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Abstract
Introduction: The importance of providing fresh water as one of the principles of achieving
sustainable development is not hidden to anyone. Unfortunately, in many developing
countries such as Iran, access to fresh water is associated with many problems. The water in
aquifers, which supply water to one-third of the world population, is being consumed more
than nature can recover them. On the other hand, almost all the large surface water storage
dams were built in gorgeous sites. Despite spending a lot of money and innovations in the
construction of surface reservoirs, according to the UN surveys, more than one billion people
currently suffer the lack of adequate and clean drinking water. Therefore, water shortage
will become one of the main constraints on economic development in the near future.
In the recent years, population growth and rapid economic development have exacerbated
the problem of water shortage, especially in the coastal areas, to the point that meeting
freshwater demand has become a serious challenge for coastal communities. A coastal
reservoir is defined as a water storage structure constructed at river estuary or other coastal
area to store fresh water and control water resources. One of the obvious advantages of the
coastal reservoirs is providing the additional fresh water storage capacity for water supply
networks. In areas under water stress, coastal reservoirs, which are often the basis of local
economic development, can help reduce water scarcity. Many coastal reservoirs have been
developed in China, South Korea, Hong Kong and Singapore. Despite the importance of the
coastal reservoirs, there is a little scientific research on these structure in the authorities and
many issues in this regard have not yet been resolved. In the present review study, the most
important issues and problems related to these structures are presented. Finally, different
new topics for future studies are presented.
Methodology: Accordingly, while introducing coastal reservoirs, their advantages and
disadvantages and the appropriate potential in Iran were discussed. In the following, the
studies performed on the reservoir dynamics and the mechanism of salinity transfer and
diffusion, were mentioned. The most important concern about the performance of this
method of water supply is the control of salinity entry into the reservoir, which requires the
adoption of the special measures in the reservoir operation policies. In the study of different
authorities, while introducing this important challenge in the two periods of washing and
operation parts, 6 boundary conditions controlling the performance of the reservoir were
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presented. These boundaries are water level, side, intertidal zone, inlet rivers, reservoir bed
and dam. Also, the factors affecting hydrodynamics and salinity transfer in coastal reservoirs
such as meteorological conditions, sediment and intertidal zone, upstream rivers, saltwaterfreshwater mixing rate, seawater leakage, exchange between coastal reservoir and
groundwater, coastal reservoir and lateral side groundwater, coastal reservoir and
underlying groundwater, coastal reservoir and submarine groundwater and finally
subsidiary functions of coastal reservoirs were investigated. Then, special attention was paid
to salinity as the main factor affecting water quality in the reservoirs and studies on the
salinity transfer in the coastal reservoirs or wetlands in three parts: desalination, salinization
or seawater infiltration and numerical simulation. Finally, the titles of new projects that
could be done by researchers in the future were introduced.
Results and discussion: Coastal reservoirs enable the storage of excess river flood waters
near the coast for future use in areas known to be drought-prone or at those times of the year
when water supplies become scarce. Construction of a coastal reservoir does not involve
many risk factors and disadvantages like relocation which would be there in inland dam
construction. The construction of coastal reservoirs in Iran, especially the southern coasts can
solve the problem of water shortage in in these areas. On the other hand, it seems that due to
the problems of building inland reservoirs such as suitable topography in some southern
part of the country, the use of these reservoirs is the only solution.
Conclusion: Coastal reservoirs need to be rationally utilized. In the present study, with
considering different findings from previous studies, several avenues for future research on
the coastal reservoirs were presented. Hydrodynamics of reservoir water and adjacent
groundwater, especially the hydrodynamics near the six boundaries as discussed in this
paper. Methods of washing the salty water and sediment, morphological changes and coastal
sedimentation at the vicinity of coastal reservoirs, Sediment transport in the reservoir,
Operation of sluices and the influence of dams, Integrated three-dimensional models of
water in the reservoir, access channel, groundwater and river and Transfer of contaminants
such as heavy metals into the reservoir are some important topics which should be
considered in future researches.
Keywords: Coastal reservoir, Water supply, Salinity infiltration, Desalination, Review study.
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چكیده :مخزنهای ساحلی که با هدف ذخیره سیالبهای کنترل نشده در مجاورت مصب یک رودخانه ساخته میشوووند ،موویتواننوود بووه
عنوان زیربنای توسعه در مناطق ساحلی مطرح باشند .این مخزنها ابتدا در مصب رودخانهها احداث میشدند ولی به توودریب بووا توجووه بووه
مالحظات محیط زیستی به نزدیکی مصب رودخانه انتقال یافتند .علیرغم اهمیت این سازهها و گسترش روزافزون استفاده از آنها در دنیووا،
در کشور ما از سه سال گذشته مورد توجه مدیران حوزه آب قرار گرفته و خوشبختانه مطالعات و تحقیقوواتی در سووواحل شوومال و جنوووب
کشور در حال انجام است .اگر چه استفاده از این تکنولوژی از سرعت و گستردگی قابل قبولی برخوردار نیست ولیکن هنوووز بووه سوووا ت و
ابهامات زیادی باید پاسخ داده شود .بر این اساس در تحقیق حاضر یک مطالعه مروری بر روی تحقیقووات ارائووه شووده بوور روی مخووزنهووای
ساحلی انجام شد .مطالب این مقاله در چند بخش شامل معرفی مخزنهای ساحلی ،معایب و مزایای استفاده از آنها و همچنوین دینامیوک
جریان و انتقال شوری در این مخازن ارائه میشود .دو چالش مهم مرتبط با بهرهبرداری از یک مخزن ساحلی ،نمکزدایووی از آب مخووزن و
نفوذ آب دریا است که در تحقیق حاضر با جزئیات بیشتری به آنها پرداخته میشود .در ادامه به مطالعات مختلف انجام شده بر روی انتقال
شوری در مخزنهای ساحلی تحت تاثیر عوامل مختلف مانند جریان آبهای زیرزمینی ،جریانهای ورودی رودخانههای متصل بووه مخووزن،
تراز سطح آب مخزن و غیره اشاره میشود .در نهایت با توجه به نتایب حاصل از تحقیقات گذشته ،عناوین تحقیقاتی جدیودی بوورای آینووده
معرفی میشوند.
كلیدواژگان :مخزن ساحلی ،تامین آب ،نفوذ شوری ،نمکزدایی ،مطالعه مروری.

 -1مقدمه

بردارند .از سویی آنچه در شورایط کنوونی جهوان مشواهده

اهمیت تامین آب سالم و بهداشتی به عنوان یکی از اصوول

میشود این اسوت کوه در بسویاری از کشوورهای در حوال

رسیدن به توسعه پایدار بور هویک کسوی پوشویده نیسوت.

توسعه چون ایران ،دسترسی به آب شیرین با چوالشهوای

سازمان ملل متحد در ارائه هدفهای توسعه پایدار خود که

زیادی همراه است .آب موجود در سفرههای زیرزمینی کوه

در سال  2015ارائه شد و مورد توافق سران کشوورها قورار

آب یک سوم جمعیت جهان را تأمین میکند (

گرفت ،در چند بخش به مقوله آب توجوه کورده اسوت .در

 ،)Lin, 2011بوویش از آنکووه طبیعووت توووان بازیووابی آن را

هدف ششم این سند با عنووان آب سوالم و بهداشوت 1بوه

داشته باشود ،در حوال مصورف اسوت .از سوویی دیگور ،توا

طور مستقیم به این موضوع اشواره شود و سوران کشوورها

حوودودی همووه مخووزنهووا سووطحی بووزره ذخیووره آب در

توافق کردند تا گامهای مهمی در رسویدن بوه ایون هودف

مکانهای مناسوب سواخته شودند .بودون ایون مخوزنهوا،

Yang and

گسترش شهرنشینی کنونی ناممکن مینمود و بحوران آب
1 SDG 6: Clean water and Sanitation
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باید سالها پیش ظاهر میشد .با وجود صورف هزینوههوا و

تحقیقاتی مختلفی که زم است در آینوده توجوه و انجوام

نوآوریهای زیاد در عرصه ساخت مخزنها سطحی ،بنا بور

گیرد ،اشاره میشود.

بررسیهای سازمان ملل ،بیش از یک میلیارد نفر در حوال
حاضر بودون دسترسوی بوه آب آشوامیدنی کوافی و تمیوز

 -2مفهوم مخزن ساحلی

هستند و برآورد میشود که دو سوم از  7/2میلیارد نفر در

مخزن ساحلی سازهای است که در مصوب رودخانوه یوا در

جهان در سال  2025در شرایط تونش آبوی قورار خواهنود

مجوواورت آن سوواخته موویشووود تووا بخش وی از آب اضووافی

گرفت ) .(Yang, 2010از طرفی بعد از سوال  2000شومار

رودخانه را در زمان سیالبی ذخیره کند .این سوازه دریوایی

کمی سد بزره در جهان ساخته شده است زیورا کشوورها

ممکن است در مصب یک رودخانه اجرا شود (نسول اول) و

به مسئلههای ساخت سدهای بزره مخزنوی ماننود جابوه-

یوووا کیلومترهوووا در خوووط سووواحلی (نسووول دوم) اجووورا

جایی مردم و چالشهای مربوط به رسووبگذاری در مخوزن

شود ) .(Kolathayar et al., 2019ورودی و خروجی مخزن

آگاه شدند ) .(Yang, 2010بنابراین ،کمبوود آب در آینوده

با کمک دریچههای مختلف به گونهای تنظیم مویشوود توا

نزدیووک بووه یکووی از اصوولیتوورین محوودودیتهووای توسووعه

تنها آب با کیفیت خوب در زمانهای مختلوف وارد مخوزن

اقتصادی کشورها تبدیل خواهد شد.

شده و ضمن بهبود کیفیت آب موجود ،در زمانهای کوم-

با رشد اقتصادی و جمعیتوی ،کوالن شوهرهای پیشورفته و

آبی از آن استفاده شود .میتوان با اسوتفاده از یوک شوبکه

امروزی به تدریب در منطقههای ساحلی ظواهر مویشووند.

حسگر هوشمند ،طرحهای نوآورانهای را برای بهورهبورداری

توسعه سریع اقتصادی در این منطقهها ،مسئله کمبوود آب

کارآمد از این مخزنها در نظر گرفت .شکل  1شمای کلوی

را تشدید کرده اسوت ( .)Herrera-Leon et al., 2018ایون

یک مخزن ساحلی را نشان میدهد که ذخیره آب شویرین

وضعیت با پراکنش نامنظم مکانی و زموانی منبوعهوای آب

را در هنگام طغیان رودخانه امکانپذیر میکند .مخوزن آب

شیرین در این منطقهها پیچیدهتر میشود .میوزان روانواب

شیرین شامل دیواره دریایی (از نوع خاکی یا بتنوی) نفووذ

(یا سیالب) که در میان دشتهای ساحلی جاری است ،بوه

ناپذیر برای مهار آب شیرین و جلوگیری از اخوتالط آن بوا

طور معمول زیاد است ،اما شبکه رودخانهای ظرفیت کموی

آب دریاست .این مخوزنهوا بوه طوور معموول در آبهوای

بورای حفو ایون منبوع آب شویرین دارد ( .)Ge, 2012از

کمعمق و عمق میانگین  10تا  20متور و عمیوق بیشوینه

برتریهای بارز مخزنها سواحلی ،توأمین ظرفیوت اضوافی

 30متر ساخته میشوند.

ذخیره آب شیرین برای شبکههوای آبرسوانی اسوت (

)(Yang, 2010

Xu,

) Yang and Lin (2011فن واوری نوووین سوواخت مخووزن

 .)2001در منطقههای تحت تنشهوای آبوی ،مخوزنهوای

ساحلی را با استفاده از سدهای انعطافپذیر معرفی کردنود.

ساحلی که اغلب زیربنای توسوعه اقتصوادی محلوی اسوت،

این محققان مسئله اصلی این مخزنها را کواهش کیفیوت

(Li and Chen,

آب در طول دوره بهرهبرداری به علوت نفووذ جریوان شوور

) .2005بسوویاری از مخووزنهووای سوواحلی در چووین ،کووره

دریا میدانند که با این فناوری قابول حول اسوت .شوکل 2

Yuan et

طرح مفهومی از روش ساخت این نووع از مخوزن را نشوان

میتوانند به کاهش کمبود آب کمک کنند

جنوبی ،هنگکنگ و سنگاپور ساخته شودهانود (
.)al., 2007

میدهد .با توجه به این شکل بازدارنده اول یوا سود اصولی

بهرغم اهمیت مخزنها ساحلی ،تحقیقات ناچیزی در مورد

شامل یک سازه نفوذناپذیر است که باید در مقابول نیوروی

این موضوع در مرجعهوا وجوود دارد و هنووز مسوئلههوای

امواج دریا مقاومت کند .بازدارنده دوم یا سد انعطوافپوذیر

پیچیده زیادی در این رابطه برطرف نشوده اسوت .در ایون

شامل یک پرده ستیکی است که آب لبشوور را موا بوین

تحقیق و ارزیابی مروری سعی شد به مهمترین مسئلههوا و

آب شیرین مخزن و آب شور دریا محبوس میکند .به ایون

نارساییهای مربوط به این مخزنها با توجوه بوه تحقیقوات

ترتیب با تنظیم سطح آب ناحیه لب شور به کموک پماواژ

انجوام شووده ،اشواره شووود .در نهایوت نیووز بوه زمینووههووای

آب از مخزن و ایجاد هد فشار آب مناسب ،میتوان از نفوذ
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آب شور به مخزن ساحلی جلوگیری کرد .متاسفانه بعضوی

) Kolathayar et al. (2019به جنبوههوای مثبوت و منفوی

از مخزنهای ساحلی موجود مانند مخزن سواحلی ،Sihwa

مخزنهای ساحلی در مقایسه با دیگر راهحلها برای تأمین

در کشور کره جنوبی که با اسوتفاده از فنواوری قودیمیتور

آب اشاره کردند .بوا توجوه بوه مووارد اشواره شوده توسوط

یعنی ساخت تنها یک سد احداث شدند ،نتوانستند کوارایی

محققان مختلف ،در ادامه به هر یوک بوه صوورت جداگانوه

مناسبی داشته باشند که بنوابر پیشونهاد ایون محققوان بوا

اشاره میشود.

استفاده از سدهای انعطافپذیر میتوان از رخوداد مسوئله-
های هماننود جلووگیری کورد Yang et al. (2013) .اشواره
میکنند که میتووان مخوزنهوای سواحلی مختلوف را بوه
صورت ردیفی در کنار هم احداث کرد و به این ترتیوب بور
مبنای کیفیت آب خروجی از هر مخوزن اقودام بوه توأمین
نیازهای مختلف مانند آب خانگی ،کشاورزی و صنعت کرد.
به عنوان مثال ،مخزن چنهانگ ،1کوه در مصوب رودخانوه
یانووگتسووه چووین واقووع شووده اسووت ،بووه طووور عمووده آب
آشامیدنی منطقههای شمالی شهر شانگهای چین را تأمین

Fig. 2 Typical cross section of a coastal reservoir (Yang
)and Lin, 2011
شكل  2مقطع جدید یک مخزن ساحلی )(Yang and Lin, 2011

میکند و مخزن بائوگانگ ،2که در دهانه رودخانه یانگتسه
چین واقع شده است ،نقش مهموی در توأمین آب صونعت
یک کارخانه فو د ایفا میکند (شکل .)3

Fig. 3 Coastal reservoirs of Baogang (1) and Chenhang
)(2) (Yang et al., 2013

شكل  3مخزنهای ساحلی بائوگانگ ( )1و چنهانگ ()2
)(Yang et al., 2013

 -1-3برتریها
مخزن ساحلی میتواند تأمین آب را در با صرفهترین روش
ممکن نسبت به روشهوای دیگور تضومین کنود .بورخالف
Fig. 1 Schematic of a coastal reservoir that enables
)storage of freshwater during river floods. (Yang, 2010

سدهای مخزنی ،رویدادهای طبیعی مانند سویالب و زلزلوه

شكل  1شمای کلی یک مخزن ساحلی برای ذخیره آب رودخانه در

تهدیدی بر پایداری این مخزنهوا نیسوتند .البتوه بوه نظور

زمانهای سیالبی)(Yang, 2010

موویرسوود سووونامیهووا و طوفووانهووای اسووتوایی (حووارهای)
میتواند موجب روگذری آب دریا شود که به ایون موضووع

 -3برتریها و كاستیهای مخزنهای ساحلی

تاکنون در مرجعها اشوارهای نشوده اسوت .ایون مخوزنهوا

محققان مختلفی به برتریهوا و کاسوتیهوای مخوزنهوای

دارای توان بالقوه (پتانسیل) با یی برای توسوعه صونعتی و

ساحلی در مقایسه بوا روشهوای دیگور ذخیوره آب اشواره

اقتصادی ساحلها نظیر صنعت ماهیگیری هستند .سواخت

کردنوود .همووانگونووه کووه در جوودول  1مشووخا اسووت،

این مخزنها نیازمند انحراف مسویر رودخانوه و آبگرفتگوی

1 Chenhang
2 Baogang

زمینهای مرغوب جنگلی یا آوارگی مردم نیست .به کموک
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این مخزنها میتوان فعالیوتهوای کشواورزی در نزدیکوی

دریایی شود .ممکون اسوت تجهیوزات موجوود شویالت در

سوواحلهووا را افووزایش داد و مووردم را در برابوور قحطووی و

منطقه تحت تأثیر قرار گیرد .جلوگیری از نفوذ آب شور به

گرسنگی بیمه کرد .میتوان از صفحههوای خورشویدی بور

مخزن میتواند چالش برانگیز باشد که میتوان این کوار را

روی دیوووارههووای مخووزن و همچنووین از صووفحههووای

بووا موودیریت بهینووه مخووزن انجووام داد .مجوزهووای اداری و

خورشیدی شناور بر روی آب به نسوبت کومعموق مخوزن

زیسووتمحیطووی از نهادهووای قووانونی مختلووف چووالش

ساحلی اسوتفاده کورد و بوه خودکفوایی انورژی در مخوزن

دیگریست .با توجه به جدید بودن این روش ،ممکون اسوت

رسید .همچنوین اسوتفاده از تووان بوالقوه و ظرفیوتهوای

مقاومت فعا ن محیط زیست ،مقامهای سیاسی و اتحادیه-

(پتانسیل) جزر و مد و باد گزینههوای اضوافی بورای تولیود

های محلی وجود داشته باشد که باید با آگاهی مناسوب از

انرژی در امتداد مخزن ساحلی هستند .از این انورژیهوای

کارکرد مخزن ساحلی بر اساس منطق علموی ،ایون مووارد

تجدیدپذیر میتوان برای پمااژ ،روشنایی و دیگر انرژیهای

رفع شود.

مورد نیاز استفاده کرد .مخزنهای سواحلی فرصوتی بورای

بررسیهای مهم دیگری نیز در زمینه اهمیت مخوزنهوای

ارتقووای ورزشهووای آبووی و گردشووگری در منطقووه ایجوواد

ساحلی انجام شده است که در اداموه بوه آنهوا بوه صوورت

میکنند .یروبوی کوف مخوزن بوه ویوهه در محول اتصوال

جداگانه اشاره میشود Sitharam (2017) .ضمن اشواره بوه

جریان رودخانه به مخزن مصوالح مناسوب بورای سواخت و

قابلیووت بووا ی مخووزنهووای سوواحلی نسووبت بووه سوودهای

ساز را فوراهم مویکنود .در پیراموون مخوزن فعالیوتهوای

مخزنی ،یک تحلیل اقتصادی با توجه به هزینوههوای کوار،

صنعتی ،تفریحی و ماهیگیری افزایش خواهد یافت .ساخت

مواد و اجرا در کشور هند بر روی روشهای مختلف شوامل

جووادههووای دسترسووی ،موواهیگیری آب شوویرین ،نوواوبری و

مخووزن هووای سوواحلی ،سوودهای مخزنووی و سووامانههووای

گردشگری باعث میشود جایگاه (سایت) مخزن بوه عنووان

آبشوویرینکوون انجووام داد .همووانگونووه کووه در جوودول 2

یک شهر هوشمند توسعه یابد .وجود مخزن ساحلی زمینوه

مشخا است ،هزینههای سواخت سوازه و تموام شوده آب

را برای بهبود کیفیت آبهای زیرزمینی (آب شوور بوه آب

یک مخزن ساحلی بر حسب روپیه ) (Rsبه مراتب کمتور از

شیرین) نزدیک ساحل فراهم میکند.

روشهای دیگر است.

به طور خالصه ،مخزن ساحلی این توان بالقوه و ظرفیت را

) Yang (2018با بررسی روند ساخت سودهای مخزنوی در

دارد که یک منطقه ساحلی فراموش شده و آلوده را به یک

جهان به این نتیجه رسید که این موضوع از سال  2010به

زیستبوم با آب شیرین پایدار تبدیل کنود و دارای انورژی

بعد با افول شدیدی همراه شوده اسوت کوه علوت آن نبوود

خودکفا برای با بردن سطح زندگی مردم به همراه توأمین

توپوگرافی مناسب برای ساخت سد مخزنی ،اثرگذاریهوای

آب شیرین برای همه باشد .مخزن سواحلی مکمول رابطوه

زیست محیطی و اجتماعی شدید و مخالفتهای اتحادیوه-

انرژی آب و غذا خواهد بود زیرا ذخیره آب شیرین را بورای

های مدنی میباشد .از سویی این محقوق بوا بورآورد طوول

آشامیدن و همچنین آبیاری همراه بوا فرصوتهوای کوافی

عمر سد برابر با  150سال (با توجه به رسوبگذاری مخزن و

برای تولید انرژی تجدیدپذیر آسانگری میکند.

عمر مفید مصالح ساخت) به این نتیجه رسید که توا سوال
 2150میالدی دیگر سد مخزنی در جهان برای توامین آب

 -2-3كاستیها

شرب باقی نمیماند و یکی از راهحولهوای برطورف کوردن

اگرچه برتریهای مرتبط با یک مخزن ساحلی زیاد اسوت،

این مسئله بحرانی را مخزنهای ساحلی میداند.

ولی ساخت یک مخزن ساحلی با چالشهوایی نیوز روبوهرو

) Kolathayar et al. (2019بووه یووک ابرپووروژه در دسووت

خواهد شد که باید به روشی مناسوب و پایودار رفوع شوود.

بررسی که اثرگذاریهوای گسوتردهای بور مودیریت آب در

ساخت مخزن ساحلی ممکن است منجر به آسویبپوذیری

کشور هند دارد ،اشواره مویکننود .بور مبنوای ایون طورح،

احتمالی زیستبومهوای سواحلی ،از جملوه محویطزیسوت

مخزنهای ساحلی مختلف در محل خروجی رودخانههای
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 جنبههای مثبت و منفی مخزنهای ساحلی نسبت به دیگر روشهای ذخیره آب1 جدول
Table 1 Pros and cons of different water supply solutions compared with coastal reservoirs (Kolathayar et al., 2019)

Water supply

Pros.
1) Mature technology

Cons.
1) Limited lifecycle
2) Devastating environmental impact
3) Far from demand – high cost for pipes
4) Ineffective water harvesting
1) limited lifestyle
2) Requires enormous amount of energy
3) Large amount of waste (salt)
4) Very expensive
1) Land conversion
2) Limited storage capabilities
3) Redundent during drought
1) Not suitable for human consumption
2) Limited maximum output
3) Expensive
1) Ground water depletion
2) Sinking of land
3) Intrusion of salt water
4) Exposed to contamination
1) Transprtaion of water can be costly to
towns
2) Proper care needs to be taken to allow
fish breeding in rivers
3) Regular desilting required
4) Issue of environmental chearance

Convensional
dams

Desalination
plant
Storm water
harvesting
Waste water
reuse

Groundwater

Coastal
reservoirs

1) Unlimited water from the sea
2) Ideal for no or very limited rain

1) Low-cost water harvesitng
2) Long lifestyle
1) Low-cost water harvesitng
2) Long lifestyle
3) Consistent supply
1) High chances of quality water
2) Low-cost water harvesitng

1) No land aquisition
2) Cost effective
3) Sustainable
4) Effective method to harvest water
5) Multi-functional
6) Harvest of energy
7) Free of risk like dam breaching
8) Recreational and urban regeneration
9) New cities would be created

 هزینه تامین آب و هزینه ساخت یک مخزن ساحلی در مقایسه با روشهای دیگر2 جدول
Table 2 Cost of water and cost of construction (Kolathayar et al., 2019)

Water supply
Sea based reservoirs
Inland reservoirs
Desalination

Cost per kiloliter of water
Rs 2-10 (sea level)
Rs 30-100 (above the sea level)
Rs 60-80 (sea level)

Cost of construction / Billion Cubic Meter
Rs 20,000 Million
Rs 100,000 Millions
Rs 80,000 Millions

5800  از مجموووع حوودود.در قوواره آسوویا برخوووردار اسووت

بزره این کشور به اقیانوس به همراه آبراهههوای ارتبواطی

 کیلوومتر در890  حودود،کیلومتر طول ساحلهای کشوور

 هودف اصولی توسوعه منطقوههوای.مابین احداث میشوود

 وجوود. کیلومتر در جنوب واقع است4910 شمال و مابقی

،سوواحلی کشووور هنوود از طریووق تووامین آب آشووامیدنی

این ساحلهای طوو نی مویتوانود فرصوتهوای اقتصوادی

 پیشبینی میشود با ساخت این.کشاورزی و صنعتی است

 استان سواحلی و کول کشوور قورار7 مناسبی را در اختیار

100  فعالیوتهوای گسوترده صونعتی توا شوعاع،مخزنهوا

 این در حالی است که عقبافتادگی زیوادی بوه طوور.دهد

.کیلومتری از ساحل توسعه یابد

عمده ناشی از کمبود زیرساختها مانند دسترسوی بوه آب
آشووامیدنی و بهداشووتی در ایوون منطقووههووا بووه خصووو

 توان بالقوه سااتت مخازن سااحلی در-4

Naseri and Najafi, ( ساحلهای جنوبی کشور وجود دارد

كشور

 از سویی بخوش زیوادی از روانوابهوای حاصول از.)2019

 میلیون کیلومتر مربوع1/6 کشور ایران با گسترهی بیش از

بارش در این منطقهها بدون هیکگونوه اسوتفاده وارد دریوا

به دلیل دسترسی به دریای خزر در شمال و دریای عموان

 بوه انتقوال و تورویب2017  فوو دفر کوه از سوال.میشود

و خلیب فارس در جنوب دارای موقعیت جغرافیایی خاصوی
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فناوری مخزنهای ساحلی در کشور اهتمام داشوته اسوت،

 -5چالشهای مدیریت مخزنهای ساحلی

مجموعهای از بررسیهوای ظرفیوتسونجی رودخانوههوای

چالشهای مختلفی بر روی مدیریت مخزنهای ساحلی وجود

منتهی به دریاهای جنووب و شومال کشوور انجوام داد کوه

دارد .از آن جمله میتوان به ورود آ یندههای رودخانوهای بوه

مستندات آن در مرکز اسوناد شورکت توسوعه منوابع آب و

مخزن و ضرورت پایش برخط آنها در با دسوت رودخانوه ،در

نیروی ایران موجود است ) .(Fouladfar, 2017بر پایه ایون

دسترس نبوودن همیشوگی آب مناسوب ورودی بوه مخوزن و

مستندهای در حوضه آبخیز خلیب فارس و دریای عمان بوا

فصلی بودن رودخانهها ،مدیریت رسوب ورودی بوه مخوزنهوا،

گستره زهکشوی معوادل  424515 km2و میوانگین بوارش

مدیریت بهرهبرداری و غیره.

سالیانه  134میلیمتور در چابهوار توا  1457میلویمتور در

از اصلیترین این چالشها در مدیریت مخزنهای سواحلی،

کوهرنگ ،سالیانه در حدود  4/5تا  6میلیوارد متور مکعوب

شیرینسازی آب مخزن در دوره آبشویی و نموکزدایوی،

رواناب به خلیب فارس و دریای عمان تخلیوه مویشوود .در

جلوگیری از نفوذ شوری به مخزن از طرف دریوا اسوت .در

حوضه آبخیز دریای خزر نیوز بوا وسوعت زهکشوی معوادل

مخزنهای ساحلی ،سازوکار انتقال شوری طوی دو مرحلوه

 58253km2و دامنه تغییرپذیریهوای بارنودگی از کمینوه

آبشویی و بهرهبرداری مخزنها متفاوت است .بنوابر نظور

 260/5میلیمتر در بجنورد تا بیشینه  1863میلویمتور در

نظر ) Jin et al. (2019به طوور کلوی دو مرحلوه اصولی در

بندر انزلی سالیانه حدود  6/8میلیارد مترمکعب رواناب بوه

مدیریت انتقال شوری در یک مخزن ساحلی وجود دارد که

دریای خزر تخلیه میشود .به این ترتیب بدون زمینههوای

در شکل  4مشخا است )1( :بدون فاصله پس از سواخت

مهار و تنظیم کافی روانابها ،هر ساله حجم شایان توجهی

و قبل از آغاز بهرهبرداری ،شیرینسازی آب مخوزن بسویار

آب شیرین و با کیفیت از دسترس خارج شوده و بوه دریوا

ضروری است (شکل  )2( .)A-4در طول دوره بهرهبورداری

سرازیر میشوود .مسوئله دیگور پوراکنش زموانی نامناسوب

از مخزن در شرایط عادی (نرمال) ،تهدید نفوذ آب دریا بوه

بارشهای کشور است به گونهای که به دلیل ناکافی بوودن

مخووزن پدیووده غالووب اسووت (شووکل  .)B-4هوور دو فراینوود

بارشهای بهنگام و نیازهای آبی موجوود و آتوی ناچوار بوه

شیرینسازی و جلوگیری از نفوذ آب شوور اگور بهدرسوتی

احداث و توسعه به منظوور مهوار و تنظویم منبوعهوای آب

مدیریت نشووند ،مویتوانود توأثیر چشومگیری بور کواهش

خروجی به دریا خواهیم بود .با توجه به مسئلههای مطورح

بهرهبری یک مخزن ساحلی بگذارد.

شده ساخت مخوزنهوای سواحلی در سواحلهوای کشوور
میتواند مطرح باشد و به این ترتیب مشکل کمبوود آب در

 -1-5شیرینسازی آب مخزن دردوره آبشویی

مناطق کمآب کشور تا حدی حل شود .همچنین مویتووان

و نمکزدایی (پیش از بهرهبرداری)

با استفاده از آب موجود در این مخزنها و انتقوال آنهوا بوه

شیرینسازی آب مخزن فرآیندی مهم در آغاز بهرهبورداری
از یک مخزن ساحلی اسوت .پوس از مرحلوه سواخت ،یوک
مخزن ساحلی حاوی آب دریاست .افزون بر ایون ،رسووب
بستر مخزن میتواند شوری با یی داشته باشد (Jiang and
 .)Pei, 2007همانطور که در شکل  A-4مشوخا اسوت،
در مرحلههای آغازین بهرهبورداری و بوه عبوارت بهتور ،در
مرحله آبشویی و نمکزدایی از یک مخزن ساحلی ،نموک
انباشته شده در رسوبها میتواند به سرعت به آب مخوزن
نفوذ کند که نتیجه آن افوزایش شوایان توجوه شووری آب
مخزن میباشد .متداولترین روشها برای شیرینسازی آب
در مخزنهای سواحلی شوامل تخلیوه آب شوور بوه کموک

سامانههای آبشیرینکن ،هزینوه تموام شوده آب سوالم و
بهداشتی را کاهش داد .از طرفی به نظر میرسد با توجه به
مشکالت ساخت سدهای مخزنی نظیر توپووگرافی مناسوب
در بعضووی از منطقووههووای جنوووبی اسووتان سیسووتان و
بلوچسوتان ،اسوتفاده از ایوون مخوزنهووا تنهوا راه توسووعه و
پیشرفت در این منطقهها باشد .منطقوههوایی کوه مسوئله
تامین آب در آنها تا حدی جودی اسوت کوه توالش بورای
دسترسی به آب ژرف در عمقهای بسیار زیاد درون زموین
و با صرف هزینههای زیاد در حال انجام است.
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عملیات پمااژ ( )Mao et al., 2005و یا اسوتفاده از جریوان
شدید سیالبی در رودخانههای منتهی بوه مخوزن و خوروج
آب شور ) (Karimaei and Foladfar, 2021است .همچنین
میتوان برای کواهش شووری رسووبهوای زیور مخوزن ،از
سامانههای زهکشی زیرسطحی استفاده کرد ( Chen et al.,
.)2015

 -2-5مااادیریت نفاااوو آب شاااور در دوره
بهرهبرداری
همووانطووور کووه در شووکل  B-4نشووان داده شووده اسووت،
پیشبینی میشود که پس از چندین سال بهورهبورداری از
مخزن ساحلی ،بیشتر نمکهای موجوود در رسووبهوا بوه
درون مخزن رها شده باشود .شوارژ دوبواره آب و زهکشوی
مهومتورین محرکوه مبادلوه آب مخوزن اسوت ( Jin et al.,

 .)2013آب مخزن در شرایط بهرهبرداری عادی تا حودودی
در حالت ایستا قورار دارد و در نتیجوه یوهبنودی شووری
پایدار در عمق آب ایجاد میشود .با این وجوود ،تبوادل آب
مخزن با آب دریا نه تنها در قسمت زیرین مخزن بلکوه در
دریچههایی کوه هور از گواهی بوه دریوا بواز مویشووند رخ
میدهد .افزون بر ایون ،اسوتفاده بویش از حود از آبهوای
زیرزمینی میتواند منجر به افت سطح آبخووان سواحلی و
در پی آن ایجواد توراز هیودرولیکی پوایینتور آب شویرین
موجود در یههای زیرزمینی نسبت به آب دریا شوود کوه
نتیجه آن نفوذ آب دریا به سمت یههای آبدار زیرزمینوی
و مخزن ساحلی شوود ( .)Wang and Zhu, 2014بوه طوور
کلی ،هر فرآیند منتهی به نبود زمینه تعوادل یواد شوده در
ترازهای هیدرولیکی ،باعث نفوذ آب دریوا بوه مخوزن و در
نتیجوه افوزایش شووری آب مخوزن خواهود شود .در کنوار
بهرهبرداری از آبهای زیرزمینی ،نفوذ آب دریا میتواند بوه
دلیل تغییر کاربری اراضی ،تغییرپذیریهای آب و هوایی و
نوسووانهووای تووراز آب دریووا رخ بدهوود ( Svensson and
 Theander, 2013و  Vu et al., 2018و Zhou et al.,

 -6شرایط مرزی جریان و شوری در مخزن
در شکل  5فرآیندهای پویا مربوط به مخوزنهوای سواحلی
نشان داده شده است .به طور معمول ،مخزنهوای سواحلی
توسط شش مرز محصور میشوند که هر مورز تحوت توأثیر
عوامول مختلفوی قورار دارد ) (Jin et al., 2019ماننود)1( :
مرز سطح آب ،کوه در آن عامولهوای مهوم تأثیرگوذار بور
شوری شامل بارش و تبخیر اسوت و ( )2مرزهوای جوانبی،
که به طور عموده از تفواوت بوین آب مخوزن و سوطح آب
زیرزمینی تحت تأثیر قرار میگیرند .ایون تفواوتهوا تحوت
تأثیر شار آبهای زیرزمینی ،جزر و مد ،بارش و تبخیر قرار
دارد .در شرایط معمول بدون حضوور مخوزن سواحلی و ،...
سطح آب زیرزمینی (در خشکی) با تر از سطح دریا اسوت
(با اعمال محاسبههای مربوط به اختالف چگالی) که منجر
به تخلیه آبهای زیرزمینی به سومت دریوا مویشوود)3( .
ناحیه کرانهای منطقهای است که تحت تأثیر بارش ،تبخیر
و تراز آب زیرزمینی و سطح آب در مخزن سواحلی اسوت.
امالح موجود در این منطقه مویتواننود بوه وسویله روانواب
سووواحلی بوووه درون مخوووزن منتقووول شووووند )4( .ورودی
رودخانهها و تغییرپذیریهای مربوط به آنهوا و ( )5تبوادل
در کف مخزن ،که عمدتا تحت تأثیر دبی ،توراز ایسوتابی و
تراز آب مخزن قرار دارد )6( .یک سود سواحلی کوه تحوت
تاثیر جزر و مد و سطح آب مخزن قرار دارد.

 -7عاملهای موثر بر جریان و انتقال شوری
شوووری از مهوومتوورین عاموولهووا در تعیووین کیفیووت آب
مخزنهای ساحلی است Custodio (1987) .عاملهای مؤثر
بور نفوووذ آب دریووا ماننوود اخوتالط

پراکنووده،1

جووزر و موود،

اختالف چگالی و عاملهای انسانی را به صورت کیفی ارائه
نمود .همانطور که در شکل  5مشوخا اسوت ،عامولهوای
پویووای مختلفووی در تبووادل آب/نمووک در طووول مرزهووای
مختلف نقش دارند که در ادامه بحث میشود.

 .)2017همانطور که در شکل  B-4نشان داده شده اسوت
هنگووامی تووراز آب مخووزن کووم اسووت ،نفوووذ آب دریووا در

 -1-7شرایط اقلیمی

دورههای خشک شدت مییابد.

شرایط آب و هووایی توأثیر شوایان تووجهی در شووری آب
1 dispersive mixing
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مخزن دارد .بارش و تبخیر بر میزان ورود آب به درون و یا

مخزن غلظت نمک با یی داشته باشد که بوه طوور بوالقوه

خروج آب از مخوزن تأثیرگوذار اسوت ( Berghuijs et al.,

بارهای نمکی را به مخزن تولید کند و باعث شور شدن آب

 ،)2017کووه بووه نوبووه خووود بوور شوووری آب مخووزن موووثر

مخزن شود.

میباشند .شارژ دوباره مخزن با بارندگی منجور بوه کواهش
شوری میشود ،در حالی که تبخیر منجور بوه افوزایش آن

 -3-7رودتانههای باالدست

میشود (.)Pan et al., 2004

کمیت و کیفیت آب در رودخانههای با دسوت بوه عنووان
منبع اصلی تغذیه مخزن ساحلی ،نقش مهموی در کنتورل

 -2-7رسوب و ناحیه كرانهای

شوری آب مخزن ایفا مویکننود .همچنوین ممکون اسوت

کف مخزن اغلب حاوی رسوبهایی با غلظت بوا ی نموک

جریان رودخانه حجم زیادی رسوب را به درون مخزن وارد

است ( ،)Zhang et al., 2014که میتواند به شور شدن آب

کند .عالوه بر این ،مخزنهای ساحلی که بوه طوور معموول

در مخزن به ویهه در مرحله اولیه (پس از سواخت) نسوبت

آبهای تخلیه شده از پاییندست رودخانههوای طوو نی را

به مرحله عادی بهرهبرداری منجر شود .عاملهوای بیرونوی

دریافت میکنند ،به علت ورود فاضالب به این رودخانوههوا

میتواند باعث تبادل آب بین رسوبهوا و آب مخوزن شوده

که حاوی ترکیبهایی از نمکها و موواد آ ینوده هسوتند،

که نتیجوه آن ورود نموک بوه درون مخوزن اسوت ( Zhu,

مستعد آلودگی میباشند

).(Li and Chen, 2005

 .)2002همچنین ممکن است ناحیهی کرانهای در پیرامون

Fig. 4 Coastal reservoirs in the (A) early operation stage, when reservoir water and surrounding soils/sediments contain
saltwater with a relatively high salt concentration: (1) reservoir water; (2) reservoir intertidal zone; and (3) reservoir bottom
sediment; and (B) during dry periods, when the reservoir water level is low, resulting in intensified seawater intrusion. The
)darker the blue color, the higher is the salinity. (Jin et al., 2019
شكل  4مخزنهای ساحلی )A( :در مرحله اولیه بهرهبرداری (دوره آبشویی و نمکزدایی) ،هنگامی که آب مخزن و خاک/رسوبهای پیرامون آن حاوی

آب شور با غلظت نمک به نسبت زیاد است )1( .آب مخزن ) (2ناحیه کرانهای و ( )3رسوب زیر مخزن و ( )Bدر دورههای خشک ،هنگامی که سطح آب
مخزن کم است و در نتیجه آن نفوذ شدید آب دریا انجام میشود .هرچه رنگ آبی تیرهتر باشد ،شوری با تر است ).(Jin et al., 2019
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Fig. 5 Schematic diagramof a typical coast reservoir: (1) water surface, (2) lateral side, (3) intertidal zone, (4) inflow rivers,
)(5) bottom, and (6) dam. (Jin et al. 2019

شكل  5طرحی از نمای کلی یک مخزن ساحلی )1( :آب )2( ،تبادل جانبی ( )3منطقه بینابینی ( )4رودخانههای ورودی ( )5کف مخزن و ( )6سد
)(Jin et al. 2019

 -4-7اتاات آ آب شااور-آب شاایرین در

ارزیابی نشده است .با ایون حوال ،بررسویهوای پیشوین در

مخزن

مورد تبادل بین تا بهای ساحلی و آبهای زیرزمینی ،به

تبادل آب مخزنهای ساحلی به صورت معمول رخ میدهد
و میزان آن به میزان آب ورودی ،شدت وزش بواد و عموق
مخزن بستگی دارد .به طور کلی ،جریانهای با سرعت با ،
سرعت باد زیاد ،و آب کومعموق باعوث اخوتالط کامول در
مخزن و با احتموال بوین آب مخوزن و رسووبهوای کوف
میشوند ( .)Liu and Jeng, 2007در دریاچههای عمیقتر،
اختالط کامل در عمق جریان توسوط یوهبنودی گرموایی
پایدار بوه ویوهه در تابسوتان رخ نمویدهودYeates and ( .
)Imberger, 2003

دلیل همانندی در شرایط مورزی بوا مخوزنهوای سواحلی
میتواند اطالعاتی از چگونگی تبادل بین مخوزن سواحلی و
آب زیرزمینی بوه دسوت دهود ( .)Moran et al., 2014آب
موجود در آبخوانهوای سواحلی در مجواورت یوک مخوزن
ساحلی میتوانود بسوته بوه اخوتالف توراز انورژی در مورز
مخزن -آبخوان ،به درون مخزن تخلیه شده یا از آن خوارج
شود .به طور کلی ،نوسان تراز هیدرولیکی در آبخوان کمتر
از مخزن است .چرا که نوسانهای موجود در مخزن تحوت
توواثیر میووزان ورود و خووروج آب مخووزن قوورار دارد .در
دورههایی که سطح آب مخزن کاهش مییابد ،و آبخوان به

 -5-7نشت آب دریا از دیواره مخزن

درون مخزن جریوان موییابود ،میوزان شووری آب ورودی،
را تحت تاثیر قرار مویدهود( Wu et al.,

نشت آب دریا تا حد زیادی به طراحی مهندسی و کیفیوت

کیفیت آب مخزن

ساخت دیوارههای مخزن بستگی دارد (.)Lee et al., 2005

 .)2010در واقعیووت ،ظرفیووت تبووادل (شووار جووانبی آب

به عنوان مثال ،در یک مخزن ساحلی با یوک سود خواکی،

زیرزمینی به درون و یا بیرون مخوزن) توا حود زیوادی بوه

اعمال بار جزر و مد و فشار به سد موجب تراوش آب دریوا

موقعیت نسبی مخزن و تغییرپوذیریهوای فصولی بسوتگی

و در پی آن شوری بیشتر آب مخزن میشود (.)Yu, 1996

دارد Cheng and Anderson (1994) .نشووان دادنوود کووه
موقعیت پائینتر مخزن ،منجور بوه ایجواد تبوادل بیشوتر و

 -6-7تبااادل بااین مخاازن ساااحلی و آب
زیرزمینی
تبادل آب /نمک به طور عمده در کنارههای مخزن ،بستر و
سمت دریوا رخ مویدهود (شوکل  .)5تبوادل بوین مخوزن
سواحلی و آبهووای زیرزمینووی بووه انوودازه کووافی بررسووی و

پایدارتر بین مخزن و آبخوان میشود.
تبادل بین آب در مخزن ساحلی و آب زیرزمینوی شوور در
سمت دریا نیز میتواند رخ دهد .گرادیان فشار ممکن است
در سطح تماس

آب-رسوب مخزن توسط امواج ( Boano et

 )al., 2011و همچنین از طریق اندرکنش بین جریوان آب
مخووزن و شووکلهووای بسووتر ایجوواد شووده و تولیوود جریووان
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 -1-8شوری رسوبهای بستر مخزن

 .)2010افزون بر این ،هنگوامی کوه شووری یوا چگوالی آب

رسوبهای غنی شده از نمک در بسوتر مخوزن بوه عنووان

مخووزن سوواحلی بیشووتر از آب زیرزمینووی زیوورین باشوود،

یکی از عاملهای اصلی شور شدن آب مخزن میباشند .در

گرادیانهای چگالی ایجاد جریان میکند ،که به نوبه خوود

مرحلههای اولیه بهرهبرداری از مخزنهای ساحلی میتووان

منجور بوه تبوادل مویشوود ( .)Jin et al., 2011همچنوین

از آب سطحی مخزن برای تولید آب شیرین مناسب بورای

هدررفتهای تبخیر میتواند منجر بوه افوزایش شووری در

مصرفهای انسانی ،آبیواری ،مصورفهوای صونعتی و انوواع

سطح آب مخزن ساحلی شود که نتیجه آن ایجاد همرفوت

مصرفهای دیگر در فصلهای بارانی استفاده کرد.

رو به پایین به سوی کف مخزن ساحلی و نفووذ بیشوتر بوه

) al. (2005فرایند نمکزدایوی در یوک مخوزن سواحلی را

آبخوان زیرزمینی میشود .مشاهدهها نشان میدهد که این

شبیهسازی کردند .نتایب شبیهسازی نشان داد کوه هجووم

موضوع منجر به افزایش چشومگیر شووری آب زیرزمینوی

رواناب شیرین منجر بوه کواهش سوریع میوزان شووری در

Mao et

شده است ( .)Yang and Fergusen, 2010جریوان چگوال

سطح آب مخزن در طی دوره توقف و نگهداری 1مویشوود،

موجووب تشوودید انتقووال شوووری از رسوووبهووا بووه آبهووای

در حالی که شوری در ترازهوای پوایینی مخوزن بوویهه در

زیرزمینی زیرین میشود و بازدارنده از انتشار نمک بوه آب

مخزنها عمیوق ،جوایی کوه آب بوه سوختی نموکزدایوی

در مخزن ساحلی میشود (.)Jin et al., 2015

میشود ،باقی میماند .این موضووع بوا توجوه بوه رخنموای
(پروفیل) پایدار چگالی آب در عمق مخزن ،در صورتی کوه

 -7-7كاركردهای فرعی مخزنهای ساحلی

اختالطی در مخزنهای عمیق رخ ندهد ،هویک تواثیری بور

از مخزنهای ساحلی برای هدفهای مختلفی غیر از تأمین

شوووری یووههووای بووا ی آب در مخووزن ندارنوود .از سووویی

آب ،مانند آبزی پوروری ،حمول و نقول دریوایی ،آبیواری و

چنانچه سطح آب مخزن پایین باشد ،آب با غلظت شووری

زهکشی استفاده مویشوود (،)Parthasarathy et al., 2018

زیاد در کف مخزن به سمت با جریان یافته موجوب شوور

که ممکن است منجر به افزایش شووری آب مخوزن شوود

شدن یههای آب سطحی میشوند .به عنوان مثال ،شوری

) .(Ge, 2012به عنوان مثال ،خوراک آبوزی پوروری اغلوب

در مخزنهای داتانگنگ 2و هوچنگنگ 3در کشوور چوین از

حاوی میزانهای زیادی مواد مغذی است .همچنین وجوود

زمووان سوواخت مخووزن در  20سووال پوویش رو بووه کوواهش

دریچههای تخلیه زیرین در مخزن ساحلی برای خروج آب

است(  .)Jin and Xiang, 2015; Wang and Zhu, 1998بوا

اضافی مخزن ،میتواند منجر به نشوت متمرکوز بوه سووی

این حال ،شوری در این مخزنها در سطح به نسبت با یی

مخزن شود.

باقی مانده و با گذشت زمان به میزان شایان توجهی نوسان
میکند .میزان نمکی که از رسوبهای بستر رها مویشوود

 -8بررسیهای انجاام شاده روی جریاان و

تحت تأثیر عاملهای مختلفی از جمله باد ،pH ،تراز سوطح

انتقال شوری در مخزنهای ساحلی

آب و دموا قورار دارد (Zhao et al. .)Zhang et al., 2010

شوری یکی از عاملهای اصلی تأثیر بر روی کیفیت آب در
مخزنهای ساحلی است .در این بخش بررسویهوای انجوام
شده روی انتقال شوری در مخزنهای ساحلی یا توا ب در
سه بخش ( )1نمکزدایی بستر مخزن( )2نفوذ شووری آب
دریا و ( )3شبیهسازی عددی ارائه میشود.

) (2006نشووان دادنوود کووه جریووان بوواد موجووب تشوودید
جریانهای عمودی و افقی در مخزن میشود که نتیجه آن
انتشار شوری از رسوبهای کف به آب درون مخزن است.
تبادل رسوب و آب ناشی از اختالل

خارجی4

باعووث افووزایش انتشووار نمووک شووود.

ممکون اسوت

)Yue et al. (2013

1 Impounding period
2 Datanggang
3 Huchengang
4 external disturbance
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سازوکار شور شدن ناگهانی در مخزنهای ساخته شوده در

.)2013

مصب را با ارزیابی تبادل غلظت شوری و میزان شووری در

رخداد نفوذ آب دریا بستگی بوه شورایط آبزموینشناسوی

ستون آب در شرایط آشفتگی سریع در آب بررسی کردنود.

(هیدروژئولوژی) ورودی رودخانه بوه مخوزن سواحلی دارد

نتایب نشان داد که اختالط آب شور در یوه مورزی بسوتر

( .)Lin and Liu, 2014سووطح آب مخووزن ،شووار جریووان

دریا با آب شیرین منجر به شور شدن یوه بوا یی سوتون

ورودی ،جریان آب زیرزمینی و تغییرپذیریهای فصلی بور

Xiang et

نفوذ آب دریوا توأثیر مویگوذارد ( Pham and Lee, 2015,

) al. (2008نشان دادند که میزان نمک رها شده از رسووب

 .)Sappa et al., 2015هنگوامی کوه آب سوطح مخوزن در

در مرحله اولیه بوه نسوبت زیواد بووده و بوا گذشوت زموان

دورههای خشک کم اسوت ،نفووذ آب دریوا بوه مخوزن رخ

کاهش مییابد .ایشان نشان دادند که یک رابطه نمایی بین

میدهد (.)Song, 2014

میزان نمک آزاد شده و غلظت شوری رسووب وجوود دارد.

) Sun et al., (2008نشان دادند که نفوذ آب دریا به مخزن

) Li et al. (2014نشان دادند که یوک ناحیوه بوا گرادیوان

ساحلی کوئیگ کایوشا 1واقع در مصب رودخانه یانوگتسوه

شدید شوری در  10سانتیمتری با ی فصل مشترک آب-

چین با حجم زیادی آب شیرین تخلیه شده از سد سه دره،

رسوب بستر در آب وجود دارد.

کوواهش مووییابوود .بهوورهبوورداری بوویش از حوود از آبهووای

پس از ساخت مخزنهای سواحلی ،نورخ نموکزدایوی کوه

زیرزمینی منجر به کاهش شدیدتر تراز آب زیرزمینی شده

مقیاس متوسطی از مدت زموان شستشووی مخوزن اسوت،

و در نتیجه به دلیل گرادیان هیدرولیکی ،میوزان نفووذ آب

کنترلکننده نزدیکترین زمان برای بهرهبرداری از مخوزن

دریا افزایش مییابد Rimmer (2003) .دریافت که نفوذ آب

ساحلی است .بررسیهای لی ) Li (2016نشان داد که دوره

زیرزمینی در زیر بستر دریا باعث ورود آب شور به دریاچوه

جزر و مدی بر روی فرآیند شیرینشدن آب مخزن ساحلی

کینرت 2در فلسطین اشغالی مویشوود .نفووذ آب دریوا بوا

موثر است .دورههای درازمدتتر منجر بوه افوزایش شووری

افزایش تراز سطح دریا و یوا بوا کواهش سوطح آب مخوزن

آب و همچنین نفوذ بیشتر آب شور از طریق بستر مخوزن

افزایش مییابد ( .)Fujinawa et al., 2009در یک مطالعوه

میشود که در پی آن نرخ شیرینشدن آب را کاهش موی-

) Hong and Shen (2012بووا سوواخت موودل از خلوویب

دهد .تواکنون بررسویهوای تجربوی کموی بور روی انتقوال

چیساپیک(3بزرهترین خور در آمریکای شمالی) ،در موورد

شووری در شوورایط آبپویوایی (هیوودرودینامیکی) پیچیووده

تأثیر افوزایش بوالقوه توراز آب دریوا تحقیوق کردنود .آنوان

انجام شده است و در نتیجه مقیاس زمانی برای شستشوی

دریافتند که شدت و محدوده نفوذ و یهبنودی شووری بوا

مخزن در عمل ناشناخته بوده و برآوردهای کاربردی دقوت

افزایش سطح تراز دریا روند رو به رشدی نشان مویدهنود.

آب میشود .از طریق آزمایشهای آزمایشگاهی،

مناسبی ندارند

افزون بر این ،یهبندی در بهوار (بوه دنبوال دورههوای پور

).(Jin et al., 2019

جریان) و در سالهای مرطوب نسبت بوه فصول پواییز (بوه

 -2-8نفوو شوری آب دریا باه مخازنهاای

دنبال دورههوای بوا جریوان کوم) و در سوالهوای خشوک

ساحلی

برجستهتر است.

با وجود پیشرفت چشمگیر در درک نفوذ آب دریا ،بسیاری
از پرسشها هنوز پاسخ داده نشده است .بررسیهای قبلوی
در این زمینه بیشتر بر روی مدل مفهومی و پایودار از آب-
هووای زیرزمینووی سوواحلی تمرکووز دارنوود ( .)Ge, 2012در
نتیجه ،نیاز به درک ،اندازهگیری و شبیهسازی مخزنهوای

) Franco et al. (2009در نتایب بررسیهای خود دریافتنود
که تغییرپوذیریهوای فصولی در نفووذ آب دریوا در توا ب
جنوبی ونیز موثر است .در فصل پاییز-زمستان ،جبهه نفوذ
به سوی ساحل و در فصول بهوار-تابسوتان بوه طورف دریوا
حرکت میکند Hussain and Javadi (2016) .نشان دادند

سواحلی احسواس مویشوود ( Svensson and Theander,
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که میزان نفوذ آب دریا در سفرههای با کف مسطح بیشوتر

بوود Spanoudaki et al. (2009) .یوک مودل جدیود از آب

از سفرههای با کف شیبدار است .افزون بر این ،سفرههوای

سطحی-زیرزمینوی را بوا اسوتفاده از ترکیوب سوه معادلوه

آبدار با کف مسطح نیاز به دوره زمانی کوتاهتری نسبت به

جریان آب زیرزمینوی اشوباع شوده و معادلوههوای نواویر-

سفرههای شیبدار برای رسیدن به حالت پایدار دارند .ایون

استوکس برای جریان آبهای سوطحی پیشونهاد نمودنود.

امر به این دلیل رخ میدهود کوه گوردش آب شویرین-آب

ایشان برای حل معادلههوای حواکم از یوک روش تفاضول

دریا و نوسانهای سطح آب زیرزمینی در چنین سفرههوای

محدود استفاده کردند در نتیجه گزینش نووع شوبکههوای

Mahmoodzadeh

محاسبهای و گامهای زمانی محودود بوود .عوالوه بور ایون،

) and Karamouz (2017نیز در نتوایب بررسویهوای خوود

انتقال شوری در ایون مودل بوه صوورت یکاارچوه در نظور

اظهار داشتند که میزان نفوذ آب دریا به دلیل طوفانهوای

گرفته نشد که این موضوع استفاده از این مدل در تحلیول

زموین بوه طوور شوایان

انتقال شوری مرتبط با آبپویایی (هیدرودینامیک) موجوود

آبی پایدارتر از سفرههای شیبدار است.

ساحلی و نیز فروافتادگی عووار

در مخزنهای ساحلی را دچار مسئله میکند.

توجهی شدت مییابد.

) Karimaei and Fouladfar (2021از مووودل عوووددی

 -3-8شبیهساازی عاددی انتقاال و نفاوو

 MIKE3برای شبیهسوازی جریوان و شووری یوک مخوزن

شوری

ساحلی فرضی در کناره دریای خزر که از خروجی رودخانه

) Mao et al. (2005فرایند نمکزدایی آب از یوک مخوزن

تجن آبگیری میشد ،استفاده کردند .در این تحقیوق بورای

آب در نزدیکی ساحل 1را بوا اسوتفاده از عملیوات پماواژ از

شیرینسازی مخزن از دبی میانگین ماهیانه رودخانه تجون

نزدیکی کف مخزن به کمک مدل عددی  DelftSDشبیه-

در موودت زمووان یووک سووال (موودل اول) و یووک آبنگووار

سازی کردند .نتایب این تحقیوق نشوان داد کوه ایون روش

(هیدروگراف) سیل با دوره بازگشت حودود  1000سوال و

کاهش شوری بازدهی مناسبی دارد به گونهای که بعد از 3

زمان تداوم  8روز (مدل دوم) استفاده شد .نتایب نشوان داد

سال شبیهسازی در شورایط آبشوناختی (هیودرولوژیکی)

که بور خوالف مودل اول ،یوهبنودی چگوالی شودیدی در

Chen

شرایط ورود آب آبنگار سیل به درون مخوزن (مودل دوم)

) (2014با استفاده از یک مودل عوددی سوهبعودی ،زموان

رخ میدهد .همچنین در پایان دوره شوبیهسوازی بیشوینه

مانوودگاری آب شووور در مخووزن کویینووگکاوشووا در مصووب

میزان شوری در کل مخزن از میزان اولیه  12گرم بر لیتور

رودخانه یانگتسه را مورد تجزیه و تحلیل قورار داد .نتوایب

(که مربوط به شوری پایه دریای خزر است) به کمتر از دو

نشان داد که جریان موجود در مخزن به طور عمده توسوط

گرم بر لیتر در مدل اول و یک گرم بر لیتور در مودل دوم

جریان تولید شده توسط باد کنترل مویشوود و بوه میوزان

کاهش مییابد.

منطقه ،شوری آب مخزن  60درصد کواهش یافوت.

کمتری با جریانهای ورودی/خروجی کنترل میشود.
بین مدلهای آبهای سطحی و زیرزمینی از نظور مقیواس

 -9جهتدهی برای تحقیقات آتی

زمانی اختالف وجود دارد .مقیاس زمانی مدلهای آبهوای

تحقیقات در مورد مخزنهای ساحلی هنوز در مرحلههوای

زیرزمینی با ضریب انتقال آبخوان متناسوب اسوت و اغلوب

اولیه خود است .برای بهبود درک و استفاده از مخزنهوای

چندین مرتبه بزرگتر از مدلهای آبهوای سوطحی اسوت.

ساحلی ،کارهای زیادی باید انجام شود ،از جمله موارد زیر:

) Liang et al. (2007بوا حول همزموان معادلوههوای آب

( )1هیدرودینامیک آب مخزن و آب زیرزمینی مجواور

سووطحی و زیرزمینووی ،تغییرپووذیریهووای تووا بهووا را

نیاز به بررسوی بیشوتر دارد ،بوه ویوهه هیودرودینامیک در

شبیهسازی کردند .از آنجا که گام زموانی توسوط مودل آب

نزدیکی شش مرزی که در این تحقیق بحث شد .آگاهی از

سووطحی کنتوورل موویشوود ،شووبیهسووازی بسوویار زمووانبوور

هیدرودینامیک برای درک بهتر روند انتقال فراسونجههوای

1 Polder reservoir

مختلف مانند شوری و دما در مخزنهای سواحلی ضوروری
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(مورفولوژی) و رسوب کرانوهای سواحل دریوا در مجواورت

است.

( )2روشهای آبشویی و نمکزدایی مخزن و بستر آن

مخزنهای ساحلی نیاز به بررسی دارد.

نیوواز بووه بررسووی و ارزیووابی بیشووتری دارد .سووازوکارها و

( )10زم است تحقیقات مختلوف بور روی مودلهوای

فرایندهای مربوط به این روشها میتواند بر کنترل کیفیت

یکاارچه رودخانه ،آبراهه دسترسی و مخرن ساحلی انجوام

آب مخزن به ویهه شتاب در رسیدن به مرحله بهرهبورداری

شود تا جزئیات بیشتری از مرحلوههوای شستشوو و بهوره-

موثر باشد.

برداری مخزن حاصل شود.

( )3مدلهای یکاارچه سهبعدی آب مخزن ،آب دریوا و
آبهای زیرزمینی تحوت شورایط پیچیوده پویوایی (یعنوی

 -10نتیجهگیری

تغییرپدیریهای فصلی یا طوفانهای دریوایی) بایود بورای

مخزنهای ساحلی راه حلی جدید در پروژههای مودیریت

شبیهسازی یکاارچه رفتار مخزن ساحلی تهیه شوند.

و ذخیره آب در سراسر جهان هستند که میتوانود مسوئله

( )4چگونگی انتقال و انتشوار آلوودگی ماننود فلزهوای

کمبود آب شویرین را در منطقوههوای سواحلی بوه میوزان

سنگین به درون مخزن نیاز به بررسی و مدل سوازی دارد.

شایان توجهی کاهش دهند .بوا توجوه بوه تجربوه چنودین

همچنوین زم اسوت روشهوای کنتورل (پوایش و تیمووار)

سالهای که در جهان در مورد ایون روش توامین آب وجوود

آ یندههای ورودی به مخزن بیشتر بررسی شود.

دارد ،نیاز به توجه بیشتر در داخل کشور به ایون سوازههوا

( )5تأثیر مخزنهای ساحلی بر محیط پیرامون نیاز بوه

احساس میشود .به طور کلی شومار تحقیقوات علموی بور

بررسووی بیشووتر دارد .آ ینوودههووای تولیوود شووده بووه علووت

روی این سازهها و اثرگذاریهای عاملهای مختلف بر روی

فعالیتهای مختلف بهرهبرداری از مخزن مانند آبزیپروری

آنها اندک است و با توجه به کوارایی مثبوت آنهوا نیواز بوه

ممکن است وارد آبهای زیرزمینی پیرامون شوند و محیط

توجه بیشتر جامعه علمی است.

آبی منطقه ساحلی را تحت تأثیر قرار دهند.

در این تحقیق یک ارزیابی مروری بر روی تحقیقات انجوام

( )6تأثیر مخزنهای ساحلی بر بومشناسوی (اکولووژی)

شده بر روی این مخزنها انجام شد توا یوک دیود کلوی در

آبزی ناشناخته است و به تحقیقات نیواز دارد .موجودهوای

مورد عملکرد این مخزنها به دست آید .بر این مبنا ضومن

آبزی ،به ویهه آنهایی که در ساحل زنودگی مویکننود ،بوه

معرفی مخزنهای ساحلی ،برتریهوا و کاسوتیهوای آنهوا،

دلیل وجود یک مخزن ساحلی میتوانند به میوزان شوایان

توان بالقوه مناسبی که کشور برای ساخت ایون مخوزنهوا

توجهی تحت تأثیر قرار گیرند.

دارد ،بررسی شد .در ادامه به بررسیهوای انجوام شوده بور

( )7کارکرد دریچهها و سازههای جنبوی بوه تحقیقوات

روی دینامیک مخزن و مهمترین عامل بهورهبورداری از آن

بیشتری نیاز دارد .همچنین ممکن است نشت آب دریوا از

یعنی مکانیزم انتقال و انتشار شوری اشاره شد .مهومتورین

محل دریچهها و سدها به طرف مخوزن سواحلی رخ داده و

نگرانی در زمینه کارکرد این روش تامین آب کنتورل ورود

در نتیجه منجر به تغییر در شوری آب مخزن شود.

شوری به داخل مخزن است که این موضوع نیازمند اتخواذ

( )8انتقال رسوب و تغییرپوذیریهوای بسوتر در درون

تدابیر ویهه در سیاستهای بهرهبرداری از مخزن اسوت .در

مخزن ساحلی موضوعی ناشناخته است و این موضوع مهوم

بررسی مرجعهای مختلف ضمن معرفی این چالش مهم در

نیاز به تحقیق

دو دوره آبشویی -نمکزدایی و بهرهبرداری از مخوزن بوه

در آینووده دارد .وجووود رسوووب بووه ویووهه در خروجووی

شش شرط مرزی کنترلکننده کارکرد مخزن شامل سطح

آبراهههای دسترسی از رودخانه به مخزن ،مویتوانود تواثیر

آب ،سمت جانبی ،منطقه بینابینی ،رودخانوههوای ورودی،

زیادی بر میوزان و کیفیوت آب ورودی بوه مخوزن داشوته

کف مخزن و دیواره سد ارائه شد .همچنین عاملهای موثر

باشد.

بوور آبپویووایی (هیووودرودینامیک) و انتقووال شووووری در

( )9بررسوووی تغییرپوووذیریهوووای ریخوووتشناسوووی

مخزنهای ساحلی مانند شرایط اقلیمی منطقوه ،تبوادل بوا
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