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1- Range of Variation Approach
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هقذهِ
رٍدخاًِّا ّوَارُ ػالٍُ تز تأهیي آب هَرد ًیاس جَاهغ ،تِ
ػٌَاى یک هٌثغ سْلالَصَل ٍ تجذیذپذیز تزای تخلیِ
آلَدگیّا ًیش هذ ًظز تَدُاًذ .اها تا تَسؼِ فؼالیتّای هختلف
اس قثیل فؼالیتّای ضْزی ،کطاٍرسی ٍ صٌؼتی ،افشایص
چطنگیزی در هقذار ٍ غلظت آلَدگیّای هختلف تِ رٍدخاًِ
ّا رخذادُ است .در سزتاسز دًیا ،تخلیِ ػوذی ٍ سَْی
آالیٌذُّای هختلف در رٍدخاًِّا ،هَجة تزٍس هطکالت
سیستهحیطی تسیاری ضذُ است .تخیلِ آالیٌذُّا در
رٍدخاًِّا هَجة افشایص غلظت هَاد هضز تزای سالهت
اًساىّا ٍ گًَِّای جاًَری ٍ گیاّی هَجَد در رٍدخاًِّا
ضذُ است .آلَدگی آب در دِّّای اخیز تْذیذی جذی تزای
اًساى ٍ سیستتَمّای طثیؼی تلقی هی ضَد تِ طَریکِ
تزرسی تغییزات کیفیت آب یکی اس هَضَػات هْن جْت
استفادُ تْیٌِ اس آى است.
اس طزف دیگز ،رضذ جوؼیت ٍ افشایص ًیاس تهِ آب ،سهثة
احههذار رٍس افههشٍى سههذّای هخشًههی تههز رٍی تسههیاری اس
رٍدخاًِّا ضذُ است ( .)10احذار سهذّا ػهالٍُ تهز کهاّص
جزیاى تستز رٍدخاًِ ٍ اثهزات هخهزب آى تهز سیسهتگهاُّها،
هؼوَالً تاػث ایجاد کارخاًجات ،تَسؼِ ساهاًِّهای سّکطهی
هشارع ٍ دیگز هسائلی اس ایهي دسهت در هٌهاطط اطهزاف سهذ
هیضَد کِ ایي اهز خطهز ٍرٍد آالیٌهذُّها ٍ کهاّص کیفیهت
رٍدخاًِ را افشایص هیدّذ (.)20
هقذار جزیاى رٍدخاًِ اس جولِ پاراهتزّای هْن ٍ تأثیزگذار
تز رٍی کیفیت رٍدخاًِ در طَل هسیز است .در ههَاردی کهِ
تخلیِ آالیٌذُّا تهِ رٍدخاًهِ قاتهل کٌتهزل ًثهَدُ ٍ رٍدخاًهِ
ظزفیت پذیزش حجن آلَدگی را در خَد ًذارد ،تهزای کهاّص
آسیةّا هی تَاى اس رقیط ساسی آلَدگی تَسه تغییهز جزیهاى

رٍدخاًِ استفادُ کزد .تٌاتزایي تؼییي جزیاى رقیطسهاسی تهزای
آلَدگیّای غیز قاتل کٌتزل ضزٍری است .ایي کار ههیتَاًهذ
ًیاسهٌذ ضثیِ ساسی کیفی رٍدخاًِ ٍ یها اسهتفادُ اس رٍشّهای
هؼوَل در تؼییي جزیاى سیست هحیطی تاضذ .هطالؼات سیهادی
در راستای ضثیِساسی کیفی رٍدخاًهِ تها ههذلّهای هختلهف
(سّزا گَراًی ( ،)11پارکَلی ( ،)17کاًل ٍ ّوکاراى ( ،)19چهَ
ٍریًَگ ّا ( ٍ ))7تؼییي جزیاى پایِ سیست هحیطهی رٍدخاًهِ
(سههاى ٍ ّوکههاراى ( ،)25یاًههگ ٍ ّوکههاراى ( ،)30پٌههگ ٍ
ّوکاراى ( ،)16ضیائَ ٍ ٍٍ ( ))22تز پایِ هذل ّهای ریاضهی ٍ
ًظزی صَرت گزفتِ است.
کاًٍههذیص ٍ داًسههاى ( )6جزیههاى سیسههت هحیطههی را تهها
استفادُ اس رٍشّای ّیذرٍلَصیکی تزای هٌطقِ هیسهَری تهِ
دست آٍردُ ٍ تِ ایي ًتیجِ رسیذًذ کِ هقهذار جزیهاى سیسهت
هحیطی اغلة اٍقات تا هذت افت جزیاى هتٌاسة هیتاضذ.
َّ ٍ ّوکاراى ( )14تِ تزرسی ٍضهؼیت احهذار سهذّاتز
حَسُ آتزیش رٍدخاًِ  Huaihپزداختٌذً .تایج ایي تحقیط ًطهاى
داد کِ احذار سذّا رٍی ایي حَسُ آتزیش اثهزات هٌفهی قاتهل
تَجْی گذاضهتِ اسهت .در اداههِ ایطهاى تها اسهتفادُ اس رٍش
1
ّیذرٍلَصیکی تٌاًت ٍ الگَریتن هحهذٍدُ تغییزپهذیزی RVA
یک هحذٍدُ جزیاى سیست هحیطی پایذار تزای حهَسُ تؼیهیي
کزدًذ .پَف ٍ ّوکاراى ( ،)18یک رٍش جذیذ ٍ جاهغ تهزای
ارسیاتی ًیاسّای سیست هحیطی رٍدخاًِ ارائِ دادًذ .ایي رٍش
کِ تز اساط هحذٍدیت ّای ًاضی اس تغییهزات ّیهذرٍلَصیکی
تؼزیف ضذُ است تز اساط تکٌیکّای ّیذرٍلَصیکی هَجهَد
پایِریشی ضذُ است .اس هشیتّای ایهي رٍش ایهي اسهت کهِ
قاتل اًؼطاف تزای هٌاطط هختلف اسهت اهها قاتلیهت تزرسهی
تؼییي جزیاى در ضزای احذار سذ ٍ در ًظز گزفتي اّذاف آى
را ًذارد.
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چکیذُ
احذاث سذّبی هخضًی سٍی سٍدخبًِ ،ػالٍُ ثش تغییش سطین ٍ کبّش جشیبى سٍدخبًِ دس پبییيدست ثبػج هشکالت
صیستهحیطی ثشای اکَسیستن هٌطقِ هیشَد .ایي هَضَع ثب تخلیِ آالیٌذُّب ثِ سٍدخبًِ هیتَاًذ تشذیذ پیذا کٌذ .اصایيسٍ،
ثشآٍسد حذاقل جشیبى صیستهحیطی ثشای سیستنّبی سٍدخبًِای ٍ سبیش اکَسیستنّبی آثی یک اهش ضشٍسی جْت حفظ
هحیطصیست ٍ هٌبثغ آة است .دس ایي تحقیق ،جشیبى صیستهحیطی سٍدخبًِ دص ثب استفبدُ اص ثْیٌِسبصی جشیبى خشٍجی اص سذ
دص دس ثبالدست آى تؼییي شذ .ثشای ایي هٌظَس ،اثتذا ثبصُ هطوئٌی ثشای جشیبى صیستهحیطی سٍدخبًِ ثِ هیضاى  10تب 100
هتشهکؼت ثشحبًیِ تؼشیف شذ ،سپس شجیِسبصی کیفی سٍدخبًِ ثشای ثبصُ هزکَس تَسط هذل  QUAL- Kاًجبم شذ .دس اداهِ ثب
استفبدُ اص ًظشیِ حل اختالف ًش ،جشیبى سّبسبصی ثْیٌِ اص سذ ،تحت  3سٌبسیَی ٍصىّبی ًسجی ثشای اّذاف هْن کوی ٍ کیفی
تؼییي شذًذ کِ هقبدیش آىّب ثِتشتیت ثشاثش  74ٍ 57 ،66هتشهکؼت ثشحبًیِ ثِ دست آهذ کِ هتَسط غلظت ثشای ایي سٌبسیَّب ثِ
تشتیت  2/727 ٍ 3/237 ،2/626هیلیگشم ثش لیتش هحبسجِ شذّ .ش کذام اص ایي هقبدیش هیتَاًذ دسصذّبی هتفبٍتی اص ًیبصّبی
کوی ٍ کیفی سا تأهیي کٌذ ٍ اٍلَیتثٌذی ایي اّذاف ثِ تصوینگیشاى ٍاگزاس شذ.
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زي خاوٍ ش یهو لش مُتسیه غسؾاخٍَای زي خاوٍ ککازين
بصزگ لغت کٍ با غسچؿمٍ گسفته لش لزتداعات شلگسظ ي طکو
مػیس کًَػتاوو زؾتٍ کًٌَای شلگسظ يلز ؾکت شفکًل ي
پع لش طو یک مػیس وػبتا طًالوو ز وقطٍلی با وا بىد یکس
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4- Flow Duration Curve Shifting

مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه
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ؾککهًَو ي َاوکگ ( ،)24حککدل آ آم مککًز ویکاش شیػککت
محیطو ز زي خاوٍَای لئمکو زل بکا لغکتدا ٌ لش پازلمتسَکای
مًزفًلًضیهو تعییه کس ود.
يی ي َمهازلن ( )29یک مدل یىامیهو غیػتم ( )SDزل
کٍ مىعهع کىىدٌ تعامالت بیه مىابع آم ،جسیکان محیطکو ي
ل تكا لجتماعو لغت زل با لغتدا ٌ لش بػتٍ ' 'SDوکس لفکصلز
 Vensim PLEتًغعٍ ل ود .وتایج لیه مطالعٍ وؿکان ل ککٍ
عملهس مدل تًغعٍ یافتٍ  SDز باشتام زفتاز پًیای غیػکتم
ز مىطقٍ مًز مطالعٍ خًم بً ٌ لغت.
ؾیائً ي يي ( )22یک اعدٌ جدیکد بکسلی بُکسٌبکس لزی لش
مخصن با َدف تأمیه جسیان مًز ویکاش محکیز شیػکت لزلئکٍ
کس ودَ .دف لش لیه تحقیق وص یک کس ن جسیان زَاغاشی بکٍ
جسیان طبیعو زي خاوٍ ،بٍ مىظکًز تکأمیه جسیکان مکًز ویکاش
محیز شیػت زي خاوٍ بً .
ذيللدقازی ي َمهازلن ( ،)31بسلی تعیکیه جسیکان شیػکت
محیطو تاالم ؾا گان لش زيؼ َیدزيلًضیهو لغتدا ٌ کس وکد.
جسیان شیػت محیطو ز تاالم ؾا گان بکس لغکاظ لیػکت اٌ
َیدزيمتسی ؾا گان ز زيؼَای مىحىو تدلي جسیان ،اوًن
ؾیالت فسلوػکٍ ي زيؼ لغکماکتیه بکٍ تستیک ،1/54 ، 6/83
 3/18متس مهع بس ثاویٍ بسآيز ؾد .ز زيؼ مًوتاوکا ،جسیکان
شیػت محیطو ز ویمٍی وخػت غال  1/54ي ز ویمٍی ي
غال  3/6متس مهع بس ثاویٍ محاغبٍ ؾد .وتایج وؿان مو َد
کٍ ز لیػت اَُای َیدزيمتسی پع لش لحکدل غکد ،ؾکاخف
جسیان شیػت محیطو کاَؽ یافتٍ لغت.
غید غسلجو ي َمهازلن ( ،)21ز تحقیقکو بکا لغکتدا ٌ لش
مدل  ،QUAL- Eبکٍ بسزغکو لثکسلت ت ییکس بکو بکس مکا ي
لکػیطن محلًل ز زي خاوٍ ،بکا لغکتدا ٌ لش ل ٌَکای کمکو ي
کیدو محاغبٍ ؾدٌ ،لثسلت لفصلیؽ بو بکس ت ییکسلت لکػکیطن
محلًل ز زي خاوٍ صل ليشين ي ؾکاخٍ فسعکو ؾکاَسي ي ز
وص یهو غد غدیدزي پس لختىد.
عبدی ي َمهازلن ( )1بکٍ مىظکًز تعیکیه جسیکان شیػکت
محیطو زي خاوٍ شزیىٍزي بٍ لزشیابو زيؼَای َیکدزيلًضیهو
تىاوت ،1تػمان ،2مدل ذخیسٌ زيمیصی 3ي لوتقال مىحىو تکدلي
جسیان 4پس لختىد .بکسلی لیکه مىظکًز لش لطالعکات آمغکىیو
لیػت اٌ َیدزيمتسی غازی مکیؽ لغکتدا ٌ ؾکدٌ لغکت .بکس
لغاظ وتایج حاقکآ ،مقکا یس بکٍ غکت آمکدٌ لش زيؼ لوتقکال
مىحىو تدلي جسیان ،بٍ لیآ ز وظس گسفته ؾکسلیز مکدیسیت
لکًلًضیهو وػبت بٍ غایس زيؼَا لزجحیت لز  .بىابسلیه ،ویاش
شیػت محیطو زي خاوٍ شزیىکٍزي ز طبقکٍ مکدیسیت شیػکتو
( Cحدظ حدل آ ؾسلیز شیػتو زي خاوٍ) بٍ طًز متًغز بسلبکس
 16/7متسمهعک بککس ثاویککٍ (معککا ل  33زقککد بککو متًغککز
غاالوٍ) بسآيز ؾدٌ لغت.
تقکککًی کلیکککاَو ي َمهکککازلن ( )26لش تلدیکککق زيؼ
َیدزيلًضیهو مىحىکو تکدلي جسیکان ي زيؼ جکامع ویکاش آم
شیػتمحیطو تاالم میانکالٍ ز محآ يزي ی زي خاوکٍَکای
ت ریٍکىىدٌ آن زل بسآيز کس ود .وتایج وؿان ل کٍ حدل آ بو
يزي ی لش زي خاوٍَای غیاٌآم ي غاشمحلٍ بٍ تاالم با لغتدا ٌ
لش زيؼ مىحىککو تککدلي جسیککان بککٍ تستی ک  0/578ي 0/054
متسمهع ز ثاویٍ موباؾد .ز زيؼ جامع حکدل آ بکو بکسلی

زي خاوٍ غیاٌ آم ي غاشمحلکٍ  2/163ي  0/099متسمهعک بکس
ثاویٍ موباؾد.
با سیان مسشيوو ( )4بٍ مىظًز ؾبیٍغاشی کیدکو زي خاوکٍ
کککازين ز حککد فاقککآ مالثککاوو تککا فازغککیات ،لش مککدل
 QUAL- Kلغتدا ٌ کس  .ز لیه تحقیق وؿان ل ٌ ؾد ککٍ
مکدل  QUAL- Kتًلوککایو خککًبو ز ؾکبیٍغککاشی زي خاوککٍ
کازين لز .
فسَا یان ( )9بٍ مىظًز ؾکبیٍ غکاشی زي خاوکٍ ککازين ز
پاییه غت غد گتًود لش مکدل زیایکو  QUAL- Kلغکتدا ٌ
کس  .ز ل لمٍ بکٍ مىظکًز تعیکیه میکصلن جسیکان پایکٍ شیػکت
محیطو زي خاوٍ کازين با تًجکٍ لَکدلف کمکو ي کیدکو غکد
گتًود ،غٍ غىازیًی مدیسیتو زل با کمکک وظسیکٍ وکؽ مکًز
بسزغو سلز ل  .وتایج وؿان ل کٍ وظسیٍ تعا لو وؽ تًلوایو
باالیو ز بسآيز جسیان بُیىٍ ي پایٍ شیػت محیطو لز .
َماوطًزکٍ مالحظٍ موگس تحقیقکات خکًبو ز شمیىکٍ
ؾککبیٍغککاشی کیدککو غیػککتم زي خاوککٍ بککا لغککتدا ٌ لش مککدل
 QUAL- Kي تعییه جسیان پایٍ شیػت محیطو با لغتدا ٌ لش
زيؼَای مختلف لویکا ؾکدٌ لغکت .زيؼَکای معمکًل ز
تعییه جسیان شیػت محیطو َمچًن زيؼ َیکدزيلًضیهو بکا
يجً لزل بً ن مصیتو َمچًن لجسل بکا ل ٌَکای ککم ،لغلک
واکازآمدود ي ا ز بٍ ز وظس گسفته ت ییسلت کًتاٌ مدت جسیان
ویػتىد ( .)10ی کس زيؼَکای مسغکً ویکص معمکًال ویاشمىکد
ل ٌ َای فسليلن َػتىد ي ا ز بٍ ز وظس گسفته ی س لَکدلف
ز وظس گسفتٍ ؾدٌ غدَا ي زي خاوٍَا وموباؾکىد .لکرل ز لیکه
مطالعٍ ،بٍ مىظًز لفصلیؽ ت کاز ي کاَؽ ي ت ي َصیىٍ ،لش
وظسیٍ تعا لو وؽ جُت تعییه جسیان شیػتمحیطو لغکتدا ٌ
گس ید .لیه وظسیٍ ،موتًلود بٍ خًبو ی س لَکدلف مکًز وظکس
زي خاوٍَا ي غدَای باال غت آنَا زل ز وظس ب یس .
ت ییسلت ؾکاخف  BODبیؿکتسیه تکأثیس زل زيی محکیز
شیػت ي بٍ خكًـ مًجً لت شودٌ ز محیزَکای آبکو لز
( .)4بٍ عبات ی س ،معقًلتسیه معیاز بکسلی غکىیؽ کیدیکت
آم BOD ،لغت ( .)2لرل لیه پکازلمتس مکوتًلوکد یکک پکازلمتس
معقًل بسلی لویا لیه تحقیق باؾد.
وًآيزی لیه تحقیق آن لغت کٍ بٍ مىظًز تعیکیه جسیکان
پایٍ شیػت محیطو زي خاوٍ ش ،بٍ ی س لَدلف کمو ي کیدو
غد ش با قسف کمتسیه َصیىٍ ي ل ٌ ،ویص تًجکٍ ؾکدٌ لغکت.
بسلی لیه مىظًز لبتدل با لغکتدا ٌ لش مکدلَکای َیکدزيلًضیهو
مسغً  ،یک باشٌ مطمئه جسیان شیػتمحیطو بسلی زي خاوکٍ
ش تعییه گس ید .ز ل لمکٍ بکا ؾکبیٍغکاشی پکازلمتس  BODبکا
لغتدا ٌ لش مدل  Qual- Kز باشٌ تعییه ؾدٌ ي لغتدا ٌ کس ن
لش وظسیٍ تعا لو وؽ ،مقدلز یکق جسیکان تحکت غکىازیًَای
مختلف بسآيز ؾد.
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تا سيدخاوٍ کاسين تالقی پیذا میکىدذ .ػدذ دص تدش سيی مؼدیش
سيدخاوٍ ي دس شمال غشب شُشػتان دصفًل قشاس داسد .محدذيدٌ
مًسد مطالعٍ سيدخاوٍ دص دس پاییه دػت ػدذ دص ي حدذ فاطد
ػذ اوحشافی دص تا وقطٍ تىذ قیشاػت .طًل سيدخاوٍ حذيد 191
کیلًمتش اػت کٍ دس ایه فاطدلٍ اودًا آالیىدذٌَدای شدُشی

طىعتی ي کشايسصی ياسد سيدخاوٍ می شًد (شک  .)1مطاتق تا
شک تٍ تشتیة دي ایؼدتااٌ کییدی ػدىگی داللکًپیتدٍ ي
آب شیشیه ي  3ایؼتااٌ َیذسيمتشی دصفًل حشملٍ ي تامذط تدش
سيی مؼیش سيدخاوٍ قشاس داسد.

دستهبندی مدلهای شبیهساز کیفی

مدلهای ساده

()1

] [ DOI: 10.29252/jwmr.9.17.14

اغلة مذلَای ػادٌ تش اػاع ساتطٍَای سیاضی حشکت
آلًد ی دس سيدخاوٍ تحت ششا ط ي فشضیا خاطی تٍ دػدت
آمذٌاوذ .اص ح ساتطٍَای حشکت آلًد ی دس سيدخاودٍ تًػدط
محققیه مختلف مذلَای مختلیی تشای شثیٍػاصی اوتشاس ي
پخش اوًا آلًد ی دس سيدخاوٍَا اسا ٍ شذٌاوذ .ایده مدذلَدا
حاط ح َای عذدی یا ح َای تحلیلی ي تا دس وظش شفته
ششا ط مشصی ي فشضیا خاص َؼدتىذ .یکدی اص مدذلَدای
سایگی کٍ تشای شثیٍػاصی اکؼیظن محلدًل دس سيدخاودٍ تدٍ
کاس میسيد ساتطٍ اػدتشیتش-فلدسغ اػدت .اػدتشیتش ي فلدسغ
( )1991تا دس وظش دشفته فشضدیاتی اص جملدٍ حدزا اادشا
تىیغ ي فتًػىتض یاَان آتضی ي عذد محاػثٍ ویاص اکؼیظن
تیًشیمیایی ویتشيطوی ( )NBODتٍ علت مقذاس واچیض آنَدا ي
َمچىیه فشع اختالط کام آلًد ی تا آب دس حالت ماوذ اس
جشیان سيدخاوٍ تٍ اسا ٍ یآ ساتطٍ پشداختىذ.

مدل Qual- k

یکی اص مُمتشیه عام َای دػتیداتی تدٍ وتدایا قاتد
قثًل دس شثیٍػاصی کییی آبَدای ػدطحی اوتخداب مدذل
شثیٍػاص مىاػة اػت .اوتخاب مذل مىاػة تٍ ودً مؼدهلٍ
شىاخت پیچیذ یَای مًجًد ي اَذاا مطالعدٍ تؼدتای داسد.
تشای اوتخاب مذل شثیٍػاص کییدی تایدذ اَدذاا ي فشضدیا
مؼهلٍ دادٌَدای الصد تدشای َدش مدذل ي دادٌَدای مًجدًد
يیظ یَای آلًد یَای مؼهلٍ ي دادَدای صمداوی ي مکداوی
شثیٍػاصی تعییه شًوذ .دس ایه تحقیق تدشای اوتخداب مدذل
مىاػة شثیٍػاص کییی عاليٌ تش تشسػی جًاوة رکش شذٌ تٍ
تشسػی تحقیقا پیشیه اوگاد شذٌ دس ساػدتای شدثیٍػداصی
کییی سيدخاوٍَا پشداختدٍ شدذٌ اػدت .لدزا دس وُایدت مدذل
 QUAL- Kتٍ عىدًان شدثیٍػداص کییدی سيدخاودٍ اوتخداب
شدیذٌ اػت .مذل  QUAL- Kاص آخشیه مذلَدای ػدشی
 QUALاػت ي وؼخٍ کام شدذٌ مدذلَدای پیشدیه ایده
ػشی اػت .ایه مذل تٍ عىًان کام تشیه مدذل شدثیٍػداصی
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امشيصٌ مذلَای صیادی جُت تگضیٍ ي تحلید تغییدشا
اکؼیظن محلًل دس سيدخاوٍَا يجًد داسوذ کٍ تدا کمدآ آوُدا
می تًان مطالعاتی دس مًسد تعییه تداس مدًاد صا دذ اوگداد داد.
اطًالً شک سیاضی َمٍ آنَا یکؼدان تدًدٌ ي َمدٍ آنَدا
داسای مگمًعدددٍای اص معدددادال دییشاوؼدددی ي َمچىد دیه
معادالتی تشای َش مادٌ ي یا مًجًد صوذٌ َؼتىذ کدٍ تایؼدتی
تٍ طًس ياضح دس چاسچًب مذل مىظًس شدودذ .تدا تًجدٍ تدٍ
ؼتشد ی ي تًاواییَای ایه مذلَا میتًان آنَدا سا تدٍ دي
دػتٍ کلی مذلَای ػادٌ ي مذلَای پیششفتٍ تقؼیم ومًد.

مدلهای پیشرفته

يسيد آلًد یَای مختلف تٍ سيدخاودٍَدا ياکدىشَدای
شیمیایی ي فیضیکی تیه آلًد یَا ي َمچىیه ساتطٍ آلًد یَا
تا ششایط محیطی اص جملٍ شدشایط َیدذسيلیکی سيدخاودٍَدا
مًجددة تددشيص پیچیددذ یَددای صیددادی دس فشآیىددذ محاػددثا
شثیٍػاصی کییی میشًوذ .تدشای شدثیٍػداصی تمدامی ایده
عًام تظًس َمصمان تا َم تٍ مذلَای تًاومىذی دس ایه
صمیىٍ ویاص اػت .لزا مذلَای مختلیی تا اػتیادٌ اص صتانَدای
تشوامٍوًیؼی سایاوٍای ایگاد شذٌاوذ کٍ قادس تدٍ شدثیٍػداصی
شاخضَای کییی مختلف دس سيدخاوٍَا َؼتىذ.
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شک  -1سيدخاوٍ مًسد مطالعٍ ي آالیىذٌَای يسيدی تٍ آن.

Figure . The studied river and entered pollutants to it
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 QUAL- Kدر اوتُب فرآیىذ ؼجیٍظبز  ،وتربیج را ثرٍ
ـًرت اطالػبت ي ومًدارَب ثرا ريدخبوٍ اـلی ارائٍ میوىذ.
درـًرتیوٍ ريدخبوٍ مًرد وظرر دارا اوؽرؼبثبت فرػری ویرس
ثبؼذ ،ایه اطالػبت ي ومًدارَب ػاليٌ ثر ريدخبوٍ اـلی ثررا
اوؽؼبثبت فرػی ویس درـًرت درخًاظت وبرثر ،ارائٍ میؼًوذ.
ایه يیصگی مذل ویس میتًاوذ یىی دیگر از دالی اوتخربة آن
جُت اوجب فرآیىذ ؼجیٍظبز ثبؼذ.
جریان زیستمحیطی رودخانه

ممذار از آة مًجًد در ريدخبوٍ وٍ ثررا حفرح حیربت
زیعتثً َب ياثعتٍ ثرٍ ريدخبورٍ ضررير اظرت ،جریربن
زیعتمحیطی وب دارد ( .)13ایه جریبن ثٍ مىظًر ترممیه آة
مًرد ویبز ثرا فؼبلیتَب مًجًد در زیعتثً َب ريدخبورٍ
الز اظت وٍ درـًرت ػذ تممیه آن ،ادامٍ حیبت زیعتثً
ريدخبوٍ ثب ثحران مًاجٍ خًاَرذ ؼرذ .ثررا ثررآيرد جریربن
زیعتمحیطی ريدخبوٍَب ،ريغَب مختلفی ثر اظبض دلرت
الز  ،مىبن ريدخبوٍ مًرد وظرر ،اطالػربت مًجرًد ي معربئ
التفبد وبؼی از تخفیؿ آة ثٍ جریربن زیعرتمحیطری،
ارائٍ ؼذٌ اظت .تؼرذاد ایره ريغَرب ثعریبر زیربد اظرت امرب
میتًان آنَب را ثٍ چُبر دظتٍ اـلی ورٍ ؼربم ريغَرب
َیذريلیىیَ ،یذريلًشیىی ،ؼجیٍظربز زیعرتگبٌَرب ي ريغ
جبمغ میؼًوذ ،طجمٍثىذ ومًد .تبرمٍ ( )28در تحمیمری 207
ريغ ثرررآيرد جریرربن زیعررتمحیطرری را ؼىبظرربیی ي در
دظتٍثىذ َب فًق لرار داد وٍ وتبیج آن در جذيل ( )1آيردٌ
ؼذٌ اظت.
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ویفی ريدخبوٍ اظت وٍ در حبل حبضر مًرد اظتفبدٌ لررار
می گیرد ي لبدر اظرت ؼربخؿَرب ثعریبر از لجیر ،DO
 ،BODدمب ،اظیذیتٍ ،مًاد مؼلك ،فعفر ،حبلرتَرب مختلر
ویتريشن ي جلجه را ؼجیٍظبز وىذ (.)10
مررذل یرره ثؼررذ  QUAL- Kتىُررب در جُررت طررًل
ريدخبوٍ ،تغییرات ویفیت آة را ؼجیٍظبز مریوىرذ .لراا ثرب
فرق اختالط وبم در جُت ػمك ي ػرق ،طرًل ريدخبورٍ
ثٍ ثبزٌَبیی ثرب اورذازٌَرب مختلر تمعریمؼرذٌ ي ثرب حر
مؼبدالت مرثًط ثٍ ؼبخؿَب َیذريلیىی ي ویفری ،در َرر
ثبزٌ ویفیت آة ريدخبوٍ ؼجیٍظبز میؼًد .ح مؼبدالت ایه
مذل در ؼررای یىىًاخرت ي غیریىىًاخرت جریربن ريدخبورٍ
اوجررب پررایر َعررتىذ .ایرره مررذل مىرربثغ آلررًدگی ومطررٍا ي
غیرومطٍا را در ؼرای مختلفی از تؼرذاد تخلیرٍ ي ثرداؼرت
آلرًدگی ي آة ،در ؼربخٍَرب اـرلی ي فرػری ؼرجیٍظربز
میوىذ.
ایه مذل دارا مسیتَب ثعیبر اظت ي آن مسیرتَرب
ؼبم مًارد زیر اظرت )1( :ایره مرذل تًاوربیی ؼرجیٍظربز
آلًدگیَب ومطٍا ي غیرومطٍا را داراظت وٍ ایه مًرد از
مًارد مُم ثرا معئلٍ مًرد وظر تحمیك اظت )2( ،ريغ وبر
ثب آن وعجت ثٍ دیگر مذلَب ثعیبر ظبدٌتر اظت )3( ،ثٍـًرت
يظیؼی در تحمیمبت ویفی آةَب ظرطحی ثرٍ وربر رفترٍ ي
وتبیج لبث لجًلی ارائٍ وردٌ اظت ورٍ مرًارد از آنَرب ویرس
آيردٌ ؼررذٌ اظررتَ )4( ،سیىررٍ تُیررٍ آن وررم اظررت )5( ،ثررب
دادٌَب يريد اوذن َم مرذل اجررا مریؼرًد ي ( )6مرذل
لبثلیت تحلی پبرامترَب ویفی ثیػترر وعرجت ثرٍ دیگرر

مذلَب دارد.

جذيل  -1تؼذاد ريغَب ؼىبظبیی ؼذٌ از َروذا از دظتٍثىذ َب (تبرمٍ.)1998 ،
)

روش تنانت

تىبوت ( )1976ثر اظبض تحمیمبتی وٍ ثرا ثرآيرد جریبن
زیعتمحیطی ثر ري ريدخبوٍَبیی در چىرذ ایبلرت آمریىرب ي
ثٍخفًؾ ایبلت مًوتبوب 1اوجب داد ،ريؼی را ارائٍ ومًد .در ایه
ريغ ،اثتذا جریبن طجیؼری ريدخبورٍ ،پریػ از تربًثیر َرگًورٍ
دخبلررت فؼبلیررتَررب اوعرربوی از جملررٍ ظذظرربز  ،از ري
دادٌَب تبریخی جریبن ثٍدظرت مریآیرذ .ظر ط از جریربن
طجیؼی ثٍدظت آمذٌ متًظ ظبالوٍ گرفتٍ میؼًد ي درـرذ
از ایه متًظ ثٍ ػىًان جریبن زیعتمحیطری دروظرر گرفترٍ
میؼًد .تىبوت ثر اظبض وتبیج حبـ از تحمیمبتػ ،ظٍ درـذ
آظتبوٍ از جریبن طجیؼی ريدخبوٍ ،وٍ ػجبرتىرذ از  30 ،10ي 60
درـذ را ثٍ ػىًان جریبن زیعتمحیطی در ظٍ ؼرای مختل
ثرا حفح ظرالمت زیعرتثرً َرب مؼرفری وررد 10 .درـرذ
ثٍػىًان ؼرای ومیىرٍ 30 ،درـرذ ثرٍػىرًان ؼررای وعرجتبً
1- Montana
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ريغَب َیذريلًشیىی ػمذتًب ثراظبض دادٌَب
َیذريلًشیىی مًجًد ريدخبوٍَب طراحی ؼذٌاوذ .مُمتریه
دادٌَب در ایه ريغ ،ممذار جریبن طجیؼی ريدخبوٍ در
ممیبضَب ريزاوٍ ،مبَبوٍ یب ظبالوٍ َعتىذ .ثٍ ػلت ظبدگی
ريغَب َیذريلًشیىی ،ريغَب ثعیبر در ایه
دظتٍثىذ جب میگیروذ وٍ اغلت ایه ريغَب وتبیج حبـ
از تحمیمبت یه محمك در یه مىطمٍ خبؾ از دویب ثًدٌ ي
ثرا ثرآيرد جریبن زیعتمحیطی در َمبن مىطمٍ وبرثرد
داروذ .در ایران ویس ريغ تىبوت ثٍ ػلت دادٌَب وم مًرد ویبز
ي آظبن ثًدن وبرثرد ،مرظً تریه ريغ ثرآيرد جریبن
زیعتمحیطی اظت .ایه ريغ ویس مبوىذ دیگر ريغَب
َیذريلًشیىی در ثرخی مًارد دارا خطب ثیػتر وعجت ثٍ
ريغَب دیگر دظتٍثىذ َبظت .الجتٍ ایه ريغ دارا
ؼرای ي ضًاثطی اظت وٍ ثب رػبیت آنَب میتًان وتبیج
حبـ را ثُجًد ثخؽیذ .در ادامٍ ؼرحی از ريغَب تىبوت ثٍ

اختفبر آيردٌ ؼذٌ اظت.
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وًع ريغ
ؼجیٍظبز زیعتگبٌ
َیذريلیىی
َیذريلًشیىی
جبمغ
ترویت ريغَب
ظبیر ريغَب

Table . The number of identified methods for each classification (Tharme,
درـذ از و
تؼذاد ريغَب
28
58
11/1
23
29/5
61
7/7
16
16/9
35
6/8
14
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هساػذ ٍ  06دسغدذ تدِػٌدَنى ضدشنیط هسداػذ تدشنی ایدات
جاًَسنى آتضی نست .ػلیسغن کوثَدّای سٍش تٌاًت ،تِ خاطش
هضیتّای نساسی نیي سٍش ًسثت تِ دیگش سٍشّاّ ،وچٌاى
یکی نص سنیجتشیي سٍشّای هحاسثِ جشیاى صیستهحیطی تِ

ضواس هیسٍد .تٌاًت ّوچٌیي یک جذٍل تشنی هقدذنس جشیداى
صیسددتهحیطددی دس ضددشنیط هختلدد هطلَتیددت سددتهت
صیستتَمّا نسنئِ کشدُ نست کِ جذٍل  2هؼشف آى نست.

جذٍل  -2دسغذّای پیطٌْادی تٌاًت تشنی افظ صیست تَم

نظریه بازیها

8

()2

ٍ

∏

روش کار
سٍش کاس تِ نیي غَست نست کِ تؼدذ نص تؼیدیي تداصُ جشیداى
صیست هحیطی تا نستفادُ نص سٍش تٌاًت ،ضثیِساصی سٍدخاًِ دص تدا
هذل  Qual- Kدس تاصُ هَسد ًظش ٍ فَنغل یک ٍنادذی نًهدام
گشفت .تِ دًثال پیذن کشدى جشیاى تْیٌِ صیست هحیطی دس نیي

تاصُ ،تا نستفادُ نص ًظشیِ تداصیّدا ٍ دس ًظدش گدشفتي نّدذنف
هختل کوی ٍ کیفی سذ دص ،هسألِ دس سدٌاسیَّای هختلد
ال ،سپس هقذنس جشیاى تْیٌِ صیست هحیطی تشآٍسد گشدیذ.

1- Game Theory

] [ DOR: 20.1001.1.22516174.1397.9.17.17.9

کِ دس نیي سنتطِ :i ،ضواسًذُ تػوینگیدشنى :N ،تؼدذند تودام
تػوینگیشنى :fi ،تاتغ هطلَتیت تػدوینگیشًدذُ  :di ،iکویٌدِ
سطح هطلَتیت قاتل قثَل تشنی تػوینگیشًذُ ٍ = ٍ iصى
ًسثی تػوینگیشًذُ ّ iستٌذ (.)0
تٌاتشنیي تشنی سفغ نختتف هَجَد هیاى دٍ یا چٌذ تاصیکي
تا نستفادُ نص ًظشیِ ًص ،نتتذن تایدذ تػدوینگیدشنى هطدخع
ضًَذ ٍ تؼذ نص آى ،کویٌِ سطح هطلَتیت ٍ ٍصىّدای ًسدثی
تؼییي ضًَذ .سپس تا تِکاسگیشی سنتطِ ( )8هیتَنى تْتدشیي
سنُال سن تشنی نختتف هَجَد ،پیذن ًوَد .هٌظدَس نص تداصی دس
نیي کاس نّذنفی نست کِ تایذ دس تؼییي جشیاى سّاساصی تْیٌِ
دس ًظشگشفتِ ضدًَذ ضداهل )8( :هتَسدط غلظدت )2( ،طدَل
تواس )0( ،تأهیي جشیاى صیستهحیطی )0( ،نطویٌاىپدزیشی
رخیددشُ ٍ ( )0ت دأهیي ًیدداص پدداییيدسددت ّسددتٌذ .دس هیددضنى
تْشُتشدنسی نص آب سٍدخاًِ تشنی نّذنف رکش ضدذُ دس تخدص
قثلی ،نختتف ٍجَد دنسد ،تِ نیي غَست کِ تشنی نّدذنف ٍل
هاس ٍ نطویٌاىپزیشی رخیشُ ،کویٌِ جشیاى سّاساصی نص سدذ
هطلَب نست ،نها تشنی نّذنف هتَسط غلظت ،تدأهیي جشیداى
صیستهحیطی ٍ تأهیي ًیاص پاییيدست ،سّاسداصی جشیداى تدا
تیطیٌِ هقذنس هوکي نص سذ هطلَب نست.

] [ DOI: 10.29252/jwmr.9.17.14

هذیشیت کیفی سٍدخاًِّا ،هستلضم دسًظش گدشفتي ضدشنیط
تػوینگیشنى ٍ ریًفؼاى هختلفی نست کِ ّشکدذنم نص آىّدا
دنسنی هطلَتیتّدای خداظ خدَد ّسدتٌذ .ػدتٍُ تدش نیدي
هطلَتیتّای خاظٍ ،جَد هٌاتغ هحذٍد ٍ هطدتش هَجدة
تشٍص نختتفاتی دس تیي تػوینگیدشنى ٍ ریًفؼداى هدیضدَد،
دساالیکِ هذیشیت پایذنس هٌاتغ آتی ًیاصهٌذ تَنفقّای پایدذنس
دس هیاى تػوینگیشنى ٍ ریًفؼاى نست .دس چٌدیي ضدشنیطی،
تشجیح دستیاتی تِ هٌافغ ضخػی کَتاُهذت تش هٌافغ ػودَم،
تذٍى دسًظش گشفتي پیاهذّای آى ،هَجة ٍنسد آهذى خساسنتی
صیستهحیطی هیضَد کِ دس تلٌذهدذت گشیثداىگیدش توداهی
نفشند ٍ اتدی ریًفؼداى هٌداتغ آب هدیضدَد .لدزن نسدتفادُ نص
سٍشّددایی کددِ تتَنًٌددذ نختتفددات هیدداى تػددوینگیددشنى ٍ
ریًفؼاى هختل سن تِ تْتشیي ضدکل هوکدي ادل ًوایدذ نص
ضددشٍسیات نسددت .یکددی نص سٍشّددای هَجددَد تددشنی سفددغ
نختتفّای هوکي دس هسدائل کیفدی هٌداتغ آب ،نسدتفادُ نص
ًظشیِ تاصیّا نستً .ظشیِ تاصیّا تا هطالؼدات تدشل ( )0تدش
سٍی چٌذ تاصی سنیج دس هیاى ػوَم هشدم آى صهاى ضشٍع ضذ.
ًظشیِ تاصی ّدا یدک سٍش سیاضدی تدشنی تهضیدِ ٍ تحلیدل
هسائلی نست کِ دستشگیشًذُ هَقؼیتّای دس تؼداسؼ ّسدتٌذ
(نغغشپَس .)8012 ،تؼذّا نیي ًظشیِ تَسط جاى ًص دس سدال
 8400تَسؼِ دندُ ضذ.
ًص ههوَػِ هطخػی نص ضشنیطی سن کِ جَنبّدا تایدذ
آىّا سن نسضا کٌٌذ نسنئِ ًوَد ٍ ثاتت کشد کِ تٌْا یک جدَنب
هیتَنًذ ضشنیط هسئلِ سن نسضا کٌذ کدِ آى جدَنب تدِػٌدَنى
پاسخ هسئلِ ال نختتف دسًظش گشفتِ هیضَد .ضشنیطی کدِ
دس ًظشیِ ًص ٍجَد دنسدًذ ػثاستٌذ نص )8( :نهکداى تخػدیع
تیص نص هٌاتغ دس دستشس تشنی تػوینگیشنى ٍجَد ًذنسد)2( ،
ّیچ تػوینگیشًذُنی تَنفقی کِ دس آى تاتغ هطلَتیت کدنتدش
نص کویٌِ سطح هطلَتیت آى تػوینگیشًذُ تاضذ سن ًویپزیشد،
( )0جَنب تْتشی تشنی تػوینگیشنى ٍجَد ًذنسد (.)80
ًظشیِ ال نخدتتف ًدص تدشنی ادل نخدتتف تدیي دٍ
ضخع نسنئِ ضدذّ .شسداًی ( )82نیدي ًظشیدِ سن تدشنی ادل
نختتف تیي چٌذ ضخع تَسؼِ دند کِ تِغَست یدک هدذل

تْیٌِساصی دس سنتطِ ( )2نسنئِ ضذُ نست .نص نیي هذل تِ خاطش
ٍجَد ضشب تیي ًتایج تِدست آهذُ تدشنی ّدش ضدخع ،تدِ
ػٌَنى ًص ضشتی ًیض یاد هیضَد.
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کیفیت ایات آتضیاى
تیطیٌِ جشیاى هوکي
ٍضؼیت تْیٌِ
تسیاس ػالی
ػالی
خَب
قاتل قثَل
ضؼی
کوثَد ضذیذ

Table . The offered Tenant percentages for Ecosystem preservation
فشٍسدیي تا ضْشیَس ()%
هْش تا نسفٌذ ()%
266
266
 06تا 866
 06تا 866
06
06
06
06
06
26
06
86
86
86
کوتش نص 86
کوتش نص 86
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نتایج و بحث
نتایج حاصل از روش تنانت

جذٍل  -3هیاً یي ساالًِ جزیاى ٍرٍدی تِ سذ دس در دٍرُ آهاری هَرد ًظز)هتزه،عة تز ثاًیِ)
هیاً یي ساالًِ
تٌاًت ()%10
تٌاًت ()%60

سال 86
189/11
18/91
113/47

شبیهسازی پارامتر BOD

)Table . The annual average inlet flow to the Dez dam in the intended time period (CMS
سال 93
سال 92
سال 91
سال 90
سال 89
سال 88
سال 87
160/17
140/15
142/43
123/83
162/42
148/21
91/3
16/02
14/02
14/24
12/38
16/24
14/82
9/13
96/10
84/09
85/46
74/29
97/45
88/93
54/78
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تزای اًجام شثیِساسیّای هَرد ًیاس اتتذا تایذ سهاى السم
تزای ّز شثیِساسی را تعییي ًوَد .تا تَجِ تِ دائو تَدى
ٍرٍد آالیٌذُّا اس طزف هٌاتع آالیٌذُ تِ رٍدخاًِ السم است
ّز شثیِساسی تا سهاً کِ هقذار غلظت آژَدگ در رٍدخاًِ
تِ تعادل تزسذ اداهِ یاتذ .ژذا هذ سهاى السم تزای حزکت
جزیاى آب اس ه،اى اٍژیي هٌثع آالیٌذُ تا پایاى هسیز
شثیِساسی کویٌِ سهاى السم تزای اًجام یب دٍرُی
شثیِساسی است .ایي سهاى تا داشتي سزعت جزیاى ٍ تا
استاادُ اس راتطِ هاًیٌگ تَسط  2/7 QUAL- Kرٍس تِ
دست آهذ.
تٌاتزایي تزای اطویٌاى اس تِ تعادل رسیذى غلظتّای
آژَدگ در رٍدخاًِ طَل هذ سهاى ّز شثیِساسی  3رٍس
درًظز گزفتِ شذ.
تزای شثیِساسی شاخص  BODتزای جزیاىّای
رّاساسی اس سذ هذل  QUAL- Kتِ کار گزفتِ شذ .در
جذٍل  4خالصِای اس اطالعا کیا آالیٌذُّای ٍارد شذُ
تِ رٍدخاًِ آٍردُ شذُ استّ .وچٌیي ه،اى دقیق ٍرٍد ّوِ
آًْا هحاسثِ شذُ ٍ فاصلِ آىّا ًسثت تِ ًقطِ اتتذای هسیز
در جذٍل ً 5وایش دادُ شذُ است .تا ٍرٍد اطالعا کیا ٍ

آالیٌذُّای ٍارد شذُ تِ رٍدخاًِ ٍاسٌج تزای  8هاُ (تیزهاُ
تا تْوي هاُ  ٍ )92صحتسٌج تزای  5هاُ (خزدادهاُ تا هْز
هاُ  )93اًجام شذ (جذٍل .)6
تِ هٌظَر ٍاسٌج هذل اس دادُّای  8هاُ ایست اُ
اًذاسُگیزی کیا آب شیزیي کِ در هسیز رٍدخاًِ هَرد ًظز
قزار دارد استاادُ شذ ایي کار تَسیلِ تغییز ضزایة سٍال ٍ
ًزخ پاراهتزّای کیا تَسیلِ ًزمافشار شثیِساسی هَرد استاادُ
اًجام شذ .در اداهِ شثیِساسی تزای جزیاىّای تیي تاسُ 10
تا  100هتزه،عة تز ثاًیِ تا فَاص یب ٍاحذی تزای جزیاى
رّاساسی اًجام شذ .تا شثیِساسی در دٍ حاژت تیشیٌِ ٍ
کویٌِ جزیاى رّاساسی اس سذ ه تَاى تاسُ تغییزا غلظت
شاخص  BODرٍدخاًِ را هحاسثِ ًوَد .ژذا شثیِساسی
شاخص  BODرٍدخاًِ تحت ایي هقادیز جزیاى اًجام شذُ ٍ
ًتایج آى در ش 2 ،ارائِ شذُاًذ.
در حاژت کویٌِ جزیاى ّواىطَر کهِ هشهاّذُ هه شهَد
ًَساًا  BODدارای تغییزا کوتزی ًسثت تِ حاژت تیشیٌِ
استّ .وچٌیي ّواى گًَِ کهِ در شه ،هشهخص اسهت در
اتتذای تاسُ رٍدخاًِ غلظت  BODتهِ علهت ٍرٍد آالیٌهذُّها
افشایش ه یاتذ.
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اس هجوَعههِ رٍ ّههای ّیههذرٍژَصی ،رٍ تٌاًههت تههِ
عٌَاى ی ،اس رٍ ّای پزکارتزد در جْاى هَرد اسهتاادُ در
ایي تحقیق است .تزای اسهتاادُ اس رٍ تٌاًهت تهِ هیهاً یي
ساالًِ جزیاى طثیع رٍدخاًِ پیش اس احذاث سذ ًیاس است.
هیاً یي ساالًِ جزیاى طثیع رٍدخاًِ دس در سهال ّهای
هختلههد در جههذٍل  3ارائههِ شههذُ اسههت .تٌاًههت جزیههاى
سیستهحیط را تِصهَر یهب تهاسُ  10تها  60درصهذی اس
جزیاى هیاً یي جزیاى رٍدخاًِ پیشٌْاد کزدُ است .ژذا هقهذار

جزیاى سیستهحیط تز اساط درصذّای هعزفه شهذُ ٍ تها
تَجِ تِ هقادیز جذٍل  3تقزیثاً تیي  10تا  100هتزه،عهة تهز
ثاًیِ خَاّذ تَد .جزیاى  10هتزه،عة تز ثاًیِ کنتهزیي هقهذار
هو،ي تزای جزیاى سیستهحیط تَدُ ٍ تزای هقادیز کوتز اس
آى سیستتَمّای رٍدخاًِ دچار تحزاى شذیذی خَاٌّذ شهذ.
جزیاى  100هتزه،عة تز ثاًیِ ًیش تهیشتهزیي هقهذار هٌاسهة
جزیاى سیستهحیط است کِ تزای جزیاىّای تیشتز اس ایي
هقذار حیا سیستتَم تا هخاطزات اس قثیه تهٍِجهَد آههذى
شزایط ًاهٌاسة تا تخنریشی آتشیاى هَاجِ ه شَد.
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جديل  -4مقادیر پارامترَای کیفی آالیىدٌَای زَکشَای ياردٌ بٍ دز ( سازمان آب ي برق خًزستان )1392
)

Table . Valuse for qualitative parameters of drained pollutants entered to the Dez (Khuzestan water utility company

دبی

زَکش
زَکش سبس آب
زَکش بىٍ حسه
زَکش ساغری
{زَکش ي پساب ویشکر َفت تپٍ}
عتیج
زَکش (َ )8فت تپٍ
سلیمٍ ي عجیريب
زيرآباد
زَکشK
میان آب
خارير
شايير
شعیبیٍ

7/65
8/14
7/05
8/07
8/07
7/15
6/73
5/56
7/7
5/5
8/66
6/64
8/13

40
50
40
30
30
30
40
40
60
40
180
40
50

4/64
3/48
3/97
3/43
2/81
2/44
2/68
3/2
3/9
7/5
3/34
2/6
5/8

25/2
32/4
25/8
27
20/6
29/8
25
30/3
22/4
36
14/7
15/6
31

جديل  -5فاصلٍ مکانَای آلًدگی از سد

Table . The distance of contamination location from the dam
فاصلٍ ()km
مکان يريد آالیىدٌ
18/329
زَکش سبسآب
25/937
زَکش بىٍ حسه
28/005
زَکش ساغری
40/496
زَکش (َ )6فت تپٍ (زَکش ي پساب ویشکر َفت تپٍ)
40/597
عتیج
41/985
زَکش (َ )8فت تپٍ
43/635
سلیمٍ ي عجیريب
80/558
زير آباد
85/243
زَکش K
99/496
میان آب
151/93
خارير
168/04
شايير
184/24
شعیبیٍ

Q max

Q min

150.00

100.00

12.00
10.00

6.00
4.00

)BOD (mg/l

8.00

] [ DOR: 20.1001.1.22516174.1397.9.17.17.9

جديل  -6وتایج حاصل از ياسىجی ي صحتسىجی مدل Qual- K
Table . The results of calibration and verification from Qual k model
2
معیار
R
RMSE
MAE
ياسىجی
0/914
0/42
0/34
صحت سىجی
0/821
0/56
0/48
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()m /s
3
1/3
5/5
1/3
2/25
1/5
14/7
12
10
4/82
2/5
8
11

DO
)(mg/l

TSS
)(mg/l

BOD
)(mg/l

COD
)(mg/l

2.00
200.00

50.00

0.00

فاصله از سد (کیلومتر)

شکل  -2شبیٍسازی کیفی ريدخاوٍ در مقادیر مرزَای باال ي پاییه رَاسازی از سد.

Figure . River qualitative simulation at upper and lower bounds values of dam water release
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0.00
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نظریه نش

کِ دس ایي ساتطِ :j ،ضواسًذُ اّذاف :i ،ضواسًذُ دادُّای
ً :شهال ضذُ دادُ
ّش ّذف  : ، jدادُ ّiذف ، j
:
 :کَچکتشیي دادُ هَجَد دس ّذف ٍ j
ّذف ،j
تضسگتشیي دادُ هَجَد دس ّذف ّ jستٌذ.
کمینه سطح قابل قبول اهداف
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تا تَجِ تِ ایٌکِ ٍصىّای ًسثی تِ ضشایط صیادی اصجولِ
ضشایط اقتصادی ،اجتواعی ،اقلیوی ٍ غیشُ تستگی داسًذ ،تذٍى
اًجام هطالعات جاهع دس صهیٌِّای فَق ًویتَاى هقادیش
دقیقی تشای ٍصىّای ًسثی اّذاف تعییي ًوَد .لزا دس اداهِ3 ،
سٌاسیَی هختلف کِ دس آىّا ٍصىّای ًسثی تا تَجِ تِ
هسائل کوی ٍ کیفی ٍ تَجِ تِ اّذاف هْن تغییش هیکٌٌذ،
تعشیف هیضًَذ تا تتَاى حالتّای هختلفی سا تشسسی ًوَد.
ایي سِ سٌاسیَ عثاستٌذ اص:
الف -سٌاسیَ اٍلٍ :صىّای یکساى تشای تواهی اّذاف
ب -سٌاسیَ دٍم :افضایص ٍصى اّذاف کوی
ج -سٌاسیَی سَم :افضایص ٍصى اّذاف کیفی.
اص هیاى اّذاف دس ًظش گشفتِ ضذُ ،دٍ ّذف هتَسط
غلظت ٍ طَل تواس تِعٌَاى اّذاف کیفی ٍ سِ ّذف تأهیي
ًیاص جشیاى صیستهحیطی ،تأهیي ًیاص پاییيدست ٍ
اطویٌاىپزیشی رخیشُ تِعٌَاى اّذاف کوی دس ًظش گشفتِ
هیضًَذ .تذیي تشتیة ،تا تعییي ٍصىّای ًسثی اّذافً ،تایج
تاتع ًص دس ّش سٌاسیَ تِدست هیآیٌذ کِ تا تَجِ تِ ضشایط
هَجَد هیتَاى دس هَسد اًتخاب یکی اص آىّا تصوینگیشی
ًوَد .تا هحاسثِ تاتع ضشتی ًص ،تِ اصای هقادیش هختلف
جشیاى سّاساصی ،هقذاس ایي تاتع تِدست هیآیذ کِ تغییشات
آى تِ اصای جشیاىّای سّاساصی دس اضکال  3تا  5آهذُ
استً.تایج حاصل اص تشآٍسد جشیاى تْیٌِ صیست هحیطی دس
جذٍل  7آهذُ است .تشای سٌاسیَ اٍل هقذاس ایي جشیاى تشاتش
 66هتشهکعة تشثاًیِ است .اّذاف هتَسط غلظت ٍ طَل
تواس ًیض تِ اصای ایي هقذاس سّاساصی تِ تشتیة تشاتش 2/926
هیلیگشم تش لیتش ٍ  156/386کیلَهتش خَاٌّذ تَد ٍ ایي اسقام
تایذ تشای تشداضت آب اص سٍدخاًِ ٍ دیگش هصاسف هَسد تَجِ
قشاس گشفتِ ضًَذ .دس سٌاسیَ دٍم تِ اّذاف کویٍ ،صًی ًسثی
هعادل دٍ تشاتش ٍصى اّذاف کیفی دادُ هیضَد .هقذاس ایي
جشیاى سّاساصی تْیٌِ تش اساس تاتع ًص تِدست آهذُ تشای
ایي سٌاسیَ ،تشاتش  57هتشهکعة تشثاًیِ است.دس سٌاسیَ سَم
ٍصى ًسثی اّذاف کیفی ،هعادل دٍ تشاتش ٍصى اّذاف کوی دس
ًظش گشفتِ هیضَدّ .واىطَسکِ هطاّذُ هیضَد ،تشای ایي
سٌاسیَ هقذاس جشیاى سّاساصی تْیٌِ تش اساس تاتع ًص ،تشاتش
 74هتشهکعة تشثاًیِ تِ دست آهذُ است .اّذاف هتَسط
غلظت ٍ طَل تواس ًیض تِ اصای ایي هقذاس سّاساصی تِ
تشتیة تشاتش  2/727هیلیگشم تش لیتش ٍ  157/561کیلَهتش
ّستٌذ کِ هتَسط غلظت ٍ طَل تواس تِتشتیة کاّص ٍ
افضایص یافتِاًذ.

] [ DOI: 10.29252/jwmr.9.17.14

تشاساس ًظشیِ ًص ،پیص اص اجشای هذل تْیٌِساصی ،الصم
است تشای ّش کذام اص اّذاف ،کویٌِ سطح قاتل قثَل آىّا
تعییي ضَد تا تتَاى هطلَتیت تِدست آهذُ تشای ّش ّذف سا
تشای ّش هقذاس جشیاى سّاساصی هطخص ًوَد .تیصتشیي
هقذاس هوکي تشای اّذاف هتَسط غلظت ٍ طَل تواس هَجة
ٍاسد آهذى تیصتشیي خساسات تِ صیستتَمّا هیضَد ،لزا
کویٌِ سطح قاتل قثَل تشای ایي اّذاف ،سسیذى هقذاس آىّا
تِ تیصتشیي هقذاس هوکي است .تشای تعییي هقذاس کویٌِ
سطح هٌاسة ایي اّذاف ،الصم است یک عذد هتٌاسة تا
تیطیٌِ هقذاس سخ دادُ ایي اّذاف دس ًظش گشفتِ ضَد .لزا تشای
آًکِ هقذاس اًتخاب ضذُ یک هثٌای آهاسی هٌاسة داضتِ تاضذ،
اص جوع تضسگتشیي دادُ هَجَد دس اّذاف هتَسط غلظت ٍ
طَل تواس تا هقذاسی تِ اًذاصُ یک ٍاحذ اص اًحشاف هعیاس
دادُّای ّش یک اص ایي اّذاف ،تِعٌَاى کویٌِ سطح قاتل
قثَل استفادُ هیضَد .تذیي تشتیة ،تِ اًذاصُ یک ٍاحذ اًحشاف
هعیاس تِ تضسگتشیي دادُ ّش کذام اص اّذاف هتَسط غلظت ٍ
طَل تواس اضافِ هیضًَذ تا کویٌِ سطح قاتل قثَل ایي
اّذاف تِدست آیٌذ .کویٌِ سطح قاتل قثَل تشای ّذف جشیاى
صیستهحیطی ،کویٌِ جشیاًی است کِ دس قسوتّای قثل
تَسط سٍش تٌاًت هحاسثِ ضذ ٍ تشاتش  12هتشهکعة تعییي
ضذ .تشای ّذف اطویٌاىپزیشی رخیشُ ،کویٌِ سطح قاتل
قثَل سا هیتَاى هقذاس هیاًگیي جشیاى ٍسٍدی تِ سذ کِ 140
هتشهکعة تش ثاًیِ است ،دس ًظش گشفت .دس ایي هقذاسّ ،یچ
رخیشُای دس سذ صَست ًگشفتِ ٍ تواهی آب ٍسٍدی تِ سذ ،اص
آى خاسج هیضَد ٍ دس ًتیجِ ّیچ یک اص اّذاف سذ تأهیي
ًویضَد .تشای ّذف تأهیي ًیاص پاییيدست ،تا تَجِ تِ حجن ٍ
کیفیت هٌاسة آب هَسد ًیاص ،کویٌِ سطح قاتل قثَل سا
هیتَاى کویٌِ جشیاى سّاساصی اص سذ دس ًظش گشفت .تا تَجِ
تِ ایٌکِ یکی اص علل اصلی کاّص کیفیت آب ضْشّای

سناریو وزنهای نسبی اهداف
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ّواىطَس کِ دس قسوتّای قثل تیاى گشدیذ تعادل ًص
هفَْهی دس ًظشیِ تاصیّا است کِ اهشٍصُ کاستشد فشاٍاًی دس
علَم هختلف اص جولِ هحیطصیست ٍ هٌاتع آب پیذا کشدُ ٍ ًام
آى اص جاى فَستض ًص گشفتِ ضذُ است .دس ایي هطالعِ تا تَجِ
تِ اّذاف هتَسط غلظت ،طَل تواس ،جشیاى صیست هحیطی،
ًیاص پاییيدست ٍ اطویٌاىپزیشی رخیشُ سذ دص هسألِ دس 3
سٌاسیَ هذیشیتی حل ضذ .تشای ٍسٍد هتغییشّا تِ تاتع ًص ،اتتذا
تایذ آىّا سا ًشهال ًوَد .تشای ًشهالساصی ّشکذام اص اّذاف،
اص ساتطِ ( )3استفادُ ضذ.
()3

پاییيدست ،کاّص جشیاى سٍدخاًِ است ،افضایص جشیاى
سٍدخاًِ هیتَاًذ عالٍُ تش افضایص کیفیت آب سٍدخاًِ ،حجن
هَسد ًیاص تشای هصاسف پاییيدست سا ًیض تأهیي ًوایذ .لزا تا
اًتخاب کویٌِ جشیاى سّاساصی تِ عٌَاى کویٌِ سطح قاتل
قثَل تشای ایي ّذفّ ،یچ کذام اص ًیاصّای پاییيدست ًیض
تأهیي ًخَاٌّذ ضذ.

ثْیٌِسبزی چٌذّذفِ در تعییي جریبىّبی زیستهحیطی رٍدخبًِ 22 ............................................................................................................................................

شکل  -3تغییرات هقذار تبثع ًش در سٌبریَ اٍل

Figure . Nash function variations in the first scenario

جذٍل  -7هقبیسِ هقبدیر اّذاف در سٌبریَّبی هختلف
سٌبریَ اٍل
سٌبریَ دٍم
سٌبریَ سَم

دثی اًتخبة شذُ ()m /s
66
57
74

Table . Comparison among targets value in different scenarios
ٍضعیت ًیبز زیست هحیطی
طَل توبس ()km
هتَس غلظت ()mg/l
خَة تب عبلی
656/38
2/926
قبثل قجَل تب خَة
654/57
3/237
عبلی
657/56
2/727

نتایج و بحث
افسایش رٍزافسٍى در تقبضبی آة ٍ تعذاد ریًفعبى هَجت
ثرٍز اختالفبت در ثْرُثرداری از هٌبثع آثی هشترک شذُ است.
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ّوچٌیي هیتَاى ثیبى ًوَد کِ شیَُ اًجبم ایي هطبلعِ ثاب
شیَُ اًجبم هطبلعِ فرّبدیابى ( )9ثارای ساذ گتًَاذ ثار رٍی
رٍدخبًِ کبرٍى هشبثِ هیثبشذّ .وچٌیي ًتبیج ایي هطبلعاِ ثاب
ًتااابیج ثبقریااابى هرزًٍااای ( )4هجٌااای ثااار ایٌکاااِ هاااذل
 QUAL- Kتَاًاابیی خااَثی در شااجیِساابزی رٍدخبًااِ دارد،
هٌطجق هیثبشذ.

ثب ثرٍز اختالفبت ،هعوَالً ریًفعبى ثِ علاتّابی هختلفای از
قجیل ًذاشتي اعتوبد ثِ دیگر ریًفعبى ٍ ًذاشتي ثیٌش کابفی
در هسئلِ ثْرُثرداری از هٌبثع آثی هشترک ،ترجیح هیدٌّاذ،
هٌبفع کَتبُهذت خَیش را ثب ثْرُثرداری ثیشتر از هٌبثع آة،
افسایش دٌّذ .ثذیي ترتیت عالٍُ ثر ایٌکِ ثاِ هحای زیسات
آسیت ٍارد هیشَد ،در ثلٌذهذت هَجت زیبى خَد ریًفعبى ًیس
خَاّذ شذ .در چٌیي شرایطی ،تصویوبت سبزهبىّبی ریرث
کِ ثِعٌَاى تصوینگیرًذُ ارشذ در اختالف حضَر دارًذً ،قش
هْوی در ایجبد یک تعبدل ثیي ریًفعبى دارد.
در ًظرگرفتي سالهت هحی زیست ثِ عٌَاى یک ریًفع
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شکل  -5تغییرات هقذار تبثع ًش در سٌبریَ سَم

Figure . Nash function variations in the Third scenario
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شکل  -4تغییرات هقذار تبثع ًش در سٌبریَ دٍم

Figure . Nash function variations in the second scenario
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دس تشًاهِسیضیّای هٌاتع آب هَجة افضایش سوَد کلو توشای
تواه ریًفعاى دس تلٌذهذت خَاّذ شذ ،دس حال کِ شوایذ توِ
ًظش تشسذ کِ تخصیص کنتشآب توِ سوایش ریًفعواى هَجوة
کاّش سَد آىّا ه شَد .تٌْا عاهل هقشٍى تِ صشفِای کوِ
پس اص ٍسٍد آالیٌذُ تِ سٍدخاًِ ٍ اختالط کاهل آلَدگ توا آب
دس عول ه تَاًذ اص غلظت آلَدگ تکاّذ ،سّاساصی جشیواى دس
سٍدخاًِ است .دس سّاساصی جشیاى اص سوذ عوالٍُ توش هَضوَ
کاّش هقذاس غلظت آلَدگ  ،طَل تواس آلَدگ ی ًیض دس ًظش
گشفتِ شَد ،اص ایٌشٍ هْن است کِ دس تاصُ جشیاى صیستهحیط
تعییي شذُ ،هقذاس جشیاى تِگًَِای تٌظین گشدد کِ ایي اّذاف
تِ هقذاس هطلَب خَد سسیذُ ٍ تعادل هٌاسوث توا ّون داشوتِ
تاشٌذ .تشایي اساس ،دس تخش کِ دس تاال اسائِ شذ ،توِ تعیویي
یک جشیاى سّاساصی تْیٌِ تشای سٍدخاًوِ دص دس هٌطقوِ هوَسد
هطالعِ پشداختِ شذ ،کِ دس آى سع شذ تواه اّوذاف کوالى
تْشُتشداسی اص هٌاتع آب هٌطقِ گٌجاًذُ شَد .هجوَ اّوذاف
کِ دس تعییي جشیاى سّاساصی تْیٌِ دس ًظشگشفتوِ شوذ شواهل:
( )7هتَسو غلظوت )3( ،طوَل توواس )9( ،توأهیي جشیواى
صیستهحیط  )4( ،اطویٌاىپوزیشی رخیوشُ ٍ ( )5توأهیي ًیواص
پاییيدست ّستٌذ.
تشای ایي هٌظَس ،اتتذا جشیاى صیستهحیط هٌطقِ تعیویي
شذ ،سپس دس تاصُ جشیاى سّاساصی اص سذ تِ شثیِساصی کیف
سٍدخاًِ تشای شاخص  BODپشداختِ شذ .پس اص آى ،اّوذاف
هْن کو ٍ کیف تعییي ٍ تعشیف شوذًذ .دس ًْایوت ًیوض ،توا
استفادُ اص ًظشیِ حل اختالف ًش ،جشیاى تْیٌوِ سّاسواصی اص
سذ تحت سِ سٌاسیَی هختلف تشای ٍصىّای ًسوث اّوذاف،
تعییي شذ .دس ایوي  9سوٌاسیَ هیوضاى جشیواى صیسوتهحیطو
سٍدخاًِ تِ تشتیة  74 ،57 ،66هتشهکعوة توش ناًیوِ هحاسوثِ
گشدیذّ .ش کذام اص ایي هقادیش ه تَاًذ دسصوذّای هتفواٍت اص

ًیاصّای کو ٍ کیف سا تشآٍسدُ کٌذ ٍ اٍلَیتتٌذی ایي اّذاف
تِ تصوینگیشاى ٍاگزاس ه شَد .تشای سٌاسیَ اٍل کِ ٍصى توام
اّذاف یکساى دس ًظوش گشفتوِ شوذ توا جشیواى سّاسواصی 66
هتشهکعة تشناًیِّ ،ذف اطویٌاىپزیشی رخیشُ هقوذاس هطلوَت
است ،اها تشای ّوذف توأهیي ًیاصّوای پواییيدسوت ،چٌوذاى
هٌاسة ًیست .دس سٌاسیَ دٍم تشاساس تاتع ًش هقوذاس جشیواى
سّاساصی تْیٌوِ  57هتشهکعوة تشناًیوِ تذسوت آهوذ .اّوذاف
هتَس غلظت ٍ طَل تواس ًیض تِ اصای ایي هقذاس سّاسواصی
تِ تشتیة تشاتش  9/397هیل گوشم توش لیتوش ٍ  754/57کیلوَهتش
ّستٌذ کوِ هطواتا اًتظواس ،هتَسو غلظوت ٍ طوَل توواس
تِتشتیة اًذک افضایش ٍکاّش یافتِاًذ .دس ایي سٌاسیَ ّوذف
اطویٌاى پزیشی رخیشُ ًسثت تِ سٌاسیَ اٍل تْتش شذُ است اها
ّذف تأهیي ًیاصّای پاییيدست دس ٍضعیت حادتشی ًسثت تِ
سٌاسیَی اٍل قوشاس خَاّوذ گشفوت .دس سوٌاسیَ سوَم ،جشیواى
سّاساصی  74هتشهکعة تشناًیِ هَجة کاّش هطلَتیت ّوذف
اطویٌواىپوزیشی رخیوشُ ٍ افوضایش ّوذف توأهیي ًیاصّوای
پاییيدست ًسثت تِ دٍ سٌاسیَی قثل ه شَد.
ّواىطَسکِ اًتظاس ه سفت تا افضایش ٍصى اّذاف کیفو ،
ٍضعیت سٍدخاًِ اص ًظش کیفیت تْثَد پیذا ه کٌوذ ٍ دس هقاتول
هیضاى اطویٌاىپزیشی رخیشُ کاّش پیوذا خَاّوذ کوشد .تعیویي
جشیاى سّاساصی تْیٌِ دس سِ سوٌاسیَی ٍصىّوای ًسوث  ،توا
تَجِ تِ تیشیٌِ ٍ کویٌِ جشیاى سّاسواصی ٍ ّوچٌویي کویٌوِ
سطح قاتل قثَل ّش یک اص اّذاف هَجوَد صوَست پوزیشفت ٍ
ایي سِ سٌاسیَ تشای تشسس گستشُای اص جوَابّوای هختلوف
تعشیف شذًذ .لزا تا تَجِ تِ تغییشات تاتع هطلَتیت ّش یوک اص
اّذاف هَجَد دس صهاىّا ٍ هکاىّوای هختلوف تْوشُتوشداسی،
الصم است جشیاى سّاساصی تْیٌِ تحت سٌاسیَّای هتٌاسة توا
صهاى ٍ هکاى تْشُتشداسی ،تعییي گشدد.
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Abstract
Construction of Reservoir dams on the river, in addition to change and decrease the river’s
regime in downstream, cause environmental problems for ecosystems. This issue can be more
severe by dumping pollution into rivers. Therefore, estimating the minimum environmental flow
for river systems and other aquatic ecosystems is necessary to keep environment and water
resources. In this study, the environmental flow of Dez River was determined using
optimization of Dez outlet on upstream. For the purpose, a safe range of environmental flow,
with
to
m /s, was firstly defined. Then, simulation of river water quality for mentioned
ranged was done by QUAL- K model. Next, by using Nash's theory of conflict resolution, the
optimization of the dam release, under three scenarios of relative weights for quantitative and
qualitative aims, was determined that , , and
m /s were obtained respectively, the
average concentration were . , . , and .
respectively for each scenario. Each of this
value can provide different percentages of quantitative and qualitative needs, so the
prioritization of these aims was given decision makers.
Keywords: Environmental Flow, Nash Equilibrium Theory, Qual k, Dez Dam

