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چکیده
افزایش تقاضای آب ،بروز خشکسالی و تغییرات اقلیمی ،گسترش منابع آالینده عالوه بر تهدید اکوسیستم آبی ،تامین نیااز آب رارب و کشااو زی
ا اضی پایاب ا تحت تاثیر قرا میدهد .هدف از این پژوهش ،رناخت وضعیت کیفی آب ودخانه تاال بهمنظو بر سی اثار اساتفاده از آب ایان ودخاناه
برای آبیا ی ا اضی پاییندست میبارد .بر این اساس ،با استفاده از مدل ربیهسازی عددی کیفی  ،QUAL2KWوند تغییر پا امترهای مهم کیفی آب
نظیر اکسیژن محلول ) ،(DOاکسیژنخواهی بیولوژیکی کربنی ) ،(CBODuاسایدیته ) ،(pHهادایت الکتریکای ) ،(ECنیتارات ) (NO3-و فسافات
) (PO43-د ودخانه تاال استان مازند ان بر سی رد .نتایج حاصل از ربیهسازی کیفی ودخانه تاال نشان داد که مدل  QUAL2KWبرآو د مناسبی
از ررایط کیفی ودخانه ا ایه میدهد .دقیقترین ربیهسازی با کمترین خطای میانگین مربعات ( )7/710و میانگین مربعات خطای ( )7/131میلیگرم بار
لیتر مربوط به پا امتر  pHد ماه بهمن بود .همچنین کمترین دقت د ربیهسازی پا امتر  ، CBODuد ماه آبان با ضریب تغییر خطای میانگین مربعاات
( )7/54و میانگین مربعات خطای ( )5/4میلیگرم بر لیتر برآو د رد .بیشترین تغییرات افزایشی د وند نمودا ها ،د خروجی رهرهای قایمرهر و کیاکال
خ داد که میتواند ناری از تاثیر و ود فاضالب و ریرابهی زباله این دو رهر به ودخانه تاال بارد.
واژههایکلیدی :کیفیت آب ،مدل ربیهسازی ،منابع آالینده ،واسنجی


مقدمه 321
امروزه توسعه جوامع رهری ،کشاو زی ،صنعتی اهمیت توجاه باه
کیفیت منابع آبی موجود ا عالوه بر کمیت این منابع ،نمایاان سااخته
است (وزا ت نیارو  1311 ،؛ قرباانی و همکاا ان .)1311 ،هامچناین
محدودیت منابع آب ،ا زان بودن قیمات آب ،عادم مادیریت صاحی
کشاو زی ،و ود آالیندههای صنعتی ،رهری و کشااو زی هامچناین
نبود یا ناکا ایی سامانههای کنترل و نظا ت بر آلودگی آب و توجه باه
تغییرات اقلیمی و اقتصادی  -اجتماعی ،منابع آبی د سراسر جهاان د
مرحلهی بحرانی بوده و مشکل کمبود و آلاودگی آن بارای جهانیاان
مسایل زیادی ا به وجود آو ده است (وزا ت نیرو  .)1311 ،و ود زهآب
کشاو زی و پسآبهاای راهری باه ودخاناه ،باهعناوان مناابع آب
برگشتی قابل دسترس د مناطقی کاه باا کمباود آب آبیاا ی مواجاه
میبارند ،از اهمیت خاصی برخو دا است (قاد ی و همکاا ان1314 ،؛
 .)Zheng et al., 2004نگرانی اصلی اساتفاده مجادد از ایان مناابع
 -1دانشآموخته ی کا رناسی ا رد آبیا ی و زهکشی ،گروه مهندسی آب ،دانشگاه
علوم کشاو زی و منابع طبیعی سا ی
 -2دانشیا  ،گروه مهندسی آب ،دانشگاه علوم کشاو زی و منابع طبیعی سا ی
 -3استاد  ،گروه مهندسی آب ،دانشگاه علوم کشاو زی و منابع طبیعی سا ی
)Email: magholamis@yahoo.com
( *  -نویسنده مسئول:

جدید ،کیفیت آن میباردکه عالوه بر تامین سالمت اکوسیستم زناده
ودخانهها ،نوع گیاه قابل کشت د پاییندست و حاصلخیزی خاک ا
تعیاین مایکناد (وزا ت نیارو 1311 ،؛  .)Ouyang et al., 2006د
ایران با بروز خشکساالی و اهمیات تاامین مناابع آبای و حفاظات و
بهرهبردا ی از آن مو د توجه قرا گرفته اسات (کاا آموز و کراچیاان،
 .)1310با توجه به حجم باالی زهآبها د کشو ( بالغ بر  37میلیاا د
مترمکعب) و سهم حدود  10د صدی بخاش کشااو زی د تولیاد آن،
بر سی کیفی مناابع آب و تخماین پا امترهاای ماوثر بار کیفیات آب
ضرو ت دا د .از آنجا که پایش کیفی آب ودخانهها مساتلزم صارف
وقت و هزینه زیاد میبارد ،استفاده از مدلهای رابیهساازی عاددی
کیفی آب با توجه به هزینه نسبتا ا زان استفاده از این مدلها و قابلیت
باالی آنها د زمینه تشخیص ،ا زیابی و پیشبیناای راارایط کیفای
آب د رارایط موجاود و آیناده ،به ابزا مناسب و کا آمد د تعیاین و
ا زیابی اثرات پا امترهای مختلف د مدیریت کیفی پیکاره هاای آبای
تبدیل رده است (کا آموز1310 ،؛ خواجهپو و همکاا ان .)1312 ،بار
این اساس پژوهش های متعاددی باهمنظاو رابیهساازی کیفای آب
ودخانهها انجام رد.
زاقیان و همکا ان ( ،)1315وضعیت کیفی ودخانه قرهساو واقاع
د کرمانشاه ا با اعمال سنا یوی احداث تصفیهخانه و کااهش پنجااه
د صدی با آلودگی ،توسط مدل  QUAL2KWربیهساازی نمودناد.
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و ودی مطابق با ررایط ودخانه ربیهسازی رده است (Sharma et

نتایج نشان داد که د یک بازه معین بعد از راهر کرمانشااه ،باهدلیال
قد ت خود پاالیی ودخانه و افزایش ضریب هوادهی ،مقدا اکسایژن
محلااول بهبااود مااییابااد .رااکری و همکااا ان ( ،)1315بااه بر ساای
پا امترهای آمونیوم ) (NH4+و نیترات ) (NO3-وی ودخانه گرگر د
استان چها محال و بختیا ی توساط مادل  QUAL2KWپرداختناد.
نتایج نشان داد اهم منابع و مراکز آالینده ودخانه گرگار ا مایتاوان
فاضالبهای وستاهای مسیر ،پسابها و فاضالبهای ماهیساراها،
حوضچههای پرو ش ماهی و زهکشهای کشاو زی دانست .بوستانی
و گوهرکانی ( )1313وند تغییرات کیفیت آب ودخانه بشاا واقاع د
رهر یاسوج ا با مادل  QUAL2Kرابیهساازی کردناد .نتاایج ایان
پژوهش نشان داد ،مقادا نوساانهاای اکسایژنخاواهی بیولاوژیکی
( )BODاین ودخانه د رهریو ماه بیشتر از اسفندماه میبارد و وند
تغییر غلظت  ECد طول ودخانه تقریبا یکسان برآو د رد .همچناین
ظرفیت خودپاالیی مناسب ودخانه میتواند علت مقدا باالی اکسیژن
محلول ( )DOد این ودخانه بارد .محمدی گلافشاانی و همکاا ان
( ،)1311با استفاده از مدل  WASP1به رابیهساازی ودخاناه تااال
پرداختند .نتایج نشان از انطباق مناسب بین دادههای ربیهسازی راده
و واقعی دا د .وند تغییرات پا امتر  DOد طول مسایر صاعودی و د
موا دی ثابت بود ،د صو تیکه پا امتر  BODونادی ثابات و حتای
افزایشی ا د طول ودخانه طی کرد .پژوهش اخیر نشان داد که و ود
فاضالبهای نارناخته ،از علل ثابت نگهدارتن مقدا  BODمحسوب
مااایراااود .راااهریا ی و همکاااا ان ( ،)1317از مااادل یاضااای
 QUAL2KWبرای ربیهسازی کیفی ودخانه کا ون استفاده کردند.
ربیه سازی با دو فرضیه انتقاال آب ،بارای تیرمااه انجاام راد .نتاایج
ربیهسازی نشان دهنده وضعیت آلوده و نامطلوب ودخانه د ماههاای
خشک و کمآب بود.
پا امترهای کیفای خودپااالیی ،پااتوژن DO ,NO3 ,BOD ،د
طول  113کیلومتر از ودخانهی کاا ون تحات سانا یوهای افازایش
آلودگی ،کااهش آلاودگی و افازایش جریاان (تغییار  37د صادی د
هرکدام) د ودخانه مو د بر سی قرا گرفت (Moghimi Nejad et
) .al., 2018نتایج نشان داد ،کاهش نیترات د ماههای ژانویه و فو یه
و کاهش  BODبرای هر ماه به جز ماه اکتبر تا  ،٪37تاثیر مثبتای بار
کیفیت آب ودخانه دارت .کاهش  37د صدی میزان فاضالب حاوی
پاتوژن ها بیش ترین تاثیر ا بر کیفیات آب ودخاناه دارات .راا ما و
همکا ان ،پا امترهایی نظیار  DO, TN, CBODfو کلیفارم کال د
ودخانه یومانای هند مو د بر سی قرا دادناد و د یافتناد کاه پایش-
بینیهای ،TN ،CBODf ،DOو  TCنسبت به جریان آب باالدست و
و ودیهای نقطه ای بسایا حسااس هساتند .تجزیاه و تحلیال عادم
قطعیت با استفاده از رااخص مونات کاا لو نشاان داد کاه دادههاای

) .al., 2017آالم و همکا ان بهمنظو بر سی امکان استفاده مجدد از
آب زهکشی به بر سی زهکش غربی دلتای نیال د کشاو مصار باا
ترکیب مدل ربیهسازی  QUAL2KWو راخصهای کمی و کیفای
پرداختند .پا امترهای فسفات کل ) ،(TPنیترات کل ) (TNو کل مواد
جامد محلول ) (TDSمنطبق بر استاندا د مصار باوده و مایتاوان د
بخاشهاای مختلاف از آن اساتفاده کارد ).(Allam et al., 2015
کالبو گی و همکا ان د بر سی ودخاناه گاتاپرابهاا د هندوساتان باا
استفاده از مدل  ،QUAL2Kبه ایان نتیجاه سایدند کاه باه جاز د
موا دی خاص ،دقت مدل مناسب بوده و ابطه خاوبی باین دادههاای
واقعی و دادههای ربیهسازی رده وجود دا د .هامچناین مقاادیر SE
مربوط به پا امترهای  BODو  DOد مرحله صحتسنجی به ترتیب
 1/51و  7/21بهدست آمد ( .)Kalburgi et al., 2015احمد اراد و
السید با بهکا گیری مدل  QUAL2Kد کانال اساماعیلیه و ودی باه
د یاچه تمساح د حوضه آبریز مصر و بر سی برخی پا امترهای کیفای
آب د یافتند که ایان مادل ابازا مناسابی بارای ا زیاابی مقایساهای
برنامه های بهبود کیفیت منابع آب به ویژه د پا امترهای کیفیت نمک
و آب که جزو راخصه های اصلی استفاده مجدد از زهآب د کشاو زی
هستند ،میبارد .همچنین کااهش تخلیاه زهآبهاا باه کاناال باعا
کاهش با آلودگی و ودی به د یاچه میگردد و ممکن است باه حفا
فعالیت گیاهان و جاندا ان کماک کناد ( Rashed and El-sayed.,
.)2014
ژانگ و همکاا ان توساط مادل  QUAL2Kپا امترهاایی مثال
اکسیژن محلول ،اکسیژن خاواهی رایمیایی ،نیتارات و فسافر آلای د
د یاچه تایهو د چین ا بر سای کردناد .سانا یوی پشاگیری از و ود
آالینده ها به ودخانه نسبت به کنترل این مواد د د یاچاه مناسابتار
ا زیابی رد و پیشنهاد رد تا ابزا های الزم بارای کنتارل آلاودگی د
د ازمدت وی ودخانه نصب رود ( .)Zhang et al., 2014الیو یاا و
2
همکا ان د بر سی پا امترهای نیترات و فسافات ودخاناه سارتیما
پرتغال ،با استفاده از مدل  QUAL2KWبه این نتیجاه سایدند کاه
برای حف تعادل ودخانه از لحاظ ماواد مغا ی مایبایسات با هاای
آالینده واقعی نیتروژن و فسفات 4 ،تا 17برابر کاهش یابد ( Oliveira
 .)et al., 2011بردارتهای وزافزون آب از یاکساو و و ود پسااب
های رهری ،صنعتی و کشاو زی به ودخانه از سوی دیگر و گسترش
منابع آالینده د مسیر ودخانه تاال  ،نگرانی د استفاده مجادد از ایان
منابع آب د پاییندست ا به دنبال دا د .باه نظار مای ساد کاه و ود
منابع آالینده بهعنوان عامل محدودکنناده مصارف آب بارای بخاش
کشاو زی د مسیر ودخاناه باراد و باا آالینادگی ودخاناه د ایاام
کشاو زی از ماههای دیگر بیشتر بارد .راناخت وضاعیت کیفای آب

1- Water quality analysis simulation program

2- Certima
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ودخانه تاال و بر سی امکان استفاده از ایان ودخاناه بارای آبیاا ی
ا اضی پایین دست و بخشهاای دیگار د فصاول پرباا ان از اهاداف
اصلی انجام این پژوهش میبارد.

موادوروشها 

منطقهموردمطالعه 

ودخانهی تاال د استان مازند ان از ا تفاعات سوادکوه سرچشمه
میگیرد و د بخش مرکازی از کوهساتان خاا ج و پاس از مشاروب
نمودن درت ،جلگه میانی و ساحلی اطراف ،به د یای مازند ان (خاز )
می یزد .ودخانه دا ای آب دایم بوده و عماق آن د مواقاع با نادگی

حتی تا  1متر می سد .تاال دا ای ژیم برفی  -با انی اسات متوساط
آو د ساالنه ودخانه معادل  542میلیون متارمکعاب آب ،تخماین زده
می رود .بر اساس اطالعات موجود به منظو تامین نیااز آبای گیاهاان
کشت رده (کشت غالب برنج) سالیانه  12میلیون مترمکعب از آب این
ودخانه به منظو مصا ف کشااو زی بردارات مای راود (مهندساین
مشاااو راارکت مطالعاااتی آب و خاااک کش او  .)1311 ،محاادودهی
پژوهش د این ودخانه از ایستگاه هید ومتری و کیفی پالسافید تاا
ایستگاه بهنمیر به طاول تقریبای  10کیلاومتر ،راامل ایساتگاههاای
اندازهگیری پلسافید ،زیارآب ،رایرگاه ،قاایمراهر ،کیااکال ،بهنمیار
میبارد .رکل  1موقعیت ایستگاههای مو دنظر ا نشان میدهد.

شکل-1موقعیترودخانهاصلیوفرعی،شهرهاوایستگاههایاندازهگیریمستقردرطولرودخانهتاالر 
مدل QUAL2KW
به منظو ربیهسازی کیفی ودخانه تااال از مادل QUAL2KW

استفاده رد .و ودیهای این مدل به صو ت مااکرو د اکسال نوراته
میرود .هم چنین امکان استفاده از دو زبان فرترن و ویاژوال بیسایک
برای اجرای برنامه وجود دا د (عارقمعال ،)1315 ،اما از آنجاایی کاه



برنامه فرترن سریعتر از ویژال بیسیک اجرا میرود ،د این پژوهش از
این برنامه استفاده رد .د این مدل عالوه بر ربیهساازی یاکبعادی
جریان د حالت ماندگا و غیریکنواخت ،ودخاناههاا باه عناوان یاک
دسته از ناحیهها تصو میروند (کا آموز و کراچیان1310،؛ عارقمعال،
1315؛  .)EPA, 2006بطاو کلی ایان مادل ودخاناه ا باه عناوان
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مجموعه ای از نواحی با خصوصیات جغرافیایی و هیاد ولیکی یکساان
د نظر میگیرد (سا نگ و همکا ان1311 ،؛ Chapra et al., 2006؛
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 .)Seok Soon and Lee 2002رکل  2ساختا تقسیمبندی بازههای
ودخانه ا نشان میدهد.


شکل-2تقسیمبندیوشمارهگذاریدربازههایاصلیوفرعیرودخانههادرمدل


د طول ودخانه ،با فرض اختالط کامل برای هر المان ،موازنهی
جریاان ودخاناه د حالات جریاان پایادا طباق ابطاهی  1صاو ت
میپ یرد.
()1
3
که د آن =Qi-1 :میزان جریان خروجی از بازهی ) Qin, ،i-1 (m
 =iجریان و ودی از تمامی مناابع نقطاهای و غیرنقطاهای باه باازهی
 =Qi ،(m3) iمیزان جریان خروجی از بازهی  =Qout, i ،(m3) iجریان
خروجی از تمامی منابع به بازهی .(m3) i
معادله یک بعدی انتقال جرم ،جابجایی  -انتشا به عنوان معادلاه
اساسی و حاکم بر مدل  QUAL2KWمایباراد .بارای هار پاا امتر
کیفی ) (Cاین معادله به صو ت ابطه  2نورته میرود.

ودخانه به مدل وا د رد .واسنجی مدل براسااس میاانگین دادههاای
سی و چها ساله ماه کم آب (تیرماه) و باه وش خودکاا انجاام راد.
صحتسنجی مدل بر اساس دادههای ماه پرآب (آبان و بهمن) د یک
دو هی رش ماهه از سال آبی  1315-1314انجام یافت .بهعلت عدم
وجود اطالعات د ماههای دیگر و مصرف آب سطحی د بخشهاای
دیگر مانند ررب و صنعت د فصول پرآب (تاخیر بین زماان مصارف
کود و سموم د زمینهای کشاو زی د تابستان و نشت و تاثیر آن بار
منابع آبی بهعلت با ش د پاییز و زمستان) از این دو ماه استفاده راد.
باارای ا زیااابی راابیهسااازی ماادل از راااخصهااای  (RMSE)1و
 (CVRMSE)2استفاده رد.
()3

()2
3

کااه د آن =Ci :غلظاات پااا امتر کیفاای د المااان ،(g/m ) i
 =Viحجم المان  =t ،(m3) iزمان ) =Ei ،(dضریب انتشا بین المان
 iو  =Qi ،(m3/d) i-1دبی جریاان الماان  =Wi ،(m3/d) iبا گا ا ی
خا جی پا امترکیفی به الماان  =Si ،(g/d) iتولیاد و مصارف پاا امتر
کیفی د اثر واکنش ها و مکانیسم انتقال جارم د الماان (g/m3/d) i
( .)3با استفاده از مدل رابیهساازی عاددی کیفای )،(QUAL2KW
وند تغییرات پا امترهای مهم کیفی آب نظیر اکسیژن محلول )،(DO
اکساایژنخااواهی بیولااوژیکی ) ،(CBODuاساایدیته ) ،(pHهاادایت
الکتریکی ) ،(ECنیتارات ) (NO3-و فسافات ) (PO43-بر سای راد.
بدین منظو میانگین دادههای موجود ماهانه از ساال  1317-1315د
رش ایستگاه ررکت آب منطقهای و محیط زیسات اساتان د طاول

()5
که د آن =RMS :مج و میانگین مربعات خطا و  =Qiدادههاای
واقعی و  =Piداده هاای رابیه ساازی راده توساط مادل =N ،تعاداد
مشاااهدات (ایسااتگاههااا) و  =CVRMSEضااریب تغییاارات مج ا و
میانگین مربعات خطا می بارد (کا آموز و کراچیاان1310 ،؛ Chapra
.)et al., 2006

نتایجوبحث 
جدول  1مقاادیر میاانگین داده هاای بیشاینه ،متوساط و کمیناه
1- Root-Mean-Square error
2- Coefficient of variation RMSE
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پا امترهای تاثیرگ ا مدل ا نشان میدهد .رکلهای  3و  5به ترتیب
وند تغییرات مقادیر غلظت پا امترها د طول مسیر ودخانه تاال طی

ماههای آبان و بهمن ا نشان میدهند.

جدول-1مقادیرمیانگینماهانهبیشینه،متوسطوکمینهپارامترهایتاثیرگذاربرکیفیترودخانه 
T.P
NO3EC
CBODu DO  Q
Tw
پارامترایستگاه 
mgP/l mgN/l μmhos/cm
mg/l
mg/l  m3/s
°c
145
2177
1217
11
1
1
22
پلسفید
117
1177
1374
17
1/1
1/5
25
زیرآب
117
3377
1402
11
1
1
23
ریرگاه
بیشینه 
227
5377
1147
12
1
13/1
قایمرهر 37
237
4177
1501
12
0/1
15
21
کیاکال
217
4077
1477
13
0/1
15
37
بهنمیر
134
1077
027
1
1
3/5
پلسفید 12/4
147
1577
047
0/4
0/1
4
27
زیرآب
117
2277
1747
0
0/1
1
11
ریرگاه
متوسط
117
2247
1277
1
0/1
1
قایمرهر 21
114
3577
1327
1/4
1/4
17
21
کیاکال
274
3477
1177
1
0/4
11
27
بهنمیر
177
117
477
5/4
0
1/14
13
پلسفید
137
1777
432
4
1/4
3/1
15
زیرآب
137
1177
047
4
1
5/2
11
ریرگاه
کمینه
157
1127
123
4/4
1
5/1
قایمرهر 15
127
1247
117
4/1
4/20
4
12
کیاکال
127
1377
074
4/4
4/4
4
17
بهنمیر

شکل-3روندتغییراتغلظتپارامترهایکیفیرودخانهتاالردرماهآبان

pH
1
1/5
1/11
0/1
1
1/1
0/1
1
0/1
0/0
1
1
0/0
0/45
0/1
0/1
0/1
0/11



1050

ارزیابي و شبيهسازي کيفي رودخانه تاالر با استفاده از مدل...

شکل-4روندتغییراتغلظتپارامترهایکیفیرودخانهتاالردرماهبهمن 

تغییرات pH
بر اساس استاندا د کیفیت آب محایط زیسات ،مقادا مجااز pH

برای مصرف کشاو زی ودخانهها بین ( )1/4-1/4میبارد (کا آموز و
کراچیان .)1310،وند تغییرات غلظت  pHد طول مسیر ودخانه تاال
د ماههای پرآب (آبان و بهمن) تقریبا ثابت میبارد و د هار دو مااه
مو د بر سی ،مقدا ی بیشتر از  1/1ثبت نشدهاست که تفاوت زیاادی
بین مقادیر اندازهگیری رده (واقعی) د این دو ماه وجود ندا د .با و ود
ودخانه از قسمت کوهستانی به قسمت هموا و درت ،با بایشتارین
سااط زیرکشاات د مساایر ودخانااه ،میاازان  pHد حااد اسااتاندا د
باقیماند .مقدا خطاهای استاندا د محاسبه رده د مااه بهمان بارای
پا امتر  ،pHبرابر  RMSE=7/131و  CVRMSE=7/710مایباراد.
د خروجی رهر قایمرهر (کیلومتر  )32تفاوت انادکی باین دادههاای
واقعی و ربیهسازی رده وجود دا د که میتواناد نارای از و ود مناابع
آالینده نظیر پساب کا گاههاای متعادد باراد .کامتارین  RMSEو
 CVRMSEد ماااه آبااان از میااان پا امترهااای بر ساای رااده کااه
نشاندهندهی ربیهسازی مناسب مدل میبارد د این ماه اتفاق افتاد.
تغییرات EC

مدل ،وند نمودا غلظت  ECا نزولای و د برخای ماوا د ثابات
نشان داد .د ماه پرآب (آبان) با ندگی امالح و مواد آالینادهی موجاود
د خاک ا که از تابستان بهعلت نبود با ان کافی د خاک ماندهاسات،



رسته و وا د ودخانه میکند بههماین علات انحاالل و انتقاال ماواد
آالینده از منابع مختلف مانند زبالههای رهری به ودخانه احتتر خ
میدهد که تاثیر آن بر وند ربیهسازی پا امترهایی چون  ECنمایاان
میرود ECa .مقدا واقعای  ECو  ECpمقادا رابیهساازی رادهی
پا امتر توسط مدل میبارد.
تغییرات DO

وند تغییارات  DOد طاول ودخاناه د هار دو مااه نوساانی -
کاهشی میبارد و مدل نیز توانسته است برآو د مناسبی از این پا امتر
دارته بارد .این وند د کیلومتر  07و  12به علت و ود سرراخههاای
تجون و رش ودبا به ودخانهی تاال و ریبدا بودن بستر ودخاناه
د این قسمت ،افزایشی میبارد .میزان اکسیژن محلول د مااه آباان
د این دو مقطع به ترتیاب  7/11و  7/15و د مااه بهمان  1/1و 1/2
میلیگرم بر لیتر میباراد و مقاادیر رااخص د مااه بهمان برابار باا
 CVRMSE=7/723 ،RMSE=7/11بهدست آمد .د اداماه غلظات
 DOبا و ود ودخانه به پهنهی درت و کم ردن تد یجی ریب بساتر
و و ود آالیندههای رهری و صنعتی ،وندی کاهشی به خود میگیارد
اما پس از عبو از محادودهی راهری کیااکال و بهنمیار تغییار وناد
میدهد DO .و  CBODuبه عنوان فاکتو های مهم مرتبط با رارایط
زندگی جاندا ان آبزی و تعیین میزان آلاودگی د کیفیات آب اهمیات
پیدا میکند .با توجه به نمودا های ربیهسازی راده مایتاوان نتیجاه
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گرفت طی ماههاای ماو د بر سای DO ،ونادی نوساانی کاهشای و
 CBODuدا ای وندی نوسانی افزایشی میبارد که این امر حکایات
از و ود منااابع آالینااده نارااناخته د مساایر ودخانااه ،باااالخص د
پاییندست ،دا د که میازان تغییارات  CBODuا د طاول ودخاناه
ثابت نگه دارته است .اما با این حال میزان این دو پا امتر د هیچیک
از ماهها از حدود استاندا د معرفی رده کمتر نمیبارد .باا ش زیااد د
ماه های آبان و بهمن و فعاال باودن معاادن ران و ماساه د حارایه
ودخانه و و ود پساب این معادن به ودخانه میتواند از دالیل موثر بر
این امر بارد.

از و ود پساب های صنعتی و رهری د خروجی رهرهای قایمراهر و
کیاکال بارد .بطو کلی میتوان گفات مادل تواناایی مناسابی بارای
ربیهسازی پا امتر نیترات ،دا ا میبارد .هر چند وند تغییرات د طول
مسیر ودخانه افزایشی میباراد ،اماا از محادوده اساتاندا د آبهاای
سطحی تجاوز نکرد که نشاان دهنادهی تاوان مناساب ودخاناه ،د
پاالیش غلظت نیترات د ماههاای ماو د بر سای دا د .تغییارات و ود
منابع آالینده صنعتی که به صو ت منابع نقطاهای باه مادل وا د راد
نقش موثری د وند نمودا ها ایجاد نکرد.
تغییراتPO43-

تغییرات CBODu

نمودا ربیهسازی غلظت اکسیژنخاواهی بیولاوژیکی کربنای باا
حرکت به سمت پایین دست وندی تقریبا ثابت دا د اما مقادیر واقعای
دا ای وندی افزایشی د طول مسیر ودخانه میبارد .مقدا RMSE
و  CVRMSEد ماه آبان به ترتیاب ) 4/5 (mg/lو  7/54و د مااه
بهمن ) 1/23 (mg/lو  7/101میباراد .چناانچاه مشاخص اسات
اختالف بین مقادیر ربیهسازی رده و واقعی د ماه آبان بیشتر از ماه
بهمن میبارد .د ررایط واقعی ودخانه ،عواملی مانناد میازان دماای
آب ،میازان دبای ودخاناه و غیاره متغییار مایباراد د صاو تیکااه
ربیهسازی د مدل برای بازههاای انتخاابی باا فارض ثابات د نظار
گرفتن این مقادیر از ابتدا تا انتهای بازه انجام میرود که مایتواناد از
عوامل موثر د ایجاد این اختالف بارد .همچنین و ود منابع ناراناخته
آالینده به ودخانه د ایجاد این وند موثر میبارد .د هر حال غلظت
 CBODuبرای ماههاای آباان و بهمان از محادودهی اساتاندا د آب
ودخانهها تجاوز نمیکند .وند تغییارات ایان پاا امتر از میااندسات
(قایم رهر) تا پاییندست (بهنمیر) که بایشتارین ساط زیار کشات
کشاو زی ا د مسیر ودخانهی تحت پورش خود دا د نشاندهندهی
آن است که پا امتر  CBODuعامل محادود کننادهای بارای آبیاا ی
ا اضی کشاو زی پاییندست نمیبارد.
تغییرات NO3-
تغییرات غلظت  NO3-د طول ودخانه از باالدست باه پاایین-
دست وندی افزایشی دا د .این وند تا خروجی رهرهای قایمراهر و
کیاکال بااقی اسات ولای د اداماه نارخ تغییارات کااهش ماییاباد.
مقدا  RMSEو  CVRMSEد ماه آبان به ترتیاب )450 (mgN/l
و  7/2و د ماه بهمن ) 94 (mgN/lو  7/71میبارد .علات اخاتالف
موجود بین نمودا دادههای واقعی و رابیهساازی راده د آباان و ود
منابع آالینده نامشخص د طول مسیر میبارد .با توجه به عدم وناق
بخش کشاو زی د ماه بهمن وند افزایشی نمودا هاای رابیهساازی
رده حف رد که میتواند بهعلت تاثیرپ یری غلظت نیترات ودخاناه



نتایج ربیهسازی د ایستگاههای نمونهبردا ی طی سه ماه ،وناد
افزایشی تغییرات غلظات  PO43-از ایساتگاه پالسافید تاا بهنمیار ا
نشااااان میدهد .اگرچه د بحرانیترین حالات ،بایشتارین میازان
 PO43د ماه آبان برابر  7/21میلیگرم بر لیتر و د مااه بهمان 7/11میلیگرم بر لیتر میبارد ،استفاده از آب این ودخانه د مسیر ودخانه
محدودیتی برای اهداف کشااو زی ایجااد نماینمایاد .نارخ تغییارات
ربیهسازی ردهی پا امتر نیترات د ماههای ماو د بر سای افزایشای
بوده د صو تی که تغییرات ربیهسازی رده د پاا امتر فسافات کال،
وندی نوسانی  -کاهشی دا د .نرخ افزایشی وند تغییارات نیتارات د
طول مسیر ودخانه ،د مااه وناق کشااو زی و د مااه عادم وناق
کشاو زی (کشات بارنج) ،نشااندهنادهی آن مایباراد کاه بخاش
کشاو زی نقش موثری د افزایش نیتارات د طاول مسایر ودخاناه
ندا د .برخالف آن وند تغییرات فسفات کل د مااه وناق کشااو زی
افزایشی و د دو ماه دیگر وندی کاهشی  -ثابات دا د .باا توجاه باه
اختالف وند موجود د تغییرات این دو پا امتر (نیتارات و فسافات) د
ماههای مو د بر سی ،میتوان گفت کاه پاا امتر فسافات بایشتار از
نیترات تحت تاثیر بخش کشاو زی د پاییندست قرا میگیرد .اما د
نهایت استفاده از آب این ودخانه د مسیر ،محدودیتی بارای اهاداف
کشاو زی ایجاد نمیکند .جدول  2و  3به ترتیاب مقاادیر آماا ههاای
کیفی د آبان و بهمن ا نشان میدهد .به طو کلی مالحظه میراود
که مدل توانسته است با دقت مناسب پا امترهای م کو ا ربیهسازی
نماید.
مقدا خطاهای استاندا د محاسبه رده د ماه بهمن برای پاا امتر
 pHبراباار  CVRMSE=7/710 ،RMSE=7/131و د پااا امتر DO
برابار  CVRMSE=7/723 ،RMSE=7/11مایباراد .د ایان باین،
بهترین ربیهسازی د ماه بهمن ،د پا امترهای  DOو  pHانجام رد،
و میتوان گفت به طاو نسابی دقات مادل د رابیهساازی پاا امتر
 CBODuکامتاار از ساایر پا امترهااا مایبارااد .د ایان بااین ،ماادل
دقیقترین ربیهسازی ا د ماه بهمن ،برای پا امتر  DOو  pHانجاام
داده است.
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جدول-2شاخصهایارزیابیپارامترهایکیفیرودخانهیتاالردرماهآبان 
-

شاخصارزیابی
RMSE
CVRMSE

3 CBODu
 NO
EC
3
 pH
) (mg/l)  PO4 (mgP/l)  (mgN/l)  (umhos
5/4
22
547
131
7/10
7/54
7/15
7/2
7/331
7/723

) DO (mg/l
7/1
7/7725

جدول-3شاخصهایارزیابیپارامترهایکیفیرودخانهیتاالردرماهبهمن 
-

شاخصارزیابی
RMSE
CVRMSE

3CBODu
NO
 EC
3
 pH
) (mg/l)  PO4 (mgP/l)  (mgN/l)  (umhos

7/131
7/710

114
7/334

بر سی وند تغییر غلظت پا امترهای کیفی )(DO, BODu, pH

 PO43-, NO3-, EC,د ودخانهی تاال نشان از انطباق مناسب باین
دادههااای واقعاای و راابیهسااازی دا د .اسااتفاده از آب ودخانااه د
پاییندست آن ،باهمنظاو مصاا ف کشااو زی محادودیتی نادا د .د
ودخانه تاال با حرکت به سمت پایاب ،تغییارات غلظات  pHونادی
ثابت دارت هر چند که د این مسیر وند  ECافزایشی بود .بیشترین
تغییرات این پا امترها ،د خروجی رهرهای قایمرهر و کیااکال اتفااق
افتاد که می تواند به علت و ود ریرابه های فاضالب راهری و پسااب
واحد های صنعتی د این مسیر بارد .طی ماههای مو د بر سایDO ،
وندی نوسانی کاهشای و  CBODuدا ای ونادی نوساانی افزایشای
است که ایان امار نشاان از و ود مناابع آالیناده ناراناخته د مسایر
ودخانه ،باالخص د پاییندست ،دا د که میزان تغییارات  CBODuا
د طول ودخانه ثابت نگه دارته است .وند تغییارات  NO3-و PO43-
د طول ودخانه افزایشی بوده که بیشترین مقدا  NO3-و  PO43-د
تیرماه و به ترتیب مربوط باه ایساتگاه بهنمیار و ایساتگاه قاایمراهر
میبارد .با عباو ودخاناه از منطقاه کوهساتانی و گا از راهرهای
صنعتی و ا اضی کشاو زی که معموال د میاندست و پاییندست قرا
دا ند و و ود منابع آالیندهی رهری و کشاو زی وند افزایشی غلظات
 NO3و PO43-ادامه مییابد .از آنجا که مقدا آنها حتی د ماههاایبحرانی کم آب از حدود استاندا د معرفی رده فراتر نمی ود ،خود نشان
از قد ت ودخانه د کنترل غلظت  PO43-و  NO3-دا د .این نتیجه باا
یافتهی پژوهش محمدی گل افشانی و همکا ان ( )1311بار ودخاناه
تاال با مدل  WASPکه مشتمل بر انطبااق مناساب باین دادههاای
ربیهسازی رده و واقعی و ثابت ماندن مقدا  BODد مسیر ودخانه
به علت و ود فاضالبهاای ناراناخته مایباراد ،مطابقات مایکناد.
هم چنین عملکرد مناسب مدل د ربیهسازی پا امترهاای ماو دنظر و
امکان استفاده از آب ودخانه د پاییندست با پژوهشهای ( بوستانی
و گوهرکانی1313 ،؛ زاقیان و همکاا انKalburgi et al., ،1315 ،
 2015و  )Rashed and El-sayed., 2014مطابقت دارت .به نظار

15
7/71

21
7/11

1/23
7/101

DO
) (mg/l

7/11
7/723

می سد رناخت مکانهای بحرانی که با آلاودگی بایشتاری ا وا د
ودخانه میکنند ،نصب ایستگاههای پایش د قبل و بعد از این مناطق
به ا زیابی دقیقتر ررایط کمک نماید.

نتیجهگیری 
یافتههاا نشاان داد ،علای غام وجاود مناابع آالیناده نقطاهای و
غیرنقطهای د مسیر ودخانه تاال مطابق توصیههاای موجاود عامال
محدود کننده د تامین آب ررب و کشااو زی د پااییندسات وجاود
ندا د .بر خالف فرض اولیاه ودخاناه قااد باه حفا کیفیات آب د
پا امترهای بر سی رده حتی د فصل کمآبی میبارد .باهطاو کلای
انطباق بین دادههای مشاهداتی و دادههای ربیهساازی راده د حاد
قابل قبول بوده و میتوان گفت که مدل  Qual2kwبرآو د مناسبی ا
از تغییرات پا امترهای انتخااب راده د طاول مسایر ودخاناه ا ایاه
می دهد .د ودخانه تاال با حرکت به سمت پایااب ،تغییارات غلظات
 pHوندی ثابت دارت اما وند  ECافزایشی بود و و ود منابع آالینده
رهری و کشاو زی د طول ودخانه سبب تداوم وند افزایشی غلظت
 NO3و PO43-میبارد .از آنجا که مقادا آنهاا حتای د مااههاایبحرانی کم آب از حدود استاندا د معرفی رده فراتر نمی ود ،خود نشان
از قد ت ودخانه د کنتارل غلظات ماواد آالیناده دا د .بایشتارین
تغییرات د وند نمودا ها د خروجای راهرها د پااییندسات اتفااق
میافتد که میتواناد نارای از و ود رایرابههاای فاضاالب راهری و
واحدهای صنعتی د این مسیر بارد .د این استا ایجاد ایستگاههاای
اندازهگیری کیفی بیشتر د طول مسیر ودخاناه ،اطالعاات دقیاق از
ررایط منابع و ودی غیرنقطهای ،بهخصوص منابع آالینده و استفاده از
راخصهای کیفی و مدیریتی به صو ت همزمان برای دستیاابی باه
مدیریت یکپا چه به منظو تصمیمگیری مناسب ،الزم بهنظار مای-
سد.
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Abstract
Increasing of water demand, drought and climate changes, the development of contaminated resources, in
addition to the threat of the ecosystem, affects the supply of drinking water and agriculture. The use of
QUAL2KW as a qualitative numerical simulations model, water quality parameters changing such as dissolved
oxygen (DO), biological oxygen (CBODu), acidity (pH), electrical conductivity (EC), nitrate (NO 3-) and
phosphate (PO43-) had studied in Talar River. The accuracy of predicted DO and pH parameters is better than the
others. The most accurate simulation was occurred with the lowest coefficient of variation mean square error
(0.017) and mean square error (0.139 mg/l) of pH parameter in February and also lowest accuracy in the
simulation with maximum coefficient of variation mean square error (0.45) and mean square error (4.5 mg/l) of
BODu parameter in November and most changes in the trend chart occurred in Ghaemshahr and Kiakola output
Which could be due to the impact of the waste water coming from the two cities into the river. In general, the
results of the river's simulation showed that the qualitative model QUAL2KW gives proper estimation of the
river's quality conditions
Keywords: Calibration, Pollution sources, Simulation model, Water quality
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