینی، تصمیمگیری چندمعیاره، پیشروی آب شور:کلیدواژهها
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Abstract
One of the problems in coastal aquifers is seawater intrusion into fresh-water aquifers. Therefore, comprehensive knowledge and management of
groundwater resources in such aquifers is very important for sustainable development. In this regard, the present study has been prepared with the aim
of providing a framework for ranking management alternatives and selecting the best alternative for controlling the seawater intrusion in the Tajan
coastal aquifer. Initially, the considered criteria including technical, economic, social and environmental criteria were weighted using SWARA
method and their importance was determined. The results of SWARA method showed that the environmental criterion with a weight of 0.28 is more
important than other criteria. Then, The COPRAS method was used to rank and select the top management alternatives. Based on the results of the
COPRAS method, the alternatives of 5% reduction in pumping, 10% reduction in pumping and artificial recharge were ranked first to third. To
evaluate the effect of the best alternative on salinity movement using SEAWAT model, first groundwater level changes and salinity concentration
were simulated with MODFLOW and MT3DMS models, respectively. The results of the implementation of the best alternative using the SEAWAT
model showed a decrease in salinity wedge movement.
Keywords: Groundwater modeling, MCDM, Seawater intrusion, SWARA-COPRAS.
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مقدمه

 (2011) Elhamid & Javadiدر پژوهش خود روش

منابع آب زیرزمینی حدود پنج درصد از کل منابع آب

( ADRشامل استخراج آب شور و تغذیه به آبخوان پس

سطح زمین را تشکیل میدهد که این موضوع با توجه به

از نمکزدایی) را بهعنوان ابزاری مناسب جهت کنترل

وجود تنها سه درصد آب شیرین در جهان بسیار حائز

نفوذ آب شور ارائه دادند .رویکردی مشابه بهمنظور کنترل

اهمیت است ) .(Jalut et al., 2018وابستگی به منابع آب

نفوذ آب شور شامل ترکیبی از استخراج آب شور نزدیک

زیرزمینی با توجه به رشد و توسعههای انجامگرفته،

خط ساحلی ،نمکزدایی آب استخراجشده جهت مصارف

همواره با چالشهایی از قبیل افت آبخوان ،تهاجم آب

خانگی و تغذیه آبخوان از طریق تزریق پساب تصفیهشده،

شور ،مشکالت کیفیت آب ،فرونشست و غیره همراه بوده

در پژوهش  (2015) Javadi et al.پیشنهاد شده است .در

است ) .(Jafari & Eftekhari, 2013چالش در بهرهبرداری

پژوهش  (2017) Abdoulhalik et al.روش جدید مانع

از منابع آب زیرزمینی ،افت سطح آب زیرزمینی است که

فیزیکی مختلط را که شامل دیوار آببند و سد

در اثر بهرهبرداری بیش از حد از آبخوان انجام میگیرد

نیمهنفوذپذیر است ،بهمنظور کاهش طول پیشروی شوری

( .)Vengadesan & Lakshmanan, 2019این موضوع در

آب دریا موردبررسی قرار گرفت .در

مطالعه (2003) Han

آبخوانهای ساحلی عالوه بر مشکالت کمی ،باعث تغییر

کاهش بهرهبرداری از آب زیرزمینی و تغذیه مصنوعی

گرادیان هیدرولیکی و تهاجم آب شور از طرف دریا نیز

برای کنترل تهاجم آب شور پیشنهاد شد.

میشود .نفوذ آب شور موجب برهمخوردن تعادل طبیعی

) (2020aنیز به بررسی اثر احداث سد گلورد بر نحوه

بین مرز آب شور و شیرین و حرکت گوه آب شور به

حرکت گوه شوری در آبخوان ساری -نکا پرداختند.

سمت آبخوان ساحلی میشود

Nasiri et al.

(Hamidi & Sabbagh-

بررسی راهکارهای مختلف ارائهشده در خصوص تهاجم

 .)Yazdi, 2008توسعه پیشروی آب شور به سه عامل

آب شور نشان میدهد که تصمیمگیری در این حوزه با توجه

نرخ تغذیه آبخوان که وابسته به شرایط اقلیمی و

به تنوع راهکارها و هزینههای آن بسیار حساس بوده و نیاز

جغرافیایی است ،نفوذپذیری سیستم هیدروژئولوژیکی و

به تدوین یک مدل تصمیمگیری چندمعیاره ( 0)MCDMبا

Kardan

لحاظ کلیه عوامل مؤثر است .در مدل تصمیمگیری ،چندین

 .)moghaddam et al., 2017aموضوع کیفیت آب در نوار

معیار بهصورت همزمان بر پایه نظر متخصصان موردبررسی

ساحلی نقش مهمی بر اکوسیستم منطقه بهویژه تاالبهای

قرار گرفته و گزینههای مختلف با توجه به معیارها سنجیده

ساحلی ) ،(White & Kaplan, 2017سالمت جامعه

میشوند .بر این اساس ،هدف این پژوهش تدوین یک مدل

) ،(Shammi et al., 2019بهرهوری کشاورزی و شرایط

تصمیمگیری بهمنظور انتخاب گزینه مطلوبتر جهت کاهش

اقتصادی -اجتماعی ( )Tully et al., 2019یک جامعه دارد.

تهاجم آب شور از طرف دریا در آبخوان ساحلی است.

نرخ برداشت از آب زیرزمینی بستگی دارد (

تهاجم آب شور و مدیریت این موضوع از دیدگاه

مطالعات انجامگرفته در داخل کشور به شبیهسازیهای میزان

بهرهبرداری بسیار حائز اهمیت بوده و راهکارهای متعدد

تهاجم آب شور و تدوین راهکارهای عالجبخشی پرداختهاند

در جهت کنترل و احیای نوار ساحلی انجام گرفته است.

و کمتر به ارائه یک مدل تصمیمگیری با رویکرد ارزیابی

 (2009) Luyun et al.در پژوهش خود به بررسی حذف

اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطی جهت احیای نوار

گوه آب شور از طریق سد زیرزمینی پرداختند.

Abd-

ساحلی بوده است.
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که در آن  Dتانسور پراکندگی هیدرودینامیکی v ،بردار

مواد و روشها
روش پژوهش

سرعت سیال و  Csغلظت شوری آب از منبع تغذیه یا

در این پژوهش با توجه به تأثیرپذیری و نقش عوامل مختلف

تخلیه هستند.

در انتخاب یک راهکار برای کنترل تهاجم آب شور از طرف

ج) قانون دارسی برای جریان آب زیرزمینی با چگالی متغیر:

تجربیات متخصصان است ،برای تعیین اهمیت و وزندهی

ky p

k p
، qx   kx  p
q z   z    g  ، q y  
 x


y
  z


دریا از روش تصمیمگیری  8SWARAکه مبتنی بر دانش و
به معیارها استفاده شده است .در ادامه ،روش

()3

که در آن  pفشار سیال qy ،qx ،و  qzمولفههای تخلیه

3

COPRAS

بهمنظور اولویتبندی گزینههای مختلف با استفاده از وزن

ویژه µ ،ویسکوزیته دینامیکی ky ،kx ،و  kzنفوذپذیری در

معیارها بهکار رفته است و در نهایت اثر اعمال سناریوی برتر

سه جهت  y ،xو  zو  gشتاب ثابت است.

بر نحوه حرکت شوری بررسی شده است.

د) معادله تبدیل چگالی سیال به غلظت:
)  o (1  c c

()4

که در آن  ρoچگالی آب شیرین و  βcیک عدد ثابت

تهاجم آب شور

تغییرات تراز آب زیرزمینی در اثر برداشت از منابع آب

( )βc=1/ρo.∂ρ/∂cو  cغلظت شوری نرمالشده

زیرزمینی بهویژه در نوار ساحلی عالوه بر افت سطح آب،

هستند.

]c ϵ [0,1

باعث کاهش گرادیان هیدرولیکی و تداوم این موضوع

یکی از کدهای جدید و مرسوم جهت محاسبات و

سبب معکوسشدن جریان و تهاجم آب شور از طرف

شبیهسازی کد  SEAWATاست که بر پایه روش تفاضل

دریا میشود ).(Kardan Moghaddam et al., 2017b

محدود برای شبیهسازی حرکت آب زیرزمینی و انتقال

تهاجم این پدیده به شکل گوه است و فصل مشترك آب

امالح بهکار رفته است .این مدل نیاز به نسخه مکمل

شور -شیرین را نشان میدهد .معادالت حاکم بر نفوذ آب

 MODFLOWو  MT3DMSدارد که برای شبیهسازی

شور در آبخوانهای ساحلی با توجه به تأثیرپذیری از

جریان آب زیرزمینی و حرکت امالح در سطح آبخوان

عوامل مختلف در چهار بخش تشریح میشود

بهکار گرفته میشود.

):(Kourakos & Mantoglou, 2006
الف) معادله تعادل جرم برای آب:

تدوین مدل عالجبخشی

 n  
  .  q    q s
t

()0

تعریف شاخصهای ارزیابی

با توجه به تأثیر و نقش عوامل مختلف بر انتخاب یک یا

که در آن  ρتغییرات چگالی سیال q ،بردار تخلیه ویژه،

چند راهکار برای عالجبخشی تهاجم آب شور از طرف

 چگالی آب ورودی از منبع تغذیه یا آب خروجی از
منبع تخلیه qs ،نرخ حجمی در واحد حجم آبخوان،

دریا ،میباید معیارهای مختلف و سناریوهای عالجبخشی

n

شناخته شوند .با توجه به رویکرد توسعه پایدار و مفهوم

تخلخل آبخوان و  tزمان هستند.

ارائهشده از آن ،چهار معیار فنی ( ،)C1اقتصادی (،)C2

ب) معادله انتقال شوری:
()8

اجتماعی ( )C3و محیطزیست ( )C4جهت ارزیابی

C
q
  . D.C    vC   s Cs
t
n

سناریوهای عالجبخشی معرفی میشوند .میزان بهبود کمی
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آب زیرزمینی در آبخوان تحت اعمال استراتژیهای

اقتصادی ،اجتماعی و محیط زیست بهصورت مقادیر بین

مختلف بهعنوان معیار فنی تعریف گردید .این معیار

صفر تا یک بهصورت کمی در شرایط اعمال راهکارهای

براساس میزان بهبود تراز آب زیرزمینی در آبخوان نسبت

عالجبخشی محاسبه میشود .این چهار شاخص برای هر

به شرایط بدون اعمال استراتژی در نظر گرفته میشود.

راهکار عالجبخشی محاسبه و بهعنوان اجزای ورودی به

این معیار بهصورت نسبت بین دو مقدار تعریف و برای

مدل تصمیمگیری چندمعیاره در نظر گرفته میشوند.

هر استراتژی بهصورت کمی محاسبه میشود .این شاخص
براساس نتایج استخراجی از مدل عددی

تعریف راهکارهای عالجبخشی

MODFLOW

بهدست میآید .نتایج این شاخص با نرمالسازی مقدار

تدوین راهکارهایی که بتوان در کنترل تهاجم آب شور با

بین صفر تا یک دارد که هرچه میزان عالجبخشی تحت

توجه به معیارهای معرفیشده مؤثر باشند بسیار حائز

اعمال راهکارها بیشتر باشد ،مقدار شاخص فنی به یک

اهمیت است .چندین استراتژی برای جلوگیری یا کنترل

نزدیکتر خواهد بود .هزینه پیادهسازی و اجرای هر

نفوذ آب دریا توسط ،)1999( Van Dam ،)1959( Todd

استراتژی بهعنوان معیار اقتصادی تعریف میشود .نسبت

 )2001( Essinkو  )2015( Javadi et al.پیشنهاد شده

بین هزینه هر استراتژی به حداکثر هزینه اجرای استراتژی

است .خالصهای از این استراتژیها شامل موارد زیر است.

بهعنوان شاخص کمی اقتصادی تعریف شد .مقدار این

 )0کاهش یا مدیریت الگوی استخراج از آب

شاخص نیز بین مقدار صفر به مفهوم کمترین میزان هزینه

زیرزمینی؛  )8تغذیه مصنوعی از طریق حوضچههای

و یک به مفهوم حداکثر هزینه اقتصادی بهدست میآید.

پخش سطحی یا چاههای تزریق؛  )3ایجاد خط افت

میزان مقبولیت و رضایتمندی اجتماعی از پیادهسازی

موازی با ساحل از طریق حفر چاه و پمپاژ در آنها؛ )4

استراتژیها بهعنوان معیار اجتماعی تعیین شد .این معیار

استخراج آب شور در مجاورت ساحل؛  )5ساخت موانع

براساس تکمیل پرسشنامه در منطقه بین کشاورزان

زیرزمینی مصنوعی و  )6احیای زمین میباشد .هدف از

(ذینفعان) و کارشناسان (ذیمدخالن) و امتیازدهی بین

این روشها کاهش میزان باالآمدگی مخروطیشکل آب

یک تا  000بهعنوان شاخص رضایتمندی اجتماعی

شور و حفظ تراز آب زیرزمینی با شیب هیدرولیکی به

بهصورت کمی تعریف شد .در نهایت این شاخص

سمت دریا و در نتیجه جلوگیری از کاهش هجوم آب

بهصورت درصد رضایتمندی اجتماعی بین مقدار صفر

شور به سمت آبخوان ساحلی و چاههای پمپاژ است .در

به مفهوم عدم رضایت و یک به مفهوم حداکثر

این پژوهش ،روشهای کاهش پمپاژ ،تغذیه مصنوعی ،سد

رضایتمندی اجتماعی برای مدل تصمیمگیری در نظر

زیرزمینی جهت کاهش پیشروی آب شور مورداستفاده

گرفته میشود .میزان کاهش یا تعدیل تهاجم آب شور از

قرار گرفته است .انتخاب این روشها با توجه به موقعیت

طرف دریا به آبخوان و بهبود وضعیت محیطزیست

آبخوان و امکان اجرای آن در نظر گرفته شده است .راهکار

آبخوان بهعنوان معیار محیطزیست تعریف میشود .این

احیای زمین براساس کاربری اراضی منطقه و نبودن

معیار براساس نتایج مدل  SEAWATدر دو حالت با

اراضی بدون مالکیت و راهکار استخراج آب شور در

اعمال استراتژی و بدون اعمال تعیین و بهصورت کمی

مجاورت دریا بهدلیل باالبودن بعد اقتصادی و مشکالت

محاسبه میشود .بر این اساس ،چهار شاخص فنی،

زیستمحیطی در آبخوان منطقه مورد مطالعه حذف شد.
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الف) کاهش پمپاژ :یکی از مقرونبهصرفهترین

( ،)A1کاهش  00درصدی پمپاژ ( ،)A2کاهش  05درصدی

روشهای حفظ تعادل آب زیرزمینی و کنترل مشکل

پمپاژ ( ،)A3سد زیرزمینی ( )A4و تغذیه مصنوعی ()A5

پدیده پیشروی آب شور ،کاهش برداشت از آب

در نظر گرفته میشود.

زیرزمینی است ) .(Bruington, 1972امکان کاهش پمپاژ
در برخی نواحی بهعلت افزایش تقاضای آب میسر نیست،

مدل تصمیمگیریچندمعیاره

مگر آنکه منابع دیگر برای تأمین آب مصرفی موردنیاز

ارزیابی همزمان چندین معیار و سنجیدن گزینههای

مورد استفاده

مختلف بر طبق معیارها جهت رسیدن به یک هدف

قرار گیرد ).(Naderi, 2010

ب) تغذیه مصنوعی :تغذیه مصنوعی یکی از

خاص ،فرایند تصمیمگیری چندمعیاره نامیده میشود .در

روشهای متداول بهمنظور کنترل هجوم آب شور دریا

روش تصمیمگیری چندمعیاره ،یک ماتریس ارزیابی  Xبا

است .اگرچه هدف اصلی آن کاهش جریان سیالبها،

 mگزینه و  nمعیار موجود است .امتیاز گزینه iام با توجه

ذخیره آب در آبخوانها ،افزایش تراز آب زیرزمینی و

به معیار jام را با  Xijنمایش میدهند .اهمیت هر معیار نیز

Lahr,

بهوسیله بردار یکبعدی وزنها  Wکه شامل  nوزن است

 .)1982باید توجه داشت که اگر میزان پمپاژ از آب

نشان داده میشود و  Amنیز گزینهها هستند

(García-

زیرزمینی مدیریت نشود ،امکان بهصرفهنبودن ساخت و

.)Cascales & Lamata, 2012

کاهش پمپاژ بیش از حد از آب زیرزمینی است (

بهرهبرداری تأسیسات تغذیه مصنوعی از دیدگاه اقتصادی
روش SWARA

وجود دارد ).(Naderi, 2010

روش  SWARAتوسط  (2010) Keršuliene et al.توسعه

ج) سد زیرزمینی :هر ساختاری که با ایجاد مانعی در

یافت .این روش که جهت تعیین وزن معیارها بهکار

برابر جریان زیرزمینی ،آب را در زیر سطح زمین ذخیره

میرود ،نقش مهمی را در یک فرایند تصمیمگیری ایفا

نماید ،بهعنوان سد زیرزمینی شناخته میشود .هدف اصلی

میکند .در روش  SWARAمعیارها باتوجه به نظرات

از ایجاد سد زیرزمینی ،جلوگیری از تهاجم آب شور به

متخصصان رتبهبندی میشوند .مهمترین معیار در رتبه یک

طرف آب شیرین آبخوان و یا افزایش تراز آب زیرزمینی

و کم اهمیتترین آنها در رتبه آخر قرار خواهد گرفت.

است .از اهداف دیگر این سدها ،پایینآوردن سطح آب

درنهایت ،معیارها با توجه مقادیر متوسط اهمیت نسبی،

زیرزمینی در پاییندست ،کنترل سیالب ،افزایش کیفیت آب

وزندهی و اولویتبندی میشوند (

زیرزمینی و جلوگیری از فرسایش خاك منطقه میباشد

Zavadskas et al.,

 .)2018فرایند وزندهی به معیارها با روش  SWARAبه

) .(Lashkarian Nabipay & Davoudi, 2008ساخت این

شرح زیر است ):(Ghenai et al., 2020

سدها میتواند جهت تأمین آب در دورههای خشکسالی

گام اول :مرتبسازی معیارها به صورت نزولی

مؤثر باشد .با این حال نشت آب ،تأمیننکردن حجم آب

براساس نظر متخصصان؛

موردانتظار یا پایینبودن کیفیت آب از جنیههای منفی این

گام دوم :تعیین اهمیت نسبی هر معیار نسبت به معیار

روش است ).(Telmer & Best, 2004

باالتر از خود ()sj؛

براین اساس ،استراتژیهای در نظر گرفتهشده در این

گام سوم :محاسبه مقدار اهمیت نسبی هر معیار )(kj؛

پژوهش شامل پنج سناریوی کاهش پنج درصدی پمپاژ
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j 1

() 5

1
kj  
s j  1

j 1

گام دوم :نرمالسازی ماتریس تصمیم ( )rijطبق رابطه ()9؛

xij
()9

گام چهارم :تعیین وزن محاسبهشده مجدد )(qi؛
در این گام وزن مهمترین معیار (معیار با رتبه اول)

i 1

() 6

گام سوم :تشکیل ماتریس نرمال وزندار ( )yijبراساس

1

q j   q j 1
k
 j

j 1

رابطه ()00؛
()00

() 7

k 1 q k
n

wj 

هستند.
گام چهارم :محاسبه مقدار معیارهای مثبت ( )si+و

معیارهای منفی ( )si-براساس روابط ( )00و ()08؛ معیار
مثبت ،معیاری است که با افزایش مقدار آن ،میزان

روش COPRAS

مطلوبیت آن افزایش مییابد و معیار منفی ،معیاری است

 COPRASتوسطZavadskas & Kaklauskas

که با کاهش مقدار آن ،میزان مطلوبیت آن افزایش مییابد.

) (1996برای تعیین اولویت و درجه مؤثربودن گزینهها

n

توسعه یافت .این روش به مقایسه گزینهها و اولویتبندی

()00

آنها تحت معیارهای متضاد با درنظرگرفتن وزن معیارها

()08

میپردازد .کوپراس قادر است همزمان از معیارهای مثبت

()03

مراحل رتبهبندی گزینهها با استفاده از روش
 COPRASبه شرح زیر است:

.
.

...

.

...

... x mn

)j  ( k 1

)(i  1, 2, ..., m

i

S
i 1
m

1
i 1 Si 

Si  

Qi  Si  

فرمول ()04؛ درجه اهمیت گزینهها بین صفر تا  000درصد

nمعیار؛

...

ij

گام ششم :تعیین شاخص عملکرد گزینهها براساس

گام اول :تشکیل ماتریس تصمیم برای  mگزینه و










, j  k  1, k  2, ..., n

n

d

Si 

m

گرفته میشود ).(Faraji Sabokbar et al., 2014

... x 2 n

j 1

()03؛

مثبت و منفی بر ارزیابی نتایج ،به صورت جداگانه درنظر

... x1n

S i    d ij , j  1, 2, ..., k

گام پنجم :محاسبه اهمیت نسبی گزینهها طبق فرمول

و منفی برای ارزیابی گزینهها استفاده کند و تأثیر معیارهای

() 2

) (i  1, 2, ..., m ; j  1, 2, ..., n

وزندهی  SWARAو  rijمقادیر ماتریس تصمیم نرمال

که در آن  wjوزن معیار  jام و  nتعداد معیارها است.

روش

d ij  w j  rij

که در آن  wjوزن معیار jام محاسبهشده توسط روش

گام پنجم :تعیین وزن نهایی معیارها ()wj؛

qj

 xij

که در آن  xijمقدار گزینه iام به ازای معیار jام است.

یک در نظر گرفته میشود.

j 1

m

rij 

متغیر است .گزینهای که بهترین وضعیت را با توجه به

 x 22 x12
x x
 21 22
. .
x ij  
. .
.
.

 x m1 x m 2

معیارهای درنظر گرفتهشده دارد ،باالترین درجه اهمیت را
دارد.
()04

Q
N i  i  100
Qmax

که در آن  Qiاهمیت نسبی هر گزینه و
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بیشترین درجه اهمیتی است که یک گزینه بهخود

 0076/4میلیمتر و  06/50سانتیگراد میباشد

اختصاص داده است.

) .2020bدر شکل ( )0موقعیت محدوده مطالعاتی نشان داده

(Nasiri et al.,

شده است.
منطقه موردمطالعه

محدوده مطالعاتی تجن یکی از مناطق شمالی کشور بین

مدل عددی آب زیرزمینی

طولهای جغرافیایی ´ 58˚ 43تا ´ 54˚ 35شرقی و ´ 35˚56تا

مدل  GMSنرمافزاری کارآمد جهت شبیهسازی سهبعدی

´ 36˚ 58شمالی قرار دارد .مساحت این محدوده 5250

جریان آب زیرزمینی در شرایط ماندگار و غیرماندگار در

کیلومترمربع است که از این سطح  978کیلومترمربع را دشت

آبخوانهای همگن و یا غیرهمگن است GMS .رابط

و مابقی از ارتفاعات تشکیل شده است .تراز سطح آب

گرافیکی برای ده نوع مدل جریان و انتقال آلودگی است و

زیرزمینی در آبخوان ساری از  +35متر در جنوب شهر ساری

به حل معادالت حاکم با روشهای تقاضل محدود و

تا  -80متر در مجاورت ساحل متغیر است .جهت جریان

اجزای محدود میپردازد .در این مطالعه ،جریان آب

آب زیرزمینی در این دشت از جنوب به شمال میباشد.

زیرزمینی و انتقال آلودگی در آبخوان تجن با سه بسته

مقادیر متوسط ساالنه بارندگی ،تبخیر و دما در طی دورۀ

نرمافزاری  MT3DMS ،MODFLOWو  SEAWATدر

آماری  45ساله ( )0345-90بهترتیب برابر  664میلیمتر،

محیط  GMSمدلسازی شده است.

Figure 1. Study area
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شبیهسازی عددی آبخوان

مدل اعمال شده است .در مرز شمالی آبخوان و در

در پژوهش حاضر از مدل  MODFLOWبرای شبیهسازی

مجاورت دریای خزر غلظت معین  35000میلیگرم بر

جریان آب زیرزمینی با شبکهبندی  500×500متر در

لیتر براساس نتایج آزمایشهای کیفی انجامشده اعمال

آبخوان در سطح استفاده شد .تراز ارتفاعی سنگ بستر و

گردید .در مدل ،مقدار تخمینی اولیه پراکندگی طولی برابر

سطح باالی آبخوان از نقشه مدل رقومی ارتفاع ()DEM

 50متر و مقادیر نسبتهای پراکندگی جانبی افقی به

استخراج و به مدل اعمال شد .مدلسازی در شرایط

پراکندگی طولی و پراکندگی جانبی عمودی به پراکندگی

ماندگار در مهرماه  0329صورت گرفت .پس از انتخاب

طولی بهترتیب  0/0و  0/00و ضریب انتشار ملکولی برابر

گام زمانی اول جهت شبیهسازی ،چهار سال بهصورت

 00-9اعمال گردید .جهت اطمینان از عملکرد مدلهای

ماهانه جهت شبیهسازی در حالت غیرماندگار جریان

 MODFLOWو  ،MT3DMSصحتسنجی در بازه زمانی

(مهرماه  0329تا شهریورماه  )0393استفاده شد .مقادیر

یکساله از مهرماه  0393تا شهریورماه  0394صورت

تراز آب زیرزمینی مهرماه سال  0329بهعنوان تراز اولیه

گرفت.

آبخوان استفاده شد .اطالعات تراز آب  04چاه مشاهدهای

مهمترین هدف از شبیهسازی انتقال آلودگی با استفاده

بهعنوان نقاط شاهد در شبیهسازی اعمال گردید .براساس

از مدل  ،SEAWATاعمال تغییرات چگالی برای انتقال

نتایج آزمایش پمپاژ متوسط هدایت هیدرولیکی برابر 00

امالح و تهاجم آب شور با استفاده از خروجی نتایج

متر بر روز و متوسط آبدهی ویژه برابر چهار درصد تعیین

مدلهای

است.

و بهصورت پهنههای اولیه در سطح آبخوان اعمال گردید.

گسستهسازی منطقه موردنظر در مدل  SEAWATشامل

بخشهای شمالی آبخوان که منتهی به دریا است بهعنوان

شبکههای تفاضل محدود با ابعاد  850×850متر ،شامل

مرز خروجی آبخوان و بخشهای جنوبی آبخوان که از

 202سلول فعال و در پنج الیه عمقی است .ضخامت

مخروطافکنههای البرز سرچشمه میگیرند بهعنوان مرز

آبخوان بهدلیل وضوح در نمایش  850متر در نظر گرفته

ورودی آبخوان معرفی شد .براساس بیالن منابع آب

شده است .مرز جنوبی آبخوان که جریان آب زیرزمینی به

منطقه ،تغذیه آبخوان شامل نفوذ از بارش ،تغذیه ناشی از

سمت تخلیه به دریا وارد آن میگردد و مرز شمالی

جریانهای سطحی و سیالبی رودخانههای واقع در

آبخوان که منطبق بر دریای خزر میباشد (خروجی

آبخوان تجن شامل سیاهرود ،نکارود و تجن و تخلیه

آبخوان) بهعنوان مرز با شدت جریان وابسته به بار

ناشی از زهکشی رودخانهها و برداشت از چاههای

هیدرولیکی در نظر گرفته شدهاند .مدل مفهومی

بهرهبرداری براساس نتایج آماربرداری به مدل اعمال شد.

 SEAWATروی پالن در شکل ( )8و پارامترهای اعمالی

شبکهبندی ،وضعیت هندسی و طول مدت شبیهسازی

MODFLOW

و

MT3DMS

به مدل در جدول ( )0ارائه شده است.

در مدل  MT3DMSهمانند مدل  MODFLOWاست با
این تفاوت که در مدل  MT3DMSگامهای زمانی

نتایج و بحث

ششماهه درنظر گرفته شد .مقادیر غلظت اولیه با استفاده

نتایج شبیهسازی عددی

از درونیابی مقادیر غلظت  TDSخواندهشده در  09چاه

واسنجی مدل جریان با تغییر مکرر پارامترهای غیرقطعی

های مشاهدهای کیفی در آغاز شبیهسازی (مهرماه  )29به

اعمالشده بر مدل از قبیل هدایت هیدرولیکی و آبدهی ویژه
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جنوبی آبخوان تجن بیشترین مقادیر هدایت هیدرولیکی و

تا زمانی که میزان خطای مدل به سطح قابلقبولی از دقت

 مقایسه،)4-a( ) و شکل3(  شکل.آبدهی ویژه را داراست

 در انتهای واسنجی تغییرات ضرایب. صورت پذیرفت،برسد

تراز آبزیرزمینی مشاهداتی و محاسباتی را بهترتیب در مدل

 متر80/6  و5/3 هدایتهیدرولیکی و آبدهی ویژه بهترتیب بین

.ماندگار و غیرماندگار نشان میدهد

 بخشهای. درصد برآورد شده است5/9  و3/8 در روز و

Figure 2. SEAWAT conceptual model
Table1. The parameters used in the SEAWAT model
Dm
ε
g
ρ
μ
TRPT
TRPV
αL
∂ρ/∂C
C

Parameter
Coefficient of water molecular diffusion [m2 /s]
Effective porosity [dimensionless]
Gravitational acceleration [m /s2]
Density of seawater [kg/m3]
Density of freshwater [kg/m3]
Fluid viscosity [kg/(m.s)]
The ratio of the horizontal transverse dispersivity to the longitudinal dispersivity
The ratio of the vertical transverse dispersivity to the longitudinal dispersivity
Longitudinal dispersivity [m]
Change of fluid density with concentration [kg/m3]
Concentration of source

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Value
10-9
0.25
9.81
1025
1000
0.001
0.1
0.01
50
700
35000

11

12

13

14

0

Groundwater level (m)

-5
-10
-15
-20
-25
-30

Observed groundwater level (m)
Calculated groundwater level (m)

-35
Number of observation well

Figure 3. Calculated versus observed groundwater levels in the steady state calibration MODFLOW model
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نتایج حاصل از صحتسنجی مدل کمی جهت

پذیرفت .صحتسنجی مدل کیفی جهت تأیید مدل در

اطمینان از عملکرد مدل ساختهشده در شکل ( )4-bارائه

بازه زمانی مهرماه  0393تا شهریورماه  0394شامل دو

شده است ،که بیانگر برازش خوب بین مقادیر محاسباتی

دوره تنش ششماهه صورت گرفته است .همبستگی بین

و مشاهداتی است.

غلظتهای شبیهسازیشده در محل چاههای مشاهداتی و

میانگین مطلق خطا در مدل ماندگار ،مدل غیرماندگار

غلظت اندازهگیریشده صحرایی در مرحله واسنجی و

و مرحله صحتسنجی بهترتیب برابر  0/750 ،0/553و

صحتسنجی در شکل ( )5ارائه شده است .با توجه به

 0/778متر بهدست آمد .همچنین میانگین مجذور خطا در

مقادیر ضریب تبیین مقادیر مشاهداتی و محاسباتی

مدل ماندگار ،غیرماندگار و مرحله صحتسنجی بهترتیب

همبستگی قابلقبولی دارند.

برابر  0/988 ،0/680و  0/952متر برآورد شد .نتایج

میانگین مطلق خطا در مدل غیرماندگار و مرحله

بهدستآمده در مراحل واسنجی و صحتسنجی ،درستی

صحتسنجی بهترتیب برابر  74و  66میلیگرم بر لیتر

و مقبولیت مدل را بهعنوان یک ابزار مدیریتی برای بررسی

بهدست آمد .همچنین میانگین مجذور خطا در مدل

گزینههای مختلف نشان میدهد .فرایند واسنجی در مدل

غیرماندگار و مرحله صحتسنجی بهترتیب برابر  000و

کیفی با تغییر پارامترهای مؤثر بر فرایند پخش صورت

 29میلیگرم بر لیتر محاسبه شده است.

R² = 0.9753

-10
-15
-20
-25
-30

0

-25
-20
-15
-10
-5
)Observed groundwater level (m

Calculated groundwater level
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-5
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R² = 0.9833

-10
-15
-20
-25
-30

-30

0

-25
-20
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-10
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0

0

-30

Figure 4. Calculated versus observed groundwater levels a) in the unsteady state calibration MODFLOW model b) in
the validation MODFLOW model
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Figure 5. Calculated versus observed TDS concentration a) in the calibration MT3DMS model b) in the validation
MT3DMS model
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تدوین مدل تصمیمگیری

گزینههای کاهش تهاجم شوری شامل کاهش پنج درصدی

رتبهبندی معیارها با روش SWARA

پمپاژ ( ،)A1کاهش  00درصدی پمپاژ ( ،)A2کاهش 05

با استفاده از روش  ،SWARAدر گام اول الزم است رتبه

درصدی پمپاژ ( ،)A3سد زیرزمینی ( )A4و تغذیه مصنوعی

بندی معیارها با توجه به اهمیت آنها با درنظرگرفتن

( )A5اولویتبندی شدند .برای این منظور ابتدا ماتریس

نظرات بهرهبرداران ( 8نفر) و کارشناسان ( 3نفر) انجام

تصمیم اولیه مطابق جدول ( )3ساخته شد .سپس ماتریس

شود .در این پژوهش ،پنج پرسشنامه بهمنظور رتبهبندی

تصمیم طبق روابط ( )9و ( ،)00نرمالیزه و وزندار شدهاند و

معیارها با توجه به اهمیت آنها مشارکت داشتند .بهمنظور

نتایج در جدول ( )4نشان داده شده است .در این پژوهش

تعیین رتبهدهی مناسب ،نتایج اعمال راهکارهای مختلف

معیار اقتصادی بهعنوان معیار منفی و سایر معیارها بهعنوان

بر وضعیت چهار معیار تعیین و در اختیار تکمیلکنندگان

معیار مثبت در نظر گرفته شدهاند .معیار منفی معیاری است

پرسشنامه قرار گرفت .براساس این نتایج و هدف

که با کاهش آن مطلوبیت بیشتری حاصل میشود.

پژوهش وزندهی انجام گرفت .پس از رتبهبندی

در گامهای بعدی ،پس از محاسبه مقادیر معیارهای مثبت

انجامشده ،در گام دوم متخصصان باید اهمیت معیار Cjرا

( )Si+و منفی ( )Si-برای هر گزینه ،مقدار اهمیت نسبی ()Qi

نسبت به معیار  Cj+0تعیین کنند .در گامهای بعدی با

و شاخص عملکرد ( )Niهر گزینه بهدست آمد .شاخص

اعمال روابط ( )6( ،)5و ( )7بهترتیب ضرایب  Kjو  qjو

عملکرد هر گزینه با توجه به رتبه آن گزینه متغیر است.

وزن معیارها محاسبه میشوند .نتایج روش  SWARAدر

هرچقدر مقدار  Qiو  Niبرای یک گزینه بیشتر باشد ،آن

جدول ( )8نشان میدهد که با توجه به نظر متخصصان،

گزینه در رتبههای باالتری قرار خواهد گرفت .براساس نتایج

معیار زیستمحیطی با وزن  0/82باارزشترین معیار در

جدول ( ،)5گزینه  A1بیشترین مقدار اهمیت نسبی را نسبت

بین سایر معیارها انتخاب شده است .وزن هر معیار میزان

به سایر گزینهها دارد ،بنابراین در رتبه اول قرار میگیرد.

اهمیت آن معیار را نشان میدهد .همچنین معیارهای

گزینه  A1که شامل کاهش پنج درصدی پمپاژ آب است

اقتصادی و اجتماعی بهترتیب با وزن  0/85و  0/83در

بهعنوان اولویت برتر انتخاب شده است .این گزینه با توجه

رتبههای بعدی قرار دارند .معیار فنی با وزن 0/88

به وضعیت آبخوان منطقه مورد مطالعه با توجه به جنبههای

کماهمیتترین معیار شناخته شده است.

مختلف اقتصادی ،اجتماعی ،زیستمحیطی و فنی نسبت به
سایر گزینهها در اولویت قرار داشته است .گزینههای کاهش
 00درصدی پمپاژ ( )A2و تغذیه مصنوعی ( )A5بهترتیب

وزندهی معیارها با روش COPRAS

پس از تعیین وزن معیارها ،با استفاده از روش

رتبههای دوم و سوم را به خود اختصاص دادند.

COPRAS

Table 2. Final results of SWARA method in calculating the weights of the criteria
Weight

qj

j

q

wj 

0.28
0.25
0.23
0.22
1

Recalculated weight
q j1
qj 
kj
1
0.91
0.84
0.79
3.55

Coefficient
)(kj = sj + 1

Comparative importance
)of average value (Sj

Criteria

1
1.098
1.076
1.062
Sum

0.098
0.076
0.062

Environmental criteririon
Economic
Social
Technical
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Table 3. Initial decision matrix
C4
Max
0. 28
7
9
10
5
3
34

C3
Max
0.23
3
2
1
9
9
24

C1
Max
0.22
3
6
7
2
4
22

C2
Min
0.25
2
4
6
6
7
25

ارزیابی سناریوی منتخب

Criteria
Min/Max
Weights
A1
A2
A3
A4
A5
Sum

پس

 MODFLOWو  ،MT3DMSبا استفاده از مدل
 SEAWATرفتار سیستم تا شهریورماه  0400بدون
اعمال سناریو و با اعمال سناریوی برتر (کاهش پنج
درصدی پمپاژ) پیش بینی شده است .در این پژوهش

Table 4. Weighted normalized matrix
C4
Max
0.074
0.082
0.041
0.024
0.041

C3
Max
0.028
0.019
0.009
0.086
0.086

C1
Max
0.03
0.06
0.07
0.02
0.04

C2
Min
0.02
0.04
0.06
0.06
0.07

خط هم غلظت  50درصد شوری ( )TDS=17500 mg/l

Criteria
Min/Max
A1
A2
A3
A4
A5

با توجه به مطالعات

Ranking
1
2
5
4
3

)N (%
100
90.49
65.9
70.24
83.7

Q
0. 23
0.21
0.15
0.16
0.19

Si0.02
0.04
0.06
0.06
0.07

 )2015( Hussain et al.و Oz et

 )2015( al.به عنوان مرز مشترك آب شور و شیرین
درنظر گرفته شده است .نتایج حاصل از اجرای مدل در
شکل های ( )7( ،)6و ( ) 2ارائه شده است که بیانگر

Table 5. Final results and ranking
Si+
0.13
0.16
0.12
0.13
0.16

از

واسنجی

و

صحت سنجی

مدل های

Alternative
A1
A2
A3
A4
A5

پس روی  60متری حرکت گوه آب شور با اعمال پنج
درصد کاهش در بهره برداری از آب زیرزمینی نسبت به
انتهای پیش بینی مدل با حفظ روند فعلی است.

Figure 6. Seawater concentration profile in a vertical cross-section after 1 year

Figure 7. Seawater concentration profile in a vertical cross-section after 5 years
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Figure 8. Tajan aquifer response to the 5% decrease in the pumping after 5 years

نتیجهگیری

اول ،باتوجه به نظرات متخصصان ،چهار معیار تأثیرگذار

تغییرات در هیدرولوژی نواحی ساحلی ،امکان نابودی

در تصمیمگیری شامل معیارهای فنی ،اقتصادی ،اجتماعی

کیفیت آب زیرزمینی را از طریق حرکت جانبی آب دریا

و زیستمحیطی رتبهبندی شدند .نتایج حاصل از روش

به سمت ساحل که پدیده تهاجم آب شور نامیده میشود،

 SWARAنشان داد که معیار زیستمحیطی بااهمیتترین

فراهم میسازد .حفاظت و مدیریت منابع آب زیرزمینی

معیار و نتایج روش  COPRASنشان داد که گزینه

بهعنوان منبع اصلی تأمین آب شیرین در این مناطق و با

مدیریتی ( )A1کاهش پنج درصدی پمپاژ از آب زیرزمینی

توجه به محدودیت منابع آب در برابر تهاجم آب شور،

در رتبه اول و سناریوی منتخب برگزیده شد .در نهایت

امری ضروری است .در مطالعات پیشین بهمنظور انتخاب

مدل جریان آب زیرزمینی و انتقال شوری در آبخوان

یک راهکار با هدف کاهش تهاجم آب شور ،مجموعهای از

ساحلی تجن در محیط نرمافزار  GMSتهیه شد .پس از

معیارهای دخیل در تصمیمگیری شامل عوامل فنی،

واسنجی و صحتسنجی مدل جریان و انتقال برای

اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطی جهت تحلیل و

سالهای  0329-94و دقت قابلقبول مدلهای تهیهشده،

ارزیابی مناسب لحاظ نشده بود .بررسی راهکارها با در

مدل  SEAWATجهت شبیهسازی جریان و انتقال شوری

نظرگرفتن معیارهای مؤثر ،یک مسأله تصمیمگیری

تحت تأثیر تغییرات چگالی و بررسی پاسخ گزینه برتر

چندمعیاره است که جهت تعیین گزینه مطلوب از میان

حاصل از نتایج رویکرد ترکیبی

چندین گزینه بهکار میرود .در این پژوهش ،مدیریت

ساخته شد .نتایج مدل  SEAWATحاکی از کاهش 60

آبخوان ساحلی تجن و اولویتبندی استراتژیهای

متری نفوذ شوری در آبخوان ساحلی تجن بود.

SWARA-COPRAS

مدیریتی جهت جلوگیری از نابودی کیفیت آب زیرزمینی
و نفوذ آب شور با استفاده از مدل تصمیمگیری چندمعیاره

تعارض منافع

موردتوجه قرار گرفته است .در همین راستا در مرحله

هیچگونه تعارض منافع توسط نویسندگان وجود ندارد.
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