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شٌاسايي رفتار کيفي هرازى سطحي زر صَرت تسريق 

 ًاگْاًي بار آاليٌسُ

 
  *2طبریپَر ضار هحوسهحوَز ٍ  1هحسي علي حوسُ

 

 چكيسُ
ثطٍظ ثبض آاليٌسُ ًبگْبًي زض هٌبثغ آة ثِ ّط يه اظ زٍ نَضت تهبزفي ٍ 

گطزز. ثِ ََض هثبل ٍضٍز ثبض آاليٌسُ  ؾبذت ثبػث ايدبز ثحطاى هي اًؿبى
MTBA  زض ؾس لكالق ؾٌٌسج، ٍاضز قسى ًبگْبًي ثبض آاليٌسُ هكتمبت

ايي  اي اظ ضٍز ٍ ّوچٌيي زض ضٍزذبًِ وطذِ، ًوًَِ ًفتي زض ضٍزذبًِ ظايٌسُ
ؾبظي ضفتبض  قجيِثبقس. ّسف اظ تحميك حبيط اضظيبثي ٍ  ّب هي لجيل ثحطاى

تَاًس زض  ثبقس وِ هي ويفي هرعى زض قطايٍ ٍضٍز ثبض آاليٌسُ ًبگْبًي هي
گيطاى زض اتربش  ّبي ويفي ثِ هسيطاى ٍ تهوين هَاخِْ ثب ثحطاى

افعاض  َم ًطمايي همبلِ ثب اؾتفبزُ اظ ًؿرِ ؾ ّبي وبضا ووه ًوبيس. زض ؾيبؾت
(، هسل CE-QUAL-W2ؾبظي ويفي زٍ ثؼسي هيبًگيي ػطيي ) قجيِ
ؾبظي هرعى ؾس وطج تْيِ قسُ ٍ آلَزگي ثيَلَغيىي ثب قبذم  قجيِ

وليفطم ثِ ػٌَاى ثبض آاليٌسُ ًبگْبًي زض ًظط گطفتِ قس. ؾپؽ ثب زض ًظط 
خبيي ٍ ظٍال وليفطم، پٌح  گطفتي ػَاهل زذيل ثط چگًَگي پرف، خبثِ

ّبي هرتلف ًطخ ظٍال وليفطم،  هرتلف وِ قبهل گعيٌِ  ؾٌبضيَي ؾطي
حدن آة شذيطُ هرعى، هحل ٍضٍز ثبض آاليٌسُ، زهبي آة، آثسّي ٍضٍزي ثِ 

هبُ ؾبل تَليس قس. ثط  12ثبقس، ثطاي  وليفطم هي  ًكيٌي هرعى ٍ ًطخ تِ
ّط يه اظ ػَاهل ثط ضفتبض  تأثيطّبي تؼطيف قسُ، هيعاى  اؾبؼ ؾٌبضيَي

 تأثيطزّس وِ هحل ٍضٍز ثبض آاليٌسُ  گي ثطضؾي گطزيس. ًتبيح ًكبى هيآلَز
ظيبزي زض هيعاى ثيكيٌِ غلظت آلَزگي ذطٍخي اظ ؾس ٍ زٍضُ ثحطاى ًبقي 
اظ آى زاضز. ثِ ََضي وِ غلظت آلَزگي ذطٍخي ٍ زٍضُ ثحطاى ًبقي اظ 

گي ثطاثط غلظت آلَز 15ؾَم پبييٌي هرعى ثِ تطتيت  ٍضٍز ثبض آاليٌسُ زض يه
ثطاثط زٍضُ ثحطاى ًبقي اظ ٍضٍز ثبض آاليٌسُ زض يه ؾَم ثباليي  2ذطٍخي ٍ 

 هرعى اؾت.

ؾبظي ويفي، آلَزگي ًبگْبًي ثيَلَغيىي، وليفطم،  قجيِ :کلوات کليسی

 .ثطزاضي اظ هرعى ثحطاى، ثْطُ
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Abstract 
Sudden contaminant load in water resources either man made 

or in circumstantial process causes crisis. Appearance of 

MTBE contaminant load in Geshlagh Dam in Sanandaj city, 

entering the sudden contaminant load of oil determinatives 

into Zayandehrood River and Karkhe River are examples of 

such crisis that have occurred in Iran. The purpose of this 

study is evaluating and simulation of reservoir quality 

behavior in case of sudden contaminant load. This can help 

the managers and planners in selecting the applicable policies 

in the situation of quality crisis. In this paper, Karaj Dam 

reservoir simulation model has been created by the third 

version of two-dimensional mean transverse (CE-QUAL-W2) 

and a biological contaminant with coliform index has been 

considered as a sudden contaminant load. By considering the 

factors affecting the behavior of advection, dispersion, 

diffusion, and deterioration of coliform, five different 

scenarios have been created for 12 months of the studied 

year. These included coliform deterioration rate, the effect of 

reservoir water storage volume, contaminant load input 

location, the effect of water temperature, discharge into the 

reservoir, and the coliform sediment rate. Based on the 

defined scenarios, the rate of influences of each 

abovementioned factor on the behavior of pollutant has been 

investigated. The result shows that the input location of the 

contaminant load has a severe effect on the maximum output 

contaminant and crisis period. Therefore entering the 

contaminant load at the lower third of reservoir comparing to 

those of at the upper third of the reservoir has 15 times more 

output contaminant and the crisis period due to entering the 

contaminant load at the lower one third of the reservoir is two 

times of the crisis period due to entering the contaminant load 

at the upper one third of the reservoir. 
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 هقسهِ  -1

ّب ٍ هربظى ؾسّب ثِ ػٌَاى يىي اظ  ّبي ؾُحي، ضٍزذبًِ آة
ضًٍس. ثب  ًيبظّبي قطة وكَض ثِ قوبض هي تأهييتطيي هٌبثغ  انلي

ثبقس، لصا  ّب هي ػٌبيت ثِ ايي وِ آة قطة، هَضز ههطف توبم اًؿبى
اي ضا ايدبز  ات گؿتطزُتأثيطتَاًس  غييطي زض ويفيت آى هيوَچىتطيي ت

ًوبيس. ثِ ّويي زليل هٌبثغ ٍ تأؾيؿبت ثطزاقت، اًتمبل، تهفيِ ٍ 
تَظيغ آة اظ هْوتطيي هطاوع ؾيبؾي ٍ التهبزي وكَض ثِ قوبض 

اختوبػي ضا زض ؾُح هلي ٍ  -آيٌس ٍ تساٍم تَؾؼِ التهبزي هي
يي ضٍ تْيِ ٍ اضايِ يه ؾيؿتن ًوبيٌس. اظ ا الوللي تًويي هي ثيي

ثيٌي ضفتبض ٍ خلَگيطي اظ آلَزگي ثيف اظ حس  هسيطيتي ثطاي پيف
گيطي  هحيٍ، ثط اؾبؼ ؾيؿتن پبيف ٍ اضظيبثي هؿتوط ويفي ٍ ثْطُ

ؾبظي ويفي ٍ پيكٌْبز  ّبي ضيبيي هٌبؾت خْت قجيِ اظ هسل
تَاًس يبهي وٌتطل ويفيت هحيٍ  ؾٌبضيَّبي هسيطيتي هٌبؾت هي

زاقتي آة آقبهيسًي ٍ آهبزُ ثَزى زض قطايٍ  يطٍضت ؾبلن ًگِ ثبقس.
ثحطاًي زض ايي ظهيٌِ ثط ّيچىؽ پَقيسُ ًيؿت. اظ َطفي ًحَُ 

گطزًس ٍ حسالل  ثطذَضز ثب ؾٌبضيَّبيي وِ هٌدط ثِ ثحطاى ويفي هي
ّبي  ّبي ًبگْبًي اظ ثبيؿتگي ًوَزى نسهبت ًبقي اظ ثطٍظ آلَزگي

ّبي  ي وكَض اؾت. ٍضٍز آلَزگيّب هسيطيت ثحطاى زض ظيطؾبذت
ّبي  ًبپصيط اؾت وِ ثِ َطيك ّبي آثي اهطي اختٌبة ًبگْبًي ثِ پيىطُ

ذي اظ ثطتَاًس ٍاضز هٌبثغ آة گطزز وِ ثِ ػٌَاى ًوًَِ  هرتلف هي
ّبي ويفي آة وِ زض خْبى ٍ ايطاى ضخ زازُ  تْسيسات ٍ ثحطاى

ّب زض ؾبل  ةػجبضتٌس اظ: آلَزُ ًوَزى هٌبثغ آة قْط وَظٍٍ تَؾٍ نط
هيالزي، آلَزگي آة زض ؾس لكالق ؾٌٌسج زض اثط ٍاغگًَي 1999

قوؿي، آلَزگي آة  1382 وبهيَى حبٍي هكتمبت ًفتي زض ؾبل 
ضٍز زض اثط تطويسى لَلِ ذٍ اًتمبل ًفت ٍ اًتكبض هَاز  ضٍزذبًِ ظايٌسُ

آؾوبى ٍ آلَزُ قسى ضٍزذبًِ وطذِ زض اثط  ًفتي زض ثبالزؾت ؾس چن
قوؿي. لصا  1387يؼي اظ هَاز ًفتي زض ؾبل ًكت حدن ٍؾ

ثيٌي ضفتبض آى زض  ؾبظي ويفي ؾيؿتن ضٍزذبًِ ٍ هرعى ٍ پيف هسل
الؼول  تَاًس اثعاض هٌبؾجي ضا ثطاي تحليل ػىؽ چٌيي قطايُي، هي

ّبي ًبگْبًي ٍ يطٍضت يب چگًَگي اػوبل  ؾيؿتن زض همبثل آاليٌسُ
طاض زّس. ثطضؾي ؾَاثك ّبي هسيطيتي، زض اذتيبض وبضقٌبؾبى ل ثطًبهِ

هُبلؼبتي نَضت گطفتِ حبوي اظ تحميمبت ٍؾيغ اًدبم قسُ زض 
ثبقس. زض ايي ثرف  ّبي هرتلف هطتجٍ ثب ويفيت آة هربظى هي خٌجِ

گطزز. هُبلؼبت  ضًٍس هُبلؼبت نَضت گطفتِ زض ايي ذهَل اضائِ هي
ى تَا ضا هي ّبي ػويك ؾبظي ضفتبض حطاضتي زضيبچِ قجيِاٍليِ هطتجٍ ثب 

. زض ايي هُبلؼِ، اًتمبل ًؿجت زاز Orlob and Selna (1970)ثِ وبض 
اًتمبل ّوطفت،  فطآيٌسثٌسي قسُ ثب چْبض  اًطغي زض ػوك آة اليِ

قسى ؾُح ٍ پرف هؤثط وِ  تبثف هؿتمين آفتبة، اًتمبل زض اثط ؾطز
 هؼطف اًتمبل زض تَزٓ آة ثَز، زض هرعى فًَتبًب هسل قس.

Labadie et al. (1985) ِثٌسي حطاضتي يه ثؼسي هرعى هسل الي 
Westex ٌِؾبظي پَيب تحت ػٌَاى  ضا ثب يه هسل ثْيOSDP

1 
ّبي ؾس  تطويت وطزًس. ّسف اظ ايي تحميك، تؼييي هحل ذطٍخي

زؾت ثَز ٍ تأهيي  ثطاي زؾتطؾي ثِ زهبي آة هُلَة زض پبييي
ًيبظّبي ووي ثِ ََض هدعا هَضز تَخِ لطاض گطفت. ثب تَخِ ثِ 

ؾبظي هربظى ثب اؾتفبزُ اظ وسّبي وبهپيَتطي، زض زِّ  قجيِيطٍضت 
 CE-QUAL-W2 ؾبظي ويفي هربظى ، اٍليي ًؿرِ هسل قجيًَِز

افعاض  ايدبز گطزيس وِ ثط ايي اؾبؼ هُبلؼبت ظيبزي تَؾٍ ايي ًطم
 . تِ اؾتـطايٍ ويفي هربظى نَضت گطفـبثي قــخْت اضظي

Lence and Takyi (1992) هُلَة خْت وبّف اثطات ًب
ّبي حطاضتي زض ضٍزذبًِ،  هحيُي ًبقي اظ ترليِ پؿبة ًيطٍگبُ ظيؿت

ثطزاضي اظ هربظى ثبالزؾت ضا ثِ نَضتي تسٍيي  ّبي ثْطُ ؾيبؾت
زؾت زض حس هُلَثي لطاض  ؾبظي خطيبى ضٍزذبًِ پبييي ًوَزًس وِ ضليك

 گيطز.
 

Adam et al. (1993)  زض يه َطح تحميمبتي هسل زيٌبهيىي
ثب  Risley (1997) ذبًِ وَثطلٌس ضا تْيِ وطزًس.ويفيت آة ضٍز
تغييطات زهبي ضٍزذبًِ تَاالتيي  CE-QUAL-W2 اؾتفبزُ اظ هسل

ؾبذت هَضز هُبلؼِ  زض ايبلت اضگبى آهطيىب ضا ثب ػَاهل َجيؼي ٍ اًؿبى
 ،CE-QUAL-W2افعاض  لطاض زاز. پؽ اظ تَليس ًؿرِ ؾَم ًطم

Anner and Wells (2002) اي هسل وطزى اظ ايي ًؿرِ ثط 
  س.ـبًِ ٍ هرعى اؾتفبزُ ًوَزًـب زض يه ؾيؿتن ضٍزذـزه

Bowen and Heironymuas (2003)  زض يه وبض تحميمبتي
گؿتطزُ ثط ضٍي ضٍزذبًِ ٍ ذَض ًئَؼ زض ايبلت وبضٍليٌب ػولىطز ؾِ 
هسل هرتلف ويفي ضا هَضز اضظيبثي ٍ ؾٌدف لطاض زازًس ٍ زض ًْبيت 

ثِ ػٌَاى هسل ثطتط ثطاي ايي وبض قٌبؾبيي  CE-QUAL-W2هسل 
ؾبظي  هبِّ قجيِ 43قس ٍ ضفتبض ايي پيىطٓ آثي ضا ثطاي يه زٍضٓ 

 ًوَزُ ٍ هَضز اضظيبثي لطاض زازًس.
 

ضًٍس  CE-QUAL-W2افعاض  ( ثب اؾتفبزُ اظ ًطم1382آشيي ) يقطوت
ّبي حبنل  ؾبظي وطزُ ٍ خَاة ًفَش قَضي ضا زض ضٍزذبًِ اضًٍس هسل

هسلي ثِ ًبم  Waldon (2005) ّبي تدطثي همبيؿِ وطز. هسل ضا ثب
R-TOT، پي  ؾي ؾي خْت ثطضؾي ظهبى اًتمبل آة ثطاي ضٍزذبًِ هي

ايدبز ًوَزًس ٍ ثِ ثطضؾي ضفتبض ثبض آاليٌسُ پيَؾتِ ٍ ًبگْبًي زض ايي 
ؾبظي اًدبم قسُ زض ايي هسل،  ضٍزذبًِ پطزاذت. ثط اؾبؼ قجيِ

مبل ثبض آاليٌسُ زض ََل هؿيط ضٍزذبًِ ثيٌي ظهبى اًت لبثليت پيف
ويفي  -( يه هسل ووي1385افكبض ٍ ّوىبضاى ) ضؾتن هكرم قس.

ؾبظي ول  ثِ هٌظَض هسلهرعى ؾس وطذِ  -ثطاي ؾيؿتن ضٍزذبًِ
 افعاض  ػٌَاى ثبض آاليٌسٓ تهبزفي تَؾٍ ًطمثِ 2خبهسات هحلَل

CE-QUAL-W2 ِثٌسي حطاضتي  ايدبز ًوَزًس. ثطضؾي ٍيؼيت الي
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( نَضت گطفت. 1386زض هربظى هتَالي تَؾٍ ظضگطپَض ٍ ّوىبضاى )
ثٌسي هربظى  زض ايي تحميك اثط هربظى ثبالزؾت ثط ضٍي ٍيؼيت اليِ

ثطضؾي گطزيس. ًتبيح ًكبى  3ٍ  2، 1زؾت زض هربظى وبضٍى  پبييي
ثٌسي زض هربظى  ثبالزؾت َجيؼي ٍ ػبزي  زّس ضًٍس تغييطات اليِ هي

 اؾت.
 

ّبي  تحميمبتي ثط ضٍي اًَاع آلَزگي Mays (2004) ّوچٌيي
ثب اؾتفبزُ اظ هسل  Lopez et al. (2009)ثيَلَغيىي اًدبم زازًس. 

ؾبظي اثط قىؿت يه ؾس ثب وبضثطي اًجبقت هَاز هؼسًي ضا ثط  قجيِ
ثِ ثطضؾي  Hi et al. (2011) ضٍي حَيِ آثطيع َّلَا ثطضؾي ًوَزًس.

 3تطي گطخعّبي تَؾؼِ ٍ وبضثطز پبؾد ؾطيغ ثِ آلَزگي آة زض ؾس  ضاُ
پطزاذتٌس. آًْب ثب فطو ايٌىِ زض هحسٍزُ ايي ؾس ٍ حَيِ آثطيع 

ّبي ًفتي يب قيويبيي ٍاضز  ثبالزؾت آلَزگي تهبزفي اػن اظ آلَزگي
هُبلؼبت ذَز ضا ثب اؾتفبزُ اظ يه هسل ويفي ٍ  ،ايي ؾس گطزز
ٍ ثطًبهِ ٍيػٍال ثيؿيه ثِ اخطا زضآٍضزًس.  GISفبزُ اظ ّوچٌيي اؾت

 تي فٌل وِ زض يه ثبظُ زٍ ؾبػتِ  10آًْب ثبض آاليٌسُ ضا ثطاثط ثب 
. ًتبيح قَز، زض ًظط گطفتٌس هيزضٍى ضٍزذبًِ ثبالزؾت هرعى ضّب 

ثيٌي  تَاى زض پيف وِ ثب اؾتفبزُ اظ ايي هسل هيِ ًكبى زاز حبنل
 .اهِ ضفتبض آلَزگي زض هرعى ووه گطفتاز آلَزگي ٍ هحل فطاگيط

Zhang et al. (2011)  ؾيؿتن پبيف ؾطيغ ٍ هسيطيتي ضا ثطاي
ثَ هَضز هُبلؼِ لطاض زازًس.  ّبي تهبزفي زض حَيِ آثطيع ًيٌگ آلَزگي

ايي ؾيؿتن پبيف ؾطيغ ثيَلَغيىي ثط پبيِ پبيف فيعيىي تْيِ 
ايي ؾيؿتن  ايؿتگبُ پبيف زض ًظط گطفتِ قس.قف گطزيسُ ثَز ٍ زض 

ثِ نَضت آًاليي لبثليت اضؾبل هكبّسات ٍ اػالم ّكساض خْت 
ثِ ثطضؾي  Bi and Si (2012) ضا زاقت.گيطي وبضثطاى  تهوين

 اضظيبثي ضيؿه پَيب ثب فطو ؾٌبضيَ افتبزى هَاز ًفتي زض ؾس
 ؾبظي ػسزي ًوَزًس. ثط پبيِ قجيِگطخع  تطي

 
زض ايي تحميك ذؿبضات ًبقي اظ ايي ؾٌبضيَ وِ قبهل ذؿبضات 

 اؾت، ات ؾالهت ٍ اختوبػيتأثيطهحيُي، ذؿبضات هبلي،  ظيؿت
قس  هَضز ثطضؾي لطاض گطفت. اثطات ايي ؾٌبضيَ آًمسض وِ تهَض هي

اًگيع ثطآٍضز ًگطزيس وِ اظ ػلل آى اًتمبل آضام ًفت زض ؾُح  فبخؼِ
يي ٌثؿيبض هالين ٍ ّوچ هؤثطٍ ثبز آة، ضفتبض قجِ اؾتبتيه ؾيبل 

ٍيؼيت نٌؼتي ٍ وكبٍضظي ٍ ّوچٌيي اٍضغاًؽ زض هحسٍزُ هَضز 
ضؾس هُبلؼبت ويفي  . ثب ثطضؾي هُبلؼبت گصقتِ ثِ ًظط هيهُبلؼِ ثَز

 -ثب گصض ظهبى اّويت زٍچٌساًي پيسا ًوَزُ اؾت ٍ هُبلؼبت ووي
ظ َطفي ويفي خبيگبُ ذبني زض تحميمبت نَضت گطفتِ زاقتِ اؾت. ا

ثطضؾي ثطٍظ آلَزگي ثِ نَضت ًبگْبًي زض ضٍزذبًِ ٍ هرعى ًيع ثِ 
ثبقس،  ػٌَاى يىي اظ ؾٌبضيَّبيي وِ اظ اّويت ثباليي ثطذَضزاض هي

هَضز تَخِ ثَزُ اؾت. زض ايي هيبى ضًٍسيبثي آلَزگي زض ضٍزذبًِ 

ثيكتط اظ ًحَُ ضفتبض آلَزگي زضٍى هرعى هَضز هُبلؼِ لطاض گطفتِ 
ّبي ثيَلَغيىي  ي هُبلؼبت ووتطي ثط ضٍي آاليٌسُاؾت. ّوچٌي

نَضت گطفتِ اؾت. ثط ايي اؾبؼ زض ايي تحميك ثِ ثطضؾي ًحَُ 
 ضفتبض آلَزگي ًبگْبًي اظ ًَع ثيَلَغيىي زض هربظى پطزاذتِ قسُ اؾت.

 

 ّا هَارز ٍ رٍش -2

ثبقٌس. اظ ايي  هي هؤثطػَاهل هرتلفي ثط ويفيت آة ذطٍخي اظ هرعى 
خبيي ٍ  ّبي خبثِ ثٌسي حطاضتي هرعى ٍ پسيسُ تَاى ثِ اليِ ػَاهل هي

ّب، ػوَهبً اظ َطيك  پرف اقبضُ وطز. هسيطيت ويفي هربظى ٍ زضيبچِ
ّبي ٍضٍزي، تغييط ضغين ّيسضٍليىي، تغييط ٍيؼيت  وٌتطل آلَزگي

ي اظ ّبي قيويبيي ٍ ثيَلَغيىي زاذل هرعى ٍ ثطزاقت اًتربث فطآيٌس
ثٌسي حطاضتي ٍ ويفي آة  گيطز. اليِ ّبي هرتلف نَضت هي اليِ

ثبقس ٍ هَخت تغييط  اي ثطذَضزاض هي  ّب اظ اّويت ٍيػُ هربظى ٍ زضيبچِ
گطزز. ثٌبثطايي تطاظ ثطزاقت آة، زض  ويفيت آة زض اػوبق هرتلف هي

ويفيت آة ذطٍخي ٍ ويفيت آة هَخَز زض هرعى هؤثط اؾت. 
يه ثطًبهِ زٍثؼسي اؾت وِ  CE-QUAL-W2افعاض  ًطم

ّبي آثي ضا زض زٍ ضاؾتبي لبئن ٍ  ّيسضٍزيٌبهيه ٍ ويفيت آة پيىطُ
ًوبيس. ثِ لحبِ ّيسضٍزيٌبهيه، ايي  ( هسل هي4ََلي )هيبًگيي خبًجي

ثيٌي  تَاًس تغييطات تطاظ ؾُح آة، ؾطػت ٍ زهب ضا پيف افعاض هي ًطم
هتغيطّبي ويفي ظيبزي ايي ثطًبهِ،  5/3وٌس. ػالٍُ ثط زهب، زض ًؿرِ 

اظ خولِ پبضاهتطّبي ػوَهي ويفي ثب ًطخ ظٍال هطتجِ نفط ٍ يه ٍ يب 
ّبي پبيؿتبض، ظهبى  هكرم ثطاي تؼطيف ضزيبة 5ًكيٌي ؾطػت تِ

ّبي  ّب، گطٍُ ّبي وليفطم، آاليٌسُ هبًس ّيسضٍليىي يب ػوط آة، ثبوتطي
ًسُ قسُ پبضاهتط زيگط ويفي گٌدب 60خبهسات هؼلك غيطآلي ٍ ثيف اظ 

 (.Cole and Wells, 2006اؾت )
 

ّای کيفي  سازی پاسد ساذتار هسل ارزيابي ٍ شبيِ -2-1

 هرسى

خْت ثطضؾي ٍيؼيت ويفي هرعى پؽ اظ ٍضٍز ثبض آلَزگي ًبگْبًي، 
ؾبظي ٍيؼيت ويفي هرعى  خْت قجيِ 1ؾبذتبض اضائِ قسُ زض قىل 

ي، ؾطػت ٍ اضائِ گطزيس. هُبثك ايي قىل، پؽ اظ همبيؿِ هيبى وبضاي
ّبي هَضز  ؾبظي ٍ اًتربة هسل هَضز ًظط، زازُ ّبي قجيِ زلت هسل

ّبي َّاقٌبؾي، ّيسضٍلَغيىي ٍ ّيسضٍگطافي  ًيبظ اػن اظ زازُ
آٍضي ٍ تَليس گطزيس ٍ هسل ؾبذتِ قس. پؽ اظ ؾبذت هسل  خوغ
ؾبظي، وبليجطاؾيَى ٌّسؾِ هرعى هسل ثب ٌّسؾِ ٍالؼي هرعى  قجيِ

ثٌسي حطاضتي هرعى، ذطٍخي  آى پطٍفيل اليِ اًدبم گطزيس ٍ پؽ اظ
گطزيس. الظم ثِ ّبي اًدبم قسُ وبليجطُ  ثطزاضي اظ هسل ثب ًتبيح ًوًَِ

گيطي قسُ الظم اؾت  ّبي اًساظُ شوط اؾت زض نَضت ٍخَز زازُ
ؾبظي زض قطايٍ ٍالؼي نَضت گيطز.  ؾٌدي هسل خْت قجيِ نحت
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ي تٌْب ثِ وبليجطاؾيَى ّبي ٍالؼ زض ايي هُبلؼِ ثسليل ػسم ٍخَز زازُ
زض  هؤثطػبهل  6هسل ثؿٌسُ قس. پؽ اظ آى فطييبتي ثطاي همبزيط 

ؾبظي ثطاي توبهي  ضفتبض ويفي هرعى زض ًظط گطفتِ قس ٍ هسل قجيِ
هبُ ؾبل قوؿي اخطا گطزيسُ ٍ هيعاى آلَزگي  12فطييبت زض 

 ذطٍخي هرعى هَضز ثطضؾي لطاض گطفت.
 

 سازی فرضيات هسل -2-1-1

آلَزگي هَضز ًظط، ٍضٍز ثبض آاليٌسُ ثِ نَضت ًبگْبًي ٍ ؾٌبضيَ 
ثبقس. ثبض آاليٌسُ اظ ًَع آلَزگي ثيَلَغيىي ثب  هتوطوع زض هرعى ؾس هي

گًَِ ٍاوٌف فيعيىي ٍ قيويبيي  ثبقس. وليفطم ّيچ قبذم وليفطم هي
ثب ؾبيط پبضاهتطّبي ويفي هَخَز زض آة ًساضز. زض ًتيدِ خْت ضٍيت 

 يي ٍ پرف وليفطم قطايٍ اٍليِ هسل، خب ثْتط ضًٍس خبثِ
-CEهسل ػبضي اظ ّطگًَِ پبضاهتط آلَزگي زض ًظط گطفتِ قسُ اؾت. 

QUAL-W2  ُِوٌس. ؾبظي هي قجيِ 1وليفطم ضا ثط اؾبؼ ضاث 

 (1)        z
kS col

colcol
)T(

colcol



  
 20

 

 

فبوتَض زهب )اظ زٍ ثطاثط وطزى ًطخ ٍاوٌف ثطاي ّط زُ ، وِ زض آى 

Co، زهبي آة )Tآيس(،  زضخِ ؾبًتيگطاز افعايف زهب ثِ زؾت هي

،)

colk 20، ًطخ ظٍال ثبوتطي زض ( زضخِ ؾبًتيگطازsec-1،)col ،

، ؾطػت col، غلظت وليفطم ثط ظهبى،colSغلظت وليفطم،
اؾت ٍ  6MPN گيطي وليفطم ٍاحس اًساظُثبقس.  ( هيm/sًكيٌي ) تِ

همساض آى زض آة قطة ثبيس نفط ثبقس. ثط اؾبؼ اؾتبًساضزّبي 
( زض MPN) 1000طاى، غلظت هدبظ وليفطم ول يذطٍخي فبيالة ا

تؼييي گطزيسُ ّط هتط هىؼت زض  MPN 107 بزلليتط هؼ هيلي 100
اؾت. زض ايي تحميك، ثبظُ ظهبًي وِ زض آى غلظت آلَزگي ذطٍخي اظ 

 ؾس ثيف اظ هيعاى فَق ثبقس، زٍضُ ثحطاى ًبهيسُ قسُ اؾت.
 

ّبي ثطٍظ آاليٌسُ ثب  خْت تحليل حؿبؾيت ضفتبض آلَزگي، ؾٌبضيَ
( ًطخ ظٍال 1هل: قطايٍ ظيط هَضز اضظيبثي لطاض گطفتِ اؾت، وِ قب

( 4( هحل ٍضٍز ثبض آاليٌسُ، 3( حدن آة شذيطُ هرعى، 2وليفطم، 
ثبقس. اظ آى خب  ًكيٌي وليفطم هي ( ًطخ ت5ِآثسّي ٍضٍزي ثِ هرعى ٍ 

وِ ضلَم ؾُح آة ٍ حدن شذيطُ هرعى ٍ ّوچٌيي قطايٍ آة ٍ 
ثبض آاليٌسُ زض   ثبقس، ؾٌبضيَ ثطٍظ ؾبل هتفبٍت هي  هبُ 12َّايي زض 

ؾبظي ٍ زض اثتساي ّط هبُ قوؿي زض ًظط گطفتِ  هبُ ؾبل، قجيِ 12 ّط
خْت همبيؿِ ًتبيح ؾٌبضيَّبي فطو قسُ، يه ؾٌبضيَ  قسُ اؾت.

 پبيِ زض ًظط گطفتِ قسُ اؾت.

سازی جْت تحليل پاراهترّای  ساذتار هسل شبيِ -1شكل 

 هؤثر بر کيفيت آب ذرٍجي هرسى
 

ايي ؾٌبضيَ ّوبًٌس زيگط ؾٌبضيَّب زض زٍاظزُ هبُ اخطا قسُ اؾت، ثِ 
ذَـ تغييط  نَضتي وِ زض آى تٌْب ػَاهل هَضز ثطضؾي زؾت

هبًٌس. زض ؾٌبضيَ پبيِ هيعاى ضّبؾبظي  گطزًس ٍ ثميِ ػَاهل ثبثت هي هي
ؾبظي ٍ هيعاى ٍضٍز  اظ هرعى ثطاثط ثب ضّبؾبظي ٍالؼي زض زٍضُ قجيِ

ّط هتط هىؼت زض ًظط گطفتِ قسُ زض  MPN 1013اثط ثب ثبض آاليٌسُ ثط
ذطٍخي   )ثط ضٍظ( ٍ اضتفبع زضيچِ 4/1اؾت. ًطخ ظٍال وليفطم ثطاثط ثب 

هتط ثبالتط اظ ؾُح آظاز زضيب  1660ؾس زض تطاظ زضيچِ ذطٍخي ثطاثط ثب 
زض ًظط گطفتِ قسُ اؾت. حدن آة شذيطُ هرعى ثطاثط ثب حدن آة 

 تِ ًكيٌي ؾيٌتيه ؾبزُ هطتجِ اٍل
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 ؾبظي زض ًظط گطفتِ قسُ عى زض زٍضُ قجيِقسُ ٍالؼي زض هر  شذيطُ
هحل ٍضٍز ثبض آاليٌسُ زض لؿوت هيبًي ََلي زضيبچِ ؾس ثب  اؾت.

هتط اظ ثسًِ ؾس زض ًظط گطفتِ قسُ ٍ هيعاى آثسّي ٍضٍزي  250فبنلِ 
ؾبظي زض ًظط گطفتِ قسُ  ثِ هرعى ثطاثط ثب آثسّي ٍالؼي زض زٍضُ قجيِ

ًكيٌي وليفطم زض  طخ تِاظ آًدب وِ اَالػبتي زض ذهَل ًاؾت. 
هرعى ؾس وطج زض زؾتطؼ ًجَز، پؽ اظ ٍاؾٌدي هسل وِ زض ازاهِ 
تَييح زازُ قسُ اؾت، اثتسا تحليل حؿبؾيتي ثِ هٌظَض تؼييي اّويت 

 ّبي اًدبم گطزيس. ثِ ايي هٌظَض ًطخ 1ًكيٌي زض ضاثُِ  تطم تِ
  ( ٍ ًطخ1ًكيٌي زض ضاثُِ  ًكيٌي نفط )ثِ هؼٌي حصف تطم تِ تِ

ًكيٌي يه )هتط ثط ضٍظ( زض ًظط گطفتِ قس ٍ ثب ّن همبيؿِ گطزيس. ِ ت
ًكيٌي، تفبٍت  زّس ثب زض ًظط گطفتي تطم تِ ًتبيح آًبليع ًكبى هي

ضؾس، لؿوت  قَز. لصا ثِ ًظط هي ًبچيعي زض ظٍال وليفطم ايدبز هي
ًكيٌي وليفطم زض هرعى هَضز هُبلؼِ اظ  يؼٌي لؿوت تِ 1زٍم ضاثُِ 

 2ًؿجت ثِ ػجبضت ظٍال وليفطم ثطذَضزاض اؾت. قىل اّويت ووتطي 
ًتبيح آًبليعّبي اًدبم قسُ ضا ثطاي زٍ فهل تبثؿتبى ٍ  3ٍ قىل 

ًكيٌي زض ايي هُبلؼِ  زّس. ثط ايي اؾبؼ ًطخ تِ ظهؿتبى ًكبى هي
 .نفط زض ًظط گطفتِ قسُ اؾت

 

 
 ًشيٌي زر هاُ شْريَر ًوَزار آلَزگي ذرٍجي ًسبت بِ عاهل ًرخ تِ -2شكل 

 
 ًشيٌي زر هاُ اسفٌس ًوَزار آلَزگي ذرٍجي ًسبت بِ عاهل ًرخ تِ -3شكل 
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 هطالعِ هَرزی -3

هحسٍزُ هَضز هُبلؼِ، هرعى ؾس اهيطوجيط )وطج( ثِ ػٌَاى يىي اظ 
تطيي هٌبثغ آة ؾُحي اؾتبى تْطاى زض ًظط گطفتِ قسُ اؾت.  انلي

ويلَهتطي قْط تْطاى ٍ ثط ضٍي ضٍزذبًِ وطج ٍالغ زض  63ايي ؾس زض 
زاضز. هؿبحت حَيِ آثطيع ؾس  حَيِ آثطيع زضيبچِ ًوه لطاض

 400ويلَهتطهطثغ ٍ هتَؾٍ ضٍاًبة ؾبالًِ حسٍز  846اهيطوجيط 
ثبقس. ايي ؾس اظ ًَع ثتٌي زٍ لَؾي ثب حساوثط  هىؼت هي هتط هيليَى
ثبقس. هؿبحت زضيبچِ زض حساوثط ضلَم آة  هتط اظ پي هي 180اضتفبع 
ي ؾس ّب ويلَهتطهطثغ اؾت. هكرهبت ؾطضيعّب ٍ ذطٍخي 4هؼبزل 

 اضائِ قسُ اؾت. 1اهيطوجيط زض خسٍل 
 

 

ّای سس اهيرکبير  هشرصات سرريسّا ٍ ذرٍجي -1جسٍل 

 (1386آب،  )شرکت هٌْسسيي هشاٍر ری

 همساض هكرهِ

 2 تؼساز ؾطضيع

 اٍخي ًَع ؾطضيع

 1757 تطاظ وف ؾطضيع

 1765 تطاظ ثبالي ؾطضيع

 2 تؼساز زضيچِ ذطٍخي آة

 زضيچِ ّبي ذطٍخي آة ًَع زضيچِ

 1660 ّبي ذطٍخي ػومي تطاظ زضيچِ

 1700 تطاظ آثگيطي تَضثيي

 
ؾبل،  21ؾٌدي زض هحل هَضز هُبلؼِ ثطاثط ثب  ّبي هَخَز آة زازُ

ّبي َّاقٌبؾي ًيع اظ  اؾت. زازُ 1386تب  1365ّبي  هطثٌَ ثِ ؾبل
ثبقس. ثب تَخِ ثِ زؾتطؾي  هَخَز هي 1385تب ؾبل  1332ؾبل 

ؾٌدي ٍ َّاقٌبؾي زض ؾبل  ّبي آة اػن اظ زازُّبي هَخَز  زازُ
ٍ ّوچٌيي ثٌب ثط آظهبيكبت ويفي نَضت گطفتِ زض ايي ؾبل،  1385

دي هسل، زٍضُ ٌزض ايي تحميك خْت زلت ثيكتط زض ؾبذت ٍ ٍاؾ
ضٍظُ اظ اٍل  365ثِ نَضت ؾبل وبهل ، 1385ؾبظي زض ؾبل  هسل

زض ايي  ت.ُ اؾ ؾبظي قس قجيِ 1385اؾفٌس  29تب  1385فطٍضزيي 
ثب اؾتفبزُ اظ آذطيي ًمكِ ّيسضٍگطافي هرعى ؾس وطج ثطاي هُبلؼِ 

هطظي(  ثبظُػسز )قبهل زٍ  38 ثبظُتؼساز ؾبظي فيعيىي هرعى  هسل
ّبي  اليِ ثب ػوك 46ّب ثب تَخِ ثِ ػوك هرعى ثطاثط ثب  تؼساز اليٍِ 

اًتربة  يه، پٌح ٍ زُ هتطي )قبهل زٍ اليِ هطظي( اًتربة قسًس.
ّب ثِ خْت افعايف ؾطػت اخطاي هسل ثَزُ اؾت  ػوك هتفبٍت اليِ

ّبي ثب ػوك  ٍ فبنلِ هٌبؾت اظ اليِ حطاضتي تطهَواليي ثطاي اليِ

ّبي ثباليي  ثبال هَضز تَخِ ثَزُ ثِ ََضي وِ ػوك ووتط ثطاي اليِ
ّبي پبييٌي هرعى لحبِ قسُ اؾت.  هرعى ٍ ػوك ثيكتط ثطاي اليِ

 هتط زض ًظط گطفتِ قسُ اؾت. 8559اؾتبي ذٍ المؼط ََل هرعى زض ض
فيعيىي  ّب هتغيط ثَزُ ٍ ثب تَخِ ثِ ؾبذتبض الظم ثِ شوط اؾت ََل ثبظُ

اي حدن آٍضز  ًوَزاض همبيؿِ هرعى ؾس زض ًظط گطفتِ قسُ اؾت.
ثب هيبًگيي حدن آٍضز ثلٌسهست هرعى،  1385زض ؾبل هتَؾٍ هبّبًِ 

شذيطُ هرعى زض زٍضُ آة حدن زضنس  ،5اؾت. قىل  4قىل  هُبثك
زّس ٍ زض قىل  ًكبى هيثِ حدن ول هفيس هرعى ؾس ؾبظي ضا  قجيِ

 ِ قسُ اؾت.ئآٍضز ٍ ضّبؾبظي ضٍظاًِ هرعى اضا 6
 

 سازی زٍرُ شبيِ زر حجن آٍرز هاّاًِ بلٌسهست ٍ -4 شكل

 سازی زرصس آب شذيرُ زرٍى هرسى زر زٍرُ شبيِ -5شكل 

زر زٍرُ  هرسى سس اهيرکبيرآٍرز ٍ رّاسازی  -6شكل 

 سازی شبيِ
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 ارائِ ًتايج -4

افعاض  ثط پبيِ فطييبت تكطيح قسُ، هسل هرعى ؾس وطج ثط پبيِ ًطم
CE-QUAL-W2  ايدبز ٍ ٍاؾٌدي گطزيس. ثطاي ٍاؾٌدي ٌّسؾي

ؾبظي ٍ  اضتفبع هسل قجيِ -حدن -هسل، اذتالف هٌحٌي ؾُح
همبيؿِ تطاظ ّوچٌيي ٍالؼي ٍ قطايٍ اضتفبع  -ؾُح -هٌحٌي حدن

ؾبظي ٍ قطايٍ ٍالؼي ثطضؾي  قجيِ ؾُح آة ضٍظاًِ هرعى زض هسل
ّبي زهبي  ؾبظي قسُ ثب پطٍفيل قس. ؾپؽ پطٍفيل زهبي آة قجيِ

گيطي قسُ زض هٌبَك ذبل هَضز ثطضؾي ٍ تُبثك لطاض  آة اًساظُ
ؾبظي ٍ  گطفت. ًتبيح ٍاؾٌدي ًكبى اظ اذتالف ًبچيع هيبى هسل قجيِ

ثٌسي حطاضتي هكبّساتي ٍ  اليِ 7زض قىل  .ثبقس قطايٍ ٍالؼي هي
ثطزاضي ثطاي فهل تبثؿتبى زض هبُ هطزاز ٍ ّوچٌيي ثطاي فهل  ًوًَِ

گيطي حطاضتي  اًساظُظهؿتبى زض هبُ ثْوي ًكبى زازُ قسُ اؾت. 
ثْوي زض ًعزيىي زيَاضُ ؾس ثب اؾتفبزُ اظ  15هطزاز ٍ  15هرعى زض 

ّبي يه هتطي اظ ؾُح زضيبچِ تب وف زضيبچِ  زض ثبظُ CTDزؾتگبُ 
ثٌسي حطاضتي  ّبي اليِ ثب همبيؿِ زازُ گيطي قسُ اؾت. اًساظُ
ؾبظي قسُ هيعاى هدوَع هطثؼبت ذُب ثطاي هبُ  ثطزاضي ٍ هسل ًوًَِ

ثِ زؾت آهسُ اؾت.  55/0ٍ زض هبُ ثْوي ثطاثط ثب  78/0هطزاز ثطاثط ثب 
ؾٌدي هسل اًدبم گطزز. ٍلي ثب  پؽ اظ ٍاؾٌدي ًيبظ اؾت نحت

ؾٌدي  ي هٌبؾجي خْت نحت ّب ٍ ػسم ٍخَز زازُ تَخِ ثِ فمط زازُ
ؾٌدي هسل ٍخَز ًساقت ٍ هسل ٍاؾٌدي قسُ ثِ  هسل اهىبى نحت

 7ّوبًگًَِ وِ زض قىل ػٌَاى هسل ًْبيي زض ًظط گطفتِ قس. 
ثٌسي حطاضتي ضا زض چْبض فهل ؾبل ضا ًكبى زازُ قسُ اؾت زض  اليِ
قَز ثِ  ثٌسي حطاضتي تبثؿتبًِ زيسُ هي ل ثْبض ٍ تبثؿتبى اليِفه

يبثس. ثب ايي  اي وِ ثب افعايف ػوك آة زهبي آة وبّف هي گًَِ
تفبٍت وِ زض فهل ثْبض اليِ حطاضتي تطهَواليي ًؿجت ثِ فهل 
تبثؿتبى زض فبنلِ ووتطي اظ ؾُح آة لطاض زاضز. زض فهل پبييع، 

قَز ٍ زض فهل ظهؿتبى ايي اذتالٌ  اذتالٌ وبهل زض هرعى زيسُ هي
ذَضز. پؽ اظ ٍاؾٌدي هسل، ّط يه اظ  ثِ نَضت خعيي ثِ چكن هي

ؾٌبضيَّبي هَضز ثطضؾي ثب ًتبيح ؾٌبضيَ پبيِ همبيؿِ ٍ ًتبيح ثِ زؾت 
اًس. خْت اضايِ ًتبيح زض ّط  آهسُ هَضز تدعيِ ٍ تحليل لطاض گطفتِ

وتطيي تبثيط تحليل اًدبم قسُ ًتبيح زٍ فهل وِ ثيكتطيي ٍ و
تغييطات آى پبضاهتط زض آى فهَل ضخ زازُ اؾت خْت اضايِ اًتربة ٍ 

 ثب ّن همبيؿِ قسًس.
 

گطزز. ًطخ  ؾبظي هي ظٍال وليفطم ثِ نَضت ؾيٌتيه هطتجِ اٍل هسل
ظٍال وليفطم هتفبٍت اؾت ٍ الظم اؾت ثب تَخِ ثِ قطايٍ هَضفَلَغي، 

ضز اضظيبثي لطاض گيطز آة ٍ َّايي، ّيسضٍلَغيىي ٍ ّيسضٍزيٌبهيىي هَ
ّبي قيويبيي هيعاى  ٍ زض فهَل هرتلف ؾبل ثب اؾتفبزُ اظ آظهبيف

ّبي ثيَلَغيىي،  ظٍال وليفطم هكرم گطزز. ثٌبثط گؿتطزگي آلَزگي

طفتِ قسُ اؾت. ثط ـطم زض ًظط گـّبي هرتلف ظٍال وليف طخــً
بم قسُ زض هٌبَك هرتلف آهطيىب ـبؼ هُبلؼبت پيكيي اًدـاؾ

ٍ  4/1، 5/0( ًطخ ظٍال ثطاثط ثب ؾِ همساض 1381ٍ ّبقوي، )تطاثيبى 
)ثط ضٍظ( زض ًظط گطفتِ قس. زض ايي هُبلؼِ ثب تَخِ ثِ ًجَز  5/2

گيطي قسُ، ًطخ ظٍال زض ًظط گطفتِ قسُ ثِ نَضت  اَالػبت اًساظُ
اؾتبتيه زض هسل زيسُ قسُ ٍ خطم وليفطم ثبثت فطو قسُ اؾت. 

ضا ثطاي ؾِ ًطخ ظٍال زض ًظط ًحَُ ذطٍج آلَزگي اظ ؾس  8قىل 
زّس. ثب تَخِ ثِ اّويت  گطفتِ قسُ، زض فهل ثْبض ٍ پبييع ًكبى هي

تؼييي ثبظُ ثحطاى ويفي ثطاي قطايٍ ٍالؼي اػوبل ًطخ ظٍال وليفطم، 
وِ هوىي اؾت همبزيط هتفبٍتي اظ آًچِ وِ زض همبزيط حسي زض ًظط 

اي ثيي  طاج ضاثُِگطفتِ قسُ اؾت ثبقس، زض ايي هُبلؼِ السام ثِ اؾتر
ثبظُ ثحطاى ويفي ٍ ًطخ ظٍال وليفطم گطزيس. زض ٍالغ ايي ضاثُِ 

تَاًس زض نَضت ٍضٍز ًبگْبًي ثبض  ترويٌي اظ زٍضُ ظهبًي وِ هرعى هي
ًوبيس ٍ ضاٌّوبي  آاليٌسُ زض قطايٍ ثحطاى ويفي لطاض گيطز اضائِ هي

ايي اؾبؼ،  ًوبيس. ثط ثطزاضاى اظ هرعى ايدبز هي هٌبؾجي ضا ثطاي ثْطُ
ّبي  ثب ثطاظـ زازُهبُ ؾبل  12ًتبيح حبنل اظ اخطاي ايي ؾٌبضيَ زض 

هيبى ًطخ ظٍال وليفطم ٍ ؾبظي  ( اظ هسل9ثِ زؾت آهسُ )قىل  ًتبيح
 R2 ( ثب 2اي ذُي ثب ضاثُِ ) ثبظُ ثحطاى ثطاي زٍاظزُ هبُ ؾبل ضاثُِ

 ِ زؾت آهس.ث 92/0طاثط ثب ث

(2)                   927.13R2965.5T col  

طخ ظٍال وليفطم ـ، هيعاى Rcolً، ثبظُ ثحطاى )ضٍظ( ٍ Tزض ايي ضاثُِ 
وِ تؼييي ثبظُ  تَاى زضيبفت هي 9ثبقس. ثب تَخِ ثِ قىل  هي( )ثط ضٍظ

ثحطاى ثط اؾبؼ ًطخ ظٍال وليفطم ثِ نَضت تمطيجي ٍ احتوبالتي 
زض ٍالغ ايي ضاثُِ  تَاى يه همساض زليك ضا اضائِ ًوَز. ثبقس ٍ ًوي هي

ثطزاضي زض قطايٍ ثحطاى  ترويٌي اظ ثبظُ ثحطاى ضا خْت هسيطيت ثْطُ
ّبي اًدبم قسُ زض ذهَل  ثب تَخِ ثِ ثطضؾيًوبيس.  ويفي ثيبى هي

زّس ايي ػبهل زض غلظت آلَزگي  حدن شذيطُ هرعى، ًتبيح ًكبى هي
گصاض اؾت. ّوچٌيي ووتطيي تغييطات زض تأثيطذطٍخي اظ ؾس ثؿيبض 

ثيكتطيي هيعاى غلظت آلَزگي ذطٍخي ثب تغييط زض حدن هرعى زض 
% حدن هرعى، 25زّس وِ ثب وبّف ٍ افعايف  فهل تبثؿتبى ضخ هي

ثطاثط ٍ  2هيعاى هتَؾٍ افعايف غلظت آلَزگي ذطٍخي ثِ تطتيت 
 قَز. ًهف هي

 
ايي حبلت ثسليل پط ثَزى ًؿجي هرعى ٍ ّوچٌيي ثبال ثَزى ًطخ 

فهل ًؿجت ثِ ؾبيط فهَل ووتطيي تغييطات زض ظٍال وليفطم زض ايي 
زّس. همبزيط اضائِ قسُ  ثيكتطيي هيعاى غلظت آلَزگي ذطٍخي ضخ هي

تحت ػٌَاى حؿبؾيت ثيكيٌِ غلظت آلَزگي ذطٍخي ثِ تغييط حدن 
هرعى ثِ ذهَنيت فيعيىي، ٍيؼيت ّيسضٍلَغيىي خطيبى ٍضٍزي 

ي اػساز ثطاي ثِ هرعى هَضز ثطضؾي ٍ ذطٍخي اظ آى ٍاثؿتِ اؾت ٍ اي
تَاًس زليل  تَاًس هتفبٍت ثبقس ٍ ثِ ََض لُغ ًوي ّط ؾسي هي
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ّوچٌيي ثيكتطيي تفبٍت زض غلظت  هكرهي ثطاي آى اضائِ ًوَز.
% حدن هرعى، 25ثبقس وِ ثب وبّف  آلَزگي ذطٍخي زض ثْبض هي

ثطاثط ثطآٍضز قسُ  15تب  10هيعاى تغييطات غلظت آلَزگي زض حسٍز 
 اؾت.

 

 

 

 

 

 تغييرات عوقي زها زر هرسى سس کرج -7شكل 

 

 
ّای  ًوَزار آلَزگي ذرٍجي از هرسى بر اساس ًرخ -8شكل 

 زٍال هتفاٍت

 

 
 ٍ بازُ بحراى فرميًرخ زٍال کل ييرابطِ ب -9شكل 

 
فهل زليل پبييي ثَزى حدن هرعى ًؿجت ثِ  ِ زض ايي فهل ث

ثٌسي حطاضتي ٍ ثطزاقت آة اظ اليِ  تبثؿتبى ٍ ّوچٌيي ٍخَز اليِ
(، ثط اؾبؼ ؾٌبضيَي فطو قسُ، ثيكتطيي ّبيپَليوٌيَىظيطيي )

زّس  تغييطات غلظت زض ثيكيٌِ آلَزگي ذطٍخي اظ هرعى ضخ هي
. الظم ثِ شوط اؾت ههبضف زيسُ قسُ ثطاي ؾس وطج نطفبً (10  )قىل

هحيُي ثَزُ ٍ ّيچ گًَِ  طة ٍ ظيؿتخْت ترهيم ثِ ًيبظّبي ق
ترهيهي ثطاي ثرف وكبٍضظي ثطاي آى زض ًظط گطفتِ ًكسُ اؾت. 
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هيعاى ثطزاقت زض هبُ هطزاز ًؿجت ثِ هبُ ، 6ّوچٌيي هُبثك قىل 
ّب زاضاي  ثبقس ٍ ًؿجت ثِ ؾبيط هبُ تط هي هبُ( هتؼبزل پيه )اضزيجْكت

حل ثطٍظ ثبض خْت ثطضؾي ٍاثؿتگي ه ثبقس. ضًٍس ًؿجتب هكبثْي هي
آاليٌسُ ٍ غلظت آلَزگي ذطٍخي، هرعى هَضز هُبلؼِ ثِ ؾِ لؿوت 
ثباليي، هيبًي ٍ پبييٌي تمؿين قسُ اؾت. ثب ثطضؾي اًدبم قسُ زض 

زّس،  ذهَل هحل ٍضٍز ثبض آاليٌسُ ًتبيح ثِ زؾت آهسُ ًكبى هي
اؾت  هؤثطهحل ٍضٍز ثبض آاليٌسُ زض غلظت آلَزگي ذطٍخي اظ هرعى 

ثطاثط قسى  15تبيح ثِ زؾت آهسُ ًوبيبًگط زض حسٍز ً. (11)قىل 
ثيكيٌِ آلَزگي ذطٍخي اظ هرعى زض قطايٍ ٍضٍز ثبض آاليٌسُ زض 

ؾَم پبييٌي هرعى ًؿجت ثِ ٍضٍز ثبض آاليٌسُ زض لؿوت  لؿوت يه
تَاى هٌبَك ًعزيه ثسًِ  ثبقس. ثط ايي اؾبؼ هي ؾَم ثباليي هي يه

ًمبٌ هرعى زض ًظط گطفت.  تطي ًؿجت ثِ زيگط ؾس ضا هٌبَك ثحطاًي
ّبي پبيف زض ًعزيىي ثسًِ ؾس، اظ اّويت  زض ًتيدِ ًيبظ ثِ ايؿتگبُ

 ثبقس. ثيكتطي ًؿجت ثِ زيگط ًمبٌ ثطذَضزاض هي

 

 
  ًوَزار آلَزگي ذرٍجي از هرسى بر اساس حجن -11شكل 

 شذيرُ هرسى

 
تط ثبقس،  ؾس ًعزيهاظ َطفي ّط چِ هحل ٍضٍز ثبض آاليٌسُ ثِ ثسًِ 

زٍضُ ثحطاى ثيكتط ذَاّس ثَز ثِ ََضي وِ زٍضُ ثحطاى ًبقي اظ ٍضٍز 
ثطاثط زٍضُ ثحطاى  2ؾَم پبييٌي هرعى زض حسٍز  ثبض آاليٌسُ زض يه

ؾَم ثباليي هرعى  ايدبز قسُ ًبقي اظ ثطٍظ ثبض آاليٌسُ زض يه
ي ّب ّبي زض ًظط گطفتِ قسُ خْت تؼييي ضفتبض هرعى ثبظُ گطزز. هي

تَاًس تب  ثبقس هي ََيل وِ ََل هرعى ثؿيبض ثيكتط اظ ػطو آى هي
 حسي ههساق زاقتِ ثبقس.

 

 

 
 ًوَزار آلَزگي ذرٍجي ًسبت بِ هحل ٍرٍز آاليٌسُ -11شكل 

 
ًتبيح ثِ زؾت آهسُ اظ تحليل ضفتبض هرعى تحت قطايٍ ثطٍظ ثبض 

 تأثيطزّس، هحل ٍضٍز ثبض آاليٌسُ  ّبي هرتلف ًكبى هي آاليٌسُ زض ثبظُ
ثِ ػجبضتي ّط  .لبثل تَخْي زض هيعاى آلَزگي ذطٍخي اظ هرعى زاضز

تط ثبقس، ثبض آلَزگي  چِ هحل ٍضٍز ثبض آاليٌسُ ثِ ثسًِ ؾس ًعزيه
ثط ايي اؾبؼ  .ذطٍخي ٍ ّوچٌيي ََل ثبظُ ثحطاى ثيكتط اؾت

ّبي ثب هربظى ػطيى ٍ ّوچٌيي زض  اّويت ايي هَيَع زض ؾس
هربظى ثب چٌس قبذِ ٍضٍزي وِ احتوبل ٍضٍز ثبض آاليٌسُ زض ًعزيىي 

تَاًس اّويت ظيبزي پيسا وٌس، وِ ًيبظ ثِ  ضز، هيثسًِ ؾس ٍخَز زا
ثبقس. ًىتِ لبثل تَخِ ايٌىِ هَيَع  هُبلؼِ ثيكتط زض ايي ذهَل هي

ّب تأهيي آة قطة نَضت  هَضز هُبلؼِ ثطاي اوثط ؾسّبيي وِ زض آى
ّبي  ّبي ٍ ؾطقبذِ گيطز ثسليل ايٌىِ حفبظت اظ توبهي قبذِ هي

ق زاضز. ثِ ػٌَاى ًوًَِ يىي قَز، ههسا ٍضٍزي ثِ هرعى اًدبم ًوي
تَاى ػالٍُ ثط ؾس  اظ ههبزيك ػسم حفبظت ويفي اظ هرعى ضا هي

ضٍز اقبضُ ًوَز وِ زضخِ حفبظت ويفي هرعى ؾس،  وطج، ثِ ؾس ظايٌسُ
ّب ٍ ثبظزيسّبي هيساًي نَضت گطفتِ ثؿيبض پبييي  ثط اؾبؼ ثطضؾي

 گعاضـ قسُ اؾت.
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هرعى ٍ ًحَُ ذطٍج آثسّي ٍضٍزي ثِ  تأثيطخْت ثطضؾي هيعاى 
يي ثب ًهف  آلَزگي ؾِ ؾطي ؾٌبضيَ ايدبز گطزيس )ؾٌبضيَ پبيِ، ؾٌبضيَ

يي ثب زٍ ثطاثط آثسّي ؾٌبضيَ پبيِ(. ثط  آثسّي ؾٌبضيَ پبيِ ٍ ؾٌبضيَ
گطزيس ثيكتطيي تغييطات هيعاى  اؾبؼ ًتبيح ثِ زؾت آهسُ هكرم

غلظت ذطٍخي آلَزگي زض فهل ظهؿتبى ٍ ووتطيي تغييطات غلظت 
زّس. زض هبُ هطزاز زض فهل تبثؿتبى  آلَزگي زض فهل تبثؿتبى ضخ هي

ثب افعايف آثسّي ٍضٍزي زٍ ثطاثط هيعاى هكبّساتي، حساوثط غلظت 
وٌس ٍ زض ّويي هبُ ثب وبّف  % وبّف پيسا هي11آلَزگي ذطٍخي 

آثسّي ٍضٍزي ثِ هرعى ثِ هيعاى ًهف آثسّي هكبّساتي حساوثط 
يبثس. زض هبُ ثْوي زض  % افعايف هي9 غلظت آلَزگي ذطٍخي اظ هرعى

فهل ظهؿتبى، ثب افعايف آثسّي ٍضٍزي ثِ هرعى ثطاثط ثب زٍ ثطاثط 
% وبّف 13هيعاى هكبّساتي، غلظت آلَزگي ذطٍخي اظ هرعى 

% افعايف 381يبثس ٍ ثب وبّف آثسّي ٍضٍزي ثِ هرعى ثِ هيعاى  هي
يىي اظ  حساوثط غلظت آلَزگي ذطٍخي اظ هرعى افعايف ذَاّس يبفت.

زاليل تفبٍت تغييطات زض فهل تبثؿتبى ٍ ظهؿتبى حدن شذيطُ 
ثبقس، زض فهل ظهؿتبى تطاظ هرعى ثِ حسالل تطاظ ذَز  هرعى هي

ضؾس ٍ ايي زض حبلي اؾت وِ زض فهل تبثؿتبى هرعى حساوثط تطاظ  هي
وٌس. ثط ايي اؾبؼ ًؿجت آة ٍضٍزي ثِ هرعى  ذَز ضا تدطثِ هي

تبثؿتبى ثؿيبض ووتط اظ ايي ًؿجت زض  ًؿجت ثِ حدن هرعى زض فهل
 (.12ثبقس )قىل  فهل ظهؿتبى هي

 

 

 
آبسّي  تأثيرًوَزار آلَزگي ذرٍجي ًسبت بِ عاهل  -12شكل 

 ٍرٍزی بِ هرسى

 بٌسی جوع -5

ثب تَخِ ثِ اّويت هٌبثغ آة ؾُحي زض تأهيي ًيبظّب، ثطٍظ ًبگْبًي 
ؾبذت  وِ هوىي اؾت ثِ نَضت اًؿبى تغييطات ويفي زض ايي هٌبثغ،

تَاًس هٌدط ثِ ايدبز ثحطاى گطزز. خْت  ٍ يب َجيؼي ثبقس، هي
قٌبؾبيي ػَاهل هؤثط ثط ضفتبض آلَزگي زض هربظى ؾُحي، السام ثِ 

 گطزيس.  CE-QUAL-W2 ؾبظي اضائِ ضٍيىطزي ثط پبيِ هسل قجيِ
 

فت، وِ ػبهل هَضز ثطضؾي لطاض گط 5زض ايي ضٍيىطز، ضفتبض آلَزگي 
ي چٌساًي زض ضفتبض آلَزگي ًساقتِ ٍ ثطذي زيگط تأثيطّب  ثطذي آى

 تأثيطاًس. ثٌبثط ًتبيح حبنل قسُ، حدن هرعى  ظيبزي زاقتِ تأثيط
اي وِ ثب  ثؿعايي زض غلظت آلَزگي ذطٍخي اظ ؾس زاضز، ثِ گًَِ

اي  % حدن شذيطُ هرعى، تغييطات ػوس25ُوبّف يب افعايف زازى 
گطزز. ووتطيي تغييطات زض فهل  طٍخي ًوبيبى هيزض غلظت آلَزگي ذ

تبثؿتبى ثب زٍ ثطاثط تغييط زض غلظت آلَزگي ذطٍخي ٍ ثيكتطيي 
ثطاثط تغييط زض غلظت آلَزگي  15الي  10تغييطات زض فهل ثْبض ثب 
 ذطٍخي ثسؾت آهسُ اؾت. 

 
ظيبزي زض غلظت آلَزگي ذطٍخي اظ  تأثيطهحل ٍضٍز ثبض آاليٌسُ ًيع 

هرعى زاضز. ّطچِ هحل ٍضٍز ثبض آاليٌسُ ثِ زضيچِ ذطٍخي ؾس 
تط ثبقس، غلظت آلَزگي ذطٍخي ثيكتط اؾت. زض ايي تحميك زض  ًعزيه

ثطاثط  15ؾِ ًمُِ ثبض آاليٌسُ ٍاضز هرعى گطزيس وِ ًتبيح ًوبيبًگط 
مُِ زض هسل تطيي ً قسى ثيكيٌِ آلَزگي ذطٍخي اظ هرعى زض ًعزيه

ثبقس. زض ًتيدِ ًيبظ ثِ  ًؿجت ثِ زٍضتطيي ًمُِ زض ًظط گطفتِ قسُ هي
ّبي پبيف زض ًعزيىي ثسًِ ؾس اظ اّويت ثيكتطي ثطذَضزاض  ايؿتگبُ

آثسّي ٍضٍزي ثِ هرعى زض ظهبى ثطٍظ ثبض  تأثيطاؾت. ّوچٌيي 
آاليٌسُ ثِ ايي نَضت اؾت وِ ثيكتطيي تغييطات هيعاى غلظت 

زض فهل ظهؿتبى ٍ ووتطيي تغييطات غلظت آلَزگي  ذطٍخي آلَزگي
% حدن 25زّس وِ ثب وبّف ٍ افعايف  زض فهل تبثؿتبى ضخ هي

 2هرعى، هيعاى هتَؾٍ افعايف غلظت آلَزگي ذطٍخي ثِ تطتيت 
 قَز.  ثطاثط ٍ ًهف هي

 
ًكيٌي زض هرعى هَضز ثطضؾي، ًؿجت ثِ ػجبضت  ّوچٌيي ػجبضت تِ

ثبقس. ثط اؾبؼ  اّويت ووتطي هيظٍال ؾيٌتيه هطتجِ يه زاضاي 
ًتبيح حبنلِ، فهل ظهؿتبى ثيكتطيي غلظت آلَزگي ذطٍخي ضا زاضا 

ثبقس وِ زليل آى حدن پبييي آة زضٍى هرعى ًؿجت ثِ زيگط  هي
فهَل ؾبل اؾت. ّوچٌيي پؽ اظ فهل ظهؿتبى، فهل تبثؿتبى 
ثيكتطيي غلظت آلَزگي ذطٍخي اظ ؾس ضا ثِ ذَز اذتهبل زازُ اؾت 

 (.2 )خسٍل
 

 تابستاى

 زهستاى
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 ذالصِ ًتايج تحليل حساسيت پاراهترّای هرتلف بر رٍی ٍضعيت کيفي آب ذرٍجي از هرسى سس -2جسٍل 
 ًتايج فرضيات هتغير رزيف

Rcol= (0.5, 1.4, 2.5) (1/day) 927.13R2965.5T (Rcol)ًطخ ظٍال وليفطم  1 col  

2 
حدن شذيطُ هرعى 

(Vrsv) 

 ُاي حدن هكبّس 

 75ُاي % حدن هكبّس 

 125ُاي % حدن هكبّس 

ووتطيي تغييطات زض ثيكتطيي هيعاى غلظت آلَزگي ذطٍخي ثب تغييط زض حدن 
% حدن هرعى، 25زّس وِ ثب وبّف ٍ افعايف  هرعى زض فهل تبثؿتبى ضخ هي

قَز.  ثطاثط ٍ ًهف هي 2هيعاى هتَؾٍ افعايف غلظت آلَزگي ذطٍخي ثِ تطتيت 
ثبقس وِ ثب وبّف  چٌيي ثيكتطيي تفبٍت زض غلظت آلَزگي ذطٍخي زض ثْبض هيّو
ثطاثط ثطآٍضز  15تب  10% حدن هرعى، هيعاى تغييطات غلظت آلَزگي زض حسٍز 25

قسُ اؾت. زض ايي فهل ثسليل پبييي ثَزى حدن هرعى ًؿجت ثِ فهل تبثؿتبى 
طيي، ثيكتطيي ثٌسي حطاضتي ٍ ثطزاقت آة اظ اليِ ظي ٍ ّوچٌيي ٍخَز اليِ

 زّس. تغييطات غلظت زض ثيكيٌِ آلَزگي ذطٍخي اظ هرعى ضخ هي

3 
 هحل ٍضٍز ثبض آاليٌسُ

(Cloc) 

 3/1 ثباليي ؾُح هرعى 

 3/1 هيبًي ؾُح هرعى 

 3/1 پبييٌي ؾُح هرعى 

ثطاثط آلَزگي  15پبييٌي ؾُح هرعى هؼبزل حسٍز  3/1آلَزگي ذطٍخي زض هحل 
 هرعىثباليي ؾُح  3/1ذطٍخي زض هحل 

 3/1پبييٌي ؾُح هرعى هؼبزل زٍ ثطاثط زٍضُ ثحطاى  3/1زٍضُ ثحطاى زض هحل 
 ثباليي ؾُح هرعى

4 
آثسّي ٍضٍزي ثِ هرعى 

(Qin) 

 ُاي زثي ضٍضزي هكبّس 

 50ُاي % زثي ٍضٍزي هكبّس 

 200ُاي % زثي ٍضٍزي هكبّس 

ثيكتطيي تغييطات هيعاى غلظت ذطٍخي آلَزگي زض فهل ظهؿتبى ٍ ووتطيي 
زّس. زض هبُ هطزاز ثب افعايف  تغييطات غلظت آلَزگي زض فهل تبثؿتبى ضخ هي

%  11آثسّي ٍضٍزي زٍ ثطاثط هيعاى هكبّساتي، حساوثط غلظت آلَزگي ذطٍخي 
وٌس ٍ زض ّويي هبُ ثب وبّف آثسّي ٍضٍزي ثِ هرعى ثِ هيعاى  وبّف پيسا هي

% افعايف 9ًهف آثسّي هكبّساتي حساوثط غلظت آلَزگي ذطٍخي اظ هرعى 
يبثس. زض هبُ ثْوي، ثب افعايف آثسّي ٍضٍزي ثِ هرعى ثطاثط ثب زٍ ثطاثط هيعاى  هي

يبثس ٍ ثب وبّف  % وبّف هي13هكبّساتي، غلظت آلَزگي ذطٍخي اظ هرعى 
% افعايف حساوثط غلظت آلَزگي ذطٍخي 381آثسّي ٍضٍزي ثِ هرعى ثِ هيعاى 

 اظ هرعى افعايف ذَاّس يبفت.

 ثؿيبض اًسن زض ضفتبض آلَزگي ٍ همساض آلَزگي ذطٍخي اظ هرعى تأثيط Vcol= (0, 1) (m/day) (Vcol) ًكيٌيًطخ تِ  5

 

 تقسير ٍ تشكر -6

اظ آلبي زوتط حؿيي ّبقوي وِ ثب ًظطات ذَز ًَيؿٌسگبى ايي همبلِ 
 قَز. ضا يبضي ضؾبًسًس لسضزاًي ٍ تكىط هي

 

  ّا ًَشت يپ

1- Operation System Dynamic Program 

2- Total Dissolved Solids (TDS) 

3- Three Gorges 

4- Laterally Averaged 

5- Settling Velocity 

6- Most Probable Number 

7- Ogee 

8- Gate 

9- Section 

10- 1/Day 

11- Hypolimnion 

 

 هراجع -7

ثيٌي ضفتبضي هسل  پيف (1385ضؾتن افكبض ى، افكبض ع، خليلي ى )
الؼول ؾيؿتن ضٍزذبًِ زض هَضز ثبض تهبزفي آاليٌسُ  تْيِ ػىؽ

اي  هُبلؼِ هَضزي ضٍزذبًِ وطذِ. اٍليي ّوبيف هٌُمِ -ٍضٍزي
ّبي وبضٍى ٍ ظايٌسُ ضٍز،  ثطزاضي ثْيٌِ اظ هٌبثغ آة حَيِ ثْطُ

 قْطيَض. 15-14زاًكگبُ قْطوطز، قْطوطز، ايطاى، 

ثٌسي حطاضتي زض هربظى  ( الي1386ِّمبى ج )ظضگطپَض ح، غطٍي م، ز
. 3ٍ  2، 1هُبلؼِ هَضزي هربظى ؾسّبي وبضٍى  -هتَالي
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 .17حَيِ آثطيع ؾس وطج. گعاضـ ويفي هرعى ؾس وطج، خلس 

ثيٌي ًفَش قَضي زض ذَضّبي  ( پيف1382)آشيي ة  قطوتي
اضقس، زاًكگبُ  ًبهِ وبضقٌبؾي ّبي ثِ ّن آهيرتِ. پبيبى ضٍزذبًِ

 ػلن ٍ نٌؼت ايطاى، تْطاى.
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