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عباسعلی قزل سوفلو ،1مبین افتخاری ،2محمد اکبری

 .1ریاست پژوهشکدۀ محیطهای خشک ،استادیار گروه مهندسی عمران ،واحد مشهد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،مشهد ،ایران
 .2دانشآموختۀ کارشناسی ارشد مهندسی عمران آب و سازههای هیدرولیکی و عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان،
واحد مشهد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،مشهد ،ایران
 .3استادیار گروه مهندسی عمران ،دانشگاه بیرجند ،بیرجند ،ایران
(تاریخ دریافت  ،1399/05/16تاریخ تصویب )1399/10/10

چکیده
با توجه به رشد آلودگی آبهای سطحی ،تحقیق پیش رو در نظر دارد با بهکارگیری مدلساازی عاددی ،رفتاار خودپااییی و
حذف آیینده در رودخانهها را ارزیابی کند .در تحقیق پیش رو باا اساتداده از دادههاا و االالعااث تبات و برداشات شاده در
رودخانۀ کارده بهعنوان یک منبع در تأمین آب شرب شهر مشهد ،به بررسی فرایندهای پایش رودخاناهای باا اساتداده از مادل
عددی  MIKE11پرداخته شده است .در این مدل شرایط مرزی شامل دبی ،آلاودگی) (Ecoliو رقاو ساطآ آب باوده کاه از
الریق اندازهگیری و نمونهبرداریهای صحرایی تعریف شد .اندازهگیری در دو بازۀ زماانی؛ یکای در فاروردین ( 1393معارف
فصل پرآب سال) و دیگری در مردادماه ( 1393معرف فصل کمآب سال) با اخذ  12نمونه از آب رودخانه کارده ،انجاا شاده
است .نتایج تحقیق حاضر نشان میدهد ضریب زبری مانینگ با کمک کالیبراسیون مدل هیدرولیکی در بازۀ بررسیشده برابر با
 0/058به دست آمد و ضریب زوال رودخانه برای پارامتر  Ecoliدر فصل گرما با فاکتور پخش  20و توان ضریب پخاش 0/5
برابر با  0/08و در فصل سرما با فاکتور پخش  5و توان ضریب پخش  2برابر با  0/207است .بر اساس نتاایج باهدساتآماده،
تأتیر ضریب مانینگ در برآورد آلودگی  90درصد و سهم پارامترهای دیگر درمجموع  10درصد است .باهمنظاور کالیبراسایون
مدل از آنالیز حساسیت استداده شد که از آنالیز حساسیت یادشده نتیجه میشود که ضریب مانینگ تأتیر زیادی بار مادلساازی
پخش و انتقال آلودگی دارد.
کلیدواژگان :پیشبینی آلودگی ،رودخانۀ کارده ،ضریب خودپاییی ،ضریب زوال ،مدل .MIKE11

 نویسندۀ مسئول
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مقدمه
بیماای هاای انتقاایلییفتاا از آب یکااا از اواماا شاایی
تهدیدکنندۀ سالمت جیمع محسوب ماشود [ .]1از ایا و،
شنیخت و د ک بهتر نسبت ب اواما تولیدکننادۀ آلاودیا
میکروبا و چگونگا سیر و حرکت پایتون های د منایب آب
خیم اهمیت دا د .هماکنو بر همگی ثیبت شاد اسات کا
کیفیت آب االو بر کمیت آ  ،اهمیات بسایی زیاید دا د.
ب طو کلا ،منیب آب خایم بییاد کیفیات زم ا بارا ناو
مصرفا ک از آ ب ام ماآید ،داشت بیشند [ .]2د غیار
ای صو ت ،امکی استفید از آب وجود نخواهد داشات و یای
نییزمند صرف هزینۀ زیید برا ا تقی کیفاا و تصافیۀ آ
خواهد بود .بر سا کیفیت منیب آب بی اجرا نمون بردا و
انجیم آزمییشهی میدانا مقدو است .بی ای حیل ،ایا کای
نییزمند صرف وقت و هزینۀ زیید است .االو بار آ  ،بر ساا
جیم کیفیت منیب آب نییزمناد نمونا باردا های متعادد
مکی های مختلاو و د زمای های مساتمر اسات [ .]3د
چنی شرایطا استفید از وشهی مدلسایز بهتاری ا
جییگزی وشهی میدانا و آزمییشگیها است .از آنجای کا
مدلهی متعادد د حاوزۀ منایب آب توساع ییفتا اسات،
ب کی ییر مدلسیز ا حلاا املیایتا اسات .د صاو ت
مدلسایز منیساک کیفاا منایب آب ،امکای پایشبیناا
وضعیت کیفا منیب آب د بایزۀ تغییارات مکاینا و زماینا
مختلو ب وجود ماآید .االو بر آ  ،بای مادلسایز کیفاا
منیب آب ،توانییا بر ساا پتینسای اهکای های مادیریتا
مختلو ب منظو ا تقی کیفیت منب آبا مو د نظار فاراهم
ماشود .از ای و ،مدلسیز کیفا منیب آب ب انوا ابزا
توانمند د مدیریت کیفا منیب آب ب شمی ماآیاد [ .]4د
ایا باای  ،یکااا از مناایب مهاام آب ،ودخینا هاای هسااتند و
بنیبرای  ،حفیظت و نگهدا از ودخین هی ب منظاو کنتارل
حجم آلودیاهی و استفیدۀ بیشتر از ای خیصایت کا با آ
ظرفیاات خودپاای یا ودخیناا یفتاا ماااشااود ،اماار
اجتنیبنیپذیر است [ .]5برا اطمینی از حفا اکوسیساتم
ودخین و کیفیت آب د پاییی دسات آ  ،ا زیایبا ظرفیات
تصاافیۀ ودخیناا و شاایخ هاای آ ضاارو اساات [.]6
مدلسیز کیفا ودخین هی یکا از ابزا هی کمهزین و مهم
د بر سا مشکالت و ا ح هی ،برا بهبود وضاعیت کیفاا
ودخین است [ .]7مطیلعیت مرباو با مادلسایز کیفاا
منیب آب سیبق ا طو نا دا د .برا موفقیت د مدلسیز
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کیفا بیید ابتدا کمیت و یی بیال منب آبا تکمی شود .با
ای منظو  ،مطیلعایت زیاید د ایا ابطا انجایم شاد و
مدلسیز هی زیید بی موفقیت انجیم یرفت است [ 8و .]9
همچنی  ،ب مدلسیز ذ ات معلق و انتقایل ساوب توجا
زیااید شااد اساات .هرچنااد نیاایز باا انجاایم مطیلعاایت و
مدلسیز هی بیشتر د بسیی از منیب آباا د ابطا بای
موا د ییدشد ضرو ب نظر ما سد ،بی ای حیل متخصصی
ییم ا فراتر از آ یذاشت و ب سراغ مدلسیز مواد مغاذ
د منیب آبا نیز فت اند [ .]10دلی اصلا ای امار ،بیشاتر
ب بر سا پدیدۀ تغذی یرایا منیب آبا و مدلسایز و ود و
سیر فیضالب د منیب آبا برمایردد .شییی توج است کا
د چند سیل اخیر تالشهییا ب منظو مدلسیز میکروباا
و ب خصوص بیکتر کلیفرم مدفواا د منیب آبا و بر ساا
سیر و حرکت آ آغیز شد است .مزیات ویا ۀ مادلسایز
بیکتر کلیفرم مدفواا نسبت ب سییر پای امترهای کیفاا
مینند مواد مغذ د آ است ک بیکتر مادفواا فقا د
فیضالب انسینا و حیاوانا وجاود دا د ،د حایلا کا ساییر
پی امترهی کیفاا مینناد نیتارون و فسافر BOD ،و COD
نماتواند ب تنهییا نشی دهندۀ و ود فیضالب با منبا آباا
بیشد [ .]11تعیی مقدا ادد ضریک زوال بایکتر ااالو
بر تعمیق دانش نسبت ب دینیمیك جمعیتا بایکتر  ،بارا
مدلسیز سیر و حرکت بیکتر د منیب آب ک از مسایل
بروز مدیریت کیفا منیب آب محساوب مااشاود ،ضارو ت
پیدا ماکند .بر اسیس مطیلعیت انجیمیرفتا  ،مقادا ضاریک
زوال بیکتر کلیفرم مدفواا د سیستمهای مختلاو آباا
متفیوت است .الت ای امر ،تغییر شرای محیطاا متفایوت
د زمی انداز ییر ضریک ییدشد اسات .د خاو یایدآو
است ک ب الت تغییر شرای محیطا بارا یاك ودخیناۀ
مشخص طا سیل ،ضریک زوال بیکتر یزا ششد برا آ
طا سیل متغیر است .بنیبرای  ،ماتاوا تغییارات فصالا ا
بز گتری دلی برا وجود تغییرات د مقدا یازا ششادۀ
ضریک زوال بیکتر د مراجا مختلاو دانسات .د بیشاتر
مراج تغییرات مقیدیر ضریک زوال بیکتر کلیفرم مادفواا
تی  3ادد بر وز د سیستم آبا ودخین است .بای ایا حایل،
مقیدیر بز گتر نیز د تعداد از مراج آمد است .بریسایود
( )2006د مطیلعیت خود ضریک زوال بیکتر کلیفارم ا د
بیزۀ وسی تغییرات بی  0/2تی  12بر وز تعیی کارد [.]12
سی یکییی و سیاتچا ( )1987میزا زوال کلیفارم کا ا د
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شرای تی یك و دمی  25د ج برابر  0/43بار وز یازا ش
کرد اند [ .]13د پ وهشا انصی پاو و همکای ا ()2013
خودپی یا ودخینۀ پسیخی ییال ا بی استفید از مدلهی
ااادد

QUICKESTو،Upstream، Lax & Wendroff

 FTCSبر سا کردند و از طریق پییش مقیدیر DO , BOD ,

 NO3و  PO4انداز ییر شاد د طاول ودخینا اساتد ل
کردند ک نتییج بیینگر منیسک بود کلیۀ مادلهای اادد
د پااییش خودپاای یا ودخیناۀ ییدشااد بااود .باای توجا با
تغییرات غلظت اکسی محلول مشخص شاد کا ودخینا
ظرفیت خودپی یا زیاید دا د [ .]14د پ وهشاا وناییا و
همکی ا ( )2018ب مطیلعاۀ ظرفیات خودپای یا ودخیناۀ
ابیسآبید همدا بی اساتفید از مادل اادد QUAL2KW
مبتنا بر شبی سیز کیفا پی امترهی , DO , BOD , NO3
 PO4و  CODپرداختند ک نتییج آ بیی ماکارد بیشاتری
ظرفیاات خودپاای یا مربااو با شاایخص  BODو کمتااری
میزا آ  ،مربو ب شیخصهی  CODو  NO3اسات [.]15
همچناای  ،دولااتآبااید فراهااینا و همکاای ا ( )2017د
پ وهشا ب مدلسیز کما و کیفا ودخینۀ بهم شایر بای
اسااتفید از  MIKE11پرداختنااد .پ وهشااگرا ییدشااد د
ادام  ،ب مدلسیز کیفا مینند اکسای محلاول ،نیتارات،
آمونییک BOD ،و دمی پرداختند ک نتییج د طاول کینایل و
پس از صاحتسانجا بیاینگر منیساک باود  MIKE11د
پییش کیفا ودخینۀ بهم شیر بود [ .]16د تحقیقا دیگار،
بیبیخااینا و همکاای ا ( )2019ونااد تغییاارات خودپاای یا
ودخینۀ دیواند ا برا پی امترهی اکسی محلول )،(DO
اکساای خااواها بیولااونیکا ) ،(CBODاکساای خااواها
شیمیییا ) ،(CODاسیدیت ) ،(pHهادایت الکتریکاا )،(EC
دمی و محیسبۀ د صد خودپی یا برا پی امترهی زوالپاذیر
BODو  CODبر سا کردند و ب منظو پیشبینا چگاونگا
تغییرات آنهی از مدل شبی سیز کیفاا  QUAL2Kwاساتفید
کردند .نتاییج پا وهش ییدشاد نشای داد با دلیا افزایش
سکونتگی هی انسینا ،تأثیر فیضالبهی ،وانیبهی کشیو ز
و همچنی  ،و ود ودخین هی فراا چامز د و یاولیشاتا،
وضعیت زیستمحیطا ودخینۀ دیواند د بیز هی انتهاییا
آ نگرا کنند است .همچناای  ،از میاای دو پاای امتر کیفااا
زوالپذیر بر ساشد  ،خودپی یا  BODب میزا  75د صاد
بیشتر از  CODاسات .همچنای  ،دقیاقتاری شابی سایز
مربو با  pHو د اای حایل کمتاری دقات شابی سایز
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مختص ب  ECاست [ .]17همچنای  ،حساینا ( )2019بای
اساااتفید از مااادلهااای  Qual2kwو  WQIبا ا بر ساااا
خودپی یا ودخینۀ قر سو پرداخت .د پ وهش ییدشد ابتدا
کای ایا مادل  Qual2kwبارا پاییش خودپای یا ودخینا
بر سا شد .ب ای منظو ابتادا تغییارات پی امترهای NO3,
 BOD, DO, pHو دمی برا دو می د و تیار توسا مادل
کایلیبر شاادۀ  Qual2kwشاابی سایز شاد .نتااییج پا وهش
ییدشد نشی داد کیفیت آب ودخینۀ قر سو ،د مای د د
طبقۀ کیفا متوس و د مای ا دیبهشات د طبقاۀ کیفاا
خوب قرا ماییرد [.]18
بر سااا مطیلعاایت قبلااا نشاای م اادهااد د بیشااتر
تحقیقیت کمتر از مادلهای اادد د پای یش آلاودیا
ودخین هی استفید شد است .د مطیلعاۀ حیضار ودخیناۀ
کی د ک د زمی هی بهر بردا طا سیل یکا از منایب
تأمی کنندۀ آب شرب شهر مشهد است ،بر سا شد است.
یکا از مدلهی مهم ادد د ای حوز  MIKE11است
ک د تحقیق حیضر ،پی امترهای تأثیریاذا بار آلاودیا و
انتقیل آلودیا د ودخین بی استفید از ایا مادل تحلیا
شد است .همچنی  ،بی استفید از تحلی حسیسیت ک چ
پی امترهییا د فصول خشاك و تار حوضاۀ آبریاز منطقاۀ
مطیلعایتا تاأثیر بیشاتر دا نااد ،بر ساا شاد اسات .باای
مدلسیز فتی کیفا ودخینا د ایا بایز و کایلیبر
کرد نرمافزا  ،MIKE11ضرایک پخش و انتقایل آلاودیا
شیم فایکتو پخاش و تاوا ضاریک پخاش و همچنای ،
ضریک زوال آلودیا ودخینۀ کی د ب دسات آماد اسات.
سپس ،بی تعمیم ایا ضارایک با کا ودخینا اقادام با
مدلسیز ادد فتی خودپی یا د کا ودخینا شاد
است .د نهییت ،توس ای مدل ادد تأثیر آلاودیاهای
تز یقشدۀ هریك از وستیهی حیشیۀ ودخینا و دامهای
آنهی و میزا آلودیا سید ب مخز سد محیسب ماشود.
نتییج ای تحلی ماتواند د تدوی برنیمۀ کنترل بی یذا
مواد آ یند ) (TMDL1برا ودخین هییا کا د منایطق
کی ستا قرا دا ند مینند کی د  ،مفید واق شود.
مواد و روشها
معادالت حاکم

انتشی طولا آ یند هی محلول ا ماتاوا بای اساتفید از
1. Total Maximum Daily Load
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معیدلاۀ انتقاایل-پخااش شاابی ساایز کاارد .ایا معیدلا از
معید ت دیفرانسی بی مشاتقیت جزلاا اسات و از ترکیاک
معیدلۀ پیوستگا و قینو اول فیك ب دست ماآید .د ح
وبایز دو معیدلاۀ
معید ت جریی غیر مینادیی د مجای
انتقیل و پخش ،کی برد زیید دا ند.
S 

 AD L x  
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SA   SQ  
t
x
x
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ST  L L
δx

ک د ابطۀ  :1غلظت متغیر مو د نظر د مقط  ،دبا
جریی  ،منب افزایشدهند یی کیهشدهند  ،ضریک
پخشیدیا طولا و غلظات و ود یای خروجاا جاینبا
میدۀ آلود کنند است .د ای ابط جملۀ اول سمت چا
تسیو  ،تأثیر محلا؛ جملۀ دوم ،انتشی ب وسیلۀ جیب جییا؛
جملۀ سوم ،انتشی ب وسیلۀ پخشایدیا؛ جملاۀ اول سامت
است ،تسیو منب کیهشدهند یی افزایشدهندۀ ساوب
یاای آلااودیا و قساامت دوم ساامت اساات تساایو  ،مقاادا
آ یند و یی سوب و ود و یی خروجا جینبا است.
معادلۀ حاکم بر انتقال-پخش در نرمافزار MIKE11

معیدلۀ یكبعد ک نرمافزا  MIKE11بارا مادلسایز
استفید ماکند ،معیدلۀ  4است ،ک از ترکیک معید ت  2و
 3ب دست ماآید:

()2
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ک د آ :
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S 

 AD L x  
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AKS  L L
δx

غلظت کلیفرم )،(cfu/100ml
ضریک زوال (

) است.

سطح مقط

معرفی مدل عددی

وشهی ادد اساتفید شاد د دینیمیاك سایی ت با
محیسبیتا یفت ماشود ک ابزا منیسبا برا ح تقریبا
معید ت دیفرانسی جزلا هستند .مسیل آلودیا محیطا
د ودخین هی و سواح ا مااتاوا بای اساتفید از معیدلاۀ
انتقیل پخش تحلی کرد .د حا ایا یونا مسایل بییاد
مشخص شود ک کمیت میدۀ آلود کنند پییدا یی نیپییادا
(زوالپذیر) است .د صاو تا کا مایدۀ آ یناد زوالپاذیر
بیشد ،بر اثر فرایندهی بیولونیکا ،شیمیییا و یای فیزیکاا
مدام از بی ما ود .از بی کمیتهی زوالپاذیر مااتاوا
با کلیفاارم ماادفواا ،اکساای محلااول ،فلاازات ساانگی ،
ترکیبیت نیترون و فسفر اشی کرد [ .]19د حیل حیضار،
استفید از وشهی ادد تفیض محدود بای د جا های
بی تر برا ح معیدل  ADE1د انتقیل ساوب و آلاودیا
پرکی برد است .بی ای حیل ،استفید از ای وش ممک است
د مدلسایز جریای هاییا کا د آنهای انتقایل نیشاا از
سرات جریی غیلک است (ترم انتقیل بیشتر از تارم پخاش
بیشد) ،نوسینیتا ا د پیشبیناا غلظات مایدۀ آ یناد بای
استفید از ح ادد معید ت ب وجود آو د .د ای یونا
موا د د مکی هییا ک یرادیی غلظت شدید است (مینناد
تخلیااۀ فیضااالبهاای) ،ماادل غلظاات غیرواقعااا و منفااا
پیشبینا ماکند.
یکا از وشهییا ک د ح اادد معیدلاۀ انتقایل -
پخش استفید ماشود ،الگو  Abbot- Ionescuاسات .د
ای وش الگو معیدلۀ انتقایل  -پخاش مطایبق شاک 1
است .بنیبرای  ،ابتدا معیدلاۀ انتقایل-پخاش ،بای اساتفید از
واب یسست سیز ب صو ت س معیدلۀ کلا تبدی شاد
و توس یکا از فرایندهی ادد همچاو فرایناد Kutija
یی  Roeح ماشود [.]20
د کی هی مشیب ب منظو تعیی ضریک زوال بایکتر
کلیفرم مدفواا بیشتر از دو وش فعیلیتهی میادانا یای
استفید از مقیدیر ییدشد د سییر مراج استفید ماشود.
ب طو کلا ،مقیدیر ضریک زوال بایکتر کلیفارم مادفواا
یاازا ششااد د مراج ا تغییاارات زیااید دا د .جاادول 1
تعداد از مقیدیر یزا ششدۀ ضریک زوال ا نشی مادهد.

1. Advection-Dispersion Equation
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شکل  .1نمایههای استفادهشده در حل عددی و روش Abbot- Ionescu
جدول  .1ضریب زوال باکتری کلیفرم در چند رودخانه
رودخانه
اوهییو

اپلینوپز الیی

اپلینوپز سفلا
نهر کمامق و متالطم
میسو
تنسا
سیکرامنتو
کیمبرلند
یالت

زمان (دما)
تیبستی ()20 ’c
زمستی ()5 ’c
نول  -سپتیمبر
اکتبر -ما
دسیمبر –می س
آو ی  -نوامبر
نول  -سپتیمبر
اکتبر -ما
دسیمبر -می س
آو ی  -نوامبر
--زمستی
تیبستی
تیبستی
تیبستی
---

معرفی ناحیۀ بررسیشده و اطالعات میدانی استفادهشده

ودخینۀ بر ساشد د تحقیاق پایش و ،ودخیناۀ اصالا
حوضۀ کای د د  40کیلاومتر شاهر مشاهد اسات .ایا
ودخین بی طول  45کیلومتر یك ودخینۀ دالما اسات .بای
توج ب اینک هدف تحقیق ،مدلسیز فتای خودپای یا
ودخینۀ کی د است ،بیید انجیم آزمییشهای و بر سااهای
دقیق صحرایا ا و بایز ا کا نمیینادۀ کا ودخینا
بیشد ،انجیم داد و پس از ب دست آو د پی امترهی مو د
نظر کیفا ،مدلسیز ا ب ک ودخین تعمایم داد .بارا
انتخیب بیز ا از ودخین شرای ذی د نظر یرفتا شاد
است ]: [21

ضریب زوال (بر روز)
1/176
1/08
2/04
2/52
0/576
1/032
2/04
2/52
0/624
0/696
15/12
0/48
1/032
1/728
5/52
26/4

.1
.2
.3

.4

سال آزمایش
1924

1927

1927
1947
1962
1963
1963
1963
1934

تی حد امکی طا ای بیز برداشت یای و ود آب با
ودخین وجود نداشت بیشد.
منیب تولیدکنندۀ آلودیا اام از انسینا یی حیاوانا
د حیشیۀ ودخین نبیشد.
تاایبش مسااتقیم خو شااید تاای حااد امکاای ب ا آب
ودخینۀ مسیر بیشد و ودخین از مسیرهی تنگ و
تی یك ابو نکند.
جریاای داخاا ودخیناا باار اثاار وجااود مواناا و
د اپهی موضعا دا ا آشفتگاهی جزلا بیشاد
ک امکای حا شاد اکسای هاوا داخا آب ا
هرچ بیشتر فراهم کند.
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 .5ودخین د مح هی نمونا باردا دا ا مقطا
نسبتیً یکنواخت بیشد ،تی امکی انداز ییر جریای
بی دساتگی های سانجش جریای (مولینا ) وجاود
داشت بیشد.
بی د نظر یرفت معیی هی ییدشاد  ،بایز ا با طاول
 2740متر ک ابتدا آ د هشت کیلومتر بی دست سد
کی د است ،انتخیب شد .ای بیز د حد فیص وساتیهی
آل و کی د واق است .د ای بیز های یونا منبا تولیاد
آلودیا داما و انسینا وجود ندا د و جریی هی جینبا نیز
ب ودخین وا د یی از آ خی ج نماشوند .شارو ایا بایز
دا ا ا تفی  1361متر از سطح د یی ب فیصلۀ  2370متار
پییی دست وستی آل و انتهای آ  ،دا ا ا تفای 1317

متر و ب فیصلۀ  890متر بی دسات وساتی کای د اسات
(شک .)2
مقاطع عرضی رودخانه در محدودۀ مطالعهشده

ودخینۀ کی د د محدودۀ بی دست سد ،فیقاد نقشا های
توپویرافا یی مقیط ارضا است .ب بیی دیگار ،بارا با
دست آو د شک مقیط ِ مو د نییز د طول ودخین و یای
ارض آ  ،بیید ای اطالایت با صاو ت صاحرایا برداشات
شود .د طول  2743متر محدودۀ مطیلع شاد د مجماو
د  18نقطۀ مقط ارضا ودخین تهیا شاد .شاک  3و
جدول  2مشخصیت مقیط ارضا برداشتشد از ودخین
نشی داد شد است.

شکل  .2حوضۀ آبریز رودخانۀ کارده

قزل سوفلو و همکاران :ارزیابی رفتار خودپاالیی رودخانهها با استفاده از مدلسازی تکبعدی عددی
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شکل  .3محل مقاطع عرضی برداشتشده در طول رودخانۀ کارده
جدول  .2مشخصات مقاطع عرضی برداشتشده در طول رودخانۀ کارده []22
عرض مقطع
14/45
13/37
57/6
30/35
35/35
25/15
44/60
38/15
40/75
38/43
30/95
30/77
34/71
51/03
43/86
82/28
45/91
17

فاصله از مبدأ
0/0
146/99
237/49
390/88
561/44
925/60
959/65
990/91
1261/12
1368/66
1578/96
1841/69
2077/68
2126/92
2180/68
2413/76
2490/66
2743/22

Z
1361
1357/02
1357/17
1357/17
1352/58
1346/65
1345/84
1344/97
1340/62
1338/87
1335/23
1331/16
1327/27
1326/44
1325/41
1321/63
1320/27
1315/755

Y
4063211
4063098
4063000
4062916
4062893
4062760
4062738
4062707
4062444
4062402
4062202
4062075
4061926
4061883
4061832
4061606
4061531
4061347

X
738060
737966
737886
737968
738137
738467
738502
738498
738436
738535
738600
738830
739013
739037
739054
739111
739128
738955

شمارۀ مقطع
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
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تاریخ نمونهبرداری
1393/4/30

1393/5/01

سرعت متوسط

1393/4/23

دبی کل ))m3/s

1393/1/21

محل نمونهبرداری

جدول  .3خالصۀ برداشتها و مشاهدات اندازهگیری عمق آب ،سطح مقطع و دبی جریان []23

مقط 1
بی دست

0/13

0/12

0/14

0/14

0/1

79

152

82

100

0/43

0/82

0/44

0/44

0/40

0/54

0/526

0/322

مقط 3
پییی دست

0/2

0/29

0/37

0/38

0/23

23

33

48

16

0/13

0/18

0/26

0/26

0/25

0/09

0/184

0/293

مقط 1
بی دست

0/07

0/09

0/09

0/07

65

79

88

0/35

0/43

0/48

0/48

0/17

0/357

0/122

مقط 3
پییی دست

0/1

0/17

0/21

0/2

14

38

57

0/08

0/21

0/31

0/31

0/21

0/203

0/150

مقط 1
بی دست

0/12

0/12

0/1

0/08

86

83

80

0/46

0/45

0/43

0/43

0/32

0/417

0/177

مقط 3
پییی دست

0/06

0/09

0/1

0/09

92

77

102

0/5

0/42

0/55

0/55

0/58

0/486

0/214

مقط 1
بی دست

0/09

0/1

0/1

0/09

75

87

68

0/41

0/47

0/37

0/37

0/21

0/364

0/138

مقط 3
پییی دست

0/1

0/09

0/08

0/09

52

69

55

0/28

0/37

0/3

0/3

0/45

0/361

0/146

سطح مقطع جریان (مترمربع)

تعداد دور مولینه در  40ثانیه

0/1

0/06

نتایج
خالصۀ برداشتهی صو تیرفت د ای مقیط د جادول
 3خالص شد است.
دبا انداز ییر شد د مقط  1د تی یخ 1393/1/21
معیدل  322لیتر بر ثینی بود اسات ،ایا دباا د همای
مقط د تی یخ  1393/4/23ک معارف مای کامآب سایل
است ،ب حدود یكسوم یعنا  122لیتر بار ثینیا کایهش
ییفت است .دبا اناداز ییار شاد د مقطا  3د تای یخ
 1393/1/21معیدل  293لیتر بر ثینی بود است ،ای دباا
د همی مقط د تای یخ  1393/4/23با  150لیتار بار
ثینی کیهش ییفت است.
نمونهبرداریهای کیفی

نمون باردا های میادانا توسا آزمییشاگی و نیروهای
مجرب آ صو ت ماییرد .نمون باردا های انجایمشاد
ب منظو تعیی پی امترهی مو د نییز تحقیق د هر مقطا
شیم دمی (محی و آب) pH ،آب ،اکسی محلاول (،)DO
اکسای بیولاونیکا ( ،)BODاکسای خاواها شایمیییا
( )CODو شایخص آلاودیا ( )Ecoliاسات .از پی امترهای
ییدشد دمی  pHو DOب ترتیک توس دمیسنج pH ،متار و
دستگی  DOمتر و د مح انداز ییار مااشاوند .بارا

72

72

سرعت جریان در مقطع (متر بر ثانیه)

0/39

مشااخص کاارد اکساای خااواها بیولااونیکا (،)BOD
اکساای خااواها شاایمیییا ( )CODو شاایخص آلااودیا
( )Ecoliبییااد از آب ودخیناا نموناا ییاار شااد و د
آزمییشگی انداز ییر شود .بی توج ب اینک یکا از اهداف
تحقیااق ،بر سااا و باا دساات آو د ضااریک خودپاای یا
ودخینۀ کی د است ،هنگیم نمونا ییار بییاد ودخینا و
محی اطراف از نظر اواما مارثر بار ضاریک خودپای یا
ودخین ب تعیدل سید بیشاند .اواما مارثر بار ضاریک
خودپی یا همچو دمی ،تیبش خو شید و ...است .ای موا د
هنگیم نمون ییر نبیید تغییر زیید کند ،چراک هار ناو
تغییر  ،نتییج نمون ییار ا تحات تاأثیر قارا ماادهاد.
بنیبرای  ،نییز است ک ای پی امترهی د حیلت تعیدل بیشند.
همچنی  ،ودخین نیاز از نظار پی امترهای تأثیریاذا بار
ضریک زوال ب حیل تعیدل سید بیشد .برا مثیل ،قب از
نمون ییر د بی دست ابو احشیم ،انسی و وسیی نقلیا
از ودخین اتفیق نیفتید بیشد.
ب منظو مدلسیز اادد پخاش آلاودیا و بر ساا
خودپی یا ودخین بیید ابتدا مدل هید ودینیمیکا جریای
د نیحیۀ بر ساشاد تشاکی  ،اجارا و تحلیا شاود و بار
اسیس نتییج مدلسیز اادد د بخاش هیاد ودینیمیك
مدل پخش و انتقیل بر پییاۀ آ تشاکی شاود .بارا ایا
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منظااو  ،ماادل هیاادو دینیمیکا باار اساایس اطالااایت
برداشتشد تهی شد .د مدل ادد بارا شار مارز
و ود از دبا ثیبت برداشتشد  ،د مرز خروجا از ساطح
آب ثیبت مشخص برداشتشد استفید شد .مدل ادد بی
سرات برداشاتشاد توسا مولینا د مقایط مختلاو
کیلیبر شد و براسیس نتییج ب دستآمد ضاریک زبار د
نیحیۀ بر سا شد  0/058تعیی شد .د اداما  ،با منظاو
تعیی پی امترهی ضریک زوال ،فیکتو پخش و توا ضریک
پخش از تمیما جییگشتهی ممک استفید شد و نتاییج
خروجا از مدل ادد د هریاك از ایا جییگشاتهای بای
نتییج کیفاا برداشاتشاد د فصا تار و فصا خشاك
مقییس شد است.
مدلسازی انتقال-پخش در فصلِ خشکِ سال (مردادماه)

د ای قسمت ب منظو بر سا اثر خودپی یا ودخین ابتدا
بیید پی امترهی ضریک زوال ،فیکتو پخش و تاوا ضاریک
پخش مشاخص شاود .بار اسایس طیاو پیشنهیدشاد د
اهنمی استفید از نرمافزا  MIKE11ضریک پخش خاود
تیبعا از سارات جریای و ضارایک  aو  bاسات ( D=avbو
برا آبراه هی ای ضریک د بایزۀ بای  1تای  5قارا دا د).
ابتاادا ب ا بر سااا اثاار تغییاار د ایا ضااریک و میاازا
خودپی یا د ودخین پرداخت مااشاود .د ایا مرحلا
برا شرو سعا و خطی و بر اسیس توصای مقادا ضاریک
زوال برابر بی  0/202د نظر یرفت ماشود .شارای مارز
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پخش– انتقیل د ای حیلت ابی ت است از« :دبا و میزا
آلااودیا معلااوم د مقط ا بی دساات و قااوم سااطح آب و
آلودیا معلوم د مقط پییی دست» .نمونا باردا های د
ای فص د س نوبت انجیم شد اسات کا آزماییشهای
تعیاای دماای COD ،BOD ،BO ،pH ،و آلااودیا ()EColi
بود و د مدلسیز میینگی ای نتییج لحیظ شاد اسات.
بر ای اسیس ،مقدا آلودیا ( )EColiد مقط یاك از 20
تی  80واحد د میلایرم متغیار باود کا د مادلسایز
متوس آ یعنا  50واحد د میلایرم ( 5هازا واحاد د
 100میلایرم) منظو شد است .د مقط پییی دست نیز
مقدا آلودیا ( )EColiاز  20تای  50واحاد د میلاایارم
متغیر بود ک د مدلسیز متوس آ یعنا  40واحد د
میلایرم ( 4هزا واحد د  100میلاایارم) منظاو شاد
است .صحتسنجا مدل نیز براسیس تغییارات آلاودیا د
دو بیزۀ انتهییا صو ت مااییارد و نتیجاۀ مطلاوب زماینا
حیص ماشود ک خطی ای تغییارات با کمتاری حاد
برسد .جدول  4نشی دهنادۀ نتاییج مادلسایز براسایس
ضریک زوال  0/08و مقیدیر مختلو فایکتو پخاش و تاوا
ضریک پخش ب انوا نمون ا از جییگشتهی ممکا بای
بهتااری نتااییج و کمتااری د صااد خطاای اساات .خطاای
ب وجودآماد د ایا حیلات از حاداق  19/3تای حاداکثر
 130/9متغیر است ک خاود بیاینگر نیمنیساک باود ایا
ضریک زوال است.

جدول  .4نتایج حاصل از مدلسازی براساس ضریب زوال  0/08فاکتور پخش و توان ضریب پخش مختلف []23

Error%

ΔEcoli 2

ΔEcoli 1

Ecoli
CH:
2743.22

Ecoli
CH:
2616.94

Ecoli
CH:
2490.66

67/8
212/9
363/1
27/7
76/8
301/9
0/6
32/2
200/0

137/7
148/5
153/6
122/6
143/2
153/5
92/2
131/5
152/8

231/2
464/7
711/5
88/7
253/2
616/8
91/7
89/1
458/4

4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000

4137/7
4148/5
4153/6
4122/6
4143/2
4153/5
4092/2
4131/5
4152/8

4368/9
4613/2
4865/1
4211/3
4396/4
4770/2
4183/8
4220/6
4611/2

decay
ضریب

D
ضریب

زوال

پخش

0/08
0/08
0/08
0/08
0/08
0/08
0/08
0/08
0/08

3/16
2/00
0/80
6/32
4/00
1/60
12/65
8/00
3/20

b
توان
ضریب
پخش
0/5
1
2
0/5
1
2
0/5
1
2

a
فاکتور

v
جریان

پخش

سرعت

5
5
5
10
10
10
20
20
20

0/4
0/4
0/4
0/4
0/4
0/4
0/4
0/4
0/4
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شکل  .4خطای حاصل از مدلسازی بر اساس ضریب زوال  ،0/08فاکتور پخش و توان ضریب پخش مختلف

همی یون ک مالحظ ماشاود ،با ازا ضاریک زوال
 0/08و فاایکتو پخااش  20و تااوا  2ضااریک پخااش 0/5
خطی مدلسیز ب  0/6د صد ما ساد .همای طاو کا
مشااخص اساات a=20 , b=5 ،شاایهد کمتااری خطاای د
پاایشبینااا مشخصاایت کیفااا ودخینا هسااتیم .خطاای
ب وجودآمد د ای حیلت از حداق  19/3تی  130/9متغیر
است ک خود بیینگر نیمنیسک بود ای ضریک زوال است.
مدلسازی انتقال -پخش در فصلِ ترِ سال (فروردینماه)

د ای قسمت شرای مرز پخش – انتقیل ابای ت اسات
از« :دبا و میزا آلودیا معلوم د مقط بی دست و قاوم
سطح آب و آلودیا معلوم د مقط پییی دست» .بار ایا

اسیس ،مقدا آلودیا ( )EColiد مقط یك  70واحاد د
میلایرم بود کا د مادلسایز  7هازا واحاد د 100
میلایرم منظو شد است .د مقط پییی دست نیز مقدا
آلااودیا ( 40 )EColiواحااد د میلااایاارم بااود کاا د
مدلسیز  4هزا واحد د  100میلاایارم منظاو شاد
است .صحتسنجا مدل نیز براسیس تغییارات آلاودیا د
دو بیزۀ انتهییا صو ت مااییارد و نتیجاۀ مطلاوب زماینا
حیص ماشود ک خطی ای تغییارات با کمتاری حاد
برسد .جدول  5نشی دهندۀ نتییج حیص از مدلسایز بار
اسیس ضریک زوال  0/207است.

جدول  .5نتایج حاصل از مدلسازی براساس ضریب زوال  ،0/207فاکتور پخش و توان ضریب پخش مختلف []23
decay

D

ضریب

ضریب
پخش
3/54
2/50
1/25
7/07
5/00
2/50
14/14
10/00
5/00

Error%

ΔEcoli 2

ΔEcoli 1

Ecoli
CH:
2743.22

Ecoli
CH:
2616.94

Ecoli
CH:
2490.66

زوال

3/90
27/6
1/3
80/4
59/6
18/3
87/6
84/4
48/0

1170/7
910/8
907/4
925/0
917/5
911/0
941/3
929/8
917/8

113/8
659/6
895/6
181/2
370/6
744/7
116/8
144/7
476/9

4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000

5170/7
4970/8
4907/4
4925/0
4917/5
4911/0
4943/3
4929/8
4917/8

5248/5
5570/4
5803/1
5106/2
5288/0
5655/7
5058/1
5074/5
5394/7

0/207
0/207
0/207
0/207
0/207
0/207
0/207
0/207
0/207

b

توان
ضریب
پخش
0/5
1
2
0/5
1
2
0/5
1
2

a

v

فاکتور

سرعت

پخش

جریان

5
5
5
10
10
10
20
20
20

0/5
0/5
0/5
0/5
0/5
0/5
0/5
0/5
0/5
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قزل سوفلو و همکاران :ارزیابی رفتار خودپاالیی رودخانهها با استفاده از مدلسازی تکبعدی عددی

شکل  .5خطای حاصل از مدلسازی بر اساس ضریب زوال  ،0/207فاکتور پخش و توان ضریب پخش مختلف

همی یون ک مالحظ ماشاود ،با ازا ضاریک زوال
 0/207و فیکتو پخش  5و توا ضاریک پخاش  2خطای
مدلسیز ب  1/3د صد ما سد .خطی با وجودآماد د
ای حیلت از حداق  68/6تی  98/1متغیار اسات کا خاود
بیینگر نیمنیسک بود ای ضریک زوال است.
میااازا اکسااای خاااواها بیولاااونیکا (،)BOD
اکساای خااواها شاایمیییا ( )CODو شاایخص آلااودیا
( )Ecoliد مقط  1د تی یخ  1393/1/21با ترتیاک،21 ،

 )mg/l( 41و  )Cfu/ml( 70توس آزمییشگی مشخص شد
است .د مقط  3نیز د تی یخ  1393/1/21پس از انتقایل
نمون هی ب آزمییشگی  ،میزا اکسای خاواها بیولاونیکا
( ،)BODاکساای خااواها شاایمیییا ( )CODو شاایخص
آلودیا ( )Ecoliب ترتیک )mg/l( 39 ،19 ،و )Cfu/ml( 40
انداز ییر شد است .جدول  6مشخصیت نمون هی و نتییج
خروجا آزمییشگی ا برا  12نمونۀ اخذشاد از ودخیناۀ
کی د طا چهی دو نمون بردا  ،نشی مادهد.

جدول  .6مشخصات نمونهها و نتایج خروجی آزمایشگاه []23
تاریخ
نمونهبرداری
1393/1/21
1393/4/23
1393/4/30
1393/5/1

محل نمونهبرداری
مقط
مقط
مقط
مقط
مقط
مقط
مقط
مقط

 1بی دست
 3پییی دست
 1بی دست
 3پییی دست
 1بی دست
 3پییی دست
 1بی دست
 3پییی دست

دمای

دمای

محیط

آب

14
14
24
24
27
27
30
29

12
12
22
22
17
17
19
19

PH

DO
)(mg/l

BOD
)(mg/l

COD
)(mg/l

E.coli
)(Cfu/ml

دبی

8/2
8/2
7/5
7/9
7/4
7/5
7/6
7/7

8/1
7/9
5/9
6
6/45
6/8
6/8
6/8

21
19
16
15
16
17
16
17

41
39
30
30
30
30
29
30

70
40
20
50
80
50
50
20

0/322
0/293
0/122
0/150
0/177
0/214
0/138
0/146

د تاااااای یخهاااااای  1393/4/23و  1393/4/30و
 ،1393/5/1ک معرف می هی کامآب سایل اسات ،میازا
متوس اکسی خواها بیولونیکا ( ،)BODاکسی خواها
شایمیییا ( )CODو شایخص آلاودیا ( )Ecoliد مقطا
نخست ،ب ترتیک 29/6 ،16 ،و  50انداز ییر شد اسات.
د همی تی یخهی میزا متوس اکسی خواها بیولونیکا
( ،)BODاکساای خااواها شاایمیییا ( )CODو شاایخص
آلودیا ( )Ecoliد مقط سوم ،با ترتیاک 30/3 ،16/3 ،و
 40انداز ییر شد است.

تحلیل حساسیت

برا بر سا بهتر اوام مرثر بر افزایش آلاودیا ودخینا
ماتوا نسبت ب تحلی حسیسایت پی امترهای مارثر بار
کیلیبراسیو مدل پرداخت .د ای خصوص ماتوا آنایلیز
حسیسیت مدل ا بر اسیس پی امترهی مارثر بار تغییارات
آلودیا انجیم داد .د آنیلیز حسیسیت یکاا از پی امترهای
 10د صد تغییر داد و
مرثر بر مدلسیز ا ب میزا مثالً 
باای ثیباات نگ ا داشاات دیگاار پی امترهاای میاازا آلااودیا
ب دستآمد بی مقدا اولی مقییس ماشود .ساپس ،همای

اکوهیدرولوژی ،دورۀ  ،8شمارۀ  ،1بهار 1400

40

 1/65د صد کیهش ماییباد .د حایلا کا بای اامایل 10
د صد تغییر د ضریک فیکتو پخش مقادا آلاودیا 0/11
د صد کیهش ییفت و د همی شرای بی اامیل  10د صاد
افزایش د توا ضریک پخش مقدا آلاودیا  0/08د صاد
افزایش پیدا ماکند .بر اسیس نتییج با دساتآماد  ،تاأثیر
ضریک مینینگ د برآو د آلاودیا نسابت با پی امترهای
مرثر دیگر  90د صاد باود و ساهم پی امترهای دیگار د
باارآو د آلااودیا د مجمااو  10د صااد اساات .شااک 6
نشی دهندۀ تأثیر پی امترهی مرثر بر برآو د آلودیا نسبت
ب یکدیگر است.

کی برا پی امترهی دیگر تکرا شاد و د نهییات ،د صاد
تااأثیر هاار یااك از پی امترهاای بار باارآو د آلااودیا محیسااب
ماشود .جدول  7مقدا آلاودیا قبا و بعاد از تغییار د
هریك از پی امترهی ا نشی مادهد .د هر یك از سطرهی
ای جدول ،پی امتر مو د نظر ب میزا  10د صاد افازایش
ییفت و پی امترهی دیگر ثیبت نگ داشت شاد اناد .پاس از
اامیل ای تغییر ،آلودیا ب دستآمد از مادل د یکاا از
مقیط بی میزا آلودیا د همی مقطا و قبا از تغییار
مقییس شد و د صد تغییر حیص شد محیسب ماشود .بی
اامیل  10د صد افزایش د ضریک مینینگ مقدا آلاودیا

جدول  .7مقدار آلودگی قبل و بعد از تغییر در هر یک از پارامترها
ضریب
حساسیت نسبی
1
0/07
0/05

پس از تغییر

تغییر ()%

پارامتر

قبل از تغییر

Ecoli

Ecoli

پارامتر

Ecoli

پارامتر

1/65
0/11
0/08

4114/969
4179/314
4186/967

0/064
22
0/55

4183/827
4183/827
4183/827

0/058
20
0/5

ضریک مینینگ
فیکتو پخش
توا ضریک پخش

شکل  .6ضریب حساسیت نسبی پارامترهای مؤثر بر میزان آلودگی

از آنیلیز حسیسیت ییدشد نتیج ماشاود کا ضاریک
مینینگ تأثیر زیید بر مدلسیز پخش و انتقایل آلاودیا
دا د .بی فرض اینک محدودۀ انتخیبشد برا کیلیبراسیو
مدل بتواند نمییندۀ کا ودخیناۀ کای د بیشاد ،مااتاوا
پی امترهی ییدشد ا د مدلسایز کا ودخینا اامایل
کرد .البت  ،چنینچ جنس بستر ودخینا  ،پوشاش ییایها
بستر و اواما دیگار مارثر بار ضاریک مینیناگ د طاول
ودخین تغییر محسوسا داشت بیشد ،ماتوا ای ضاریک
ا برا مقط مو د نظر تغییر داد.

بحث و نتیجهگیری
بی توج ب اینک ودخین هی یکا از منیب مهم تاأمی کننادۀ
آب شرب شاهرهی ،وساتیهی و همچنای  ،ا اضاا کشایو ز
هستند ،ک د مقیم تأمی کنندۀ آب شرب ،کیفیت ایا آب
بسیی اهمیت دا د .بنیبرای  ،آییها از ساالمت آ و ا های
اقتصید تصفی و پی یش آب بیید با اناوا یاك ضارو ت،
بیشتر مو د توج قرا ییرد .د ای مطیلع ودخیناۀ کای د
کا د زماای هاای بهاار بااردا طااا ساایل یکااا از مناایب
تأمی کنندۀ آب شرب شهر مشهد است ،بر سا شد اسات.

قزل سوفلو و همکاران :ارزیابی رفتار خودپاالیی رودخانهها با استفاده از مدلسازی تکبعدی عددی

قیبلیت خودپی یا و اضمحالل آلودیا د ودخینا بساتگا
ب شرای آ از لحیظ فصلا و موقعیت زمینا طا شابین وز
دا د .شرای فصلا ب لحیظ تغییرات د میزا آو د ودخین
ازجمل پی امترهی مرثر بر فتی خودپی یا است ک د ایا
تحقیق ب آ پرداخت شد است .مای های بهای و تیبساتی
ب ترتیک ب انوا معرف می هی تار و خشاك سایل د نظار
یرفت شد است کا با لحایظ حسیسایت کیفیات آب د
می هی کمآبا تمرکز تحقیق و آزمییشهای بیشاتر و مای
خشااك ساایل (مردادماای ) واق ا شااد و باار اساایس نتااییج
آزمییشهی انجیمشد د ای می  ،مدلسیز صو ت یرفتا
است .د خو ییدآو است تعداد نمون هی اخذشاد بارا
مشخص کرد آلودیا ودخین د ای تحقیق نُ ادد باود
است ک ب دلی زیید بود هزینۀ آزمییشهی ب همی تعداد
نمون بسند شد است .بدیها است هر چ تعداد نمونا های
بیشتر بیشد ،نتییج مدلسیز ب واقعیت نزدیكتر است.
صحتسنجا مدل نیز بر اسیس تغییرات آلاودیا د دو
بیزۀ انتهییا صاو ت یرفتا اسات و نتیجاۀ مطلاوب زماینا
حیص شد است ک خطی ای تغییرات با کمتاری حاد
برسد .د پ وهشا محجوبا و همکی ا ( )2020با بر ساا
غلظت انیصر سنگی و ساما د پاییی دسات بیطلا های
معدنا مس سونگو و تأثیر بستر آهکا ودخین بر کایهش
غلظت آ یند های پرداختناد ،مشاخص شاد کا پراکنادیا
غلظت انیصر سنگی د آب بی سوب مرتب اسات و تحات
تأثیر تغییرات pHقرا دا د و افزایش  pHد نتیجاۀ واکانش
آب بی سنگهی آهکاا د بساتر ودخینا موجاک افازایش
توا خودپی یا ودخین ماشود ک هم استییا بای پا وهش
کنونا د زمینۀ پییش  pHد منایطق آهکاا و کی ساتا ا
نشی مادهد ] .[24سریلزایا و همکی ا ( )2019ب پاییش
کیفاا ودخیناۀ کای د بای اساتفید از شایخص NSF WQI
پرداختند .نتییج پا وهش آنهای بیای مااکناد کا تاأثیرات
کی بر ا اضا د طول ودخین ا تبی مستقیما بای اواما
آلود سیز منطقا دا د و شایخصهای فیزیاك و شایمیییا
تغییاارات لحظ ا ا ا یاازا ش ماااکنااد ک ا ای ا موضااو
تأییدکنندۀ نتییج پ وهش حیضر است .همچنی  ،د محدودۀ
ودخینۀ کی د ب بر سا سالمت اکوسیساتم بای اساتفید از
شیخص یکپی چگا زیستا پرداخت شد و د چهی ایساتگی
پی امترهی فیزیکا  EC ،DO ،pHو دمی انداز ییر شادند.
نتییج بیینگر ای بود ک فق د یك ایستگی ب دلی فیصالۀ
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د خااو توجاا از وسااتیهی شاایخص کیفااا د وضااعیت
مطلوبتار قارا دا د و همبساتگا مثبتاا بای شایخص
1
یکپی چگا زیساتا  B-IBIبای پی امترهای دمای pH ،و EC
مشیهد شد است ک د خودپی یا ودخینۀ کی د نیز تأثیر
زیید نیز دا د ] .[25حیاد زاد و محمادزاد ( )2012با
بر سا لیتولون حوضۀ آبریز کی د و ا تبی آ با کیفیات
آب ودخینۀ منطق پرداختند .همای یونا کا د پا وهش
حیضر بیی شد است ،کی ستا بود منطق ب دلی انحالل
کیناهی کربنیتۀ کلسیت و دولومیت ا تبای مساتقیما بای
کیفیاات و خودپاای یا ودخینااۀ کاای د نیااز دا د ] .[26د
پ وهشا محمود و همکی ا ( )2010ب مدلسیز ضریک
زبر مینینگ بی استفید از داد هی دان بند بخشاهییا از
بستر ودخین و انداز ییر دبا د جریی هی مختلو و بای
استفید از ابطۀ بی نز پرداختند ک نتاییج با دساتآماد از
پ وهش آنهی بی مدل اادد  MIKE11نیاز همخاوا اسات
] .[27همچنی  ،کیفیت آب بی ندیا د حوضۀ آبریاز کای د
تأثیر زیید بر کیفیت آب ودخین ندا د ،و فق منشاأهییا
مینند کودهی کشیو ز و لیتولون منطق تأثیر زیاید بار
کیفیت آب ودخین دا د ک ب دلی کایهش دباا ودخینا
د فصول یرم شیهد افزایش آلاودیا آب ودخینا هساتیم.
البت  ،باشك ب دلی کی ستا بود منطق و انحالل اوام
آسیکزا انساینا د آب ودخینا  ،افازایش خودپای یا د
فصولا ک دبا افزایش مااییباد ،دیاد مااشاود کا ایا
موضو مو د تأکید پ وهش حیضر نیز اسات [ 26و  .]28د
تحقیق حیضر بی استفید از مدلسیز ادد و تعمیم نتاییج
آ ب کا ودخیناۀ کای د ضاریک زبار مینیناگ د بایزۀ
بر ساشد برابر بی  0/058محیسب شد .بی مدلسیز ادد
و مقییسۀ نتییج ادد بی مقیدیر انداز ییر مشخص شاد د
می خشك سیل مقدا ضریک زوال آلاودیا برابار بای  0/08و
فیکتو پخش برابر بی  20و توا ضریک پخاش برابار بای 0/5
است .همچنی  ،د می تر سیل ضریک زوال برابر بی  0/207و
فیکتو پخش برابر بی  5و توا ضریک پخش برابر بی  2اسات.
بی افزایش دبا و تواتر آ بر میزا توا خودپای یا ودخینا
افزود ماشود .نتاییج بر ساا سانی یوهای مختلاو نشای
مادهد امکی ا الۀ یك ابط بی میزا آلودیا د پییایب و
شرای هید ولونیکا د ودخین فراهم خواهد آمد.
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همی یون ک بیی شاد ،ضاریک خودپای یا ودخیناۀ
کی د کم است و ای ودخین قیبلیات و ظرفیات کماا د
اضمحالل آلودیاهی وا دشد ب خاود ا دا د .از طرفاا،
بی بر سا اوام مرثر بر شد کلیفرم مشخص شد ک دمای،
تشعش نو خو شید ،طوبت ،د جۀ اسیدیت و ب خصاوص
اکسی محلول د آب تأثیر بسیی زیاید بار مارگومیار
کلیفرم دا ند .مهمتری منبا تولیاد آلاودیا د ودخیناۀ
کی د  ،وساتیهی حیشایۀ آ و با خصاوص چارا و اباو
دامهی مربو ب ای وستیهی از حیشی و ارض ودخینا
است .بنیبرای  ،اولی ا جلوییر از آلودیا آب ودخین ،
تمهید ا حلا ب منظو ابو دام از ودخین بدو تمایس
باای آب و د ا ای حاایل اسااتفیدۀ دام از آب ودخین ا باارا
آبشخو است( DO .اکسی محلول د آب) کا وجاود آ
بیاث افزایش د خو توجا مارگومیار کلیفارم و افازایش
ضریک خودپی یا ودخین مااشاود ،طاا نمونا ییار و
حتا د دو هی مختلو نمونا باردا میازا آ تغییار
نکرد اسات و ایا با دلیا اادم هاوادها منیساک آب
ودخین است .ایا موضاو د ماو د  pHآب نیاز صایدق
است .تغییرات  pHو انحراف آ از حیلت خنثا تأثیر بسیی
زیید و نیبود کلیفرم دا د .امی د مو د  pHبا دلیا
تأثیر بر کیفیت آب ،شیید نتوا ا حلا املاا ا الا کارد.
بنیبرای  ،ب نظر ما سد د مو د ودخیناۀ کای د تنهای ا
برا افزایش ضریک خودپی یا ودخین  ،افازایش اکسای
محلول د آب و نیز مهامتار و اقتصاید تار ،جلاوییر از
آلود شد آب است.
برا جلوییر از آلود شد آب ودخینا د محا
وسااتیهی بی دساات و پااییی دساات مااتااوا با ا الاۀ
اهکی هییا نیز پرداخت؛ از آ جمل احداث دو ادد پا
فلز د مح هی تنگشدیا موضعا ودخین  ،یکا د
بی دست و دیگر د پییی دست وستی مخصاوص اباو
دام و مجیب کرد دامدا ا برا اباو دام فقا از و
ای پ هی .همچنی  ،احداث آبشخو هی طولا د حیشیۀ
ودخین و د دو طرف آ نزدیك پا های احاداثا ،با
قسما ک آب پس از انشعیب یرفت از ودخینا د ایا
آبشخو هی جی شود و د پییی  ،ب ودخین بریردد و یی
ب منظو آبیی ا اضا حیشیۀ ودخینا اساتفید شاود.
افزایش اکسی محلول د آب ودخینا  ،از مهامتاری و
مرثرتری ا هی برا افزایش ضریک خودپای یا ودخینا
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است .بدیها است اقدام برا افزایش اکسی محلول آب
ودخین جدا از هزین بار باود آ  ،بییاد د نقایطا از
ودخین صو ت ییرد ک پس از آ ودخین فرصت کیفا
برا اضامحالل آلاودیا داشات بیشاد .با بیای دیگار،
طرحهی کیهش آلودیا از طریق افزایش اکسی محلول
د آب ودخین بیید بیشاتر د نقای بی دسات ودخینا
اجرا شوند .البت  ،اجرا ای طارحهای د صاو ت نباود
محدودیتهی میلا د تمیم طول ودخین مارثر خواهاد
بود .همچنی  ،افزایش اکسای محلاول د آب از طریاق
احداث سیز هی تثبیات بساتر د داخا ودخینا و یای
ایجید آبشای هی مصانواا د دو طارف ودخینا میسار
است .پس ،برا افزایش ضریک خودپی یا بیید د طاول
ودخین ب شک منیسبا جریی آب متالطم شود.
سپاسگزاری
د پییاای  ،از شاارکت سااهیما آب منطقاا ا خراساای
ضو ب دلی حمییت میلا و معنو و د اختیای قارا
داد داد هی برا پ وهش کای برد صامیمین قاد دانا
ما شود.
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