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 .1دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی محیطزیست ،دانشکدۀ محیطزیست ،دانشگاه تهران
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 .2دانشیار گروه مهندسی محیطزیست ،دانشکدۀ محیطزیست ،دانشگاه تهران
تاریخ وصول مقاله1392/10/10 :

تاریخ پذیرش مقاله1393/3/12 :

چكیده

شهرهای ساحلی به دلیل امکان بهرهبرداری از دریا و جذب گردشگران از موقعیت ویژهای برخوردارنهد .یهافتن روشههای مفیهد دفهع
فاضالب با هزینۀ کمتر و بازده بیشتر ،همچنین قابل ارتقا از لحاظ ظرفیتی در شهرهای ساحلی اهمیت باالیی دارد .از جمله روشهای
شناخته شده برای دفع فاضالب در شهرهای ساحلی استفاده از آتفار اسهت .در ایهن روش فاضهالب پهس از تصهفیۀ اولیهه بهه وسهیلۀ
لولههایی در فاصلۀ دور از ساحل در کف دریا در چند نقطه با سیستم پخشاننده تخلیه میشود .سیستم آتفار معموالً شامل تونل یا لولۀ
انتقار ،لولۀ پخشاننده ،لولههای خروجی عمودی ،پورتها و نازرها یا هوادمهاست .در این سیستم اساس و مبنای عمل ،رقیهشسهازی
فاضالب است ،به طوری که مشکالتی را برای محیطزیست منطقه فراهم نیاورد .برای طراحی این سیستم بهه اطالعهاتی ماننهد دبهی
فاضالب ،جهت و مقدار جریانات دریایی در زمانهای مختلف ،چگالی و الیهبندی درجۀ حرارت و شوری آب دریا در فصهور مختلهف
سار ،میزان آلودگیهای شیمیایی ،فیزیکی و میکروبی فاضالب و میزان مجاز آنها در آب دریها بهه خصهود در منهاطش شهناگری و
توپوگرافی منطقه نیاز است .در این تحقیش به کارگیری آتفار بهمنزلۀ سیستم تخلیۀ فاضهالب بهه دریها در چهالوس کهه در مجهاورت
سواحل جنوبی دریای خزر قرار گرفته ،از نظر زیسهتمحیطهی ارزیهابی شهده اسهت .بها اسهتفاده از مهدر کهورمیکس عملکهرد آتفهار
شبیهسازیشده ،نحوۀ ترقیش و از بین رفتن آلودگیها در منطقۀ تخلیه و سرنوشت فاضالب رقیهششهده در فواصهل دور بررسهی شهده
است .طراحی برای بحرانیترین حالت از نظر الیهبندی چگالی و سرعت جریانات دریایی صورت گرفت و برای موارد دیگر نیز کنتهرر
شد .نتایج نشان داد که به کارگیری آتفار بهمنزلۀ سیستم تخلیۀ فاضالب به دریا در چالوس با در نظر گرفتن برخی مالحظهات ماننهد
تصفیۀ مقدماتی پیش از تخلیه ،گزینهای مطلهوب اسهت .همچنهین ،نتهایج نشهان داد کهه اسهتفاده از آتفهار موجهب رفهع مشهکالت
زیستمحیطی دفع فاضالب شده است.
کلیدواژه

آتفار ،چالوس ،دفع فاضالب ،کورمیکس ،محیطزیست دریایی.

 .1سرآغاز

مشترک باتدن سیساتم اسضاالد سرخسناههاس باس اسضاالد

گسااترش دهرنش اینی و اسضااالدهااسی خااسنگی و دااهری

دهری) همراک عتامل بیماسریزاسات در رودخسناۀ ورودی

حسول از نا گساترش وانسیع و ماتاد زائا نسدای از نا

به دریس نیز به جز ماتارد باس ا ساسیر م صات ش نسدای از

گسترش شسورزی و بهرکبارداری از تدهاسی دایمیسیی و

شسورزی را داریم ()Lahijani, 1997

سمتما سبب ورود ین ک هسی دهریا ون،تی و شسورزی

رهسسسزی اسضالد مناسط مساکتنی باه دریسهاسا ایان

به دریسهس د ک است اسضالد دهری عما سسً از ماتاد لای

د هس را به منبع دریسات نن ۀ اسضاالدهاسی خاسم سبا یل

سشکیل د ک و حسوی مقسدیر قسبل ستجهی الازاشا روغانا

ردک است و دهسی سسحلی دریس س ات ساأثیر ورود ایان

گااریسا مااتاد دااتین ک و اسضااالد واان،تی (بااه علاات

ین کهسی مذ تر در دریاس سابب

* نتیسن ک مسئت  :سلفن سمس 09122279116 :

ین کهس قرار میگیرن

Email: s_hosseinifard@ut.ac.ir
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لتدگی بزیسنا رستبسش و د ستاحل د کان و از طریا

لی مکسنیسم سرقی در می ان نزدیک و دور به د ش بس هم

مصرف متجتداش دریاسیی لاتدک باه عتامال پاسستژن و باس

اختالف دارن و باه هماین دلیال ایان دو نسحیاه باه طاتر

استفسدک از د دریس و دنس به انسسن منتقل میداتن عاالوک

ج اگسنااه عماال سصاافیه را انمااسم ماایدهن ا (سک سااتسن و

بار لاتدکدا ن دهاسی ساسحلی باه عتامال بیتلاتژیکیا

همکسرانا )1383

ویروسیا قسرچی و انگلیا ین کهسی دیگار نظیار الازاش
سنگین از قبیال جیاتکا ساردا اسدمیتم و
سسحلی سبب سمر از ایان

سیستم سفس م،مت ً دسمل ستنل یاس لتلاۀ انتقاس ا لتلاۀ
8

در دهاسی

پخشسنن ک ا لتله هسی خروجی عمتدی یس پترش هسا ناسز هاس

ینا ک هاس در با ن بسایسری از

و مبناسی عمالا

یس هاتادمهسسات در ایان سیساتم اساس

متجتداش بزی د ک است و انسسن از طری استفسدک از این

رقی ا سااسزی اسضااالد اسااتا بااه طااتری ااه اسضااالد

متجتداشا به بیمسریهسی مختلف از جملاه ناسراحتیهاسی

رقی د کا مشکالسی را برای م ایو زیسات منلقاه ااراهم

ب ی و لیتی مبتال میداتد ( Raymond, 2000; Taylor
1999

Chapman,

 )andبساااایسری از م ققااااسن و

وسحبنظران بر این بسورنا

اه سصافیۀ ثسنتیاۀ اسضاالدا

هزینه و انرژی بس یی نیسز دارد و ستلی و داع لمن بسی باه
طتر م اوم س ت نتر بسدا ا اماس باس طراحای وا یص و
منسسب سیستم سخلیه به دریس حمام زیاسدی از اسضاالد را
میستان ب ون نیسز به بهرکبرداری و نگه اری وارد دریس رد
اقیسنت هسا دریسهس و دریسچاههاسی بازر

ظرایات جاذد

بس یی برای دریسات اسضالد در دهرهسی ساسحلی دارنا

نیسورد (واسیی و همکسرانا )1388
در م

سسزی سخلیۀ اسضالد به دریس بس متضتعسش زیر

متاجهایم)Roberts et al., 2010( :
 oانتقس  :اسضالد را به وسیلۀ جریسن باه داخال م ایو
د انتقس میده
 oپخ  :پرا نا گی سصاسدای ذراش اسضاالد از طریا
9

امتا ستربتلنتی است
 oاختالط :اختالط و رقی د ن هار ذرک از اسضاالد در
داخل د م یو را گتین

در دهرهسی سسحلی داع اسضالد در اقیسنت هاس و دریسهاس

از نظر ایزیکی دو نتع سخلیه در م یو بی وجتد دارد؛

در مقسیسه بس سصافیۀ ثسنتیاۀ اسضاالد اقتصاسدی سار اسات

نتع او وقتی ه سیس از خروجی یس بسزدا گی باه داخال
م یو بزر

(سک ستسن و همکسرانا )1383

از جنس همسن سیس سخلیاه داتد اه باه ن

سخلیااۀ اسضااالد در دریااس انااتاع گتنااسگتنی دارد ااه

جت 10می گتین در این نتع سخلیه عسمل حر ات سارعت

1

اولیها جریسن اسضالد است و نتع دیگر پلاتم 11اسات اه

تسسک بس احتمس لتدک اردن دهاسی ساسحلی و سخلیاه باس

دبیه جت استا امس منبع انارژی بارای حر ات ن نیاروی

سرا به گتنهای اه اسضاالد باه واترش

دنسوری م بت یس منفای نسابت باه م ایو اطاراف اسات

سرا عبسرش است از لتلاها

بسیسری از سخلیه هس در م یو زیست به واترش سر یبای از

اسضالد باه یاک

ه بتیسنتمات 12نسمیا ک مایداتن در ایان

عبسرشان از :سخلیۀ مساتقیما سخلیاه باس اساتفسدک از سفاس
استفسدک از سفس
مؤثر سرقی  2و پخ

دتد سفس

ستنل یس سر یبی از این دو ه برای پخ

جت و پلتمان

پخشسنن ک منتهی می دتد و به طتر م،مت دارای طتلی بین

متارد اسضالد سخلیه د ک ابت ا همسنن جت راتسر مای نا ا

 500متر سس  4یلتمتر است و در عم  20سس  70مترا عمال

امس پس از سه

سرعتا نیروی اختالف دانسوری غسلاب

سخلیه را انمسم میده ()Roberts et al., 2010

میدتد و دبیه باه پلاتم عمال مای نا ( Roberts et al.,

رقی ردن اسضالد سخلیهد ک در دریس داسمل ساه ااسز
5

«می ان نزدیک»3ا «میا ان دور» 4و «دورۀ طات نی جریاسن»
(مسنن

پتلینگ6ا داونتلینگ 7و رستد ردن) است به طتر

)2010
ه ف از ارائۀ این س قی م،رای سیستم سفس بهمنزلۀ
روش داع اسضالد چسلت

و بررسی مکسنیسم پخ
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سینا حسینیفرد و ناصر حاجیزاده ذاکر
13

لتدگی در دریسی خزر بس استفسدک از نرماازار ترمیکس
است ب ین منظتر پس از دنسسسیی عتامل مؤثر در پخ

پلتم باس اساتفسدک از م،اسد ش نیماهسمربای منسساب یاس باس
اراختانی یک م

منسسب انترینمنت مسننا ان رایلا  19یاس

لتدگی و استفسدک از دادکهسی س قیقسش قبلیا مکسنیسم

ترمیکس م سسبه میدتن مترساتن و همکاسران ()1956

بس م ن لتدگی و سشکیل حتزۀ لتدگی در مقلع عمتدی

ردنا و از ن

و هم پخ

لتدگی در سلص بررسی د ک است و سأثیر

یهبن ی در پخ

لتدگی ملسل،ه میدتد

برای اولین بسر ارضیۀ انترینمنات را ملار

زمسن به ب ،در بسیسری از مهن سیهس و جریسناسش طبی،ات
سربرد دادته است این ارضیه به خصتص باه منزلاۀ ابازار
بزرگی برای پی بینای ناتع جریاسن جات و پلاتم سخلیاۀ

 .2مواد و روش بررسی

اقیسنتسی دارای اهمیت است م سسزی سی اف دی به طتر

م هسی ریسضی در حس حسضر به طاتر گساتردکای بارای

ازاینا کای در طیااف گسااتردکای از جریسنااسش داافتگی در

اساتفسدک

طبی،ت و مهن سی استفسدک میدتد چن سکنیک عم ک برای

میدتن به علت طیف بسایسر گساتردکای از مقیاس هاسی

سی اف دی وجتد دارد؛ یکی از روش هسا دبیهسسزی عا دی

طتلی و زمسنی در مراحل مختلف اختالطا دبیهسسزی نهس

مسااتقیم (دیانا ) اساات م،ااسد ش داارایو نسپسیاا ار و

لاای ممکاان نیساات بااه همااین علاات از

سه ب ،ی نسویراستت سا برای حل و اصل طیاف اسملی از

زیرم هسی مرسبو بس هم بارای اسزهاسی مختلاف اخاتالط

سالطما در مقیس

به ان ازۀ سای تچک ان و از بزر سرین

استفسدک میدتد ()Roberts et al., 2010

جریسن را ه از نظر ان ازک قسبل مقسیسه بس دامنۀ جریسن است

پی بینی سرنتدت و جسبهجسیی سخلیه در اقیسنت

بااس یااک م ا

به طتر لی ارضیسسی ه در م سسزی پخ

و سرقیا

ساس تچاکسارین مقیاس

تلماتگروف اه در ن انارژی

میرونا عباسرشانا از ( Roberts
اسضالد در د به سر 

دفتگی به وترش گرمس سلف میداتدا داسمل مای داتن

:)et al., 1979; Fischer and Webster, 2002

رایجسرین م هسی سیافدی بار پسیاۀ رینتل زنا مقاسدیر

 1جریسن سرا م نسپذیر است؛

جریسن به مقاسدیر متتساوگیاری زماسنی و نتساسنی سمزیاه

 2اشسر ل حتزک هی رواستسسیکی است؛

ماایدااتن و م،ااسد ش نسویراسااتت س پااس از ن م،سدل اۀ

 3ان نسی مسیر جت تچک است؛

«متتسو رین ول زی نسویراستت س» (رنس )20را باه وجاتد

سختسارین دارایو طراحای و

 4برای در نظر گراتن

می ورن ارضیسش برای درایو ج ی

ه از متتسو گیاری

مترین میزان سرقیا ا سارعت جریسناسش م یلای وافر و

به وجتد می ین سسخته میداتن ( ;Sotiropoulos, 2005

یهبن ی چگسلی د دریس بیشاترین مقا ار در نظار گراتاه


)Roberts et al., 2010

د ک است؛

میزان اختالط یس دسخص سرقیا باس رابلاۀ  1مشاخص

میدتد
 5پرا ن گی متلکتلی نسدی ک گراته 
سئتری هسی استفسدک د ک در م

میدتد (:)Roberts et al., 2010
14

هسی می ان نزدیاک و

منلقۀ اختالط 15پس از سخلیۀ اسضالد به دریس بس م
می ان دور 16متفسوشان و انتاع م هاس بار اساس

هاسی
مقیاس

طااتلیا ما هااسی انترینمناات 17یااس انتگرالاای و ما هااسی
ساایافدی 18را در باار ماایگیرن ا مقیااس هااسی طااتلی و
نسبت هسی نهس برای اولین بسر برای س،یاین ناتع سخلیاه و
طبقه بن ی رژیم جریسن م سسبه د ن پاس از ن خاتاص

رابلۀ ()1

Vt
Ve

= Dilution

در م،سدلۀ بس :
 :Dilutionمیزان سرقی اسضالد؛
 :Vtحمم ل دسمل حمم د م یو و حمم اسضالد؛
 :Veحمم نمتنۀ اسضالد
در این م،سدله بس سخلیۀ اسضالد به دریس از طریا

سفاس هاس
22

سه م،سدلۀ اسسسی دسر جارم( 21رابلاۀ )2ا داسر حر ات
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(رابلااۀ  )3و دااسر داانسوری( 23رابلااۀ  )4ملاار اساات

ع د ارود 24برای نسز

()Fischer, et al., 1979

()Fischer et al., 1979

رابله ()2

ρM = ∫A ρ. W. dA

رابله ()3

ρm = ∫A ρ. W 2 . dA

رابله ()4

ρB = ∫A g. ∆ρ. W. dA

ه از رابلۀ  9به دست می ی ا است
uj

رابله ()9

√g′o d

= Fj

در رابلۀ بس :
 :ujسرعت سیس خروجی؛

در م،سد ش بس :

 :dقلر نسز

 : Mρدسر جرم؛

بر اسس

 : mρدسر حر ت؛

روابو ایشر و همکسران مقیس هسی طتلی باه

وترش زیر س،ریف میدتن )Fischer et al., 1979( :

 : Mρدسر دنسوری؛

π

=√ d

رابله ()10

 : ρچگسلی سیس خروجی ()kg/m3؛

4

Q
√M
3
M4
1
B2

= LQ
= LM

 : gدتسد گرانشی زمین ()m/s2 9/81؛

رابله ()11

 : Wسرعت سیس خروجی ()m/s2

مشخصۀ دینسمیکی روابو  10و  11ب ین وترش اسات

می ستان چگاسلی سایس خروجای و م ایو را در یاک

ه  LQاسوله از دسر حمم مب ا ه بر نسحیاۀ جریاسن ساأثیر

پسرامتر به وترش رابلۀ  5خالواه ارد ( Fischer, et al.,

میگذارد را مشخص می ن و وابسته به قلر ناسز اسات

)1979
رابله ()5

ρa −ρo
ρa

پسرامتر بس اهمیتسر  LMاسوله از دسر حر ات مبا ا اسات
g ′0 = g

م،مت ً  LQدر سفاس هاسی دریاسیی مقا ار اتچکی دارد و

در رابلۀ بس :

بنسبراینا مق ار  Qبهمنزلۀ پاسرامتر دیناسمیکی نسدیا ک گراتاه

 :aρچگسلی سیس م یو ( د دریس)؛

میدتد برای اتاول تچکسر از  LMجریاسن خروجای از

 :oρچگسلی سیس خروجی از نسز (اسضالد)

نسز همسنن یک جت راتسر می ن و س ات ساأثیر نیاروی

رابلۀ  5به منزلۀ ارض بتسینسک دنسخته می دتد و 'go

متمنتتم استا امس در اتاول دورسر همسنن یک پلتم راتاسر

را دتسد جسذبۀ اوال د ک مینسم

می ن و س ت سأثیر نیروی دنسوری است در وترسی اه

بس استفسدک از س لیال اب،اسدی رواباو داسر جارما داسر

نسبت عم ( )zبه  LQبسیسر بیشاتر از  1بسدا ()LQ/z1

حر ت و دسر دنسوری به داکل رواباو 6ا  7و  8خالواه

سأثیر  Qو  LQمیستان نسدی ک گراته دتد و باس یاک س لیال

میدتن )Fischer et al., 1979( :

اب،سدی مق ار سرقی ح اقل ( )Smبه وترش رابلۀ  12برای

1

رابله ()6

Q = π. D2 . W

رابله ()7

M = π. D2 . W 2

رابله ()8

B = π. D2 . W. g ′o

4
1
4
1

یک پلتم خسلص م سسبه میداتد ( ;Fischer et al., 1979

)Roberts et al., 2010; Roberts, 1989

4

رابله ()12

در روابو بس :
 :Qدسر جرم؛
 :Mدسر حر ت؛
 :Bدسر دنسوری؛
 :Dقلر سفس
رابلااۀ ب ا ون ب ،ا ی ااه م ایستان ا از ساارعت س ایس
خروجیا قلر نسز و چگسلی سیس خروجی به دست یا ا

م

5
3

)

z
d.Fj

( = 0/107

Sm
Fj

هسی می ان دور نیز انتاع مختلفی دارن ا امس در چن

دهۀ گذدتها ما

هاسی هیا رودینسمیک گاردش جریسناسش

دریسیی سمل د ک ان و به طتر ازاین ک ای بارای پای

بینای

سرنتدت و حمل سخلیه هسی سسحلی استفسدک می دتن ا ر
م

هسا دو ب ،یان (متتسوگیرید ک در عم ) و این امار

دسی برای دهسی نسبتسً معم (ب ون یاهبنا ی) اسای

شبیهسازی عددی تخلیۀ فاضالب چالوس به دریای خزر...
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بسد ا امس در دهسی عمی سرا به خصتص اگر ثاسر بردای
بسد هسا رون بسرو لینیک 25و یه بن ی چگسلی وجتد داداته
بسد ا م
م

هاسی ساهب،ا ی ماترد نیاسز اسات بار خاالف

هسی می ان نزدیکا م

هسی هی رودینسمیک می ان دور

4

ε = αLd 3

رابله ()15
در م،سدلۀ بس :
 :αثسبت اسالف انرژی ( 0/002سس )0/01؛
 :Ldطت پخشسنن ک

به دادک هسی ورودی گستردک ساری نیاسز دارنا ایان دادک هاس

برای این مترد برو س رابلۀ  14را به واترش رابلاۀ

عبسرش ان از :جریسناسشا عما سانمیا باسد هاسا یاهبنا ی

 16برای ح ا ر غلظت در خو مر ازی پلاتم ساسدک ارد

چگسلیا جزر و م و سنتع مکسنی و زمسنی نهس پیچیا گی

()Brooks, 1988

امتا دریسییا پی

بینی حر ت در اسز می ان دور را بسایسر

مشکل می ن «انتشسر نسدی از دفتگی» نقا

اسسسای در

3
2
2 x 3
(1+3βL) −1

رابله ()16

√cm (x) = co . e−kx/u . erf

می ان دور دارد بس ستجه باه یاه بنا ی چگاسلی اه ماسنع

در رابلۀ بس :

اختالط عماتدی اساتا اخاتالط اسضاالد مساتغر  26یاس

 :erfسسبع خلسی استسن ارد29؛

سل ی ابت ا س ت سأثیر انتشاسر عرضای اسات ( Roberts,

)1980 ; Roberts, et al., 2010
«م،سدلۀ انتشسر -انتقس » 27حس م بر این حسلت به وترش
رابلۀ  13است ()Roberts and Webster, 2002
∂c

(ε ) − kc

رابله ()13

∂y

∂
∂y

=

∂c
∂x

u

در م،سدلۀ بس :



 : uسرعت جریسن
برای یک جرم متمر ز میستان مق ار  kرا برابر وفر در
نظاار گرااات و باا ینسرسیااب باارای سرقیاا میاا ان دور
( )Sf=Co/Cmه سنهس وابسته به زمسن ( )tاستا باه واترش
1

رابله ()17

 :εضریب انتشسر نسدی از دفتگی؛

3
t) −1

 :kثسبت واپسدی لتدگی
در م،سدلۀ  13دارایو پسیا ار اارضدا ک و انتشاسر در
جهااسش عمااتدی و طااتلی در نظاار گراتااه نشاا ک اساات
()Roberts et al., 2010

 :tزمسن

در خصاتص واپسدای بس تریاسیی میازان ن بار اساس
 90دروا میازان

نهس بیسن و به وسیلۀ رابلاۀ  14باس ثسبات

واپسدی لتدگی ( )kمرسبو میدتد
رابله ()14

1
T90 log10 e

=k

= Sf

3
2
2
−3

(1+8αLd

√

erf

در م،سدلۀ بس :
 :Sfسرقی در می ان دور؛

بس تریهس و مر

uL

رابلۀ  17برای هر اسولهای استفسدک میدتد

 :cغلظت مسدۀ مترد نظر؛

پسرامتر  T90ی،نی زمسن زم برای سه

12εo

=β

مق ار سرقی واق،ی در هر اسواله ای از پخشاسنن ک ()Sا
برابر بس مممتع سرقی در می ان نزدیک و میا ان دور طبا
رابلۀ  18است () Roberts, 1989
S = Sn + S f

رابله ()18
یکی از م

هسی پر سربرد میا ان نزدیاکا اترمیکس

در م،سدلۀ بس :

است ه بارای س لیال و بررسای سخلیاه ی ماتاد سامی و

 :eع د نور ()2/71

اسضالد به دهسی سسحلی سهیه د ک است این نرماازار را

برای حل رابلۀ  14ارضهسی متفسوسی واترش گراتاه
است؛ مت او سرین ارض برای د هسی سسحلی اساتفسدک از
28

«قسنتن ق رش چهسرستم» برای مق ار  εاست ( Fischer et

)al., 1979

«دانشگسک رنل نیتیترک» و « ژانس م یو زیسات امریکاس»
طراحی ردک است سأ ی اولی س لیل نارم ااازار بار پسیاۀ
خصتویسش م یو و ن تۀ سرقی در م

ودۀ اختالط اولیه
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یفیات د و قاتانین متجاتد در ایان

سخلیۀ اسضالد به م یو بی را می ستان از دو منظار در

زمینه است عالوک بر نا س لیل راتسر ین کهس در اتاوال

خصتص سأثیر ن در یفیت د م یو در نظر گراات؛ در

دور از م ل سخلیها در نظر گراتن ثسر زبری بستر و باسد از

مقیس

جمله مزایسی برنسمۀ ترمیکس است در عین حس این م

درایو یفیت د بارای اساتفسدۀ مشاخص و مفیا حفا

قسبلیاات پاای بیناای جریااسن پسااسد در اتاواال دور را نیااز

دتد؛ این روش لی و پروسه حتزۀ سخصیص باسر زبسلاه

داراساات ااترمیکس دااسمل چهااسر ماا
هی رودینسمیک اولی و دو م
این م

داابیهسااسزی

بزر سر ه ل د دی ک میدتدا بسی دقات داتد
35

اسات در مقیاس

م لای یاس در مماسورش سخلیاۀ اااتریا

دبیه ساسزی جاسنبی اسات

اق امسش احتیسطی اضسای بسی انمسم دتن سس ملمائن داتیم

هاسی دابیهساسزی عباسرشانا از ( Doneker and

ه غلظت اولیۀ بس ی ین ک هس به ح اقل رسی ک است و به
منسط ا م ل هس یاس حمام هاسی تچاک م ا ود داتد در

:)Jirka, 2012
30

الف) م هسی دبیهسسزی برای سخلیههسی سکپترسی؛

31

د) م هسی دبیهسسزی برای پخشسنن ۀ چن پترسی؛

هاسی دابیه ساسزی بارای سخلیاههاسی سال ی

)م
32

س،ریف لی از این منسط ا م،مت ً به نسم نسحیۀ اختالط اه
در مقرراش یفیت د اا را نیاز گنمسنا ک دا ک اساتا
نسمی ک می داتد سیساتم اترمیکسا از روش ق رسمنا و
سرای َ  36استفسدک می ن

دنسور؛

ه برای پی بینی ویژگایهاسی

د) ماا هااسی داابیهسااسزی باارای سخلیااۀ رسااتد از

یفی (برای م س ا طبقه بنا ی جریاسن) و جنباه هاسی مای

پخشسنن کهس یس سخلیههسی سل ی در م ایوهاسی نسم ا ود

(مسنن نسبت سرقی و مسایر پلاتم) از اراینا هسی اخاتالط

33

متازی بس سسحل؛
ه) م

هی رودینسمیک نسدی از روش هسی مختلف سخلیه و در همه

هسی دبیه ساسزی جاسنبی بارای نسحیاۀ اخاتالط

نتع م یو بیا از جمله جریسن هسی تچکا رودخسنه هاسی

نزدیک نسدی از سک پترش هس و پخشسنن ک هس در م ایو هاسی

بزر ا دریسچه هاسا مخاسزنا مصاب رودخسناه هاس و د هاسی

نسم

ود

34

در این پژوه

سسحلی به سر میرود روش سر ن به طتر گستردک از طریا
برای سخلیۀ اسضالد دهری در دریسی

مقسیسۀ نتسیج دبیه ساسزی باس زمیناه هاسی متجاتد و دادک هاسی

خزر از م هسی پخشسنن کهسی چن پترسی استفسدک میدتد

زمسیشگسهی در اراین هسی اختالط از ستی ستسا،ه دهنا گسن

در طراحی این پخشسنن کهس بسی متارد زیر رعسیت دتن :

سأیی د ک است این روش دارای ویژگیهسی سضمین یفیات

()Fischer et al., 1979

گستردک مسنن مستن اش دبیهسسزی گستردکا ابزار س،یین م،یسر و

 1ان ازۀ دریچههس نه نق ر بزر

بسد

ه د دریس وارد

پخشسنن ک دتد و سیستم را دچاسر مشاکل نا و ناه نقا ر
تچک ه سبب اسالف انرژی و اازای

هزینۀ پموسژ دتد

 2زاویۀ نسز هس نسبت به بستر دریس به گتنه ای بسد ساس
جریسن خروجی از نسز هس به واترش ااقای وارد د دریاس
دتد و میزان سرقی بهینه بسد
 3دکل دهسنۀ خروجی نسز هس نبسی به گتناه ای بسدا
ه سبب ایمسد اولکسک در مسیر خروجی اسضالد داتد
و سرجی سً م ور بسد

یک پسیگسک دادۀ اعتبسرسنمی م

است در طیف گستردکای از

مسسئلا یک لتلۀ سسدۀ سخلیۀ مستغر در یک جریسن تچاک
بس اختالط ساریع ساس نصاب پخشاسنن کهاسی چنا پاترش در
دهااسی عمیا

یااهبنا یدا ۀ اقیااسنت ا بااه ااسر ماایرود

()Doneker and Jirka, 2012
اسضالد خسم را ب ون مشکل زیسد میستان به وسیلۀ سفس
در دریس داع ردا امس بهتر است بسقیمسن کهسی دنسورا سر یبسش
روغنیا گریسی و ادیس بزر
یک سفس

را قبل از داع حذف رد در

سراا عالوک بر اینکه اسضالد س ت درایو سرقی ا

شبیهسازی عددی تخلیۀ فاضالب چالوس به دریای خزر...
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اختالط و عتامل طبی،ی سصفیه میدتدا بسی مسیر ین کهس به

جدول  .1استاندارد کیفی آب دریا در منطقۀ شناگاه
()Cabelli, 1983

منسط سسحلی ه بهمنزلۀ منلقۀ دنس و مسهیگیری ملر است

)COD (mg/l

)TSS (mg/l

pH

)DO (mg/l

از نظر استسن ارد حف م یوزیست دریسیی و سالمت انسسن

30

5

 6/5سس 8/3

10

در نظر گراته دتد (مهردادی و همکسرانا )1388
عتامل لاتدک ننا ۀ د عباسرشانا از :ماتاد مغاذی و

سسزمسن حفسظت م یوزیست امریکس استسن ارد اسضالد

بیمسریزاا متاد دیمیسییا سمیا ارگسنیک و الزاش میسد و

برای سخلیه به دریاس در دهاسی ساسحلی را طبا جا و

متاد م،ل جسم متاد بیمسریزا برای طراحی سفس از هماه

پیشنهسد اردک اسات همچناینا اساتسن ارد حا ا ر میازان

مهمسرن و مایستاننا از طریا رقیا دا ن اولیاها پخا

لیفرم خروجی از اسضالد برابار باس  1000واحا در 100

اقیسنتسی و شتسر بس تریاسیی نتار داتن باس اساتفسدک از

میلی لیتار و میازان مماسز ایان لاتدگی  35واحا در 100

برنسمۀ اقیسنتسی سلیفرنیس ه در حقیقت دستترال،ملی بارای

میلاایلیتاار بیشااتر از غلظاات متجااتد در د دریسساات

سفس است سس بتتان به وترش متاقیت میز و ب ون ایماسد

()Dufour and Ballentine, 1986; USEPA, 1986

مشکل اسضالد را در م یو دریاسیی سخلیاه نا ا عتامال
لااتدک نن ا ۀ د را نتاار ماای ناایم ایاان برنسمااه ساالص
خصتواایسش یفاای د مسنناا خصتواایسش بس تریااسییا
دیمیسیی و ایزیکی را م

ود مای نا و م ا ودیتهاسیی

جدول  .2استاندارد فاضالب برای تخلیه در آبهای ساحلی
()Cabelli, 1983
)COD (mg/l

)TSS (mg/l

pH

)BOD5 (mg/l

250

100

 5/5سس 9

100

بارای اسضاالد در نظار مایگیارد (Doduc et al., 2005

بس استفسدک از نرم ااازار  GISو دادک هاسی ساسیت برنسماۀ

; )Roberts et al., 2010

39

از مهمسرین بس تریهاسی داسخص در د دانسگسکهاس و

م یو زیست دریسی خزر ا من نی هسی هم سراز ل دریاسی

دریسهس میستان به لیفرم ل و عتامل مرسبو بس ن (ادردیسا

خزر به وترش داکل  1باه دسات ما هماسنطاتر اه

سیتروبس ترا انتروبس تر)ا ایکس

لیفرما ادردیس لیا سسلمتنال

و انترو ت ت  37ادسرک رد بر اساس

ملسل،اسش ساسزمسن

حفسظاات م اایوزیساات امریکااس در سااس  1985بااس تری

مالحظه می دتدا سقریبسً سمسمی منسط ممسور سسحل چسلت
دارای دیب طتلی مشسبهان ؛ بناسبراینا پروایال طاتلی ایان
ستاحل طب دکل  2سرسیم د ک است

یک ارگسنیسم دسخصی است اه م ققای باه

ستاحل این منلقه غسلبسً مسسهای و قلتک سنگی است باس

نسم سبلی ( )1983به ارسبسط همبستگی خلی بین میازان ن

ستجه به اینکه ناتع رساتبسش غسلاب در عما پانج متاری

در  100میلی لیتر د و میزان بیمسری گسسترو نتریت نسدای

مسسه ای است بنسبراینا زبری بستر بسی م

سسزی برخاترد

از لتدگی دنسگسک هس پی برد بنسبراینا طب برنسمۀ اقیسنتسای

پسسد بس ف دریس را برای دانههسی مسسه در نظر میگیریم؛

سلیفرنیسا سسزمسن حفسظت م یوزیست امریکس میزان بس تری

ضریب مسنینگ برای ان ازک هاسی مختلاف داناه هاسی مسساه

لیفرم انترو ت س در م یو دریس برای متتسو هن سی 30

ملسب ج و  3است و باس ستجاه باه انا ازۀ متتساو 0/8

روزک به  35واح در  100میلیلیتر 38و ح ا ر نمتنۀ سکای

میلیمتر برای مسسۀ بستر دریس در ستاحل چاسلت

ضاریب

ود ردک است ( Doduc

مسنینگ برای م سسبۀ زبری بستر و استفسدک در م

سسزی را

انترو ت ت

را  104واح در  100میلیلیتر م

; et al., 2005مهردادی و همکسرانا )1388
سسیر استسن اردهسی یفای د در منلقاۀ دانسگسک طبا
ج و  1پیشنهسد میدتد

برابر بس  0/025در نظر میگیریم ()Lahijani, 1997
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شکل  .1نقشۀ عمقسنجی سواحل چالوس
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فاصله از ساحل (متر)
شکل  .2پروفیل طولی بستر دریای خزر در مجاورت سواحل چالوس

ج و  3ضریب مسنینگ برای ان ازکهسی مختلف دانههسی مسسه ()Arcement et al., 2000
جنس مسدک

مسسه

ان ازۀ متتسو (میلیمتر)

ضریب مسنینگ

0/4

0/020

0/6

0/023

0/8

0/025

1/0

0/026

بااس ستجااه بااه اینکااه دهرسااتسن چااسلت ا سااسحلی و
رودخسنه هسی عبتری از ن م ل دااع اسضاالد داهری و
شسورزی د ک استا لزوم اجرای طر جمع وری و دااع
به ادتی اسضالد سمالً احسس

چسلت

(دکل )3ا باه احا ا

سصافیه خسناۀ اسضاالد باس

ح ا ر ظرایت  40هزار متر مک،ب در روز م،اسد 0/463
متر مک،ب در ثسنیه به طتر مشترک برای دهرستسن چسلت

میدتد باه هماین علات

و نتدهر اق ام رد روش سصفیها به وترش لمن ا،س باس

در ت د و اسضالش استسن مسزن ران در دار رودخسناۀ

هتادهی ممت است اه داسمل  4مممتعاۀ  10هازار متار

شبیهسازی عددی تخلیۀ فاضالب چالوس به دریای خزر...
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سینا حسینیفرد و ناصر حاجیزاده ذاکر

مک،بی است بناسبراینا خروجای ایان سصافیهخسناه باه دو

بسیسر بس ست دان لمن خشکد ک نیز بس ستجه به بس بتدن

وترش د سصفیهد ک و لمن است ه د سصفیهد ک باه

سراز د زیرزمینی و نیسز به حمل ن باه مناسط دوردسات

سخلیه و لمن خشک د ک

جنگلیا دارای هزینههسی اقتصاسدی زیاسدی اسات (جسم،اه

طتر مستقیم در رودخسنۀ چسلت

نیز در خسک دان میدتد د سصفیهد ک به این روش اه
بس عبتر از بین مپ هسی ادا،ۀ ماسورای بانف

مهن سین مستقل ملا )1391
پسرامترهااسی یفاای اسضااالد ورودی و سصاافیهداا ۀ

گنا زدایی

خروجی از این سصفیهخسنه ملسب ج و  4است

می دتدا مشکلی از نظر داع د لرزنایدا ک نا اردا اماس
دارای هزینههسی بسایسر زیاسد نگها اری و مصارف انارژی

شکل  .3محل تصفیهخانۀ شهرستان چالوس

جدول  .4شاخصهای کیفی فاضالب شهرستان چالوس (میلیگرم در لیتر) (شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور)1392 ،
COD41

س ،اد

نمتنهبرداری

میسنگین

نمتنهبرداری

س ،اد

نمتنهبرداری

س ،اد

نمتنهبرداری

میسنگین

س ،اد

نمتنهبرداری

میسنگین

لتدگی بس تریسیی این اسضالد نیز بس ستجاه باه دروا

میسنگین

میسنگین
28

85

90

85

32

25

105

س ،اد

س ،اد

50

65

ورودی

ورودی

نمتنهبرداری

ورودی

65

خروجی

خروجی

خروجی

25

میسنگین

BOD540

TSS42

20

 یفیت د دریس؛

زیسد اسضالد انسسنی و نبتد اطالعسش زمسیشگسهی منسسبا

 م ل سمر ز جم،یت؛

بیشااینۀ مقاا ار ن ی،ناای در حاا ود  1000واحاا در 100

 رودخسنههسی ورودی به دریس

میلایلیتار در نظار گراتاه مایداتد ( Metcaf and Eddy,

بنسبراینا بس ستجه به پسرامترهسی بس ا سه مکسن در امت اد

)2001

ستاحل چسلت

در مکسنیسبی سفس پسرامترهسی مختلفی مؤثرن ؛ مسنن :
 عم

د و دیب بستر دریس؛

 نتع و جهت جریسنسش دریسیی؛
 منسط دنسگری؛

پیشنهسد و بررسی می دتد این ساه مکاسن

در دکل  4نشسن دادک د ک ان بس ستجه به متارد بس از باین
سه مسیر پیشنهسدی برای نصاب سفاس مسایر دامسرۀ ساه
ملسب دکل  5در سسحل درقی چسلت

انتخسد مایداتد

بس ستجه به پروایل طتلی ف دریاس در مماسورش ساتاحل
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این قسمتا عم سخلیه برابر  20متر به اسولۀ  2/5یلتمتر

دریسیی وجتد دارد؛ بنسبراین انتشسر و پخ

از سسحل انتخسد میدتد؛ البته این عم طی رون سا،ی و

ب سرین درایو سرقی در سرعتهسی مختلف م

خلس بس استفسدک از م

ترمیکس به دست م ک است

اسضاالد را باس
می نایم

سس سرنتدت اسضالد در دارایو مختلاف را بسانمیم و از
خلسهااسی احتمااسلی در طراحاای سفااس پرهیااز دااتد طبا
ان ازک گیری هاسی میا انی حاسجی زادک و همکاسران ()2011
ح ا ر سرعت جریسنسش دریسیی از سمت غرد باه دار
براباار  0/53متاار باار ثسنیااه اساات؛ از ایاان رو م ا

را بااس

سرعت هسی جریسنسش دریاسیی 0/1ا 0/2ا 0/3ا  0/4و 0/53
متر بر ثسنیه در جهت غرد به در می زماسییم همچناینا
طی جریسنسش روزانه گسهی اوقسش جهت جریسناسش ماتازی
شکل  .4مسیرهای پیشنهادی برای نصب آتفال (متر)

سسحل اسمالً سغییار و از دار باه سامت غارد حر ات
می ن ؛ حس بس ستجه باه اینکاه با سرین حسلات سرقیا در
سسبستسن روی می ده و ح ا ر سرعت جریسنسش م،کات
نیر  0/3متر بر ثسنیه استا ما ساسزی خاتد را باس دارایو
چگسلی سسبستسن و برای سرعتهسی 0/1ا  0/2و  0/3متر بار
ثسنیه در جهت م،کت

(سسحل در سامت چاپ اسضاالد

سخلیاهدا ک) نیاز انماسم مایدهایم ( ;Zaker et al., 2011

)Doneker and Jirka, 2012
بس ستجه باه ناتع جریسناسش دریاسیی در ساتاحل مماسور
چسلت
شکل  .5پالن قرارگیری آتفال شهرستان چالوس (متر)

باارای اینکااه با سرین داارایو اخااتالط و سرقیا باارای
طراحی سفس اراهم دتدا عالوک بر جریسناسش م یلای اه
بسی وفر در نظر گراته دتن ا بسی

یه بنا ی چگاسلی نیاز

بیشترین حسلت بسد بناسبراینا ما

را بارای اصال هاسی

مختلف زمسی

می نیم سس ب سرین حسلت سرقی باه دسات

ی ب ین سرسیب طراحی بر اسس

مشخصسش سسبساتسن اه

سرعت جریسنسش دریسیی ح اقل و میزان اخاتالف چگاسلی
بیشترین مق ار استا وترش میگیرد
بس ستجه به اینکه م

ترمیکس در اتاول مختلاف از

م ل سخلیه ن تۀ انتشسر ین ک هس را بس زیرم
م

هسی مختلف

می ن ا بنسبراینا امکسن ایماسد خلاس باه خصاتص در

م ل بههمپیتستگی ایان زیرما هاس در برخای جریسناسش

ه غسلب جریسنسش به وترش متازی باس ساسحل و از

غرد به در ان و اینکه ح ا ر میزان سرقی هنگاسمی اسفاس
می اات

ه جهت پخشسنن ک عمتد بر جریاسن بسدا ا بناسبراینا

جهت پخشسنن ک به وترش عماتد بار جریاسن و در راساتسی
دمس انتخسد میدتد همچنینا برای بررسی یفیت اسضالد
پس از اختالط و سرقی باه بررسای غلظات پاسرامتر لاتدگی
بس تریسیی میپردازیم میزان لتدگی بس تریاسیی اسضاالد را باس
دسخص میکروبی انترو ت ت

برابر بس  1000واحا در 100

میلی لیتار و میازان مماسز ایان لاتدگی را  35واحا در 100
میلیلیتر بیشتر از غلظت متجتد در د دریس در نظر میگیریم
در سسبستسن چگسلی د در سلص برابر باس  1006/2و در عما
 20متری برابر بس  1006/8و در زمستسن چگسلی د در سالص
برابر بس  1009/2و در عم  20متری برابر باس  1009/4س،یاین
میدتد ( ; Zaker et al., 2007مهردادی و همکسرانا )1388

شبیهسازی عددی تخلیۀ فاضالب چالوس به دریای خزر...
سینا حسینیفرد و ناصر حاجیزاده ذاکر
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 .3نتایج

بنسبراین به نتر میزان سرقی  100هنگسم رسی ن پلاتم باه

طر هن سی پخشسنن ک ملسب دکل  6باس اساتفسدک از ابازار

سلص د نیسزی نیست اسولۀ رسی ن پلتم از م ل سخلیاه

ه از ابزارهسی جسنبی ترمیکس استا سرسیم

به سسحل بس استفسدک از دکل  8برابر بس  6500متر باه دسات

د ک است این پخشسنن ک دارای طتلی برابر  50متار اسات

می ی و بس ستجه به متتسو سرعت جریسنسش در این اصال

ه  11پترش به اسوله پنج متر از هم یگر بس نسز هاسی باه

ه  0/058متر بر ثسنیه استا زمسن ن ح وداً مسسوی باس 31

43

تراسوسی

قلر  10سسنتیمتر دارد

سسعت م سسبه می دتد ه بی

بس ستجه به یهبن ی چگسلی دا ی در سسبساتسن ملاسب

از  24ساسعت ماترد نظار

است و اروت سای برای شتسر بس تریهس وجتد دارد

دکل  7اسضالد سخلیاهدا ک باه سالص د نمایرسان و

شکل  .6نمای سهبعدی پخشاننده

شکل  .7نمای کناری موقعیت فاضالب تخلیهشده در دریا نسبت به سطح و کف آب در تابستان

شکل  .8پالن تخلیۀ فاضالب در میدان دور در تابستان
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شکل  .9نمودار میزان ترقیق در راستای خط مرکزی پلوم در

شکل  .10نمودار پخش غلظت باکتریایی در راستای خط مرکزی

تابستان

پلوم در تابستان

نمتدار میزان سرقی بر مبناسی اسواله از م ال سخلیاه در

قسنتنی پسیسن می یسب

ه زمسن زم برای رسای ن پساسد باه

راستسی خو مر زی پلتم در دکل  9مشسه ک میدتد هنگسم

این نقله  225ثسنیه است به اسولۀ  65متر از م ال سخلیاه

رسی ن پلتم به سسحل ملسب نمتدار یاک وقفاه در ااازای

پلتمهسی سخلیهد ک ه به وترش منفرد عمل می ردنا باس

میزان سرقی به وجتد می ی همسنطتر ه مشسه ک مایداتد

هم مخلتط میدتن و پلتم خلی سشکیل می دهنا ؛ زماسن

سس اسولۀ  70متری از م ل سخلیه دیب نمتدار زیسد و پس از

زم برای رسی ن به این حسلات  420ثسنیاه (هفات دقیقاه)

یساته است؛ این اسوله بیسنگر می ان نزدیاک اسات

است در اسولۀ ح ود  94متری از م ل سخلیاها باس روی

ه سرقی اسضالد سسبع نیاروی دانسوری و ممنتاتم اسات و

پلتم غسز میدتد و به یۀ چگسلی سرمینس انتقس ماییسبا ؛

ن سه

پس از این اسوله سسبع جریسنسش م یلی میدتد
در دکل  10نمتدار پخ

غلظت بس تریسیی در سسبستسن

در راستسی خو مر زی پلتم نشسن دادک دا ک اسات میازان
در پسسد سخلیهد ک در دریس برابار باس

بس تری انترو ت ت

 1000واح و میزان ممسز ن در م ال دانسگسک  35واحا
بی

از غلظت متجتد در د دریسست باس ستجاه باه ایان

نمتدار و خو سبزرنگ ه نشسنگر حصت استسن ارد مربتط
استا این سه

در داخل منلقاۀ اخاتالط قاسنتنی انماسم

زمسن زم برای رسی ن به ایان نقلاه برابار  730ثسنیاه (12
دقیقه و  10ثسنیه) است پس از رسی ن پلتم به یۀ سرمینس
دیگر ابزار ترجت 44امکاسن پای بینای جریاسن پساسد را
ن ارد و پس از این مرحله اترمیکس باس اساتفسدک از ما
هی رو دو 45به پی بینی در یۀ سرمینس میپاردازد پاس از
این مرحله نسحیۀ می ان نزدیک به اسماسم مای رسا و پلاتم
س ت دنسوری م یو انتشسر مییسب
بس ستجه به یهبن ی چگسلی ض،یفسر در زمستسنا

د ک و نگرانی از بسبت منلقۀ دنسگسک ه هزاران متار دورسار

اسضالد سخلیهد ک به سلص د میرس ا بنسبراین بسی

استا نیست

میزان سرقی  100هنگسم رسی ن پلتم به سلص د نتر
ترمیکس باه اسوالۀ  20/2متار از

دتد بس استفسدک از م سسزی اسولۀ بین نقله رسی ن پلتم

م ل سخلیها استسن ارد بس تریسیی یفیت د حسول می دتد

به سلص د از م ل سخلیه سقریبسً برابر بس  120متر به دست

ه زمسن زم برای این منظتر برابر باس  82ثسنیاه باه دسات

می ی ؛ در این اسوله میزان سرقی بس استفسدک از م سسزی

طب پی

بینی م

م ک است به اسولۀ  42متر از م ل سخلیه منلقاۀ اخاتالط

برابر بس  250به دست م

ه بسیسر مللتد است

شبیهسازی عددی تخلیۀ فاضالب چالوس به دریای خزر...
سینا حسینیفرد و ناصر حاجیزاده ذاکر
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ملااسب نتااسیج م ا سااسزیا اسضااالد سخلیااهد ا ک بااس

م یلی و زمسن رسی ن اسضاالد از م ال سخلیاه باه ایان

ساارعتهااسی مختلااف در اسواالۀ بااین ح ا وداً  10سااس 25

از  24استا سنهس در اسولۀ  25یلتمتری از

منسط

ه بی

یلتمتر از م ل سخلیه به سسحل می رس ؛ همسنطتر اه در

م ل سخلیه زمسن مترد نظر برای از باین رااتن باس تریهاس

دکل  11مشسه ک میدتدا اسولۀ مذ تر در نسر جسدک واقع

سأمین نش ک است و به دلیل میزان سرقی بسیسر باس در ایان

د ک و دارای ساتاحل مماسور مناسط مساکتنی و مناسط

اسولها مشکلی از بسبات لاتدگی مناسط دانسگری وجاتد

دنسگری استا امس بس ستجه به سرعتهسی مختلف جریسنسش

ن ارد

شکل  .11پالن محل برخورد فاضالب تخلیهشده به ساحل در صورت وجود جریانات از غرب به سمت شرق

شکل  .12پالن محل برخورد فاضالب تخلیهشده به ساحل در صورت جریانات از شرق به سمت غرب
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طب م سسزیهسی انمسمد ک برای جریسنسش از سامت

طت سفس ا جهت جریسنسش و سرنتدت اسضالد در می ان

در به غرد اسضالد سخلیهد ک ملسب دکل  12حا وداً

دور به ن تی ه به منسط دنسگری و ستریستی نرس ا باسر

بین  10سس  20یلتمتر از م ل سخلیاه باه ساسحل برخاترد

لتدگی نسدی از رودخسناههاس و سأسیساسش متجاتد انتقاس

می ن در اتاول  10سس  12و  15سس  20یلتمتری از م ل
سخلیها منسط دنسگری وجتد ن ارد و در ناسر جاسدک واقاع
د ک است همچنینا مشاکلی از بسبات سماس

مساتقیم باس

اسضالد انتخسد د ک است در نتسیج م

مشسه ک میدتد

ه در اولین حر ت اسضالد سخلیهد ک در دریس طای چنا
دقیقه بی

از  100برابر رقی میدتد و در اسولۀ چنا 10

دنسگران وجتد ن اردا امس در اسولۀ  12سس  15یلاتمتری از

متری از م ل سخلیها هماۀ ینا کهاس باس دارایو م یلای

م ل سخلیها ممتمع سفری ای و پاسرک وجاتد دارد اه در

ملسبقاات مااییسبن ا و از د ا ی سرین اسااتسن اردهس سب،یاات

وترش حر ت اسضالد به این سامت باس مشاکل متاجاه

می نن این میزان رقیا دا گی از ستاناسیی سصافیۀ بیشاتر

می دتیم به دلیال وقاتع ایان دارایو در اصات سارد و

سصفیه هاسی ثسنتیاه بیشاتر اسات در ضامن باس ستجاه باه

دائمینبتدن این درایو و زمسن رسای ن اسضاالد باه ایان

و ان،لسفنسپذیری سصفیۀ

منلقه ه بی

از  24است و اروات اسای بارای شاتسر

بس تریهس وجتد داردا میستان از این مترد چشمپتدی رد
نتسیج م

ستریستپذیری دهرستسن چسلت
ثسنتیه هنگسم اازای

میزان اسضالدا راکحال جاسیگزین ن

ی،نی سفس پیشنهسد میدتد

سسزی در دارایو جریسناسش متتساو مسهسناۀ

مزیت عم ۀ پروژک از نظر زیستم یلی دسمل حفسظت

ه میزان سرقیا اسضاالد

از منسبع دهسی زیرزمینی از لاتدگی از طریا اسضاالدا

هنگسم رسی ن به سلص د دریس در زمستسن و ما ش زماسن

حذف سخلیۀ مستقیم اسضالد به دریاسی خازر و در نتیماه

رسی ن اسضالد به سسحل از م ال سخلیاه در سسبساتسن دو

بهبتد یفیت د دریسا حذف ثسر مضر نسدی از دان لمان

سسبستسن و زمستسن نشسن می ده

اسضالد سصفیهد ک و سه

پسرامتر اولی در طراحی سفس چسلت ان

مصارف انارژی و در نتیماه

ستلی گرمس و لتدگی متر است منساع اقتصسدی این پروژک
 .4بحث و نتیجهگیری

دسمل اازای

در این پروژک ه فا طراحی یک سفس

ا،سلیتهسی گرددگری و سه

هزیناههاسی

سرا باتد اه دارای

پزدکی در خصتص بیمسریهسی قسبل انتقاس از د اسات

ویژگیهسیی چتن مکسن سخلیۀ منسسبا طت پخشسنن ۀ سای

ه ب ون احتسسد هزینههسی مربتط به سسخت و نگها اری

و عم سخلیاۀ منسساب و اها اف ایمنایا اقتصاسدیا قسبال

از سأسیسسش سصفیۀ پیشراته و پیچی گیهسی انی ن است

اعتمسدبتدن و ثسر م،قت میکروبیا دیمیسییا بیتلاتژیکی و
ایزیکی بسد

سفس مترد نظر در ب سرین درایو م سسزی

ی،نی سقریبسً ب ون جریسنسش م یلای و حا ا ر یاه بنا ی
چگسلی ه در سسبستسن اسفس می اات ا طراحای دا و بارای
اطمینسن از عملکرد و یص ن در دیگر دارایو اه داسمل
یاهبنا ی ضا،یف)ا سارعت جریسناسش دریاسیی
زمستسن ( 
ح ا ر و سغییر جهت چرخ

د به وترش سسعتگرد نیز

م سسزی وترش گرات
مکااسن مااترد نظاار باارای نصااب سفااس بااس ستجااه بااه
پسرامترهسی دیب سسحل و در نتیمه تسسک و اقتصسدیباتدن

یادداشتها
1. Outfall
2. Dilution
3. Near field
4. Far field
5. Long term flushing
6. Up-welling
7. Down-welling
8. Diffuser
9. Turbulent motion
10. Jet
11. Plume
12. Buoyant jet
13. CORMIX
14. Near Field
15. Mixing zone
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سینا حسینیفرد و ناصر حاجیزاده ذاکر

33. DHYDRO
34. CorJet
35. Waste Load Allocation (WLA)
36. Computer Aided Design (CAD)
37. Enterococcus
38. CFU/100ml (colony forming units per 100
milliliters)
39. Caspian Environment Programme
(www.caspianenvironment.org)
40. Biological Oxygen Demand
41. Chemical Oxygen Demand
42. Total Suspended Solids
43. CorSpy
44. CorJet
45. Hydro27. Ecological lands

16. Far Field
17. Entrainment models
18. Computational fluid dynamics (CFD)
19. NRFIELD
20. Reynolds-averaged Navier-Stokes (RANS)
21. Mass flux
22. Momentum flux
23. Buoyancy flux
24. Froude number
25. Baroclinic
26. Submerged
27. Advection-diffusion equation
28. 4/3 power law
29. Standard error function
30. CORMIX1
31. CORMIX2
32. CORMIX3

منابع
 سخلیۀ اسضالد به دریس گزینۀ مللتد برای داع اسضالد دهری در مناسط ساسحلیا1383 فرزادکا ن،سک ستسنا ا حسجیزادک ذا را ن ج
51 د و اسضالدا دمسرۀ
jmma.ir

 گزارش بسزدی از سصفیهخسنۀ اسضالد دهری نتدهر و چسلت ا ودسسیت1391 ۀ مهن سین مستقل مل،جسم

 اطالعسش سصفیهخسنههسی اسضالد شتر در در تهسی د و اسضاالد داهری ساس پسیاسن1392 در ت مهن سی د و اسضالد شتر
ا سهرانا ایران90 سس
 مقرراش رهنمتدهس و استسن اردهسی زیستم یلای در رابلاه باس دااع اسضاالد باه داخال1388 فرزادکا ن،مهردادیا ن سک ستسنا ا ج
333 -323 شتری به ادت م یوا ص
و رقی د گی اسضالد سخلیهد ک در دریسا هشتمین نگارۀ

دهسی سسحلی و دریسهسا همسی

 بررسی عتامل ایزیکی مؤثر در پخ1388 واسییا ف هراسیا ا هسدیپترا ا
بینالمللی مهن سی عمران دیرازا دانشگسک دیراز

Arcement, G.J., Schneider, J.R , Schneider, V.R. 2000. Guide for Selecting Manning's Roughness Coefficients, United States
Geological Survey Water-supply Paper.
Brooks, N.H. 1988. Seawater intrusion and purging in tunneled outfall, Schweizer ingenious and architect, vol.106.
Cabelli, V.J. 1983. Health effects criteria for marine recreational waters, Research Triangle Park, USEPA, EPA-600/1-80-03.
Doduc, T., Secundy, G., Katz, R., Baggett, A. 2005. California ocean plan, California environmental protection agency.
Doneker, R.L., Jirka, G.H. 2012. CORMIX user manual, Washington D.C, MixZon Inc.
Dufour, A.P., Ballentine, P. 1986. Ambient water quality criteria for bacteria, USEPA.
Fischer, H.B., List, E.J., Koh, R.C.Y., Imberger, J., Brooks, N.H. 1979. Mixing in Inland and Coastal Waters, New York
Academic Press.
Lahijani, H.1997. Riverine sediments and stability of Iranian coast of the Caspian sea, Russian academy of sciences, Ph.D.
thesis.
Metcaf and Eddy. 2001. Wastewater Engineering Treatment and Reuse, McGraw-Hill Inc.
Raymond, F.C. 2000. Sea outfalls for the disposal and treatment of wastewater effluents, Water science and technology,
no.32(7), p79-86.

1393 زمستان



4 شمارة



40 دورة

860

Roberts, P.J.W. 1989. Dilution and transport predictions for ocean outfall, Water science Tech.
Roberts, P.J.W. 1980. Ocean outfall dilution effect of currents, J.Hydrolics.
Roberts, P.J.W., Salas, H.J., Fred, M.R., Libhaber, M., Labbe, A., Thomson, J.C. 2010. Marine Wastewater outfalls and
Treatment System, IWA Publishing, London, England.
Roberts, P.J.W., Webster, D. 2002. Turbulent diffusion Environmental fluid mechanics theories and application, ASCE Press,
Reston.
Sotiropoulos, F. 2005. Turbulence Modeling for Environmental Flows, John Willey.
Taylor, L.A., Chapman, P.M. 1999. The effects of untreated municipal sewage discharge to themarine environment, Water
science and technology, No.38(10), p285-292.
USEPA. 1986. Bacteriological ambient water quality criteria availability. Federal Register.
Zaker, N.H., Ghaffari, P., Jamshidi, S. 2007. Physical Study of the Southern Coastal Waters of the Caspian Sea, Journal of
Coastal Research, Issue50.
Zaker, N.H., Ghaffari, P., Jamshidi, S., Nouranian, M. 2011. Currents on the Southern Continental Shelf of the Caspian Sea
off Babolsar, Mazandaran, Iran, Journal of Coastal Research, no. 07490208.

