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 خالصه
در  بی نقش مهمیآتم های اکوسیستم های رودخانه ای عامل موثری در توسعه یافتگی مراکز و سکونتگاههای انسانی بوده و از دیر باز اکوسیس

متضمن  جود دارد کهوای آبی هتوسعه یافتگی جوامع زیستی و اکوسیستم پیرامون آن دارد. از دیدگاه توسعه پایدار، نگاه ویژه ای به اکوسیستم 

ستم ها ن نوع اکوسیرفته ایود حیات است و هر گونه توسعه ای بدون توجه به  این نوع اکوسیستم ها ، محکوم به فنا است. در کشور های پیشوج

ها موجب  وع اکوسیستمد این نهمواره بصورت مستمر و منظم مورد پایش قرار می گیرد که در این میان توان خود پاالیی اکوسیستم ها و ظرفیت بر

ار ناشی از انسانی( و بصنوعی )مبود شرایط این نوع جوامع در مقابله با تخریب ناشی عوامل طبیعی می باشد ولی در شرایطی و به علت دخالتهای به

ایش بیل ایران پقایی از آن  بیش از ظرفیت برد زیست محیطی اکوسیستم مذکور، سرنوشت این نوع اکوسیستم ها رو به فنا می باشد. در کشوره

ر در دهای آماری  ای خالءکوسیستم های رودخانه ای بصورت منظم و مرتب در بسیاری موارد وجود ندارد یا بصورت خیلی کم می باشد و یا دارا

 و داده ها وری اطالعاته گرد آبداده های موجود می باشد، علت این امر می تواند به خاطر نبود ایستگاههای پایشی کافی ، بحث هزینه های مربوط 

ی توان با ه کرده که ماستفاد ، عوامل اقلیمی و غیره می باشد. در این موارد می توان از مدل های شبیه سازی و در راستای بهبود چنین شرایطی

و بلند مدت  زمانی میان ازه هایاستفاده از میزان اطالعات و داده های موجود و در دسترس ، وضعیت حال را مشاهده کرد و روند رو به آینده در ب

 ر باشد.ید و موثبی بخصوص رودخانه ها می تواند بسیار مفآمدت را پیش بینی و شبیه سازی کرد که در مدیریت جوامع اکوسیستم های 

 
 رودخانه ها - ستیز طیمح -منابع آب  -شبیه سازی  - مدیریت کلمات کلیدی :

 

 

 مقدمه   -1
 

فیت و ول کنترل کیللی مسئمحافظت از رودخانه ها و پاکسازی آنها در سال های گذشته یه طور ویژه مورد توجه سازمان های ملی و بین الم

نده اصلی ، تامین کن ودخانهحفاظت منابع آب قرار داشته است.این موضوع در مناطقی که شهر ها و صنایع بزرگ در نزدیکی رودخانه قرار دارند و ر

ن های اتعیین راندم یستم ،سازهای آبی می باشد، به جهت حفظ سالمت عمومی ، بیشتر مورد توجه قرار داشته است. کنترل االینده های ورودی به نی

ز اصلی ترین م ، اپاالیی سیستیت خودتصفیه آالینده ها با استفاده از مدل های بهینه سازی و شبیه سازی و استفاده از تجهیزات ویژه برای باالبردن ظرف

ت تخطی از اهش شدکمسائل در مدیریت کیفی رودخانه ها می باشد. به طوری که اهدافی چون رعایت استاندارد های کیفیت آب در رودخانه ، 

اصلی تعیین  فنه ها ، هدی رودخادر مدل سازی کیف استاندارد ها و تامین نیاز های آبی با کیفیت مورد نظر تا حد امکان مورد توجه قرار می گیرند. 

 ارتباط بین مشخصات هیدرولوژیکی ، شیمیایی و بیولوژیکی سیستم رودخانه ای است.

که  های مناطق مختلف فصلی بوده و کمبود آبیهای سطحی خصوصاً در کشور ما که اکثر رودخانهبا توجه به اهمیت و حساسیت امر مهار آب

های بلندمدت و استفاده بیشتر و ریزیهای آبی جهت برنامهآوردن رفتار رودها و شریانیی و به مدل دردر پهنه وسیعی از کشور وجود دارد ، نیاز به شناسا

ها ، های هیدرومتری ، نواقص موجود در آمار اکثر این  ایستگاهشود . جدیدالتاسیس بودن بیشتر ایستگاههای آنها عمیقاً احساس میبهتر از پتانسیل

و همه دالیل بیشتر و  های سطحی همههای زیرزمینی و لزوم توجه بیشتر به آبمناطق خشك ، وضعیت بحرانی برداشت آب قرارگرفتن بیشتر رودها در

 بخشد .تر میهای آبریز کشورمان جلوه و نمودی کاملدر حوزه بینی و تولید آمار مصنوعیباشد که به مقوله پیشتری میظریف



 

 پایداراولین کنفرانس بین المللی آب، محیط زیست و توسعه 

                             1395مهر  8تا  6دانشکده فنی، دانشگاه محقق اردبیلی، گروه مهندسی عمران،                          
 

2 
 

طبیعی  وتحوالت ربه دلیل تغیی همچنیی . گیرد می شکل ومکان زمان بستر در مختلف های فرایند تاثیر تحت ها رودخانه رفتارجریان

 شناخت است یهیبد .گردد می تغییر دستخوش جریان دائماً الگوی شود، م ایجاد رودخانه مسیر ودرطول آبریز بشردرحوضه بدست که ومصنوعی

 حداقل دربه موثری شنق تواند می ها، دررودخانه هیدرولیك رخدادهای بین وهمچنین پیش جریان برشرایط آنها ازتغییرات ناش وآثار ها پدیده

 بود. خواهد ضروری رسوبر تحلیل برای مناسب ابزاری انتخاب برآن موثر وعوامل ها پدیده ای شناخت جهت .ایفا نماید ضایعات و خسارات رساندن

 به نیاز بدلیل ی فیزیکیها مدل از استفاده  .کنند می  ایفا نقش مناسب ابزار بعنوان وریاضی فیزیك مدلهای ها، رودخانه جریان درتحلیل

 مدلهای توسط توان می را رودخانه مهندس مسائل از دلیل بسیاری همین به . شود نمی توصیه آزمایشات انجام طوالنی وزمان زیاد هزینه وسیع، فضای

بر  حاکم دیفرانسیل تمعادال حل عددی روشهای از وبا استفاده کم صورت به فیزیك فرآیندهای ، ریاضی مدلهای در . داد قرار بررسی مورد ریاضی

 .شوند می سیال، تحلیل جریان

 تا است شده وجبم دیگر سوی از هیدرولیك جریان بر حاکر معادالت حل تکنیکهای در پیشرفت و سو یك از ای رایانه سیستمهای توسعه

 بر در را کاربردی های هجنب از وسیع دامنه مدلها این . گردد ارائه ای مختلف رودخانه های پدیده سازی شبیه جهت متعددی ریاضی مدلهای امروزه

 . برشمرد میتوان را … و رسوب انتقال بررس جریان، هیدرولیك خصوصیات مطالعه سیالب، بندی پهنه یابی سیالب، روند جمله آن از که می گیرند

 

 

 ی تحقیق یافته ها  -2
 

 آن کیفیت با ارتباط و جریان های لفهؤم -2-1

 

 لفهؤم 5 شامل که نهرودخا یك طبیعی جریان رژیم جائیکه تا باشد، می طبیعی جریان مبنای بر شده انجام تاکنون که علمی تحقیقات اعظم قسمت

 اکوسیستم سالمت و یستیز تنوع حفظ در مرکزی فاکتور یك عنوانه ب است، تغییرات وشدت زمان دوام، مدت فراوانی، اندازه، پذیری، تغییر کلیدی

 مانندی )مغذ مواد :ادد قرار نظر مد را زیر های پارامتر بایستی محیطی زیست جریان به اختصاص جهت آب کیفیت ارزیابی در[، 4]است شده شناخته

 آب وکیفیت جریان بین متقابل راتاث ،، ...(ها پساب ها، فاضالب) کننده آلوده منابع (،معلق رسوبی مواد ی،شور دما، موادآلی، ها، فسفات و ها نیترات

 . دارد رودخانه در آب منبع و رودخانه بستر ژئومورفولوژی به بستگی خود که

 

 

 رودخانه زیستی جوامع -2-1-1

 

 آن مهم بسیار نقش بیانگر عواق در که آن جریان رژیم یعنی دارند کیدأت رودخانه اکوسیستم از لفهؤم یك بر عمدتاً جریان، ارزیابی های روش بیشتر

 و ماهیت تعیین در یستیز های کنش برهم و زیستی غیر عوامل دیگر نقش که ماند می باقی چنان هم پرسش این اما .است اکوسیستم شرایط و ءبقا در

 عبارت باشد داشته خانهرود زیستوران بر مهم اثری تواند می تغییر صورت در که (آبدهی میزان از غیر) زیستی غیر عوامل چیست؟ اکوسیستم طبیعی

 . رسوب بار و دما، آب، شیمی : از است

 

 

 ها رودخانه آب بندی طبقه -2-1-2

 
 شرب، جمله از فیمختل های کاربری تواند می رودخانه آب کرد. بندی طبقه آنها آتی یا فعلی کاربری نوع اساس بر توان می را ها رودخانه

 باشد.  داشته غیره و تفریحی صنعتی، کشاورزی،

 برای نیندازد، خطر به را انسان سالمتی که این بر عالوه باید و می گیرد قرار انسان استفاده مورد مستقیم طور به که است آبی شرب، آب 

 که نیست معنی بدین امر این حال عین در باشد. درشت و ریز ذرات وجود بدون یعنی زالل و مزه، و بو رنگ، از عاری یعنی گوارا، کننده مصرف
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 الزامات سری یك از باید بلکه باشد؛ شهری آب توزیع شبکه در موجود شرب آب همان کیفیت شرب کاربری با رودخانه آب برای نظر مورد کیفیت

 .باشد متفاوت تواند، می آب تصفیه فرآیندهای نوع به توجه با شهری هر برای که کند تبعیت کیفی و کمی

 .باشد خاصی محدوده در پتاسیم و سدیم، کلراید، مانند ها یون از بعضی غلظت باید کشاورزی آب در

 .شود می محدود شیمیایی مواد از بعضی غلظت آن با متناسب که است صنعت نوع تابع صنعتی، کاربری با آب یتفکی

 برای تواند می تفریحی کاربری با آب منابع است. توجه مورد ها میکروارگانیسم غلظت قایقرانی، یا شنا مانند تفریحی کاربری با آب رای

 سالمتی خطرات .شود تفادهاس ماهیگیری و قایقرانی مانند مستقیم غیر تماس یا آب روی اسکی و شنا مثل آب، با مستقیم تماس با انسان های فعالیت

 از ناشی بیماری های و ها آسیب نیز و شوند می منتقل ها پاتوژن توسط که عفونت هایی شامل تفریحی، های آب با انسان مستقیم تماس با مرتبط

 است. آب شیمیایی و فیزیکی های ویژگی

 

 

 1آب کیفیت معیارهای -2-1-3

 

 آن ها، ضاءار که است آبی توده شرایط از توصیفی یا و آب کیفی های ویژگی مشخص، آالینده یك غلظت از میزانی آب، کیفیت معیارهای

 برخی در و انسان سالمت آبزیان، حیات آن، از تخطی عدم صورت در که باشد غلظتی تواند می معیار .سازد می ممکن را آب شده تعیین کاربری

 .شود می حفظ زیادی ایمنی با شده تعیین کاربری کلی طور به و وحش حیات موارد

 صورت به یا و باشد استانداردها تدوین و استخراج اساس و کند بیان را مطلوب شرایط ،2توصیفی عبارت یك صورت به است ممکن معیار

 توصیفی یا عددی صورت به معموالً معیارها این .شوند تدوین ویژه شرایط برای یا و عام طور به است ممکن آب کیفیت معیارهای .شود بیان 3 عددی

  .می شوند بیان

 می اهمیت حائز انسان یسالمت بر آالینده ها بالقوه تأثیر از جلوگیری برای یا و شده شناخته سمیت علت که مواردی برای عددی معیارهای

 از ناشی سمیت کردن محدود جهت معموالً که  "سمیت از عاری" توصیفی معیار مثل هستند؛ مهم نیز توصیفی معیارهای شوند. می استفاده باشند،

 .شوند می بیان صخا های ویژگی "از عاری" صورت به توصیفی معیارهای کلـی، طـور بـه .روند می کار به آبزی های گونه بر آالینده تخلیه

می  داده شخیصت الزم معین کاربری حفظ برای که اعدادی دیگر یا و سمیت واحد غلظت، میزان، صورت به که هستند مقادیری عددی معیارهای

 .شوند می بیان شوند،

 

 

 استانداردهای کیفیت آب -2-1-4
 

بول و نیز قردهای قابل ستانداای منابع آب، به ویژه در چارچوب مدیریت استراتژیك جامع، مستلزم سنجش عملکردها و اقدامات در مقابل یمدیریت کارا

 ـدوین ضوابطآب، ت تدوین معیارهایی جهت ارزیابی و پایش تحقق استانداردهاست. استانداردهای کیفیت آب با مشخص کردن کاربری های توده

 و ایجاد تمهیدات و تدارکات حفظ کیفیت آب در مقابل آلودگی، اهدافی را برای توده آب تعریف می کند. حفظ کاربری 

آب است.  ظ کیفیتاستانداردهای کیفیت آب، تفسیری از معیارهای کیفیت آب به شکل قابل اجرای قانونی و مرتبط با اهداف کلی حف

بیـان شوند  د به صـورتیردها بایمالحظات بهداشتی از معیارها استخراج شوند. در حقیقت، استاندااستانداردها ممکن است بر اساس عامل هایی غیر از  

ب ها( قابل احلی و تاالهای س که امکان اندازه گیری های کمی داشته باشد و برای منابعی مانند آب های سطحی )رودخانه ها، دریاچه ها، خورها، آب

ـاص یا خت بـوم های یت زیسممکن است از محلی به محل دیگر متفاوت باشند که از مـالحظات اقتصـادی، اهم اعمال باشند. استانداردها و معیارها

 سطـح بهـداشت مورد نیاز برای منبع خاص ناشی می شوند.

                                                 
1 Water Quality Criteria 
2 Narrative Criteria 
3 Numeric Criteria 
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 در استانداردها .نددار فراوانی اهمیت سطحی های آب منابع احیاء و حفظ به کمك در خود اساسی نقش واسطه به آب کیفیت استانداردهای

 یا فعال معدنی های کارگاه خروجی یا ها رواناب کـافی، تـصفیه بـدون فـاضـالب تخلیـه همـچون مسائـلی از ناشی آب کیفی مسایل تشخیص

 .کنند می یکمك اساس نامناسب، گیاهی پوشش واسطه به سواحل فرسایش و کشاورزی های زمین از شیمیایی مواد و کودها رسوبات، متروك،

 :مانند  هایی فعالیت کنند؛ می کمك نیز آب کیفی شـرایـط حفـظ و دستیـابی جهـت در ها فعـالیت به استانداردها 

 طه ای؛غیر نق حاکثر بار کل روزانه: سهم بندی بار مواد زائد برای منابع نقطه ای و سهم بندی بار برای منابع آالینده -

 برای داف متصوراه تحقق برای مدیریتی های فعالیت و ساختار ایجاد گذاری، قانون مستلزم که آب منابع کیفیت مدیریت های طرح -

 .است آب منابع

 ترکیبی یا آالینده یك زا ناشی بالقوه سوء آثار ابتدا که است این زیست محیطی، منابع سایر مشابه آب، کیفیت استانداردهای تدوین نگرش

 و مقررات کردن زامیال برای قانونی گردد. اقدامات می تعیین آالینده ها آن میزان کاهش اجرایی قابلیت سپس و شده ارزیابی آالینده ها از

 بین نظر تبادل مستلزم امر این .دباش اجرا قابل نیز اقتصادی و فنی لحاظ از و بوده دفاع قابل حقوقی جنبه از هم و علمی لحاظ از هم باید استانداردها

 .است گذاران قانون و مقررات این از متأثر های گروه و افراد

 

 

 ها رودخانه آب کیفیت و سالمت حفظ به مربوط های نگرش -2-2

 زیستی ارزیابی نگرش  -2-2-1
 

 در متعددی محاسن آبزی های هگون از استفاده. گیرد می قرار استفاده مورد ها رودخانه شرایط ارزیابی در گسترده طور به زیستی، پایش های برنامه

 می ثیرأـت محیط یمیاییش و فیزیکی کلی های ویژگی از آبزی زیستی جوامع که جا آن از. دارد ای رودخانه پیچیده های بوم زیست کیفیت ارزیابی

 [.6]دهند می نمایش را ای رودخانه وسیستمـاک یـکل رایطـش زیـآب زیستی های ودهـت طـشرای پذیرند،

 عواملی چنین گیری اندازه توان. بود متمرکز آب کیفیت شیمیایی -فیزیکی عوامل از استفاده بر ها رودخانه ارزیابی گذشته، های دهه طول در

 الیتـفع هـواسط هـب ها هـانـرودخ حوضه تمامیت و شناسی ریخت هیدرولوژی، تخریب حال، این با داشت؛ توجهی قابل پیشرفت صنعتی، کشورهای در

 های روش توسعه به نیاز شیمیایی، و فیزیکی /شناسی ریخت نـزمی یـابـارزی ددـمتع ایـه روش ودـوج مـرغ یـعل. داشت ادامه چنان هم انسانی های

 عملی و علمی های روش دنبال به ها اکولوژیست امروزه اینرو، از. دارد وجود زیستی قالب در مزبور های روش بین ارتباط برقراری و دقیق ارزیابی

 .هستند جاری های آب 1(EI) اکولوژیکی تمامیت ارزیابی

 

 آب کیفیت بر مبتنی نگرش -2-2-2

 

 رعایت رغم علی که ها رودخانه از بخش آن برای ای ویژه های برنامه ،2آمریکا های آب آلودگی کنترل قانون در صفر تخلیه هدف رغم علی

 ای پایه پذیرنده، های آب کیفیت مواردی، نـچنی در. بود شده گرفته نظر در سازند، نمی وردهآبر را آب کیفیت استانداردهای تخلیه، استانداردهای

 .گردید استفاده فلپس  -استریتر اصلی ایده از قانون این در بنابراین،. باشد می تخلیه مقادیر تعیین برای

 برای .باشند می رتبطم ها، ماهی مانند زنده موجودات حیات حفظ با معموالً و هستند فرد به منحصر رودخانه، آب کیفیت استانداردهای

 آالینده مجاز بار حداکثر تخمین نظورم به مدل یك از بنابراین،. باشد متغیر لیتر بر گرم میلی 6 تا 4 از است ممکن متداول استانداردهای محلول، اکسیژن

 [.7] شود می استفاده استانداردها از تخطی بدون

 ابعاد به اول، لهأمس. پرداخت ها آن به باید اجرا از پیش که دارد وجود زیادی موارد لکن رسد، می نظر به ساده رویکرد، این که آن وجود با

 می انتخاب تابستان آب کم شرایط و شود می فرض دایمی شرایط رودخانه، آب کیفیت متداول های مدیریت در. گردد برمی استانداردها تحقق زمانی

 فرض ،تابستان آب کم شرایط در هااستاندارد حفظ با بنابراین. باشد می دیگر های دوره از تر بحرانی آب، منابع از بسیاری برای دوره این شرایط. شود

  .شد خواهند رعایت استانداردها نیز ایام سایر در شود می

 

                                                 
1 . Ecological Integrity 
2 . PL92-500, 1972 
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 1سود - هزینه تحلیل بر مبتنی نگرش -2-2-3

 

 وجود تمیز آب کیفیت انمیز آن داشتن توان دارد، وجود اگر یا و نداشته وجود آب کیفیت برای ای آستانه یا که است این بر فرض نگرش این در

 قبول لقاب آسیب میزان معقول طرق از حدامکان تا باید. است قبول قابل( مصالح و مواد گیاه، انسان،) جایی یك در آسیب از میزانی اساس این بر. ندارد

 .کرد تعیین را حد آن به ها آسیب کاهش برای الزم هزینه و

 

 

 آب کیفیت مقررات ارزیابی -2-3

 

  -کاربری اساس بر بندی قهطب مثالً -بندی طبقه از خاصی نوع یك در براین عالوه. است متفاوت مختلف کشورهای در ها رودخانه بندی طبقه نحوه

 صادیاقت های اولویت به توجه با ندتوا می کشور  هر مبتالبه، مشکالت و ملی های اولویت به بسته نیز آب کیفیت جنبه از. باشد می متفاوت ها رده تعداد

. است یکسان کشورها عمده رد معیارها از ای مجموعه حال عین در. کند متمرکز ها آالینده از خاصی نوع روی بر را مقررات کیدأت اقلیمی، وضعیت و

 :شود می زیر موارد شامل معیارها این

 بیشترین آب، فیتکی مدیریت رویکردهای محور عنوان به انسان سالمتی حفظ اهمیت به توجه با :شرب آب برای ایمنی ضریب بیشترین -

  .رود می کار به غذایی مواد مصارف و شرب مصارف برای استفاده مورد منابع مورد در حفاظت

 عین در. است ناپذیر اجتناب امری دستیابی قابل آب کیفیت میزان تعیین در اجتماعی و اقتصادی واقعیات کردن لحاظ :2کیفیت افت با مقابله -

  .باشد نمی دفاع قابل محدود جمعی اقتصادی منفعت های انگیزه با ملی های سرمایه بردن بین از حال،

 بارگذاری است، االترب نیز استاندارد حد از حتی آنها کیفیت که هایی رودخانه برای که است شده لحاظ مقررات در طریق بدین امر این

 .نیاید وارد ای صدمه آالینده گونه هر ورود از قبل آن پایه کیفیت به که باشد می مجاز حدی تا فقط آالینده

 معد مجوز معنی به امر ینا باشد، توجه قابل تواند می ها رودخانه خودپاالیی توان چه اگر :بارگذاری منابع خروجی کیفیت مقررات وجود -

 اضالبف کیفیت تا است شده یشیدهاند تدابیری ها، رودخانه به تخلیه مجوزهای قالب در خاطر همین به. باشد نمی ها آالینده تصفیه های سامانه ییآکار

 .باشد برخوردار مستمر صورت به خاصی کیفیت میزان از صنعتی و شهری فاضالب تصفیه های سامانه در شده تصفیه

 مربوط مفاهیم به نسبت دبای آب کیفیت بهبود و حفظ در دخیل انسانی نیروهای کلیه :اجرایی ضمانت عنوان به انسانی نیروهای توانمندی -

. نماید اجرا و فهمیده را آنها بتواند یزن ناآشنا فرد یك که نیستند ساده ارقام و اعداد سری یك فقط استانداردها دیگر عبارت به. باشند داشته کافی آشنایی

 و مقررات از تبعیت راییاج ضمانت تا کنند عمل یکپارچه و منسجم سامانه یك صورت به باید مدیریتی و کارشناسی کارگری، مجموعه خاطر همین به

 است برخورداری خاصی اهمیت از توسعه حال در کشورهای برای ویژه به امر این به توجه. شود مینأت آب کیفیت حفظ

 و کیفیت های شاخص تعیین آب، کیفیت مدیریت کالن سطح در شده گرفته کار به استراتژی -گرایانه واقع عملکرد عین در رویه وحدت

 هب دستیابی برنامه تدوین ذاریواگ و زدایی تمرکز طریق از ها خالقیت بروز امکان عملیاتی، سطح در. باشد می گیری اندازه و برداری نمونه های روش

 .شود می انجام محلی مقامات به آب کیفیت حفظ اهداف

 

 

 ها رودخانه خودپاالیی بر ثیرگذارأت عوامل بررسی و شناسایی -2-4

 

 شرایط نیز و ورودی های آالینده بار شدت و نوع به مربوط مختلف مکانی و زمانی عوامل تابع مختلف های رودخانه برای تحمل قابل بارگذاری میزان

 دها،ـینآرـف سازی دلـم راهـهم به یـررسـب تحت منطقه در پایش های داده ها، رودخانه خودپاالیی ظرفیت مطالعات در. است رودخانه داخل محیطی

 در. کنند می مینأت را مختلف منابع بین دئزا مواد بار بندی سهم به مربوط های گیری تصمیم در رانـدیـم به كـکم برای نیاز مورد کمی اطالعات

                                                 
1 . Cost-Benefit Analysis 
2 . Antidegradation 
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 و رودخانه به ورودی های آالینده بار بین معلولی و علت رابطه بتوان تا شوند می تلفیق یکدیگر با یندهاآفر به مربوط روابط سازی، مدل های فعالیت

 .کرد تعیین را آب کیفیت تغییرات

 یك خودپاالیی ظرفیت تعیین برای الزم اقدامات اولین از ها آالینده بارگذاری و رودخانه آب کیفیت بین معلولی -علت رابطه شناخت

 مانند زیستی -شیمیایی های ویژگی و دما پیمایش، زمان شیب، عمق، جریان، سرعت بده، مانند فیزیکی مختلف عوامل تابع رابطه، این. است رودخانه

 این تعیین در باید نیز مختلف های واکنش وقوع نرخ ها، ویژگی این بر عالوه. است نیتریفیکاسیون و ها جلبك تنفس و فتوسنتر بستر، خواهی اکسیژن

 زـنی ها شـواکن رخـن هـب است، اسـحس ها دهـآالین ارگذاریـب به که ای اندازه همان به آب انتظار قابل کیفیت موارد، بعضی در. گیرد قرار نظر مد رابطه

 مصرف های واکنش ثیرـأت تـتح ولـمحل یژنـاکس تـغلظ آن که در BOD/DO 1های واکنش اـب طهـراب در اًـمشخص رـام نـای. دـاشـب یـم اسـحس

 است، اتمسفری هوادهی و فتوسنتز مانند اکسیژن مینأت های واکنش نیز  و2 (SOD) رسوب، خواهی اکسیژن و نیتریفیکاسیون BOD توسط اکسیژن

 .باشد می صادق

 

 

 آالینده منابع های ویژگی  -2-4-1

 ای غیرنقطه و ای نقطه منابع
 

 ممکن ها آالینده. است ها آن بار و آالینده منابع نوع شناسایی رودخانه، یا و آبریز حوضه سطح در آب کیفیت سازی مدل در مهم اقدامات از یکی 

 آنها به 3ای نقطه منبع صورت این در که شوند، رودخانه وارد صنعتی و شهری فاضالب های خانه تصفیه خروجی لوله مانند مشخص محل یك از است

 رواناب مانند - رودخانه در وسیعی مکانی گستره در آبریز حوضه سطح از بارگذاری که است مواردی برای 4ای غیرنقطه منبع اصطالح. شود می اطالق

. است خاك و سنگ طبیعی هوازدگی و اتمسفری نشست زیرزمینی، های آب از نشت شامل دیگر مهم ای غیرنقطه منابع. شود می انجام -کشاورزی

  .شود می پذیرنده های آب کیفیت بر متفاوتی آثار موجب که است حاکم آلودگی منبع نوع دو این بر متفاوتی های مکانیزم

 ویژگی و زمین کاربری نوع. گیرد می صورت آبریز حوضه در سطحی رواناب طریق از ها رودخانه به ها آالینده ای غیرنقطه منابع بارگذاری

 به کاربری تغییر و زدایی جنگل مدت دراز روند. باشند می رودخانه به ای غیرنقطه بارگذاری میزان کننده تعیین عوامل از آبریز حوضه هیدرولیکی های

 لئمسا اهمیت درك ءارتقا با. شود می ها رودخانه به ای غیرنقطه بارگذاری در ای عمده تغییرات ایجاد باعث شهری، حومه و شهری کشاورزی،

 گسترده منابع این از ها آالینده بارگذاری کاهش جهت کشاورزی و شهری مدیریتی مختلف اقدامات جهان، در بارگذاری نوع این از ناشی آلودگی

 ترین مهم ای، غیرنقطه بارگذاری کاهش برای آبریز حوضه سطح در " 5مدیریتی اقدامات بهترین" کارگیری به. است شده اجرا و بررسی پیشنهاد،

 .است آب منابع کیفیت مدیریت استراتژی

 

 

 هیدرولیكی و هیدرولوژیكی هواشناسی، عوامل -2-4-2

 هیدرولوژیكی و هواشناسی عوامل
 

 های گیویژ ،(رودخانه بده) ژیکیهیدرولو شرایط تابع آالینده خودپاالیی. است رودخانه بده و آالینده بار نسبی میزان تابع بارگذاری یك موضعی اثر 

 ایه ویژگی نیز و آبریز حوضه یهیدرولوژ در بارش واقعه از ناشی تغییرات و فصلی تغییرات خاطر، همین به. است رودخانه پایه کیفیت و انتقال و حمل

 . باشد داشته بارش هواقع هر از بعد بالفاصله و حین در پذیرنده آب کیفیت بر متفاوتی خیلی ثیراتأت تواند می آالینده شدن شسته و تجمع

 و نشینی هت وجود، این با. یابد یم افزایش نیز خودپاالیی ظرفیت و انتقال شود، می زیاد معموالً انهـرودخ ریانـج دهـب که ارندگیـب واقعـم در

 هک مواقعی در. برساند بحرانی دح به را نقاط این در خواهی اکسیژن تواند می تر، کم نسبی سرعت با های مکان و رودخانه کف در ها آالینده انباشتگی

 .گردد لحاظ سازی مدل در باید بارش وقایع است، توجه قابل ای غیرنقطه منابع بارگذاری نسبی سهم

                                                 
1 . Dissolved Oxygen 
2 . Sediment Oxygen Demand 
3 . Point source 
4 . Nonpoint source 
5 . Best Management Practices 
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 پایه بده و هیدرولوژیکی خشك های دوره در ها آالینده تخلیه بر عمدتاً بیوشیمیایی خواهی اکسیژن سازی مدل و تحلیل موارد، اغلب در

 و آب شرایط در. دارد ساالنه و فصلی تغییرات پایه بده لکن است، ثابت نسبتاً خشك های دوره در ها آالینده تخلیه ترکیب و نرخ چه اگر. است متمرکز

 که حالی در شود؛ می مشاهده بهاری های باران و برف ذوب بارندگی، خاطر به بهار اوایل و زمستان فصل در معموالً ها رودخانه زیاد بده ایران، هوایی

 ،(زیاد دمای و ترقیق حداقل کم، بده) هوایی و آب و هیدرولوژیکی فصلی الگوهای این به توجه با. دهد می رخ پاییز اوایل و تابستان در فصلی 1کم بده

 به جریان شرایط ها دوره این در. باشند می آب کیفیت بر ها آالینده بارگذاری اثر حالت بدترین ارزیابی برای بحرانی های دوره پاییز اوایل و تابستان

 ارزیابی برای ریاضی سازی مدل در چون است؛ دارتر معنی دوره این در شده آوری جمع های داده ارزیابی و تحلیل. شود می نزدیك 2دایمی حالت

 .شود می گرفته نظر در ثابت نسبتاً ای نقطه منابع خاطر به دایمی حالت فرض رودخانه، در محلول اکسیژن

 رژیم نیز و مخزن از برداری بهره قاعده به بسته شود، می تنظیم باالدست در مخزنی( های)سد توسط جریان رژیم که هایی رودخانه در 

                                                                                                                 .باشد داشته وجود زمستان یا پاییز در است ممکن رودخانه کم جریان آب، تقاضای

. دهد می کاهش را ولوژیکیکا ءسو آثار بنابراین و شده کوتاه ماند زمان و اختالط مناسب شرایط ها، آالینده سریع حمل وجبـم زیاد دهـب

 ژناکسی غلظت بودن پایین انندم اکولوژیکی ءسو شرایط ایجاد باعث ها آالینده کند حذف کم، بده از ناشی زیاد ماند زمان با های رودخانه در برعکس،

 .شود می گرایی تغذیه مشکالت و مغذی مواد از سازی غنی محلول،
 

 

 هیدرولیكی عوامل -2-4-3
 

 در. است هیدرولیکی شیب و کف شیب و عرضی مقطع مساحت عرض، عمق، شامل دارند ثیرأت رودخانه یك در ها آالینده پیمایش زمان بر که عواملی 

 آزمایش انجام طریق از باید را اطالعات این موارد، دیگر در و است موجود هیدرولیکی شیب و 3پیمایش زمان مدت به مربوط اطالعات موارد، از بعضی

  .آورد دست به آب جریان داخل در رنگ تزریق از استفاده های

 هندسی تغییرات و دپاالییخو ظرفیت مطالعات در ،TMDL . شود می انجام کم بده شرایط در معموالً آب کیفیت بر ها آالینده آثار بینی پیش

 یادیز ثیرأت دو هر که شود می یانجر عمق و سرعت در تغییر باعث خود نوبه به بده تغییرات. شود بینی پیش باید نیز بده های نوسان از ناشی هیدرولیکی

 شیوه در. دارد وجود آتی رایطش برای جریان حرکت زمان و هیدرولیکی هندسه تعیین برای شیوه دو اساساً.دارند اتمسفر از رودخانه هواگیری ظرفیت بر

 .میگیرد قرار استفاده مورد زیر صورت به روابطی اول،

(1-1 )                                                                                                                           naQ=  V 

(2-1)                                                                                                                           mbQ=  H 

(3-1)                                                                                                                            fcQ=  W 

 :باشند می زیر شرح به عوامل فوق روابط در که

Q = ثانیه بر مترمکعب برحسب بده  

V = ثانیه بر متر برحسب سرعت  

H = متر حسب بر عمق 

W = متر برحسب عرض 

 نای به توجه با. کنند می تغییر هرودخان حوضه اندازه تغییر با ثوابت این. باشند می روابط نماهای fو  n، m  و رودخانه های ثابت cو  a ،b که

 ( A =W×H) قـعم در رضـع حاصلضرب نیز مقطع مساحت و باشد می ( Q = A×V) سرعت و مقطع مساحت حاصلضرب برابر رودخانه بده که
 :که ستا داده نشان مختلف های رودخانه براساس تجربه. است 1 برابر  ( m+ n + f) نماها جموعـم که داد شانـن توان می است،

 n = (5/0) 4وار نمونه(؛ 4/0 -6/0) گستره  

m = (4/0) وار نمونه ؛( 3/0 -5/0) گستره  

f = (1/0) وار نمونه ؛( 0 -2/0) گستره  

                                                 
1 . Low flow 
2 . Steady-state 
3 . Travel time 
4 . Typical 
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 رودخانه جریان دهب مقابل در (V) و سرعت (H)، عمق (A) مقطع مساحت مقادیر رسم باشد، موجود داده مجموعه یك از بیش که درصورتی
(Q) داد هدخوا نشان را نما مقدار ی،نمودارهای چنین شیب .سازد می فراهم را دیگر مقادیر برای ها کمیت این تعیین امکان لگاریتمی، تمام مختصات در.  

 های مدل از سیاریب در معموالً. شود می محاسبه مستقل صورت به مختلف های بده برای رودخانه رضـع و مق،ـع سرعت، دوم، یوهـش در

 .است شده تعبیه جریان سازی مدل برای پیوستگی و مومنتم معادالت بر مبتنی هیدرودینامیکی های مدل آب کیفیت

 زبری ضریب تخمین. است رودخانه زبری ضریب و شیب، عمق، سرعت، بین رابطه برقراری برای مانینگ معادله از استفاده ساده، روش یك

 .[5]است قبلی روابط نماهای و ثوابت تخمین از تر ساده معموالً

 

 

 آب اکولوژیكی و زیستی شیمیایی، فیزیكی، عوامل -2-4-4

 

 و معلق جامدات های دلم آب، کیفی ءاجزا دیگر خالف بر. دارد طوالنی سابقه ها رودخانه در محلول و معلق جامدات انتقال و ها واکنش بررسی

 بر زیست محیط مهندسان صلیا های فعالیت تمرکز امر این دلیل. زیست محیط مهندسان تا اند یافته توسعه آب منابع مهندسان توسط تر بیش آب محلول

 حوضه و هیدرولوژی در که رنددا ای غیرنقطه اءمنش تر بیش محلول، و معلق جامدات از ناشی مشکالت که حالی در است؛ ای نقطه آالینده منابع کنترل

 طیمحی زیست لئمسا دیگر از رت کم بسیار محلول و قـمعل امداتـج تغییرات آن، بر الوهـع. گیرند می قرار آب منابع مهندسان بررسی مورد آبریز های

 .است فیزیکی انتقال واسطه به تنها آنها تغییرات موارد، تر بیش در و پذیرند ثیرأت شیمیایی و زیستی های واکنش از

 

 

 مفاهیم مدل سازی کیفی منابع آب -2-5
 

کند. این  د مطالعه میقه مورقبل از هر فرآیند مدل سازی سواالتی در ذهن ایجاد می شود که او را ملزم به بکارگیری شیوه هایی در مدل سازی منط

می  دلی و تأیید م، خروجسواالت مشتمل بر نیازهای  بکارگیری مدل، استفاده از یك مدل خاص منطبق با شرایط منطقه، ورودی مدل، تعیین مرزها

های  ی آنها پاسختی براباشد. در هر کدام از این مراحل، سواالت کلیدی به قرار ذیل موجود است که شخص قبل از شروع فرآیند مدل سازی بایس

 مناسبی را پیدا نماید: 

 

 نیاز منطقه به مطالعات کیفی

ابراین می شود. بن دی صرفر منطقه است که هزینه و زمان زیاواضح است که مدل سازی نیازمند فعالیت تیمی از متخصصان تئوریکی و آزمایشگاهی د

که اوالً  ا خواهد کرددی پیدابتدا بایستی مشخص شود که آیا این کار توجیه اقتصادی دارد یا خیر. بدیهی است که این مسأله، زمانی توجیه اقتصا

 دیل شده باشد. مشکالت کیفی آب در منطقه موجود باشد و ثانیاً به یکی از معضالت منطقه تب

 

 مشخصات مدل انتخابی

هم است. مالعه بسیار ورد مطمبا توجه به گسترش علم مدل سازی مخصوصاً در مسائل آبی و زیست محیطی، انتخاب مدل مناسب با توجه به شرایط منطقه 

ط منطقه حیح از شراید درك صباشد، همه نیتزمناین که مدل عددی با صحت سنجی های آزمایشگاهی استفادهشود و یا این که ابعاد مدل بایستی چگونه 

 می باشد که بایستی قبل از شروع، روی آنها مطالعه شود. 

 

 سازی ههای شبی ورودی مدل

از بایستی به رحله، مدل سمر این آنچه مسلم است هر مدلی نیازمند ورودی های معتبری است تا بر اساس آنها خروجی های قابل اعتمادی هم ارائه دهد. د

 تعیین می گردد.  ه ایای منطقهعالیت فدنبال اطالعاتی باشد تا با آنها خصوصیلت سیستم را تعیین کرده و بتواند مدل را اجرا کند. این مشخصات با انجام 
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 مرزهای مدل 

خطای  شرایط مرزی ر مورداز مهمترین بخش های دیگری که بایستی در مراحل ابتدایی، مطالعه شود شناخت شرایط مرزی می باشد. برداشت نادرست د

دا می دی پیا اهمیت زیار مرزهدزیادی ایجاد می کند. از آنجا که نرخ تغییرات غلظت با جمعیت در نقاط مختلف می تواند متفاوت باشد مطالعه شرایط 

ست ول آنالیز دطزی در نماید. چه در مورد نوع جریان و چه در مورد تغییرات غلظت بایستی شرایط مرزی را به خوبی مشخص کرد. اگر شرایط مر

گر آنکه عاملی میچیده نیست پزیاد  نخورده باقی بماند از آن می توان به عنوان یك عامل کنترل کننده هم استفاده نمود. در مورد تغییرات غلظت در مرز

ستی مد نظر قرار ت جریان بایان سرعدر آنجا وجود داشته باشد که این تغییرات را در طول زمان تغییر دهد. همچنین تغییرات سرعت و تأثیر مرزها بر میز

 گیرد. 

 

 تأیید مدل و بررسی کیفیت جواب ها

آینده را در  وانند وضعیتآن بت شبیه سازی از آن بهره می برند تا به وسیله بیان سیستم های طبیعی با معادالت ریاضی تکنیکی است که اکثر مدل های

سیستم های طبیعی،  وجه به تنوعتین با منطقه پیش بینی کنند. اما آیا این معادالت می تواننددرك صحیحی از منطقه مورد مطالعه به ما بدهند یا خیر. همچن

اشد اما در انتها ابق داشته بعیت تطگرچه که در طول دوره مدل سازی پارامترهایی از مدل بایستی با واقصحت عملیات مدل بسیار مهم می باشد. بنابراین ا

ل سازی و ه موازات مدبایستی باین سوال برای مدلساز مطرح استکه مدل تا چه حد توانسته در مدل سازی واقعیت، موفقیت کسب کرده باشد. از این رو 

اهی هم با آن ایج آزمایشگند، نتیشگاهی و نمونه برداری انجام گیرد تا در مورد همان پارامترهایی که مدل بیان می کراه حل های عددی، کارهای آزما

ا به آزمایشگاه و هتقال نمونه نین انمقایسه شود و بر نحوه ی عملکرد مدل صحه بگذارد. نحوه ی انجام آزمایشات بایستی منطبق با استانداردها باشد. همچ

ن آن را مبنای مقایسه اید تا بتواائه نمت هایی که در حین آزمایشات منطقه ای انجام می شود بایستی به گونه ای باشد که نتایج واقعی و دقیقی ارهمه فعالی

 با دیگر نتایج قرار داد. 

 

 

 طبقه بندی مدل های شبیه سازی -2-6

 

 وند. شکه قادر به شبیه سازی آن هستند، طبقه بندی می مدل های شبیه سازی بر اساس ابعاد مکانی، زمانی و عوامل کیفی آب 

 

 طبقه بندی مكانی  

، تغییرات ی این ابعادراستا مدل های شبیه سازی به لحاظ مکانی به سه شکل یك بعدی، دو بعدی و سه بعدی تقسیم بندی می شوند. به عبارت دیگر در

 عوامل، مورد بررسی قرار می گیرند. 

 

 مدل های یک بعدی
یه انه و یا شبر رودخدمدل ها جریان و عوامل کیفی آب را در جهت یکی از محورهای اصلی شبیه سازی می کنند. شبیه سازی در جهت جریان  این

 سازی در جهت عمق در مخازن بیانگر نمونه هایی از این مدل ها می باشد. 

 نمونه ای از این مدل ها عبارتنداز: 

 (WQRRS)مخزن  -ی کیفیت آب سامانه های رودخانهازمدل شبیه س -

 (Hec-5Q)ماژول رودخانه، مدل مرکز مهندسی هیدرولوژی ارتش آمریکا  -

  Qual-IIمدل  -

 (MIT)مدل  کیفیت آب توسعه یافته توسط انیستو فن آوری ماساچوست  -

 

 مدل های دو بعدی
ه سازی می کنند. در صفحه افقی، مدل دو بعدی تغییرات را در راستای طول و عرض این مدل ها تغییرات را در راستای دو محور از سه محور اصلی شبی

ب با فرض اینکه غلظت در عمق همسان است، شبیه سازی می کند. در صفحه عمودی، مدل های شبیه سازی تغییرات را در راستای طول و عمق پیکره آ
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ی کنند. نوع سوم صفحه، شبیه سازی در راستای عرض و عمق انجام می شود اما با فرض این که در راستای عرض کیفیت همسان است، شبیه سازی م

 استفاده از این روش محدود است. 

 

 مدل های سه بعدی
رائه می ابا واقعیت  ریب رااین مدل های شبیه سازی تغییرات در راستای کلیه محورها )طول، عرض و عمق پیکره آبی( انجام داده و نزدیك ترین تق

 دهند. امروزه این مدل ها حالت تحقیقاتی داشته و کاربرد عمومی ندارند. 

 
 

 طبقه بندی زمانی -2-7

 

ر زمان( برابر صفر )تغییرات د ق زمانه دو حالت استاتیکی )دائمی( و دینامیکی )غیردائمی( تقسیم می گردند. اگر مشتاین مدل ها بسته به مشتقات زمانی ب

. در رائه می دهدمانی افرض شود، مدل استاتیك است. تفسیر نتایج حاصله از یك مدل ماندگار به گونه ای است که تغییرات را در یك دوره ی ز

 امیك است. دل دینمان برابر صفر نباشد، مدل تغییرات را در زمان محاسبه می کند که از نظر مفهومی می گوییم صورتی که تغییرات در زم

 

 

 طبقه بندی بر اساس عوامل کیفی آب -2-8

 

مدل های شبیه مدل های شبیه سازی کیفیت آب معموالً بر اساس تعداد و عواملی که شبیه سازی می شوند، طبقه بندی می گردند. ساده ترین شکل 

)عواملی که نه تجزیه می شوند و نه واکنش می دهند و صرفاً در اثر ترقیق یا پخش، تغییر غلظت می  1سازی در این حالت، یك یا چند عامل پایستار

ز بیوشیمیایی و نیاز دهند( را شبیه سازی می کنند. رایج ترین مدل های شبیه سازی کیفی آنهایی هستند که چرخه اکسیژن محلول )اکسیژن مورد نیا

واسنجی و  اکسیژن ازتی( و درجه حرارت را شبیه سازی می کنند. به طور کلی هرچه مدل گسترده تر و پیچیده تر باشد به اطالعات بیشتری نیاز داشته و

 تصدیق آن پیچیده تر می گردد. 

 به طور معمول گسترش استفاده و انتخاب یك مدل به سه عامل ذیل بستگی دارد: 

فاده تسا و سادگی اداده ه فرم، ، داده های مورد نیازاستفاده شده تئوری مدل، روش عددی شرح شامل راهنمای کاربر، که شامل اسناد: (لفا

  باشد. می اشخاصبرای 

( مرکز (HEC ی مانندللاین مسئله بعضی اوقات به وسیله ناشران مدل انجام می شود اما معمول آن حمایت سازمان های بین الم حمایت: (ب

  انجام می شود. 3و یا آژانس حفاظت محیط زیست آمریکا 2مهندسی هیدرولوژی ارتش آمریکا

 ار برد.ست به کاتمام مدل ها دارای اولین آزمایش می باشند ولی بایستی مدلی که با رکوردهای قدیمی امتحان شده  آزمایش: (ج

 

 

 انتخاب مدل -2-9
 

 شبیه سازی برای مدل ایه توانایی با بررسی مورد محل به مربوط کیفی و هیدرولوژیکی فیزیکی، های ویژگی تطابق بـررسـی از مناسب، مـدل انتخاب

 گیرد. می صورت ها ویژگی این

 است:   زیر موارد شامل معیارها کرد. این متمایز معیارهایی توان براساس می را ها مدل عالوه، . به

 می شوند؛  مدل که آب کیفیتی اجزاء -

 مدل؛ نتایج مکانی و زمانی )مقیاس( وضوح -

                                                 
1 .Water ways Experiment Station (WES) 
2 . Water ways Experiment Station (WES) 
3 . U.S.Environmental Protection Agency (EPA) 
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 آب؛ کیفی فرآیندهای و هیدرولوژیکی سازی شبیه جزئیات میزان -

 مشخص؛ کاربرد برای نیاز مورد های داده و کار حجم -

 .مدل راهبری مقتضیات و مستندسازی کاربران، پشتیبانی خروجی، و ورودی های داده پردازش شامل کاربرد سادگی -

 مـورد محل مشخصات اب که آب کیفی فرآیندهای نیز و آبریز حوضه فرآیندهای تعیین بر باید مدل انتخاب فرآیند که، این همه از تر مهم

 انتخاب فرآیند تواند می رودخانه آب کیفیت و آبریز حوضه وضعیت توصیف نتایج شد، ذکر قبالً گـردد. چنانچه متمـرکـز دارند، مطـابقت مطـالعه

 نماید:  تسهیل زیر موارد برای اطالعاتی نمودن فراهم با را مدل

   مطالعه،  های محدودیت و اهداف تعیین (1

 و زمانی )مقیاس( حوضو نظر از بحرانی شرایط تشخیص و مسأله مرزهای و آالینده بارهای بیان در نیاز مورد جزئیات تعیین  (2

 آن ها،  مکانی

 آب. کیفی و هیدرولوژیکی های اندرکنش ریاضی بندی فرمول و مهم های آالینده تعیین (3

 گیرد:  می صورت گام چند در مسأله تعریف و شناخت برای رودخانه آب کیفیت و آبریز حوضه توصیف مطالعات

 شیمیایی و فیزیکی فرآیندهای تعریف منظور به آبی توده از موجود اطالعات بررسی و مرور شامل توصیفی مطالعات در گام اولین  اول: گام

 مقادیر و آلودگی منابع که است قبلی مدل سازی مطالعات و شده پایش های داده موجود، های بررسی های گزارش شامل اطالعات این است. غالب

 که است ممکن خاص، مواردی نماید. در می مشخص را آب کیفی افت و آماری و هیـدرولـوژیـکی مشخصـات رودخـانه، جـریان های داده آن ها،

 از استفـاده با آالینـده بـارهای تخمیـن شـامل است ممکـن ها روش باشد. این نیاز مورد مدل انتخاب فرآیند از قبل آماری های روش و ساده محاسبات

 آماری های روش کمك به کیفیت نقض موارد تخمین و ،1دایمی حالت تحلیلی های روش از استفاده با آالینده انتقال تخمین بارگذاری، ساده توابع

 اهمیت و نقطه ای غیر منابع بار مقدار .می باشد شده بینی پیش و بالقوه های محدودیت و سازی مدل اهداف مشروح توصیف مرحله، این نتیجه باشند. 

 مهم فرآیندهای بیان جهت را آب کیفی دایمی حالت مدل بودن کافی یا و آبریز حوضه مدل به نیاز است ممکن پذیرنده های آب بر آن ها تأثیر

 .کند توجیه انتقال

 مقتضی سطح تعیین جهت هیدرولوژیکی رژیم و آلودگی منابع تغییرپذیری تر بیش های ارزیابی شامل تفصیلی مطالعات دوم گام دوم: گام

 از آالینده بارهای تغییرپذیری تحلیل با است.  باشد، مطالعه مورد آب کیفیت افت 2 زمانی و مکانی )مقیاس( وضوح معرف که نحوی به سازی مدل

 از نمایشی عنوان به مدل دقت از اطمینان منظور به مدل در نظر مد زمانی و مکانی وضوح آب، کیفیت افت بحرانی شرایط تشخیص و مختلف منابع

 شود. می مشخص سامانه

 تمام و پرداخته کلیدی تصمیمات به صحیح طور به پذیرنده آب کیفی مدل و آبریز حوضه مدل که دهند نشان باید ها تحلیل مرحله، این در 

 از برخی داد، نمایش دایمی حالت بعدی تك مدل یك با توان می را ها رودخانه از بسیاری که آن وجود دارند. با قرار قبول قابل محدوده در ها فرض

 داشت. در خواهند بعدی دو مدل یك به نیاز بنابراین دهند؛ نشان خود از عرض یا عمق در کیفی تغییرات است ممکن آن ها عریض یا عمیق های بازه

 آب کیفیت افت اگر که چند هر نماید.  فراهم آب کیفی مدل برای کافی های داده تواند می" 3آبریز حوضه بارگذاری ساده مدل یك "مورد، دو هر

 آالینده غلظت که شرایطی تعریف به نیاز یا و باشد شبانه روزی تغییرات خاطر به آب کیفیت دینامیکی نمایش به نیاز یا باشد، بارش واقعه یك از ناشی

 بارش سازی شبیه"یا "4 بارش پیوسته سازی شبیه "برای حوضه ای مفصل تر مدل یك به باشد، کنند می نقض را خاصی معیارهای مشخصی های

 .بود خواهد نیاز "5طرح

بندی  فرمول و آب یکیف اجزاء مناسب ترکیب از تا است ضروری آب کیفیت غالب های انـدرکنش اولیـه ارزیـابی سوم، گـام در سوم: گام

 و عبارات از باشند، ولمحل اکسیژن بیالن در کوچك جزء دو جلبك تنفس و فتوسنتز که مواقعی در مثال، شود. برای حاصل اطمینان مدل در سینتیکی

 آلی غیر و آلی روژننیت مختلف های شکل متوالی واکنش مشابه، طور به .کرد نظر صرف مدل معادالت در توان می آن ها به مربوط نرخ های ضریب

 تمامی که مدلی از دهاستفا بنابراین و شوند می محلول اکسیژن پروفیل در مکانی و زمانی تأخیرهای موجب که باشند خطی غیر شدیداً است ممکن

 .نمی شود توصیه کند، ترکیب عبارت یك در را نیتروژن های واکنش

                                                 
1 . Seady state 
2  .Temporal and spatial resolution 
3 . Simple watershed loading model 
4 . Continuous storm watershed simulation 
5 . Design storm watershed simulation 
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 مدل های تجربی کیفی منابع آبمعرفی  -2-10
 

 مالـی، و فنـی های ظرفیت و ـیارزیاب زمانـی امـگ مـوجود، های داده مطـالعـه، مکـانی مقیـاس به توجه با محیطی، زیست آب نیـاز تعییـن منظـور به

 با شناسایی سطح در سریع های روش از گیرند: می بر در را وسیـعی محـدوده ها روش اسـاس ایـن بـر گیرند می قرار استفاده مورد مختلفی های روش

 آب نیاز تعیین رایب روش 207حدود  در شده. حفاظت های گونه دارای رودخانه یك ای بر تر دقیق های روش تا آب منابع کالن ریزی برنامه هدف

 متمایز روش چهار لبقا در توان می عمده طور به ها را روش این که است. شده شنـاسـایی جهان سراسر کشور از 44 در ها رودخانه محیطی زیست

 [. 8کرد] بندی طبقه جامع روش و ها زیستگاه سازی شبیه روش هیدرولیکی، بندی درجه روش هیدرولوژیکی، روش شامل:

 :از عبارتند را محیطی زیست های جریان تعیین در رفته کار به های روش

 هیدرولوژیکی های شاخص بر مبتنی های روش -

 (مونتانا یا) تنانت روش •

 تگزاس روش •

 جریان تداوم منحنی •

 اکولوژیکی جریان کمبود روش  •

 آبزیان پایه جریان  •

 RVA  1 روش  •

 DRM  2 روش  •

 هیدرولوژیکی بندی درجه های روش -

 شده تر محیط •

 ها زیستگاه سازی شبیه روش -

 جامع های روش -

 BBM3 روش •

 IFIM 4 روش  •

 DRIFT 5 روش  •

 با رودخانه هیدرولیك ویر اثرات و اکولوژیکی فرضیات محیطی، زیست جریان تعیین مراحل نیاز، مورد های داده نظر از ها روش از کدام هر

  .اند شده داده شرح اختصار به فوق های روش زیر در. کند می فرق هم

 

 

 نتایج -3

 ایهای رودخانههای کاربردی در مدیریت کیفی سیستم انواع مدل -3-1

 سازیهای شبیه مدل-3-1-1
 

توانند صورت مستقیم نمیه ها ب گیرند. این مدلبینی رفتار یك سیستم مورد استفاده قرار میهایی هستند که برای پیش سازی مدلهای شبیه مدل

و از د نکنسازی میسیستم را شبیه های مختلفسناریو بنابراین در قالبداده شده محاسبه کنند.  هایمحدودیتهای مناسب مدیریتی را برای گزینه

های منابع آب  سیستم مدیریت کیفی های مورد استفاده در ها پرکاربردترین مدل شود. این مدلبرای مدیریت سیستم استفاده می هاهای آن خروجی

                                                 
1 . Range of Variability Approach 
2 . Desktop Reserve Model 
3 . South African Building Block Methodology 
4 . Instream Flow Incremental Methodology 
5 . Downstream Response to Imposed Flow Transformation 
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)یك معادله برای هر  ای از معادالت دیفرانسیلیکسان بوده و همه آنها دارای مجموعه ت آبکیفیعددی سازی های شبیه همه مدل کلیهستند. شکل 

بینی میزان اکسیژن خود را برای پیش روابط معروف 1925( در سال Phelps) پسیلی( و فStreeter) ماده یا موجود زنده( هستند. پس از آنکه استریتر

و تکامل  تدوین شدههای زیرزمینی  ها و آبها، مخازن، خلیجسازی کیفی رودخانههای شبیه ها ارائه نمودند، انواع مختلفی از مدلمحلول در رودخانه

 [.5]ها اشاره نمودبرای شبیه سازی کیفی رودخانه E2Qualتوان به مدل ها میاز جمله این مدل پیدا کردند.

 

 

 ریاضی سازیمراحل تهیه و تكمیل یک مدل شبیه -3-1-2
 

 ه عبارتند از:توان به چهار مرحله تقسیم نمود کاستفاده از آن را میکمیل و آوری و تنظیم آمار و اطالعات تا تمراحل تهیه و تکمیل یك مدل، از جمع

 گردد.و تنظیم می سنجیصحتمدل  ورود بهآوری شده و برای طالعات مورد لزوم، گردآوری آمار و اطالعات: کلیه اجمع (1

ل حرنامه نویسی بهای  انیکی از زب بر سیستم  توسط معادالت حاکم آوری شده،با استفاده از اطالعات جمعساختن مدل: در این مرحله  (2

 شود.می

تکمیل  وا تصحیح ر، مدل یکنترل هماهنگی اطالعات: در این مرحله با استفاده از آمار و اطالعات تاریخ تکمیل مدل و تصحیح و (3

ها هماهنگ  ا واقعیتنمایند. اگر نتایج حاصل از مدل بیبره مین کالعنوان مبنای مقایسه انتخاب نموده و مدل را با آه را بها نمایند؛ بدین ترتیب که آنمی

ل استفاده نشود یبره کردن مدنمایند و چنانچه احراز شود که اطالعات ورودی اشکاالتی دارد بهتر است از آنها برای کال، ضرایب مدل را تعدیل مینباشد

گیری شده رقام اندازهامکان به تا نتایج حاصله تا حد ا نمودمحاسبات را تکرار  و کردو یا در صورت لزوم اطالعات را با بازدیدهای صحرائی تصحیح 

 نزدیك گردند.

اتی مختلف استفاده کرد و اثر و سناریوهای هاطرح سازی اثراتشبیهتوان از آن برای یمبینی آینده: پس از تصحیح و تکمیل مدل پیش  (4

صله، بهترین بینی نمود و بر اساس مقایسه نتایج حاگذارند و تحوالت ناشی از آنها را پیشنی میها بر روی عوامل مورد نظر در مدت طوال که این طرح

 را انتخاب کرد. یا سناریو طرح

 سازی عبارتند از:مهمترین مراحل شبیه

 تعریف مسأله (1

 تئوریکی موضوع بررسی (2

 فرموله کردن معادالت (3

 ایجاد مدل (4

 ها برای حل معادالت فرموله کردن روش (5

 ارزیابی مدل (6

 آنالیز حساسیت (7

 واسنجی، صحت سنجی و اعتبار سنجی مدل (8

 

  

 ایهای رودخانهدر مدیریت کیفی سیستم سازیمدل های شبیهکاربرد  -3-1-3
 

ه چند بازه بدا رودخانه ابت ها وشدر این ر ها به کار رفته است.سازی به طور مکرر برای مدیریت کیفی رودخانههای شبیههای گذشته تلفیق مدلدر دهه

اضالب فمحل تخلیه  یرد, نظیرگتواند در مقاطعی که تغییر ناگهانی در میزان دبی رودخانه یا کیفیت آن صورت میبندی میکه این تقسیمتقسیم شده 

سأله در هر بازه ت حاکم بر مر معادالمورد نظر دبندی پارامترهای ها انجام گیرد. بر مبنای این تقسیمهای ورودی و یا محل ورود انشعابات فرعی رودخانه

سازی قلحدا ر ماننداف مورد نظدستیابی به اهد به منظور سازی ریاضیبهینهسپس معادالت شود. محاسبه و معموالً در طول آن ثابت در نظر گرفته می

سازی حل شده و های حل مسائل بهینهله به کمك تکنیكکیفی نوشته شده و مسأ تغیرهایمهای موجود برای های تصفیه به همراه محدودیتهزینه

( برای مدیریت 1375) مکارانهسازی خطی تدوین شده توسط کارآموز و آیند. به عنوان مثال در مدل بهینهمتغیرهای تصمیم به دست میمقادیر بهینه 

-دیتدر این بخش به طور نمونه جزییات محدو .ستشده ابازه فرض خانه در ابتدای هر بازه شامل یك تصفیه n تعدادرود، برای رودخانه کیفی زاینده

امه نیز مورد استفاده قرار گرفته نتدوین شده و در این پایان  5BODو اکسیژن مورد نیاز بیوشیمیایی  DO های این مدل با تأکید بر میزان اکسیژن محلول

 گردند:است، ارایه می

 معادلة بقای جرم: (1
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      (1-3)  

 :BODمعادلة تعادل  (2

       (2-3)  

 :DOمعادلة تعادل  (3

      (3-3)  

 

 میزان کمبود اکسیژن:  معادلة تغییرات (4

      (4-3)  

 ترین شرایط کیفیت آب از نظر غلظت اکسیژن محلول:زمان رسیدن به بحرانی (5

      (5-3)  

 بحرانی:میزان کمبود اکسیژن  (6

        (6-3)  

 : 5BODمعادلة حذف  (7

         (7-3)  

 خانه:معادلة راندمان تصفیه (8

        (8-3)  

 باشند:متغیرهای به کار برده شده در این معادالت به شرح زیر می

j شماره بازة رودخانه = 

jQ دبی رودخانه در بازة =j 

jq دبی شاخه فرعی که در ابتدای بازة =j شود.وارد می 

jDدر ابتدای بازة  = میزان کمبود اکسیژنj 

jM میزان کمبود اکسیژن در انتهای بازة =j 

jG غلظت اکسیژن محلول در شاخه فرعی در ابتدای بازة =j 

jC  غلظت اکسیژن محلول  رودخانه در بازه =j  

jL غلظت =BOD  در ابتدای بازةj  

jN غلظت =BOD  در انتهای بازةj 

jF غلظت =BOD  در شاخه فرعی ابتدای بازةj 

ck ضریب زوال =BOD 

2kضریب هوادهی = 

tزمان عبور جریان از بازه =j .که با توجه به سرعت جریان قابل محاسبه است 

jE راندمان تصفیه مورد نیاز در شاخه فرعی در ابتدای بازه =j 

 1jj QQ
jq

jjjjjj FqNQQL   11

jjjjjj GqMQQC   11
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jR =BOD  فاضالب خام در شاخه فرعی در ابتدای بازهj 

ctترین شرایط کیفیت آب از نظر غلظت اکسیژن محلول= زمان رسیدن به بحرانی 

cDمقدار کمبود اکسیژن محلول بحرانی = 

 

 

 خالصه، جمع بندی و نتیجه گیری  -4
 

. دارد قرار کیفی و میک لحاظ به مناسب آب مینأت گرو در زمین کره در بشر زندگی. شوند می محسوب حیات و محیط الینفك جزء شیرین آب منابع

 یازن مورد آب مینأت بر عالوه ات شوند احداث آب منابع جوار در آنها اغلب که گردید موجب آب به صنایع شدید نیاز به توجه با صنایع روزافزون توسعه

 ریتمدی های جنبه از یکی نوانع به ها رودخانه در ها آالینده بار بهینه تخمین لذا .نمایند تخلیه آب در را صنعتی های فعالیت از حاصل پساب خود،

 این در شده معرفی ازیس بهینه -سازی شبیه های مدل. است داده اختصاص خود به اخیر های دهه طی در را ای مالحظه قابل توجه آب، منابع کیفی

 کنندگان تخلیه بین را رانهسازگا حل راه بهترین ،ها مدل این. دنکن می عمل فازی سازی بهینه های مدل قالب در ها آالینده بار تخصیص در تحقیق

 تالالتیاخ دچار را منبع طبیعی تماکوسیس, آبی پذیرنده منابع در شده تخلیه پساب آنجائیکه از، دنکن می ارائه زیست محیط حفاظت ادارات و ها آالینده

 به یازن خودپاالیی تعیین برای نکهآ ضمن شود انجام پاالیی خود مطالعات است الزم پذیرنده منبع روی بر پساب تخلیه اثرات ارزیابی برای لذا نماید می

 . کرد بینی پیش را آب کیفیت مختلف شرایط در بتوان تا باشد می کیفی های مدل مانند ابزارها سری یك

 که کرد اشاره هارودخانه به توانیم آبی منابع مهمترین از. باشدمی آب منابع به مربوط مسائل تریناصلی از یکی کیفی مدیریت شك بدون

 روش چندین تحقیق این در. است رکشو آب منابع مدیریت هایدغدغه و نیازها از کارآمد و نوین های روش از استفاده با آنها کیفی کنترل و ارزیابی

 ابلیتق پایداری معیارهای ترینازمهم. است شده بیان هاآن پایداری معیارهای گرفتن نظر در با رودخانه سیستم استاندارد کیفی حد تعیین برای مناسب

 یا موجود کیفیت سطح در راتتغیی اعمال برای و شده تأمین کیفیت استاندارد از حدی چه برد پی توان می اطمینان قابلیت محاسبة با. است اطمینان

 .گردد اتخاذ باید مدیریتی راهکارهای چه آب، کیفیت احتمالی تغییرات از مشخص محدودة یك رعایت

 طرفی از. هستند برخوردار خاصی اهمیت از صنعت و کشاورزی شرب، نیاز کننده تأمین منبع ترین اصلی عنوانه ب ها رودخانه موارد بیشتر در

 یك طول در کیفی ترهایپارام تغییرات بینی پیش و بررسی لذا. باشد می متغیر مهمترین کیفی، پارامترهای بین در نیز شرب لحاظ از آب کیفیت

 ظحف برای بهتر مدیریت زمینه در آب کیفیت های مدل زیادی تعداد راستا این در. باشد می آب منابع ریزان برنامه و مدیران اهداف از یکی رودخانه،

 . است یافته گسترش آب کیفیت
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