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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

https://doi.org/10.30482/jhyd.2021.300208.1546
mailto:Mohsen.solb@gmai.com


Karimaei Tabarestani and Fouladfar,2022 A review on the salinity management of … 

 

Journal of Hydraulics  
17(1), 2022 

124 
 

 

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, saltwater-

freshwater 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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تواننوود بووه  شوووند، موویساخته می  رودخانه  های کنترل نشده در مجاورت مصب یکسیالب که با هدف ذخیره  ساحلی  هایمخزن  :چكیده

توودریب بووا توجووه بووه   شدند ولی به  ها احداث میابتدا در مصب رودخانه  هاعنوان زیربنای توسعه در مناطق ساحلی مطرح باشند. این مخزن

ها و گسترش روزافزون استفاده از آنها در دنیووا،  مالحظات محیط زیستی  به نزدیکی مصب رودخانه انتقال یافتند. علیرغم اهمیت این سازه

ب  در کشور ما از  سه سال گذشته مورد توجه مدیران حوزه آب قرار گرفته و خوشبختانه مطالعات و تحقیقوواتی در سووواحل شوومال و جنووو

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  

  یهووامخووزن  یارائووه شووده بوور رو  قوواتیتحق  یبر رو  یمطالعه مرور  کیحاضر    قیاساس در تحق  نیا  برابهامات زیادی باید پاسخ داده شود.  

  کیوو نامید  نیاستفاده از آنها و همچنوو   یایو مزا  بیمعا  ،یساحل  یهامخزن یمقاله در چند بخش شامل معرف نیطالب اانجام شد. م یساحل

  و مخووزن آب از یوویزدانمک ،یساحل مخزن کی از یردارببهره با مرتبط مهم چالش دو. شودیم ارائهدر این مخازن  یو انتقال شور انیجر

انتقال   یمطالعات مختلف انجام شده بر رو به در ادامه. شودیبه آنها پرداخته م با جزئیات بیشتری حاضر قیکه در تحق است ایدر آب  نفوذ

  مخووزن،  بووه  متصل  یهارودخانه  یورود  یهاانیجر  ،ینیرزمیز  یهاآب  انیجر مانند مختلف عوامل ریتاث تحت یساحل یهامخزندر  یشور

  نوودهیآ  یبوورا  یدیوو جد  یقاتیتحق  نیعناو  گذشته،  قاتیتحق  از  حاصل  بینتا به توجه با تینها در. شودیم اشاره رهیغ و مخزن آب سطح تراز

 .  شوندیم  یمعرف

 

 .یمطالعه مرور  ،زدایینمک  ،یآب، نفوذ شور  نیتام  ،یمخزن ساحل  كلیدواژگان:

 

 مقدمه -1

اهمیت تامین آب سالم و بهداشتی به عنوان یکی از اصوول 

ت. رسیدن به توسعه پایدار بور هویک کسوی پوشویده نیسو

توسعه پایدار خود که   هایفسازمان ملل متحد در ارائه هد

ارائه شد و مورد توافق سران کشوورها قورار   2015در سال  

اسوت. در   کوردهد بخش به مقوله آب توجوه  گرفت، در چن

بوه  1عنووان آب سوالم و  بهداشوت  باهدف ششم این سند  

طور مستقیم به این موضوع اشواره شود و سوران کشوورها 

های مهمی در رسویدن بوه ایون هودف گامتا    کردندتوافق  

 
1 SDG 6: Clean water and Sanitation 

مشواهده  سویی آنچه در شورایط کنوونی جهوانبردارند. از  

شود این اسوت کوه در بسویاری از کشوورهای در حوال می

 هوایچوالشایران، دسترسی به آب شیرین با    چونتوسعه  

های زیرزمینی کوه زیادی همراه است. آب موجود در سفره

 Yang and) کندآب یک سوم جمعیت جهان را تأمین می

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

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

هووا سووطحی بووزره ذخیووره آب در همووه مخووزن حوودودی

هوا، های مناسوب سواخته شودند. بودون ایون مخوزنمکان

نمود و بحوران آب می  ناممکنگسترش شهرنشینی کنونی  
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هوا و شد. با وجود صورف هزینوهها پیش ظاهر میباید سال

 بور  بناها سطحی،  های زیاد در عرصه ساخت مخزننوآوری

های سازمان ملل، بیش از یک میلیارد نفر در حوال بررسی

آب آشوامیدنی کوافی و تمیوز   بودون دسترسوی بوهحاضر  

میلیارد نفر در   2/7شود که دو سوم از  میبرآورد  هستند و  

در شرایط تونش آبوی قورار خواهنود   2025جهان در سال  

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

ساخته شده است زیورا کشوورها   جهانره در  کمی سد بز

-هساخت سدهای بزره مخزنوی ماننود جابو  هایسئلهبه م

مربوط به رسووبگذاری در مخوزن   هایچالشجایی مردم و  

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

هووای توسووعه توورین محوودودیتنزدیووک بووه یکووی از اصوولی

 اقتصادی کشورها تبدیل خواهد شد.  

با رشد اقتصادی و جمعیتوی، کوالن شوهرهای پیشورفته و 

شووند. های ساحلی ظواهر مویامروزی به تدریب در منطقه

 آب کمبوود مسئله ها،اقتصادی در این منطقه  سریع  توسعه

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

 هوای آبمنبوع  زموانی  و  مکانی  نامنظم  پراکنش  با  وضعیت

 روانواب  میوزان.  شودمی  ترپیچیده  هامنطقه  این  در  شیرین

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

 کموی  ای ظرفیترودخانه  شبکه  اما  است،  زیاد  معمول  طور

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

 اضوافی  ظرفیوت  توأمین  سواحلی،  هامخزن  بارز  هایبرتری

 ,Xu)اسوت  آبرسوانی هوایشبکه برای شیرین آب ذخیره

هوای مخوزن  هوای آبوی،های تحت تنشمنطقه  در(.  2001

 اسوت،  محلوی  اقتصوادی  توسوعه  زیربنای  اغلب  ساحلی که

 ,Li and Chen)  کنند کمک آب کمبود  کاهش به  توانندمی

 کووره چووین، هووای سوواحلی درمخووزن از . بسوویاری(2005

 Yuan et) انودشوده ساخته سنگاپور و کنگهنگ جنوبی،

al., 2007) . 

ها ساحلی، تحقیقات ناچیزی در مورد رغم اهمیت مخزنبه

هوای هوا وجوود دارد و هنووز مسوئلهاین موضوع در مرجع

پیچیده زیادی در این رابطه برطرف نشوده اسوت. در ایون 

هوا و ترین مسئلهتحقیق و ارزیابی مروری سعی شد به مهم

ها با توجوه بوه تحقیقوات های مربوط به این مخزننارسایی

هووای انجوام شووده، اشواره شووود. در نهایوت نیووز بوه زمینووه

تحقیقاتی مختلفی که  زم است در آینوده توجوه و انجوام 

 شود.  گیرد،  اشاره می

 

 یمفهوم مخزن ساحل -2
یوا در رودخانوه  مصوب  است که در  ای  سازه  یمخزن ساحل

ی از آب اضوواف یتووا بخشوو شووودموویسوواخته مجوواورت آن 

 ییایودر سوازه نیکند. ا رهیذخ سیالبیرا در زمان   رودخانه

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

اجووورا  ی )نسووول دوم(در خوووط سووواحل لومترهوووایکیوووا 

مخزن  یو خروج یورود (Kolathayar et al., 2019).  شود

 تواشوود یمو تنظیم یابه گونه های مختلفبا کمک دریچه

مختلوف وارد مخوزن  هایزماندر  خوب    تیفیآب با ک  تنها

-کوم  هایزمانشده و ضمن بهبود کیفیت آب موجود، در  

شوبکه   کیوتوان با اسوتفاده از  یم  آبی از آن استفاده شود.

 یبورداربهوره  یرا برا  ایی نوآورانههاحسگر هوشمند، طرح

 شمای کلوی  1در نظر گرفت. شکل    هامخزناین  کارآمد از  

 نیریآب شو  رهیدهد که ذخیرا نشان م  یمخزن ساحل  کی

کند. مخوزن آب یم  ریذپ رودخانه امکان  انیرا در هنگام طغ

 نفووذ)از نوع  خاکی یا بتنوی(    ییایدر  وارهیشامل د  نیریش

بوا   آناز اخوتالط    یریو جلوگ  نیریمهار آب ش  یبرا  ریناپذ

 یهوادر آبهوا بوه طوور معموول  مخوزن  نیا  .ستایآب در

 بیشوینهو عمیوق    متور  20  تا  10  میانگینعمق و عمق  کم

 (Yang, 2010)شوند.  ساخته  می متر 30

Yang and Lin (2011) وری نوووین سوواخت مخووزن افنوو

دنود. معرفی کرپذیر  های انعطافساحلی را با استفاده از سد

ها را کواهش کیفیوت اصلی این مخزن  مسئلهن  امحققاین  

برداری به علوت نفووذ جریوان شوور آب در طول دوره بهره

 2دانند که با این فناوری قابول حول اسوت. شوکل دریا می

طرح مفهومی از روش ساخت این نووع از مخوزن را نشوان 

اول یوا سود اصولی   بازدارندهدهد. با توجه به این شکل  می

فوذناپذیر است که باید در مقابول نیوروی شامل یک سازه ن

پوذیر دوم یا سد انعطواف  بازدارندهامواج دریا مقاومت کند.  

شوور را موا بوین شامل یک پرده  ستیکی است که آب لب

کند. به ایون آب شیرین مخزن و آب شور دریا محبوس می

ترتیب با تنظیم سطح آب ناحیه لب شور به کموک پماواژ 

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

، Sihwaهای ساحلی موجود مانند مخزن سواحلی  از مخزن

تور در کشور کره جنوبی که با اسوتفاده از فنواوری قودیمی

یعنی ساخت تنها یک سد احداث شدند، نتوانستند کوارایی 

ن بوا محققواپیشونهاد ایون    بربنوامناسبی داشته باشند که  

-رخوداد مسوئلهتوان از پذیر میاستفاده از سدهای انعطاف

اشواره  Yang et al. (2013)د. کور جلووگیری هماننود های

هوای سواحلی مختلوف را بوه تووان مخوزنکنند که میمی

د و به این ترتیوب بور ردیفی در کنار هم احداث کرصورت  

کیفیت آب خروجی از هر مخوزن اقودام بوه توأمین   مبنای

. کردنیازهای مختلف مانند آب خانگی، کشاورزی و صنعت  

، کوه در  مصوب رودخانوه 1به عنوان مثال، مخزن چنهانگ

بووه طووور عمووده آب تسووه چووین واقووع شووده اسووت، یانووگ

شمالی شهر شانگهای چین را تأمین   هایهطقآشامیدنی من

تسه ، که در دهانه رودخانه یانگ2مخزن بائوگانگ کند ومی

چین واقع شده است، نقش مهموی در توأمین آب صونعت 

 .(3کند )شکل  ایفا می یک کارخانه فو د
 

 

 
Fig. 1 Schematic of a coastal reservoir that enables 

storage of freshwater during river floods. (Yang, 2010) 
یک مخزن ساحلی برای ذخیره آب رودخانه در   شمای کلی  1شكل 

 (Yang, 2010) سیالبی هایزمان

 ساحلی یهامخزنهای ها و كاستیبرتری -3

هوای مخوزنهوای  کاسوتیهوا و  برترین مختلفی به  امحقق

هوای دیگور ذخیوره آب اشواره ساحلی در مقایسه بوا روش

مشووخا اسووت،  1گونووه کووه در جوودول کردنوود. همووان
 

1 Chenhang 
2 Baogang 

Kolathayar et al. (2019)  مثبوت و منفوی  هوایهنبوجبه

ها برای تأمین حلراه  دیگرهای ساحلی در مقایسه با  مخزن

 . بوا توجوه بوه مووارد اشواره شوده توسوطکردندآب اشاره  

ن مختلف، در ادامه به هر یوک بوه صوورت جداگانوه امحقق

 شود.اشاره می
 

 
Fig. 2 Typical cross section of a coastal reservoir (Yang 

and Lin, 2011) 
 (Yang and Lin, 2011)   مقطع جدید یک مخزن ساحلی 2شكل 

 
 

Fig. 3 Coastal reservoirs of Baogang (1) and Chenhang 

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

(Yang et al., 2013)  
 

 هابرتری  -1-3
ترین  روش تواند تأمین آب را در با صرفهمخزن ساحلی می

هوای دیگور تضومین کنود. بورخالف ممکن نسبت به روش

سویالب و زلزلوه   مانندطبیعی    رویدادهایسدهای مخزنی،  

هوا نیسوتند. البتوه بوه نظور بر پایداری این مخزنتهدیدی  

 (ایحووارهاسووتوایی )هووای هووا و طوفووانرسوود سووونامیمووی

ود که به ایون موضووع تواند موجب روگذری آب دریا شمی

هوا ای نشوده اسوت. ایون مخوزناشواره  هاجعتاکنون در مر

توسوعه صونعتی و  برایبا یی  (پتانسیلتوان بالقوه )دارای  

ها نظیر صنعت ماهیگیری هستند. سواخت اقتصادی ساحل

ها نیازمند انحراف مسویر رودخانوه و آبگرفتگوی این مخزن

های مرغوب جنگلی یا آوارگی مردم نیست. به کموک زمین
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هوای کشواورزی در نزدیکوی توان فعالیوتها میاین مخزن

و  را افووزایش داد و مووردم را در برابوور قحطووی هوواسوواحل

خورشویدی بور  هوایتوان از صفحهمی .گرسنگی بیمه کرد

 هووایصووفحههووای مخووزن و همچنووین از روی دیووواره

عموق مخوزن کوم  به نسوبت  خورشیدی شناور بر روی آب

ساحلی اسوتفاده کورد و بوه خودکفوایی انورژی در مخوزن 

هوای تووان بوالقوه و ظرفیوترسید. همچنوین اسوتفاده از  

هوای اضوافی بورای تولیود گزینه جزر و مد و باد  (پتانسیل)

هوای انرژی در امتداد مخزن ساحلی هستند. از این انورژی

های انرژی دیگرتوان برای پمااژ، روشنایی و پذیر میتجدید

های سواحلی فرصوتی بورای مورد نیاز استفاده کرد. مخزن

هووای آبووی و گردشووگری در منطقووه ایجوواد ارتقووای ورزش

در محول اتصوال  ویوههکنند.  یروبوی کوف مخوزن بوه  می

جریان رودخانه به مخزن مصوالح مناسوب بورای سواخت و 

هوای مخوزن فعالیوت  پیراموونکنود. در  ساز را فوراهم موی

صنعتی، تفریحی و ماهیگیری افزایش خواهد یافت. ساخت 

هووای دسترسووی، موواهیگیری آب شوویرین، نوواوبری و جوواده

مخزن بوه عنووان   (سایته )جایگاشود  گردشگری باعث می

یک شهر هوشمند توسعه یابد. وجود مخزن ساحلی زمینوه 

های زیرزمینی )آب شوور بوه آب را برای بهبود کیفیت آب

 کند.  شیرین( نزدیک ساحل فراهم می

را   توان بالقوه و ظرفیتبه طور خالصه، مخزن ساحلی این  

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

با  آب شیرین پایدار تبدیل کنود و دارای انورژی   بومزیست

خودکفا برای با  بردن سطح زندگی مردم به همراه توأمین 

آب شیرین برای همه باشد. مخزن سواحلی مکمول رابطوه 

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

هوای کوافی آشامیدن و همچنین آبیاری همراه بوا فرصوت

 کند.می آسانگریتولید انرژی تجدیدپذیر   برای

 هاكاستی   -2-3

مرتبط با یک مخزن ساحلی زیاد اسوت،   هایبرتریاگرچه  

رو ههوایی نیوز روبوولی ساخت یک مخزن ساحلی با چالش

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

پوذیری ساخت مخزن ساحلی ممکن است منجر به آسویب

 زیسوتسواحلی، از جملوه محویط  هوایبومزیستاحتمالی  

شود. ممکون اسوت تجهیوزات موجوود شویالت در دریایی  

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

توان این کوار را تواند چالش برانگیز باشد که میمخزن می

مخووزن انجووام داد. مجوزهووای اداری و  بهینووهبووا موودیریت 

قووانونی مختلووف چووالش محیطووی از نهادهووای زیسووت

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

-های سیاسی و اتحادیهمقاومت فعا ن محیط زیست، مقام

های محلی وجود داشته باشد که باید با آگاهی مناسوب از 

کارکرد مخزن ساحلی بر اساس منطق علموی، ایون مووارد 

 رفع شود.

هوای اهمیت مخوزن  زمینهمهم دیگری نیز در    هایبررسی

ساحلی انجام شده است که در اداموه بوه آنهوا بوه صوورت 

ضمن اشواره بوه  Sitharam (2017)شود. جداگانه اشاره می

هووای سوواحلی نسووبت بووه  سوودهای قابلیووت بووا ی مخووزن

هوای کوار، مخزنی، یک تحلیل اقتصادی با توجه به هزینوه

های مختلف شوامل ر روی روشمواد و اجرا در کشور هند ب

 هووایسووامانهمخووزن هووای سوواحلی،  سوودهای مخزنووی و 

 2گونووه کووه در جوودول کوون انجووام داد. همووانشوویرینآب

های سواخت سوازه و تموام شوده آب مشخا است، هزینه

به مراتب کمتور از  (Rs)یک مخزن ساحلی بر حسب روپیه 

 های دیگر است.روش

Yang (2018) دهای مخزنوی در با بررسی روند ساخت سو

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

نبوود  بعد با افول شدیدی همراه شوده اسوت کوه علوت آن

 هوایگذاریتوپوگرافی مناسب برای ساخت سد مخزنی، اثر

-های اتحادیوهزیست محیطی و اجتماعی شدید و مخالفت

 طوول  بورآورداین محقوق بوا    سوییباشد. از  های مدنی می

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

عمر مفید مصالح ساخت( به این نتیجه رسید که توا سوال 

میالدی دیگر سد مخزنی در جهان برای توامین آب   2150

 کوردنهوای برطورف  حولماند و یکی از راهشرب باقی نمی

 داند.های ساحلی میرا مخزن مسئله بحرانیاین 

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

ای بور مودیریت آب در گسوترده  هوایگذاریبررسی که اثر

ایون طورح،   مبنوایکننود. بور  کشور هند دارد، اشواره موی

 هایرودخانه خروجی   های ساحلی مختلف در محل مخزن
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های ذخیره آبهای ساحلی نسبت به دیگر روشهای مثبت و منفی مخزن جنبه 1جدول   

Table 1 Pros and cons of different water supply solutions compared with coastal reservoirs (Kolathayar et al., 2019) 
Cons. Pros. Water supply  

1) Limited lifecycle 
2) Devastating environmental impact  
3) Far from demand – high cost for pipes 
4) Ineffective water harvesting 

1) Mature technology 
Convensional 

dams 

1) limited lifestyle 
2) Requires enormous amount of energy 
3) Large amount of waste (salt) 
4) Very expensive 

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

plant 

1) Land conversion 
2) Limited storage capabilities 
3) Redundent during drought 

1) Low-cost water harvesitng 
2) Long lifestyle Storm water 

harvesting 

1) Not suitable for human consumption 
2) Limited maximum output 
3) Expensive 

1) Low-cost water harvesitng 
2) Long lifestyle 
3) Consistent supply 

Waste water 

reuse 

1) Ground water depletion 
2) Sinking of land 
3) Intrusion of salt water 
4) Exposed to contamination 

1) High chances of quality water 
2) Low-cost water harvesitng 

Groundwater 

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 

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 

Coastal 

reservoirs 

 
 های دیگر هزینه تامین آب و هزینه ساخت یک مخزن ساحلی در مقایسه با روش  2جدول  

Table 2 Cost of water and cost of construction (Kolathayar et al., 2019) 
Cost of construction / Billion Cubic Meter Cost per kiloliter of water Water supply 

Rs 20,000 Million Rs 2-10 (sea level) Sea based reservoirs 
Rs 100,000 Millions Rs 30-100 (above the sea level) Inland reservoirs 
Rs 80,000 Millions Rs 60-80 (sea level) Desalination 

 

ارتبواطی  هوایآبراههبزره این کشور به اقیانوس به همراه  

 هوایهطقوهودف اصولی توسوعه منشوود.  مابین احداث می

سوواحلی کشووور هنوود از طریووق تووامین آب آشووامیدنی، 

شود با ساخت این بینی میکشاورزی و صنعتی است. پیش

 100هوای گسوترده صونعتی توا شوعاع  هوا، فعالیوتمخزن

 توسعه یابد.کیلومتری از ساحل 

 

در   یسااحل  سااتت مخازن  توان بالقوه   -4

 كشور
میلیون کیلومتر مربوع   6/1بیش از    یگسترهکشور ایران با  

به دلیل دسترسی به دریای خزر در شمال و دریای عموان 

موقعیت جغرافیایی خاصوی   دارایفارس در جنوب  و خلیب  

 5800در قوواره آسوویا برخوووردار اسووت. از مجموووع حوودود 

کیلوومتر در   890های کشوور، حودود  طول ساحل  رکیلومت

وجوود   واقع است.  جنوبدر  کیلومتر    4910مابقی  و    شمال

هوای اقتصوادی توانود فرصوتهای طوو نی مویاین ساحل

استان سواحلی و کول کشوور قورار   7مناسبی را در اختیار  

افتادگی زیوادی بوه طوور ست که عقبا  دهد. این در حالی

ها مانند دسترسوی بوه آب رساختناشی از کمبود زی  عمده

بووه خصووو   هوواطقووهآشووامیدنی و بهداشووتی در ایوون من

 ,Naseri and Najafi)های جنوبی کشور وجود دارد ساحل

هوای حاصول از بخوش زیوادی از روانواب  سویی. از  (2019

گونوه اسوتفاده وارد دریوا ها بدون هیکبارش در این منطقه

بوه انتقوال و تورویب   2017شود. فوو دفر کوه از سوال  می
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های ساحلی در کشور اهتمام داشوته اسوت، فناوری مخزن

هوای سونجی رودخانوههوای ظرفیوتای از بررسیمجموعه

منتهی به دریاهای جنووب و شومال کشوور انجوام داد کوه 

مستندات آن در مرکز اسوناد شورکت توسوعه منوابع آب و 

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

در حوضه آبخیز خلیب فارس و دریای عمان بوا   هایمستند

بوارش  میوانگین و 2km 542451زهکشوی معوادل  گستره

متور در میلوی 1457متور در چابهوار توا میلی  134سالیانه  

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

شوود. در ن تخلیوه مویرواناب به خلیب فارس و دریای عما

 حوضه آبخیز دریای خزر نیوز بوا وسوعت زهکشوی معوادل
2km58253  کمینوهبارنودگی از    هوایپذیریو دامنه تغییر 

متور در میلوی 1863 بیشینه بجنورد تامتر در میلی 5/260

میلیارد مترمکعب رواناب بوه   8/6سالیانه حدود    بندر انزلی

هوای زمینه  بدونشود. به این ترتیب  دریای خزر تخلیه می

توجهی   شایانها، هر ساله حجم  مهار و تنظیم کافی رواناب

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

زموانی نامناسوب   پوراکنشدیگور    مسوئلهشوود.  سرازیر می

ای که به دلیل ناکافی بوودن ر است به گونههای کشوبارش

های بهنگام و نیازهای آبی موجوود و آتوی ناچوار بوه بارش

آب  هوایبوعتوسعه به منظوور مهوار و تنظویم من  احداث و

مطورح  هایمسئلهبا توجه به    خروجی به دریا خواهیم بود.

کشوور   هوایحلهوای سواحلی در سواشده ساخت مخوزن

این ترتیب مشکل کمبوود آب در   تواند مطرح باشد و بهمی

تووان آب کشور تا حدی حل شود. همچنین مویمناطق کم

ها و انتقوال آنهوا بوه با استفاده از آب موجود در این مخزن

کن، هزینوه تموام شوده آب سوالم و شیرینآب  هایسامانه

رسد با توجه به بهداشتی را کاهش داد. از طرفی به نظر می

ر توپووگرافی مناسوب نظی  مشکالت ساخت سدهای مخزنی

جنوووبی اسووتان سیسووتان و  هووایهطقوودر بعضووی از من

هوا راه توسووعه و هووا تنبلوچسوتان، اسوتفاده از ایوون مخوزن

سوئله ی کوه مهوایهطقوها باشد. منهطقپیشرفت در این من

 بورایتامین آب در آنها تا حدی جودی اسوت کوه توالش  

زموین   درونهای بسیار زیاد  دسترسی به آب ژرف در عمق

 های زیاد در حال انجام است. و با صرف هزینه

 های ساحلی     های مدیریت مخزنچالش -5

های ساحلی وجود  های مختلفی بر روی مدیریت مخزن چالش 

ای بوه  های رودخانوه به ورود آ ینده  توانمیدارد. از آن جمله 

رودخانوه، در  ها در با دسوت  مخزن و ضرورت پایش برخط آن 

دسترس نبوودن همیشوگی آب مناسوب ورودی بوه مخوزن و  

هوا،  ها، مدیریت رسوب ورودی بوه مخوزن فصلی بودن رودخانه 

 برداری و غیره. مدیریت بهره 
های سواحلی، ها در مدیریت مخزنترین این چالشاز اصلی

زدایوی،  شویی و نموکسازی آب مخزن در دوره آبشیرین

 به مخزن از طرف دریوا اسوت. درجلوگیری از نفوذ شوری  

دو مرحلوه   طوی  شوری  انتقال  سازوکار  ساحلی،  هایمخزن

ها متفاوت است.  بنوابر نظور برداری مخزنشویی و بهرهآب

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

دارد که  مدیریت انتقال شوری در یک مخزن ساحلی وجود

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

سازی آب مخوزن بسویار شیرین  برداری،و قبل از آغاز بهره

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

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

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

 درسوتیبه  اگور  شوور  آب  جلوگیری از نفوذ  و  سازیشیرین

بور کواهش   چشومگیری  توأثیر  توانودموی  مدیریت نشووند،

 .بگذارد  ساحلی یک مخزن بریبهره
 

شویی سازی آب مخزن دردوره آبشیرین  -1-5

 برداری(از بهره  پیشزدایی )و نمک

بورداری بهره  آغاز  در  مهم  فرآیندی  سازی آب مخزنشیرین

 یوک سواخت، از مرحلوه پوس. اسوت ساحلی مخزن از یک

رسووب     ایون،  بر  افزون.  دریاست  آب  حاوی  ساحلی  مخزن

 Jiang and)  باشد داشته  با یی  شوری  تواندمی  مخزن بستر

Pei, 2007 .)4 شکل در که طورهمان-A  ،مشوخا اسوت

و بوه عبوارت بهتور، در   بورداریبهره  های آغازینمرحله  در

نموک   ساحلی،  مخزن  یک  زدایی ازشویی و نمکمرحله آب

 آب مخوزن  سرعت به  به  تواندها میدر رسوب  شده  انباشته

 آب  توجوه شووری  شوایان  افوزایش  نتیجه آن  که  نفوذ کند

سازی آب ها برای شیرینترین روشباشد. متداولمی  مخزن

های سواحلی شوامل تخلیوه آب شوور بوه کموک در مخزن
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ا اسوتفاده از جریوان و ی (Mao et al., 2005)عملیات پمااژ 

های منتهی بوه مخوزن و خوروج شدید سیالبی در رودخانه

همچنین   .است  (Karimaei and Foladfar, 2021)آب شور  

هوای زیور مخوزن، از توان برای کواهش شووری رسووبمی

 ,.Chen et al)های زهکشی زیرسطحی استفاده کرد سامانه

2015). 

مااادیریت نفاااوو آب شاااور در دوره  -2-5

 برداریبهره

اسووت،  شووده داده نشووان B-4 شووکل در کووه طووورهمووان

بورداری از بهوره  سال  چندین  از  پس  که  شودمی  بینیپیش

 بوه  هوارسووب  در  موجوود  هاینمک  بیشتر  مخزن ساحلی،

 زهکشوی  و  آب  دوبواره  شوارژ.  شده باشود  رها  مخزن  درون

 ,.Jin et al)مخوزن اسوت  آب مبادلوه محرکوه تورینمهوم

 عادی تا حودودیبرداری بهره  شرایط  در  مخزن  . آب(2013

 شووری  بنودی یوه  نتیجوه  در  و  دارد  قورار  ایستا  حالت  در

 آب  تبوادل  وجوود،  این  با.  شودمی  ایجاد  آب  پایدار در عمق

 در  بلکوه  مخزن  زیرین  قسمت  در  تنها  نه  دریا  آب  با  مخزن

 رخ  شووندموی  بواز  دریوا  بوه  گواهی  از  هور  کوه  هاییدریچه

 هوایآب  از  حود  از  بویش  اسوتفاده  ایون،  بر  افزون.  دهدمی

 و  آبخووان سواحلی  سطح  افت    به  منجر  تواندمی  زیرزمینی

 تور آب شویرینپوایین  هیودرولیکی  ایجواد توراز  آن  در پی

 کوه  شوود  دریا  آب  به  نسبت  زیرزمینی  های یه  موجود در

 زیرزمینویهای آبدار  به سمت  یه  دریا  آب  نفوذ  آن  نتیجه

 بوه طوور. (Wang and Zhu, 2014) شوود ساحلی مخزن و

در  یواد شوده  تعوادل  نبود زمینه  به  منتهی  فرآیند  هر  کلی،

 در  و  مخوزن  بوه  دریوا  آب  نفوذ  باعث  هیدرولیکی،  ترازهای

 کنوار در. شود خواهود مخوزن آب شووری افوزایش نتیجوه

 بوه تواندمی دریا آب نفوذ زیرزمینی، هایآب  از  برداریبهره

 و  هوایی  و  آب  هایپذیریتغییر  اراضی،  کاربری  تغییر  دلیل

 Svensson and) رخ بدهوود دریووا تووراز آب هوواینوسووان

Theander, 2013 و Vu et al., 2018 و Zhou et al., 

 اسوت  شده  داده  نشان  B-4  شکل  در  که  طورهمان  .(2017

 در دریووا آب نفوووذ اسووت، کووم مخووزن آب تووراز هنگووامی

 .یابدمی شدت خشک  هایدوره

 شرایط مرزی جریان و شوری در مخزن  -6

هوای سواحلی مخوزن پویا مربوط به  فرآیندهای  5  شکل  در

هوای سواحلی مخزن  معمول،  طور  به.  است  شده  داده  نشان

 توأثیر مورز تحوت شوند که هرمی محصور مرز  شش  توسط

( 1: )ماننود (Jin et al., 2019) عوامول مختلفوی قورار دارد

 بور  تأثیرگوذار  مهوم  هوایعامول  آن  در  کوه  آب،  مرز سطح

 جوانبی،  مرزهوای(  2)  و  اسوت  تبخیر  و  بارش  شامل  شوری

 آب  سوطح  و  مخوزن  آب  بوین  تفواوت  از  به طور عموده  که

 تحوت  هواتفواوت  ایون.  گیرندمی  قرار  تأثیر  تحت  زیرزمینی

 قرار  تبخیر  و  بارش  مد،  و  جزر  زیرزمینی،  هایآب  شار  تأثیر

 شرایط معمول بدون حضوور مخوزن سواحلی و ...،  در.  دارد

 اسوت  دریا  سطح  از  با تر(  در خشکی)  زیرزمینی  آب  سطح

 منجر  که(  چگالی  اختالف  مربوط بههای  هبا اعمال محاسب)

 (3)  .شوودموی  سومت دریوا  به  زیرزمینی  هایآب  تخلیه  به

 تبخیر  بارش،  تأثیر  تحت  که  است  ایای منطقهناحیه کرانه

. سواحلی اسوت  سطح آب در مخزن  و  زیرزمینی  آب  تراز  و

بوه وسویله روانواب  تواننودامالح موجود در این منطقه موی

 ورودی( 4. )شووووند منتقووول مخوووزن درونسووواحلی بوووه 

تبوادل (  5)  و  آنهوا   مربوط بههای  پذیریتغییر  و  هارودخانه

 و  ایسوتابی  توراز  دبی،  تأثیر  تحت  عمدتا  که  مخزن،  کف  در

کوه تحوت   سواحلی  سود  یک(  6. )دارد  قرار  مخزن  تراز آب

 . قرار دارد مخزن آب سطح و  مد و جزر  تاثیر

 های موثر بر جریان و انتقال شوری عامل -7

 آب کیفیووت تعیووین در هوواموولعا توورینمهووم از شوووری

 مؤثر هایاملع  Custodio (1987) .است ساحلی هایمخزن

 موود، و جووزر ،1پراکنووده ماننوود اخوتالط دریووا آب نفوووذ بور

 کیفی ارائه  صورت  انسانی را به  هایاملع   و  چگالی  اختالف

هوای امولاسوت، ع  مشوخا 5شکل   در  که  همانطور  نمود.

 طووول مرزهووای در نمووک/آب تبووادل در مختلفوویپویووای 

 .شودمی بحث دارند که در ادامه  نقش مختلف

 شرایط اقلیمی    -1-7

 آب  شووری  در  تووجهی  شوایان  هووایی توأثیر  و  آب  شرایط

 
1 dispersive mixing 
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 و یا  درون  به  ورود آب  میزان  بر  تبخیر  و  بارش.  دارد  مخزن

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

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

 کواهش  بوه  منجور  بارندگی  با  مخزن  دوباره  شارژ.  باشندمی

 آن  افوزایش  بوه  منجور  تبخیر  که  حالی  در  شود،می  شوری

 .(Pan et al., 2004)  شودمی

 ایرسوب و ناحیه كرانه  -2-7

 نموک  بوا ی  غلظت  با  هاییرسوب  حاوی  اغلب  مخزن  کف

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

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

 بیرونوی  هوایملمنجر شود. عا  برداریبهره  عادی  مرحله  به

مخوزن شوده  آب و هوارسوب بین  آب  تبادل  باعث  تواندمی

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

 پیرامون  در  ایی کرانهاست ناحیه  ممکن  همچنین.  (2002

 بوالقوه  طوور  باشد که بوه  داشته  با یی  نمک  غلظت  مخزن

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

 .مخزن شود
 

 های باالدسترودتانه -3-7

 عنووان  بوه  با دسوت  هایدر رودخانه  آب  کیفیت  و  کمیت

 کنتورل  در  مهموی  نقش  مخزن ساحلی،  اصلی تغذیه  منبع

 اسوت  ممکون  همچنوین.  کننودموی  ایفا  مخزن  آب  شوری

 وارد  مخزن  درون  به  را  رسوب  زیادی  حجم  رودخانه  جریان

 معموول طوور بوه های ساحلی کهمخزن این، بر عالوه.  کند

 را طوو نی هوایدست رودخانههای تخلیه شده از پایینآب

 هوابه این رودخانوه  به علت ورود فاضالب  کنند،می  دریافت

هسوتند،   آ ینوده  موواد  ها واز نمک  هاییترکیب  حاوی  که

 .(Li and Chen, 2005)باشند  می آلودگی  مستعد

 

 
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) 

آن حاوی   های پیرامونزدایی(، هنگامی که آب مخزن و خاک/رسوبشویی و نمکبرداری )دوره آب( در مرحله اولیه بهره Aهای ساحلی: )زنمخ 4شكل 

های خشک، هنگامی که سطح آب  ( در دورهBو ) ( رسوب زیر مخزن3ای و ) ناحیه کرانه (2) ( آب مخزن1زیاد است. )  به نسبتآب شور با غلظت نمک 

 (Jin et al., 2019). تر باشد، شوری با تر استشود. هرچه رنگ آبی تیرهمخزن کم است و در نتیجه آن نفوذ شدید آب دریا انجام می 
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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) 
  سد( 6)  و کف مخزن( 5) ورودی هایودخانهر(  4)  بینابینی منطقه ( 3) جانبی تبادل ( 2) آب، ( 1: )ساحلی مخزن یک از نمای کلی طرحی   5شكل 

(Jin et al. 2019) 

 

آب شاایرین در -اتاات آ آب شااور -4-7

 مخزن
 دهدمی  رخهای ساحلی به صورت معمول  مخزن  آب  تبادل

 عموق  و  بواد  ورودی، شدت وزش  آب  میزان  به  آن  میزان  و

 با ،  سرعت  با  هایجریان  کلی،  طور  به.  بستگی دارد  مخزن

 در  کامول  اخوتالط  باعوث  عموقکوم  آب  و  زیاد،  باد  سرعت

 کوف  هوای  رسووب  و  مخوزن  آب  بوینبا احتموال    و  مخزن

 تر،عمیق هایدریاچه در. (Liu and Jeng, 2007) شوندمی

 گرموایی  بنودی یوه  توسوط  عمق جریان  در  کامل  اختالط

 Yeates and) د.دهونموی رختابسوتان  در ویوهه بوه پایدار

Imberger, 2003) 

 نشت آب دریا از دیواره مخزن -5-7

 کیفیوت  و  مهندسی  طراحی  به  زیادی  حد  تا  دریا  آب  نشت

. (Lee et al., 2005) دارد بستگی های مخزندیواره ساخت

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

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

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

تبااادل بااین مخاازن ساااحلی و آب  -6-7

 زیرزمینی

 و  بستر  های مخزن،کناره  در  به طور عمده  نمک  /آب  تبادل

 مخوزن  بوین  تبوادل(.  5  شوکل)  دهودموی  رخ  دریوا  سمت

بررسووی و  کووافی انوودازه بووه زیرزمینووی هووایآب و سواحلی

 در هوای پیشوینبررسوی حوال، ایون  با.  است  نشده  ارزیابی

 به  زیرزمینی،  هایآب  و  ساحلی  هایتا ب  بین  تبادل  مورد

هوای سواحلی بوا مخوزن  مورزی  شرایط  در  همانندی  دلیل

 و سواحلی تبادل بین مخوزن چگونگیتواند اطالعاتی از می

آب  .(Moran et al., 2014) دسوت دهوده بو زیرزمینی آب

 مخوزن  یوک  مجواورت  هوای سواحلی درموجود در آبخوان

 مورز  در  توراز انورژی  اخوتالف  بوه  بسوته  توانودمی  ساحلی

خوارج  آن از یا شده تخلیه  مخزن  به درون  آبخوان،  -مخزن

 کمتر  نوسان تراز هیدرولیکی در آبخوان  کلی،  طور  به  شود.

در مخزن تحوت   های موجودنوسان  چرا که.  است  از مخزن

 در. قوورار دارد آب مخووزن خووروج و توواثیر میووزان ورود

 آبخوان به  و  یابد،می  کاهش  مخزن  آب  سطح  که  هاییدوره

 آب ورودی،  میوزان شووری  یابود،موی  جریوان  مخزن  درون

 ,.Wu et al)دهودرا تحت تاثیر قرار موی مخزن آب کیفیت

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

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

 بسوتگی  فصولی  هوایپوذیریو تغییر  مخزن  نسبی  موقعیت

 کووه دادنوود نشووان Cheng and Anderson (1994). دارد

 و  تبوادل بیشوتر  ایجواد  بوه  منجور  مخزن،  ترپائین  موقعیت

 .شودمی آبخوان و مخزن بین  پایدارتر

در   زیرزمینوی شوورآب    ساحلی و  مخزن  بین آب در  تبادل

 است  ممکن  فشار  گرادیان.  دهد  رخ  تواندمی  سمت دریا نیز

 Boano et)  امواج توسط  رسوب مخزن-سطح تماس آب در

al., 2011) آب جریوان بین اندرکنش طریق همچنین از و 

 جریووان تولیوود ایجوواد شووده و بسووتر هووایشووکل و مخووزن
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 ,.Jin et al)شوری در سطح تماس کنود انتقال  و چرخشی

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

 باشوود، زیوورین زیرزمینووی آب از بیشووتر سوواحلی مخووزن

 خوود  نوبه  به  که  کند،چگالی ایجاد جریان می  هایگرادیان

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

در   شووری  منجر بوه افوزایش  تواندمی  تبخیر  هایهدررفت

 همرفوت  که نتیجه آن ایجاد  شود  ساحلی  مخزن  آب  سطح

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

 دهد که ایننشان می  هاهمشاهد.  شودمی  آبخوان زیرزمینی

 زیرزمینوی  آب  شووری  چشومگیر  موضوع منجر به افزایش

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

 هووایآب بووه هووارسوووب از انتقووال شوووری موجووب تشوودید

آب   بوه  نمک  انتشار  از  بازدارنده  و  شودمی  زیرین  زیرزمینی

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

 های ساحلیفرعی مخزن كاركردهای -7-7

 تأمین  از  غیر  مختلفی  هایهدف  های ساحلی برایمخزن  از

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

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

شوود   مخوزن  آب  شووری  افزایش  به  منجر  است  ممکن  که

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

همچنین وجوود .  است  مغذی  مواد  زیادی  هایمیزان  حاوی

خروج آب   برایدر مخزن ساحلی    زیرینهای تخلیه  دریچه

 سوویمنجر به نشوت متمرکوز بوه    توانداضافی مخزن، می

 مخزن شود.

انجاام شاده روی جریاان و   هایبررسی  -8

 های ساحلیانتقال شوری در مخزن

در   آب  کیفیت  بر روی  تأثیر  اصلی  هاییکی از عامل  شوری

هوای انجوام بررسویدر این بخش . های ساحلی استمخزن

 در  ساحلی یا توا ب  هایمخزن  شده روی انتقال شوری در

 نفوذ شووری آب(  2)زدایی بستر مخزننمک(  1)  بخش  سه

 شود.می عددی ارائه سازیشبیه(  3) و  دریا

 بستر مخزن  هایشوری رسوب  -1-8

عنووان   بوه  مخوزن  بسوتر  در  نمک  شده از  غنی  هایرسوب

 در.  باشندمی  مخزن  آب  شدن  شور  اصلی  هایاز عامل  یکی

 تووانهای ساحلی میبرداری از مخزناولیه بهره  هایهحلمر

 بورای  مناسب  شیرین  آب  تولید  برای  مخزن  سطحی  آب  از

 انوواع و صونعتی هوایرفمصو آبیواری،  انسانی،  هایرفمص

 Mao et .کرد  استفاده  بارانی  هایفصل در  دیگر  هایرفمص

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

 هجووم  کوه  داد  نشان  سازیشبیه  نتایب.  کردند  سازیشبیه

در   شووری  میوزان  سوریع  کواهش  بوه  منجر  شیرین  رواناب

 شوود،موی 1توقف و نگهداری دوره طی مخزن در  آب  سطح

 در  بوویهه  مخوزن  در ترازهوای پوایینی  شوری  که  حالی  در

 زدایوینموک  سوختی  بوه  آب  کوه  جوایی  عمیوق،  هامخزن

رخنموای  بوه توجوه این موضووع بوا. ماندمی شود، باقیمی

در صورتی کوه   پایدار چگالی آب در عمق مخزن،  )پروفیل(

 بور  تواثیری  هویک  ،رخ ندهدعمیق    هایمخزن  اختالطی در

 سوووییاز . ندارنوود آب در مخووزن هووای بووا ی یووه شوووری

غلظت شووری با    آب  باشد،  پایین  مخزن  آب  سطح  چنانچه

زیاد در کف مخزن به سمت با  جریان یافته موجوب شوور 

 شوری مثال، عنوان شوند. بههای آب سطحی میشدن  یه

 از چوین کشوور در  3و هوچنگنگ  2های داتانگنگمخزن  در

 کوواهش بووه رو پوویش سووال 20 در مخووزن سوواخت زمووان

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

 با یی  نسبتبه    سطح  در  هامخزن  این  در  شوری  حال،  این

 نوسان توجهی شایان  میزان  به  زمان  گذشت  با  و  مانده  باقی

 شوودموی  رها  بستر  هایرسوب  از  که  نمکی  میزان.  کندمی

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

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

تشوودید  بوواد موجووب جریووان کووه دادنوود نشووان (2006)

 شود که نتیجه آنافقی در مخزن می  و  های عمودیجریان

 .است مخزن درونآب  به کف هایرسوب از شوری انتشار

 اسوت ممکون 4خارجی اختالل  از  ناشی  آب  و  رسوب  تبادل

 Yue et al. (2013) .شووود نمووک انتشووار افووزایش باعووث

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

 در  شووری  میزان  و  شوری  غلظت  تبادل  ارزیابی  با  را  مصب

. کردنود بررسی در آب سریع آشفتگیشرایط  در آب  ستون

بسوتر   مورزی   یوه  در  شور  آب  اختالط  که  داد  نشان  نتایب

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

 Xiang etآزمایشگاهی،  هایآزمایش طریق شود. ازمی آب

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

 زموان گذشوت بوا و بووده زیوادبوه نسوبت   اولیه  مرحله  در

 بین  نمایی  ایشان نشان دادند که یک رابطه.  یابدمی  کاهش

 .رسووب وجوود دارد  غلظت شوری  و  نمک آزاد شده  میزان

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

-آب  با ی فصل مشترک  متریسانتی  10  در  شوری  شدید

 .بستر در آب وجود دارد رسوب

کوه   زدایوینموک  نورخ  سواحلی،  هایمخزن  ساخت  از  پس

اسوت،  مخوزن شستشووی زموان مقیاس متوسطی از مدت

 مخوزن  برداری ازترین زمان برای بهرهکننده نزدیککنترل

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

 ساحلی  شدن آب مخزنشیرین  فرآیند  مدی بر روی  و  جزر

 شووری  افوزایش  بوه  منجر  تردرازمدت  هایدوره.  موثر است

 مخوزن  بستر  طریق  از  شور  آب  بیشتر  نفوذ  همچنین  و  آب

-موی  کاهش  را  شدن آبشیرین  نرخ  در پی آن  که  شودمی

 تجربوی کموی بور روی انتقوال هوایبررسویتواکنون .  دهد

 پیچیووده (هیوودرودینامیکیپویوایی )آب شوورایط در شووری

 شستشوی  برای  زمانی  در نتیجه مقیاس  انجام شده است و

در عمل ناشناخته بوده و برآوردهای کاربردی دقوت   مخزن

 .(Jin et al., 2019)مناسبی ندارند  

هاای نفوو شوری آب دریا باه مخازن  -2-8

 ساحلی

 بسیاری  دریا،  آب  نفوذ  درک  در  چشمگیر  پیشرفت  وجود  اب

 قبلوی  هایبررسی.  نشده است  داده  پاسخ  هنوز  هاپرسش  از

-آب  از  پایودار  و  مدل مفهومی  روی  بیشتر بر  زمینه  این  در

در (. Ge, 2012)دارنوود  سوواحلی تمرکووز زیرزمینووی هووای

 هوایمخزن  سازیشبیه  و  گیرینتیجه، نیاز به درک، اندازه

 ,Svensson and Theander)شوود احسواس موی سواحلی

2013). 

شناسوی زموینآب  شورایط  بوه  بستگی  دریا  آب  نفوذ  رخداد

 دارد  سواحلی  مخوزن  بوه  ورودی رودخانه  (هیدروژئولوژی)

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

 بور  فصلی  هایپذیریتغییر  و  زیرزمینی  آب  جریان  ورودی،

 ,Pham and Lee, 2015) گوذاردموی توأثیر دریوا آب نفوذ

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

 رخ  مخوزن  بوه  دریوا  آب  نفووذ  اسوت،  کم  خشک  هایدوره

 .(Song, 2014)  دهدمی

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

تسوه یانوگ  رودخانه  واقع در مصب  1کوئیگ کایوشا  ساحلی

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

 هووایآب از حوود از بوویش بوورداریبهووره. یابوودمووی کوواهش

زیرزمینی شده   شدیدتر تراز آب  کاهش  به  منجر  زیرزمینی

 آب  نفووذ  هیدرولیکی، میوزان  گرادیان  دلیل  نتیجه به  در  و

آب  نفوذ که دریافت Rimmer (2003) .یابددریا افزایش می

دریاچوه   به  شور  آب  زیرزمینی در زیر بستر دریا باعث ورود

 بوا  دریوا  آب  نفووذ.  شوودموی  در فلسطین اشغالی  2کینرت

 مخوزن  آب  سوطح  بوا کواهش  و یوا  دریا  تراز سطح  افزایش

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

Hong and Shen (2012) خلوویب  بووا سوواخت موودل از

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

ان آنو.  کردنود  تحقیوق  توراز آب دریوا  بوالقوه  افوزایش  تأثیر

 بوا  شووری  بنودی یه  و  نفوذ  محدوده  و  شدت  که  یافتنددر

. دهنودموی  نشان  رشدی  به  رو  روند  دریا  سطح تراز  افزایش

 پور  هوایدوره  دنبوال  بوه)  بهوار  در  بندی یه  این،  بر  افزون

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

 خشوک  هوایسوال  در  و(  جریوان کوم  هوای بوادوره  دنبال

  .است تربرجسته

Franco et al. (2009) دریافتنودهای خود در نتایب بررسی 

 توا ب  در  دریوا  آب  نفووذ  در  فصولی  هوایپوذیریتغییر  که

 نفوذ  جبهه  زمستان،-پاییز  فصل  در.  است  موثر  ونیز  جنوبی

 دریوا بوه طورف تابسوتان-بهوار فصول در و ساحل سویبه  

 دادند نشان Hussain and Javadi (2016) .کندمی حرکت

 
1 Qingcaosha 

2 Kinneret 
3 Chesapeake Bay 
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مسطح بیشوتر   کف  با  هایسفره  در  دریا  آب  نفوذ  میزان  که

 هوایسفره این، بر افزون. است دارشیب های با کفسفره  از

 به  نسبت  تریکوتاه  زمانیدوره    به  نیاز  مسطح  با کف  آبدار  

 ایون. دارند پایدار حالت به رسیدن برایدار  شیب  هایسفره

 آب-شویرین  آب  گوردش  کوه  دهودرخ می  دلیل  این  به  امر

 هوایسفره چنین در زیرزمینی سطح آبهای  نوسان  و  دریا

 Mahmoodzadeh. دار استشیب  هایسفره  از  پایدارتر  آبی

and Karamouz (2017)  هوای خوود نتوایب بررسوینیز در

 هوایطوفان  دلیل  به  دریا  آب  نفوذ  میزان  که  داشتند  اظهار

شوایان   طووره  بوعووار  زموین  ساحلی و نیز فروافتادگی  

 یابد.می شدت توجهی

 

ساازی عاددی انتقاال و نفاوو شبیه  -3-8

 شوری
Mao et al. (2005)  یوک مخوزن زدایی آب ازنمک فرایند 

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

-شبیه  DelftSD  نزدیکی کف مخزن به کمک مدل عددی

نتایب این تحقیوق نشوان داد کوه ایون روش   .دندکر  سازی

 3ای که بعد از  کاهش شوری بازدهی مناسبی دارد به گونه

 (لوژیکیشوناختی )هیودروآبسازی در شورایط  سال شبیه

 Chen درصد کواهش یافوت. 60منطقه، شوری آب مخزن 

 زموان  بعودی،سوه  عوددی  مودل  یک  از  استفاده  با  (2014)

 در مصووب  کاوشووامخووزن کویینووگ در شووور آب مانوودگاری

 نتوایب.  داد  قورار  تحلیل  و  تجزیه  مورد  را  تسهیانگ  رودخانه

 توسوط عمده طور به مخزن در موجود جریان که داد  نشان

 میوزان بوه و شوودموی  کنترل  تولید شده توسط باد  جریان

 .شودمی کنترل خروجی/ورودی هایجریان  با کمتری

 مقیواس نظور  از  زیرزمینی  و  سطحی  هایآب  هایمدل  بین

 هوایآب  هایمدل  زمانی  مقیاس.  دارد  وجود  اختالف  زمانی

 اغلوب  و  اسوت  متناسوب  آبخوان  انتقال  ضریب  با  زیرزمینی

. اسوت  هوای سوطحیآب  هایمدل  از  بزرگتر  مرتبه  چندین

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

 را هوواتووا ب هووایتغییرپووذیری زیرزمینووی، و سووطحی

 آب مودل توسوط زموانی گام که آنجا  از.  کردند  سازیشبیه

 بوورزمووان بسوویار سووازیشووبیه شوود،مووی کنتوورل سووطحی
 

1 Polder reservoir 

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

 معادلوه  ترکیوب سوهاز    اسوتفاده  بوا  را  زیرزمینوی-سطحی

-نواویر  هوایمعادلوه  و  شوده  اشوباع  زیرزمینوی  آب  جریان

. نمودنود  سوطحی پیشونهاد  هایآب  جریان  برای  استوکس

 تفاضول    روش  یوک  از  حواکمهوای  همعادل  حل  برای  ایشان

 هوایشوبکه  نووع  گزینش  کردند در نتیجه  استفاده  محدود

 ایون،  بور  عوالوه.  بوود  محودود  زمانی  هایگام  و  ایهمحاسب

 نظور  در  یکاارچوه  مودل بوه صوورت  ایون  در  انتقال شوری

که این موضوع استفاده از این مدل در تحلیول   نشد  گرفته

 موجوود (هیدرودینامیکپویایی )آب با مرتبط شوری  انتقال

 .کندمی مسئلهدچار  های ساحلی رامخزن در

Karimaei and Fouladfar (2021)  از مووودل عوووددی

MIKE3  سوازی جریوان و شووری یوک مخوزن شبیه  برای

ساحلی فرضی در کناره دریای خزر که از خروجی رودخانه 

 بورای. در این تحقیوق کردندشد، استفاده تجن آبگیری می

ماهیانه رودخانه تجون   میانگینسازی مخزن از دبی  شیرین

نگووار آبدر موودت زمووان یووک سووال )موودل اول( و یووک 

سوال و   1000سیل با دوره بازگشت حودود    (هیدروگراف)

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

بنودی چگوالی شودیدی در که بور خوالف مودل اول،  یوه

درون مخوزن )مودل دوم( سیل به نگار آبشرایط ورود آب 

بیشوینه   سوازیهیدوره شوب  انیدر پا  نیهمچن.  دهدمی  رخ

یتور گرم بر ل  12  هیاول  میزاناز  در کل مخزن    یشور  میزان

دو  ( به کمتر از است  خزر  یایدر  هیپا  یربوط به شور)که م

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

 .  ابدییکاهش م

 دهی برای تحقیقات آتیجهت -9

 هوایمرحله  در  های ساحلی هنوزمخزن  مورد  در  تحقیقات

 هوایمخزن  از  استفاده  درک و  بهبود  برای.  است  خود  اولیه

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

 زیرزمینی مجواور  آب  و  آب مخزن  ( هیدرودینامیک1)

در   هیودرودینامیک  ویوهه  بوه  دارد،  بیشوتر  بررسوی  به  نیاز

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

 هوایفراسونجهانتقال  روند  بهتر  درک  برای  هیدرودینامیک

 های سواحلی ضوروریمخزن  در  مختلف مانند شوری و دما
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 .است

زدایی مخزن و بستر آن شویی و نمکهای آب( روش2)

 و سووازوکارهادارد.  یبیشووتر بررسووی و ارزیووابینیوواز بووه 

تواند بر کنترل کیفیت ها میفرایندهای مربوط به این روش

بورداری در رسیدن به مرحله بهره  شتاب  ویههآب مخزن به  

 ثر باشد.مو

 و دریوا آب  مخزن،  آب  بعدییکاارچه سه  های( مدل3)

 یعنوی)پویوایی    پیچیوده  شورایط  تحوت  زیرزمینی  هایآب

 بورای  بایود(  های دریواییطوفان  یا  فصلی  هایپدیریتغییر

 .شوند تهیه ساحلی مخزن رفتار یکاارچه سازیشبیه

انتقال و انتشوار آلوودگی ماننود فلزهوای   چگونگی(  4)

مخزن نیاز به بررسی و مدل سوازی دارد.   درونسنگین به  

( تیمووارهوای کنتورل )پوایش و همچنوین  زم اسوت روش

 شود. بررسی بیشترهای ورودی به مخزن آ ینده

 نیاز بوه  پیرامون  محیط  بر  ساحلی  هایمخزن  ( تأثیر5)

بووه علووت  شووده تولیوود هووایآ ینووده بیشووتر دارد. بررسووی

 پروریبرداری از مخزن مانند آبزیهای مختلف بهرهفعالیت

 محیط  و  شوند  پیرامون  زیرزمینی  هایآب  وارد  است  ممکن

 دهند. قرار  تأثیر تحت را ساحلی منطقه  آبی

 (اکولووژیشناسوی )بوم بر  ساحلی  هایمخزن  ( تأثیر6)

هوای موجود.  دارد  نیواز  تحقیقات  به  و  است  ناشناخته  آبزی

 بوه  کننود،موی  زنودگی  ساحل  در  که  آنهایی  ویهه  به  آبزی،

 شوایان  میوزان  به  توانندمی  ساحلی  مخزن  یک  وجود  دلیل

 .  گیرند قرار تأثیر تحت توجهی

 تحقیقوات  بوه  های جنبویسازه  و  هادریچه  کارکرد(  7)

آب دریوا از   نشت  است  همچنین ممکن.  دارد  نیاز  بیشتری

 و  داده  سواحلی رخ  به طرف مخوزن  سدها  و  هامحل دریچه

 .شود مخزن آب شوری در تغییر به منجر نتیجه در

 درونبسوتر در    هوایپوذیری( انتقال رسوب و تغییر8)

مخزن ساحلی موضوعی ناشناخته است و این موضوع مهوم 

 نیاز به تحقیق

در خروجووی  ویووههدر آینووده دارد. وجووود رسوووب بووه  

توانود تواثیر خزن، مویدسترسی از رودخانه به م  هایآبراهه

زیادی بر میوزان و کیفیوت آب ورودی بوه مخوزن داشوته 

 باشد.  

شناسوووی هوووای ریخوووتپوووذیری( بررسوووی تغییر9)

ای سواحل دریوا در مجواورت و رسوب کرانوه  (مورفولوژی)

 های ساحلی نیاز به بررسی دارد.مخزن

هوای (  زم است تحقیقات مختلوف بور روی مودل10)

دسترسی و مخرن ساحلی انجوام   آبراههیکاارچه رودخانه،  

-شستشوو و بهوره هوایهشود تا جزئیات بیشتری از مرحلو

 برداری مخزن حاصل شود.

   گیرینتیجه -10

 مودیریت  هایدر پروژه    جدید  راه حلی    ساحلی  هایمخزن

 مسوئله  توانودمی  که  هستند  جهان  سراسر  در  آب  ذخیره  و

 میوزان  بوه  سواحلی  هوایهطقومن  در  را  شویرین  آب  کمبود

بوا توجوه بوه تجربوه چنودین .  دهند  کاهش  توجهی  شایان

در مورد ایون روش توامین آب وجوود  جهانای که در ساله

هوا دارد، نیاز به توجه بیشتر در داخل کشور به ایون سوازه

شود. به طور کلی شومار تحقیقوات علموی بور احساس می

مختلف بر روی   هایعاملهای  گذاریها و اثرروی این سازه

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

 توجه بیشتر جامعه علمی است.     

مروری بر روی تحقیقات انجوام   ارزیابیتحقیق یک  این  در  

ها انجام شد توا یوک دیود کلوی در شده بر روی این مخزن

ضومن  مبنا. بر این به دست آیدها  مورد عملکرد این مخزن

آنهوا،   هوایهوا و کاسوتیبرتریهای ساحلی،  معرفی مخزن

هوا مناسبی که کشور برای ساخت ایون مخوزن  توان بالقوه

انجوام شوده بور   هوایبررسیدارد، بررسی شد. در ادامه به  

بورداری از آن بهوره  عاملترین  روی دینامیک مخزن و مهم

تورین ه شد. مهومیعنی مکانیزم انتقال و انتشار شوری اشار

کرد این روش تامین آب کنتورل ورود زمینه کارنگرانی در  

شوری به داخل مخزن است که این موضوع نیازمند اتخواذ 

برداری از مخزن اسوت. در های بهرهتدابیر ویهه در سیاست

مختلف ضمن معرفی این چالش مهم در   هایجعبررسی مر

برداری از مخوزن بوه  زدایی و بهرهنمک  -شوییدو دوره آب

 کرد مخزن شامل سطحکارکننده  شش شرط مرزی کنترل

 ورودی،  هوایرودخانوه  بینابینی،  منطقه  جانبی،  سمت  آب،

های موثر عاملدیواره سد ارائه شد. همچنین    و  کف مخزن

و انتقووال شووووری در  (هیووودرودینامیکپویووایی )آببوور 

بوا  های ساحلی مانند شرایط اقلیمی منطقوه، تبوادلمخزن
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بررسوی   غیورهای و  ی کرانوهآب زیرزمینی، رسوب و ناحیه

 اصولی به عنوان عامول شد. در ادامه نیز به مشخصه شوری

-بررسویتوجه ویهه شود و   هادر مخزن  آب  کیفیت  موثر بر

هوای مخوزن  انجوام شوده بور روی انتقوال شووری در  های

زدایی، شور شودن یوا نمک  بخش  سه  در  هاساحلی یا تا ب

 عددی انتقوال و نفووذ بررسوی  سازیشبیه  و  دریا  نفوذ آب

کوه های تحقیقواتی ضوروری چنودی  زمینهشد. در نهایت  

 پیشونهاد ون انجوام شوود،  اتواند در آینده توسط محققمی

 مطرح شد.  

 سپاسگزاری  -11

این پهوهش با حمایت مالی دانشوگاه تربیوت دبیور شوهید 

بووه توواریخ  13239بوور اسوواس قوورارداد شووماره  رجووائی

مقالوه بور ایون  انجام شده است. نویسوندگان    12/8/1400

ن پوهوهش دانشوگاه قودردانی د از مسئو داننخود  زم می

 کنند.  
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