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مدلسازی عددی آبکشي محل اجرای حوضچه پمپاژ در روش آبگيری باز از درياها با استفاده از نرمافزار
MODFLOW

مرتضي زنگانه  ،*1سيد حامد معراجي
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 .1استاديار ،بخش مهندسي عمران ،دانشکده فني و مهندسي ،دانشگاه گلستان ،گرگان
 .2استاديار ،بخش مهندسي عمران ،دانشکده مهندسي ،دانشگاه خليج فارس ،بوشهر
(تاريخ دريافت -1395/4/15 :تاريخ بازنگری -1395 /6 /25 :تاريخ تصويب)1395/7/3 :

چکيده
حوضچه پمپاژ ،يکي از مهمترين سازهها در روش آبگيری باز از درياها بوده که اجرای آن مستلزم پايين آوردن تراز آب
زيرزميني با رويکرد عدم نفوذ آب دريا به محل اجرای آن ميباشد .در اين مقاله دو رويکرد متداول کاهش تراز آب
زيرزميني بهوسيله چاههای آبکش بزرگ و چاههای آبکش نقطهای جهت اجرای حوضچه پمپاژ کارخانه آبشيرينکن
شهر بوشهر ،با کمک نرمافزار  MODFLOWبهعنوان شبيهساز ،مورد بررسي قرار گرفت .در اين تحقيق با در نظر گرفتن
تعداد  26عدد چاه آبکشي بزرگ (با دبي برداشت  0/5تا  5/5ليتر بر ثانيه) و  119عدد چاه نقطهای (با دبي برداشت 0/1
تا  1/0ليتر بر ثانيه) ،نتايج نشاندهنده کارايي هر دو روش بوده و همچنين با آناليز حساسيت نسبت به ميزان نفوذپذيری
خاک محل بهعنوان پارامتر متغير در زمان و مکان ،مشخص شد در مواقع عدم قطعيت نسبت به پارامتر نفوذپذيری،
سيستم آبکشي نقطهای دارای کارايي بهتری ميباشد.
واژههای کليدی :آبکشي ،چاههای آبکش بزرگ ،چاههای آبکشي نقطهای ،سواحل بوشهر

مقدمه
استفاده از حوضچههای پمپاژ بهمنظور پيشتصفيه آبهای
ورودی به کارخانههای آبشيرينکن و سيستم خنککننده
نيروگاهها از اهميت زيادی جهت جلوگيری از آسيب ناشي از
ورود رسوبات به اين تأسيسات برخوردار ميباشد .ازآنجاييکه
اين سازهها در کنار سواحلي اجرا ميشوند که دارای تراز آب
زيرزميني بااليي ميباشند ،تعبيه و طراحي يک سيستم آبکشي
با کارايي باال بهمنظور کاهش تراز آب زيرزميني جهت اجرای
اين سازهها امری اجتنابناپذير هست .يکي از راهکارهای کاهش
تراز آب در محل اجرای اين سازهها ،استفاده از چاههای آبکشي
ميباشد .هدف از اين مقاله ارائه روشي بهمنظور مدلسازی
آبکشي محل اجرای حوضچه پمپاژ بهوسيله چاههای آبکش با
استفاده از نرمافزار مبتني بر روش عددی تفاضلهای محدود
محيطهای متخلخل  MODFLOWميباشد .اين نرمافزار
تاکنون توسط پژوهشگران زيادی جهت مدلسازی کمي و کيفي
آبهای زيرزميني مورد استفاده قرار گرفته است ( Mashhadi
 .)and Baghvand, 2010مدل سهبعدی تفاضل محدود
MODFLOWتوسط  McDonaldو  Harbaughدر سال 1988
ارائه شده است .اين نرمافزار در مدلسازی جريانهای
* نويسنده مسئول m.zanganeh@gu.ac.ir :

غيرماندگار در محيط متخلخل اشباع ،غيراشباع ،غير همگن و
غير ايزوتروپ بهطور گستردهای در سراسر دنيا مورد استفاده
بوده است (Kalantari, ،Chitsazan and Kashkoli, 2002
 .)1998در ادامه بخشي از کاربردهای نرمافزار MODFLOW
جهت مدلسازی فرآيندهای مختلف آبهای زيرزميني ارائه
ميشود.
نرمافزار  MODFLOWبه همراه نرمافزار سيستم اطالعات
جغرافيايي ( )GISبهمنظور مدلسازی سهبعدی آبهای
زيرزميني در حوضه آبريز نيمهخشک Zéramdine–Béni
 )ZBH( Hassenکشور تونس استفاده شد( .)Fethi et al., 2012
نتايج نشان از حساسيت زياد حوضه مذکور نسبت به نفوذ آب
سطحي و نفوذپذيری ميدهد .نرمافزار  MODFLOWبرای
مدلسازی حرکت آلودگي در آبخوانهای غيرمحصور در اثر دفن
زباله نيز استفاده شده است ( Saghravani and Mustapha,
 )2009( Derakhshandehro et al. .)2011نيز با استفاده از نرم-
افزار  MODFLOWبه شبيهسازی حرکت آبهای زيرزميني در
حوضه رودخانه بشار اقدام کردند .در تحقيق ديگری در ايران نيز
با استفاده از اين نرمافزار به مدلسازی جريان آب زيرزميني در
نزديک معدن سنگآهن سه چاهون پرداخته شد .نتايج نشان
داد که استفاده از چاههای آبکش در اطراف منطقه طرح ميتواند
در کاهش تراز آب زيرزميني کارساز باشد (Mohamadkhani
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)Hossiensarbazi and Esmaeili (2013( .and Katibeh, 2004

اخيراً نيز به مدلسازی آبهای زيرزميني در دشت نيشابور با
استفاده از نرمافزار  MODFLOWپرداختند .نتايج نشان داد که
منطقه موردنظر دارای پتانسيل مناسبي جهت تغذيه آب
زيرزميني ميباشد .با توجه به اهميت آب در توسعه اقتصادی-
اجتماعي و همچنين محدوديت منابع آبي موجود در مناطق
خشکي مانند استان يزد در تحقيق ديگری (Barani et )2010
 al.جهت مطالعه تغييرات سطح ايستايي آب زيرزميني و اعمال
مديريت بهينه در منطقه موردنظر از نرمافزارMODFLOW
استفاده کردند Hashemi et al. (2012) .با استفاده از نرمافزار
MODFLOWبه سنجش سيستم منابع آب زيرزميني در شبکه
آبياری و زهکشي البرز بهوسيله دادههای چاههای مشاهداتي
برای دوره زماني  5ساله پرداختند .آنها با استفاده از اين
مدلسازی به بررسي اثرات آينده احداث شبکه آبياری و زهکشي
بر رفتار آبهای زيرزميني منطقه پرداختندZeighaminezhad .
) et al. (2015با استفاده از نرمافزار  MODFLOWبه تعيين
حريم بهداشتي چاههای آب شرب در دشت کرمان مبادرت
کردند Derakhshandehro and Barani (2015( .در تحقيق
ديگری اثر تغذيه مصنوعي را بر روی آبخوان دشت امامزاده
جعفر گچساران با کمک مدل رياضي و با استفاده از مدل عددی
 MODFLOWبررسي کردند .همچنين Alavimoghdam
) Janparvar and (2015با استفاده از نرمافزار  MODFLOWبه
بررسي اثر چاههای بهرهبرداری بر روی روند افت سطح آب
زيرزميني دشت هومند آبسرد پرداختند Torshizi et al.
 (2015).به شبيهسازی جريان آب زيرزميني در دشت سروستان
با استفاده از نرمافزار  MODFLOWپرداختند و مشخص کردند
دوره ترسالي و خشکسالي تأثيری زيادی بر تراز آب زيرزميني
در آن دشت ندارد.
به غير از کارهايي که در ايران انجام شده ،برای مشخص
کردن محدوده تغذيهکننده آبهای زيرزميني در ويسکانسين
آمريکا ،محدوده چاههای آب شرب شهر استروگنبای اين منطقه
با نرمافزار  MODFLOWشبيهسازی شد .مدل مذکور را در دو
حالت ماندگار و غيرماندگار اجرا شد و در نهايت با توجه به نتايج
بهدستآمده از مدل و مقايسه آنها با دادههای مشاهداتي اين
نتيجه حاصل شد که برای منطقه مذکور اجرای اين مدل در
حالت غير ماندگار ،بازتاب بهتری از رفتار آبخوان ارائه ميدهد
( .)Todd and Kenneth, 2001همچنين از نتايج اجرای مدل
مشخص شد که ناحيه تغذيهکننده چاهها ،در فاصله 10
کيلومتری شمال شهر تا  7کيلومتری جنوب شهر قرار داشته و
زمان پيمايش آب از نواحي تغذيه تا همه چاهها عموماً کمتر از

يک سال ميباشد.
اخيراً نيز آبهای زيرزميني شهر کريس جررج در زالندنو با
استفاده از نرمافزار  MODFLOWمدلسازی شد .در اين تحقيق
برای مدلسازی از دادههای ماهيانه  157چاه تأمين آب شرب
شهر استفاده کردند و با استفاده از روش مدلسازی معکوس و
نرمافزار  PESTپارامترهای هدايت هيدروليکي و ميزان تغذيه
تخمين زده شد .سپس با استفاده از نرمافزار  MODPATHو
دادههای  31چاه انتخابي خطوط جريان آب زيرزميني شبيه-
سازی شد (.)Thorley and Callander, 2005
مدلسازی فرآيند آبکشي با چاههای آبکش با استفاده از
نرمافزار  MODFLOWچندان مورد توجه محققان در دنيا و
کشور ايران نبوده ،بنا بر اهميت موضوع مذکور در اين مقاله به
آن پرداخته ميشود.
به طور کلي استفاده از چاههای ساحلي در آبگيری از
درياها ميتواند به دو صورت مورد توجه قرار گيرد .حالت اول
مربوط به استفاده از اين چاهها جهت تأمين آب کارخانههای
آبشيرينکن با دبي کم توليد آب شيرين (حداکثر 20000
مترمکعب در روز) ميباشد .در اين رويکرد آبگرفته شده از دريا
دارای کيفيت مناسبي ميباشد .اشکالي که در اين نوع سيستم
آبگيری وجود دارد عدم تأمين دبي زياد آب جهت شيرينسازی
بوده که مهندسان طراح را به سمت استفاده از سيستم آبگيری
باز سوق ميدهد .يکي از سازههايي که در روش آبگيری باز از
درياها مورد استفاده قرار ميگيرد حوضچه پمپاژ ميباشد که
طراحي و اجرای آن مستلزم طراحي و اجرای سيستم آبکشي
متناسب با محل پروژه ميباشد .اين مسئله منجر به ايجاد
رويکرد ديگری در استفاده از چاهها آبکش جهت کاهش تراز آب
زيرزميني در محل اجرای اين حوضچهها شده است .با توجه به
موارد يادشده ،هدف از اين مقاله مدلسازی عددی و بررسي
رويکرد دوم استفاده از چاههای ساحلي با استفاده از نرمافزار
 MODFLOWبوده که اهميت بسزايي در اجرای مناسب
حوضچههای پمپاژ موردنظر دارد.

مواد و روشها
الف) انواع چاههای آبکشي

استفاده از چاههای آبکش بهمنظور کاهش تراز آب محل اجرای
پروژه با دو رويکرد مورد توجه قرار ميگيرد .رويکرد اول مبتني
بر استفاده از چاههای آبکش با قطرهای بزرگتر از  6اينچ (15
سانتيمتر) بوده که به طور کلي در خاکهای ماسهای و يا
خاکهای با ترکيب ماسه و شن با نفوذپذيری زياد مورد استفاده
قرار ميگيرند (شکل  .)1در اين سيستم آبکشي فاصله بين

زنگنه و معراجي :مدلسازی عددی آبکشي محل اجرای حوضچه...

چاههای آبکش از  10تا  15متر انتخاب شده و چاهها معموالً در
اليه رسي پاييني به اندازه حدود  60سانتيمتر ادامه داده مي-
شوند.
حالت ديگر آبکشي محل اجرای حوضچه پمپاژ استفاده از
چاههای نقطهای ( )well pointsبا تعداد زياد در فواصل کم از
يکديگر ( 60سانتيمتر تا  3متر) بوده که با اتصال پمپي قوی به
آنها سعي در آبکشي منطقه طرح با استفاده از آنها ميشود
(شکل  2و  .) 3استفاده از اين سيستم آبکشي مختص مناطق
دارای ترکيب خاک رس و سيلت ميباشد .عمق آبکشي در اين
چاهها معموالً به  7/5متر محدود ميشود .همچنين اين سيستم
آبکشي عالوه بر حالت يک مرحلهای بهصورت چندمرحلهای نيز
ميتواند باشد (شکل  .)4در اين سيستم آبکشي ضخامت صافي
چاه از بين  0/1تا  1/0متر بوده و تا عمقي معادل  1متر در
داخل اليه زيرين فرو برده ميشود.
ب) مطالعه موردی

بهمنظور بررسي و مدلسازی روشهای متداول آبکشي موردنظر
از مطالعه موردی آمادهسازی محل احداث حوضچه پمپاژ

کارخانه آبشيرينکن شهر بوشهر استفاده ميشود .محل احداث
اين حوضچه در نزديک شهر بوشهر (شکل  )5بوده و دارای
ارتفاع  10/7متر ميباشد .بر اساس مطالعات ژئوتکنيک منطقه
طرح شيب گودبرداری محل احداث آن با توجه به مجاورت با
دريای خليج فارس  1عمودی به  1/5افقي ميباشد .همچنين با
توجه به متغير بودن ضريب نفوذپذيری در مکانهای مختلف
محل پروژه سعي شده که امکان تعبيه يک مرحله ديگر از
آبکشي در صورت برخورد با خاکهای با نفوذپذيری متفاوت
وجود داشته باشد که در شکل ( )6چگونگي گودبرداری محل
پروژه نمايش داده شده است .الزم به ذکر است که منطقه طرح
دارای ابعاد  54/5متر در  79/5متر ميباشد.
بايـد توجه داشـت محل آبکشـي دارای دو اليه ماسـهای
(از  0تا  6متر) و رس (از  6تا  11متر) بوده که اليه بااليي ماسه
الیدار ميباشد .ضخامت اين اليه حدود  6متر بوده و تراز آب
زيرزميني نيز در محل احداث حوضچه بر اساس مطالعات
ژئوتکنيک در منفي  2متر نسبت به تراز زمين واقع شده است
(شکل .)7

THCDWAI, 2012

شکل  .1نمونه چاه آبکشي بزرگ در منطقه موردنظر ()Nemati, 2007
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نکته جالبتوجه اين ميباشد که بر اساس آزمايشهای
لوفران خاک در محل احداث پروژه ميزان نفوذپذيری اليه ماسه
برابر  0/0001متر بر ثانيه ميباشد (جدول  .)1هدف از اين
مطالعه بررسي کيفيت روشهای آبکشي متداول با چاهها در
کنترل تراز آب در منطقه موردنظر بوده که تاکنون پژوهشگران
زيادی ،بهويژه در کشور ايران ،به شبيهسازی عددی آنها
مبادرت نکردهاند .همچنين با توجه به محدوديتهای اجرايي
آزمايش تعيين ميزان نفوذپذيری بر جای خاک ،در اين مقاله با
در نظر گرفتن دامنه تغييرات محتمل ضريب نفوذپذيری به
بررسي کارايي روشهای مختلف آبکشي در منطقه طرح
پرداخته ميشود و از اين طريق سعي در ارائه طرحي با
اطمينانپذيری باال و پايدار در مقابل سناريوهای مختلف
نفوذپذيری خاک مبتني بر عدم قطعيت اين پارامتر در محل
اجرای حوضچه ميشود.
ج) مدلسازی آبهای زيرزميني در محل اجرای پروژه

در اين قسمت از مقاله به طراحي و شبيهسازی چاههای آبکش
موردنياز از منظر فاصله و دبي برداشتي پرداخته شده تا بتوان از
نفوذ آب دريای خليج فارس به محل اجرای حوضچه پمپاژ
جلوگيری کرد .در طراحي اين چاهها و شبيهسازی حرکت آب
در محيط متخلخل محل پروژه از نرمافزار مدلسازی آبهای
زيرزميني  MODFLOWاستفاده ميشود.

معرفي نرمافزار MODFLOW

نرمافزار  MODFLOWيکي از معروفترين نرمافزارها در
مدلسازی سهبعدی حرکت آبهای زيرزميني و حرکت توده-
های آلودگي در زيرزمين ميباشد .در سالهای اخير اين نرمافزار
بهطور گستردهای بهمنظور مدلسازی نوسانهای تراز آبهای
زيرزميني ناشي از تغذيههای مصنوعي و چاههای برداشت مورد
استفاده قرار گرفته است .پژوهشگران زيادی مدل سهبعدی
شبيهساز جريان آب زيرزميني (نرمافزار  )MODFLOWرا که
توسط  McDonaldو  )1988( Harbaughتهيه شده است،
بهعنوان قابلاعتمادترين ،تأييدشدهترين و قابلاستفادهترين مدل
موجود در ارتباط با مدلسازی جريان آبهای زيرزميني مورد
مالحظه قرار دادهاند .اين مدل توسط سازمان زمينشناسي
اياالتمتحده توسعه داده شده و بهصورت رايگان در اختيار
کاربران قرار داده شده است .نرمافزار  MODFLOWپس از آزاد
شدن اوليه ،با بستههای جديد گوناگون تکميل گرديد .بستههای
نرمافزاری خاصي برای نرمافزار  MODFLOWوجود دارد که
واردکردن دادهها و به تصوير درآوردن نتايج را بهصورت نقشه و
گراف آسان ميسازند .نرمافزار  MODFLOWبا حل عددی
معادلة حاکم بر جريان آب زيرزميني ،عبور آب را از يک محيط
متخلخل مدلسازی ميکند .معادله حاکم بر جريان آب
زيرزميني را ميتوان بهصورت زير تبيين کرد:

الف) مقطع A-A

ب) پالن خاکبرداری
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که در آن  K yy ، K xxو  K zzبه ترتيب نفوذپذيری در
جهتهای  y ، xو  zميباشند ، W ،ميزان ورودی و يا
خروجي آب به حجم واحد سفره آب زيرزميني S s ،ضريب
ذخيره و  hبار هيدروليکي در سفره آب زيرزميني ميباشد.
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 .5مشخص کردن شرايط مرزی (مرزها با بار هيدروليکي و يا
جريان معلوم مانند ثابت بودن تراز آب دريا).
 .6مشخص کردن شرايط اوليه نظير تراز آب در ابتدای دوره
شبيهسازی و تراز آب خليج فارس
 .7مشخص کردن تنش-های عملکننده بر سيستم نظير
تغذيه ناشي از بارندگي ،تبخير و تعرق ،چاه پمپاژ ،چشمهها
و غيره.
 .8اجرای مدل که شامل انتخاب روش حل معادالت رياضي،
معيار تکرار و معيار خطای قابلقبول جهت خاتمه شبيه-
سازی ميباشد.

نتايج و بحث
الف) شبيهسازی محل پروژه در گزينه  1آبکشي محل اجرای
حوضچه با استفاده از چاههای آبکش بزرگ

Norvijeh, 2015
Norvijeh, 2015

در استفاده از مدل-های آبهای زيرزميني بهمنظور
مدلسازی جريان آب زيرزميني در سيستم آبکشي محل اجرای
حوضچه پمپاژ  8مرحله زير بايد موردتوجه قرار گيرد:
 .1انتخاب مدلي که بتواند تمامي فاکتورهای تأثيرگذار بر روی
محل آبکشي را لحاظ کند.
 .2تعريف هندسي مدل شامل گسترش جانبي و طولي محل
احداث حوضچه پمپاژ ،مرزهای مدل و تعداد اليههای
موجود.
 .3تعريف آرايههای مرزی شامل سلولهای محاسباتي و نوع
آنها از منظر فعال بودن و غيرفعال بودن.
 .4واردکردن

پارامترهای

هيدرولوژيک

نظير

هيدروليکي ،قابليت انتقال ،ضريب ذخيره و تخلخل.

هدايت

پس از معرفي نرمافزار  MODFLOWاز اين نرمافزار بهمنظور
شبيهسازی تغييرات تراز آب زيرزميني در صورتي که چاههای
آبکشي در اطراف محل اجرای حوضچه بهمنظور کاهش ترار آب
زيرزميني تا اليه رسي ( 6متر کاهش تراز آب) ادامه داده شوند،
استفاده ميشود .به همين منظور ،دامنه محاسباتي معادل 200
متر در  170متر با ابعاد مش حدود  1متر در  1متر تا  5متر در
 5متر برای مدلسازی آبکشي محل احداث حوضچه پمپاژ
موردنظر در نظر گرفته شد (شکل  .)8سپس با اعمال خواص
خاک محل به تعيين تعداد چاههای موردنياز برای برداشت آب
از منطقه پرداخته شد و همچنين دبيهای قابلبرداشت از اين
چاهها نيز بدست آمد .نکته مهمي که بايد در اينگونه طرحها
موردتوجه قرار گيرد خشک نگهداشتن جاده دسترسي به پايين
محل اجرای حوضچه بوده که با توجه به شيب جاده موردنظر و
خيس شدن آن ممکن است تردد وسايل نقليه را با چالش
مواجه کند .بنابراين ،اين بخش از زيرساخت نيز در محدودهای
که بايد آبکشي شود ،موردتوجه قرار ميگيرد .بهمنظور
مدلسازی و تعيين تعداد بهينه چاههای آبکش بزرگ ،تغييرات
تراز آب منطقه طرح در مقابل تعداد چاههای آبکش بررسي مي-
شود .با بررسي و آناليز حساسيت تراز موردنظر آب در محل
اجرای ايستگاه پمپاژ در مقابل چاههای آبکش با تعداد 13 ،9 ،4
و  26عدد مشخص شد که تعداد  26عدد چاه آبکش (شکل )9
تعداد مناسبي برای رسيدن تراز آب به تراز آب کمتر از  24متر
موردنظر برای شروع اجرای عمليات گودبرداری ميباشد .بنابراين
اين  26عدد چاه با توجه به شرايط منطقه موردنظر بهعنوان

422

تحقيقات آب و خاک ايران ،دورﮤ  ،48شمارﮤ  ،2تابستان 1396

گزينهای نهايي تعداد چاههای آبکش انتخاب ميشود .شکل
( ) 10چگونگي تراز آب را در محل اجرای حوضچه پمپاژ نمايش
ميدهد .در ساير موارد به غير از  26عدد چاه ،همانطور که در
شکل ( )10نمايش داده شده مشاهده ميشود که تراز آب در
محل ساخت حوضچه از تراز  24متر اليه ماسهای باالتر ميباشد.
به طور مثال برای تعداد چاه  4عدد تراز آب زيرزميني قابل
وصول برابر  26/42متر ميباشد .اين در حالي است که اين تراز
آب برای تعداد  9و  13عدد چاه به ترتيب برابر  25/85و 24/96
متر ميباشد (شکل  .)11الزم به ذکر است که اين ترازهای آب
در صورت تغيير ميزان نفوذپذيری خاک محل ممکن است دارای
وضعيت بدتری شوند .بايد توجه داشت نحوه مدلسازی چاهها به
اين صورت بوده که تمامي  26عدد چاه موجود در دامنه
محاسبات لحاظ شده و فقط در مرحله اجرای مدل تعداد آنها
از طريق غيرفعال کردن آنها برای موارد  9 ،4و  13عدد چاه
کنترل ميشود.
نکتهای که در رابطه با استفاده از اين  26عدد چاه آبکش
ميباشد ،عدم قطعيت ميزان نفوذپذيری خاک محل بوده که
ممکن است کارايي سيستم آبکشي موردنظر را مختل کند .اين
مسئله با افزايش مساحت محل اجرای پروژه و گسترش تنوع
ميزان نفوذپذيری ممکن است تشديد شده و چاههای آبکشي
توانايي خود را برای کارايي موردنظر از دست بدهند .عالوه بر
آن ،با توجه به اينکه در اين نوع پروژهها کاليبره کردن مدل
عددی مبتني بر دادههای ميداني محل رويکردی جهت اطمينان
بخشي نسبت به استفاده از مدل مذکور ميباشد ،بر اين اساس،
کارايي سيستم آبکشي با  26عدد چاه آبکش در مقابل مقادير
مختلف ضريب نفوذپذيری بهعنوان اصليترين پارامتر متغير
موردنظر در معادالت حاکم بر جريان آب زيرزميني مورد ارزيابي
قرار ميگيرد .همانطور که در جدول ( )2و شکل ( )12نمايش
داده شده ،برای مقادير مختلف ميزان نفوذپذيری ميتوان
آبکشي محل اجرای حوضچه پمپاژ را تا تراز آب زيرزميني 24
متر نيز بدست آورد .نکته قابلتوجه در شکل ( )10نوساني بودن
ميزان تغييرات تراز آب زيرزميني در برابر تغييرات ميزان
نفوذپذيری خاک محل ميباشد .اين مسئله به دليل تغييرات
دبيهای برداشت از چاههای آبکشي محل ميباشد .شکل ( 13و
 )14به ترتيب خطوط تراز و منحنيهای ميانتراز آب زيرزميني
را برای مقدار نفوذپذيری  0/0001متر بر ثانيه اليه نفوذپذير
ماسهای منطقه طرح نمايش ميدهد.
ب) شبيهسازی محل پروژه در گزينه  2آبکشي محل اجرای
حوضچه با استفاده از چاههای نقطهای

ازآنجاييکه آبکشي با استفاده از چاههای آبکش بزرگ مستلزم

شناخت دقيق اليههای خاک و ميزان نفوذپذيری آنها ميباشد،
استفاده از اين سيستم آبکشي دارای عدم قطعيت زيادی
بهمنظور خشک نگهداشتن محل پروژه ميباشد .بهطوریکه با
انتخاب ميزان نفوذپذيری معادل  0/00001متر بر ثانيه تراز آب
زيرزميني به  24/01متر ميرسد که اين مسئله عدم اطمينان
به سيستم آبکشي با چاههای بزرگ را در صورت تغييرات ضريب
نفوذپذيری محل حوضچه تشديد ميکند .به همين منظور،
استفاده از چاههای آبکش نقطهای بهعنوان يکي ديگر از ابزارهای
آبکشي ،راهکار مناسبي جهت آبکشي محل اجرای حوضچه
پمپاژ ميباشد .اين گزينه عموماً در منطقه موردنظر اجرا ميشود
و بر اساس تجربيات محل موردنظر گزينه مناسبي برای آبکشي
ميباشد .در اين مرحله نيز بهمنظور مدلسازی سيستم آبکشي
نقطهای دامنه محاسباتي معادل  200متر در  170متر با ابعاد
مش حدود  1متر در  1متر تا  5متر در  5متر در نظر گرفته شد
(شکل  .)15سپس با اعمال خواص خاک محل به تعيين تعداد
چاههای موردنياز برای آبکشي محل احداث پروژه مبادرت شد.

.
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پس از مدلسازی محل موردنظر در ابعاد در نظر
گرفتهشده ،مشخص شد که با ايجاد تعداد  119چاه با ارتفاع 8
متر (دو متر داخل اليه رسي) که هر يک قابليت برداشت دبي
حدود  1ليتر بر ثانيه را دارا بوده ميتوان تراز آب زيرزميني
محل حوضچه را به تراز اليه رس در عمق  6متری از تراز زمين
رساند (شکل  16و  .)17شکل ( )18چاه در نظر گرفتهشده در
نرمافزار و همچنين مقطع چاه موردنظر جهت اجرا در محل
پروژه را نمايش ميدهند .الزم به ذکر است که مدت شبيهسازی
در اين نوع سيستم آبکشي بهمنظور رسيدن به حالت پايدار 2
ماه ميباشد.
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با مقايسه دو سيستم آبکشي اينگونه ميتوان استنباط
کرد که گزينه چاه نقطهای با توجه به عدم شناخت خاک منطقه
و عدم تخمين دقيق نفوذپذيری آن گزينه مناسبتری ميباشد.
اين در حالي است که در اين گزينه آبکشي محوطه گودبرداری
شده از نفوذهای ناخواسته و غيرقابل پيشبيني آب دريا بهتر در
امان ميماند .بنابراين اين گزينه بهعنوان گزينه نهايي آبکشي
محل پروژه انتخاب ميشود .همانطور که در شکل مربوط به
تراز آب و خطوط تراز آب زيرزميني نمايش دادهشده مشاهده
ميشود که چاههای نقطهای امکان پايين آوردن تراز آب تا تراز

 21متر را نيز دارا ميباشند .اين مسئله مبين کارايي سيستم
آبکشي نقطهای بهمنظور آمادهسازی محل پژوه موردنظر مي-
باشد.
در اين نوع سيستم آبکشي هم آناليز حساسيت نسبت به
ميزان نفوذپذيری نشان از کارايي مدل در مقادير مختلف
نفوذپذيری ميدهد (شکل  19و جدول  .)3بر اساس اين نتايج
نيز مشخص شد که ترازهای آب بدست آمده توسط چاههای
آبکش نقطهای با فاصله  2/5متر از هم نيز از ترازهای آب
حاصلشده توسط چاههای آبکش بزرگ پايينتر ميباشد.
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0.0002

تراز آب (متر)

23.60
23.40
23.20
23.00
22.80
0

ضريب نفوذپذيری خاک (متر بر ثانيه)

جستجو کرد که ممکن است ميزان نفوذپذيری خاک محل با
فاصله از محل اجرای آزمايش برجای نفوذپذيری خاک
دستخوش تغييراتي باشد .به همين منظور ،در اين مرحله با در
نظر گرفتن مقادير تصادفي ضريب نفوذپذيری کارايي  119چاه
نقطهای انتخابي در آبکشي محل پروژه در حالت تغييرات مکاني
نفوذپذيری مورد ارزيابي قرار ميگيرد .اين نگرش در طراحي
سيستمهای آبکشي زماني ميتواند موضوعيت پيدا کند که
نفوذپذيری خاک محل به دليل رگههای مختلف خاک دچار
تغييرات مکاني شود .شکل ( )20تغييرات تصادفي نفوذپذيری
محل را که در آن ميزان نفوذپذيری بين  0/00001تا 0/0002
متر بر ثانيه متغير بوده را نمايش ميدهد .پس از آمادهسازی
دادههای ورودی ،مدل مذکور نيز برای مدت زمان  2ماه با تعداد
 119چاه با دبي  1ليتر بر ثانيه اجرا گرديد که تراز آب
زيرزميني بدست آمده در محل پروژه در شکل ( 21و  )22به
ترتيب در حالت خطوط تراز و منحنيهای ميزان نمايش
دادهشده است .توجه به اين اشکال کماکان توانايي چاههای
آبکش نقطهای را در رساندن تراز آب زيرزميني به مقدار
موردنظر  23/12متر نمايش ميدهد.

ج) شبيهسازی محل پروژه در گزينه  2آبکشي محل اجرای
حوضچه با استفاده از چاههای نقطهای در حالت غيريکنواخت
مکاني نفوذپذيری

نکته ديگری که ميتوان در رابطه با آناليز حساسيت چاههای
نقطهای انجام داد آناليز حساسيت تغييرات تراز آب در محل
اجرای پروژه در برابر تغييرات مکاني نفوذپذيری ميباشد .علت
در نظر گرفتن اين نگرش را ميتوان در وسعت منطقه آبکشي
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 در اين مقاله عملکرد چاههای، عالوه بر اين.آبکشي استفاده شد
نقطهای نيز بهمنظور کاهش تراز آب زيرزميني برای مقادير
 نتايج نشان داد که مدل چاههای.مختلف نفوذپذيری بررسي شد
 عدد عملکرد مناسبتری119 نقطهای با تعداد چاه آبکش
نسبت به چاههای آبکش بزرگ با فاصله زيادتر در منطقه
 عالوه بر اين مشخص شد که در مواقع عدم.موردنظر دارد
قطعيت مکاني و زماني ضريب نفوذپذيری خاک محل سيستم
چاههای نقطهای دارای کارايي بيشتری نسبت به چاههای بزرگ
.ميباشند

سپاسگزاری
بدينوسيله نويسندگان مقاله مراتب تشکر خود را از شرکت
 اجرا و بهرهبرداری نورويژه به جهت در اختيار،سرمايهگذاری
قراردادن مطالعات ژئوتکنيک محل احداث کارخانه آبشيرينکن
.بوشهر اعالم ميدارند
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نتيجهگيری
يکي از مهمترين مراحل طراحي حوضچه پمپاژ سيستم آبگير
 طراحي سيستم،عمقي کارخانههای آبشيرينکن کنار دريا
 در اين مقاله به.آبکشي محل اجرای حوضچه پمپاژ ميباشد
بررسي دو روش آبکشي محل اجرای حوضچه پمپاژ جهت
 متر در منطقه بوشهر پرداخته10/7 احداث حوضچهای با ارتفاع
 همچنين طراحي سيستم آبکشي محل اجرای حوضچه.شد
 عدد چاه آبکش با دبي26 پمپاژ مشخص کرد که با تعبيه
 متر6  ليتر بر ثانيه تراز آب زيرزميني به اندازه5 برداشت حدود
 در طراحي اين قسمت نيز از نرمافزار.دچار افت ميشود
 به همراه چاههایMODFLOW مدلسازی آبهای زيرزميني
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