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 -1واحد رامهرمز  ،دانشگاه آزاد اسالمی ،رامهرمز ،ایران
 -2دانشیار ،دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران ،اهواز ،ایران
تاریخ دریافت1392/7/11 :

تاریخ پذیرش1392/9/25 :

چکیده
امروزه مدلهای شبیهسازی کیفی رودخانهها کاربرد گستردهای در برنامهریزی و شبیهسازی سیاستهای مدیریتی
سیستمهای رودخانهای دارند .مدل  WASP6با استفاده از ابزارهای ریاضی چون روش اجزاء محدود ،معادالت حاکم بر
فرآیندهای شیمیایی و بیولوژیکی را حل مینماید .در این تحقیق مهمترین پارامترهای کیفی آب از جمله اکسیژن محلول،
اکسیژنخواهی بیوشیمیایی و نیترات در رودخانه کارون در بازه شوشتر-مالثانی با استفاده از نرمافزار WASP6
مدلسازی گرید .اولین هدف از انجام این تحقیق ،آشنایی با مدل  WASP6و معرفی تواناییهای آن ،بدست آوردن
ضرایب نرخ مناسب برای شبیهسازی پارامترهای کیفی توسط این مدل و ارزیابی پارامترهای مهم کیفی از قبیل اکسیژن
محلول و اکسیژن خواهی بیوشیمیایی میباشد .تقارب نتایج مشاهداتی با نتایج حاصل از شبیهسازیهای صورت گرفته در
بازه زمانی اردیبهشت  85لغایت بهمن همان سال در بازه مورد مطالعه نشان میدهد ،محدودههای انتخاب شده برای
ضرایب نرخها از دقت قابل قبولی برخوردار میباشند .مهمترین ضرایب بدست آمده شامل ضریب نرخ هوادهی حدود
 ،0/1 - 0/035ضریب نرخ زوال BODحدود  0/05و ثابت نرخ نیتریفیکاسیون حدود  0/08تا  .0/1نتایج بدست آمده از
مدلسازیها نشان داد ،نرم افزار  WASP6جهت مدلسازی اکسیژن محلول ،اکسیژنخواهی بیوشیمیایی ،آمونیاک و
نیترات از قدرت پیشبینی قابل قبولی برخوردار میباشد و میتوان مدل  WASP6را به عنوان یک نرم افزار مدلساز
کیفیت آب توصیه نمود.

واژه های کلیدی:مدلسازی ،اکسیژن محلول ،پارامترهای کیفی ،کارونWASP ،
مقدمه

توسعه مدلهای کیفی آب همزمان با افزایش درک
پدیدههای بیولوژیکی ،شییمیایی فیزیکیی ریور
میگیرد .بد ن فهم این فرآیندها امکان فرموله کردن
مدلها ،بد ن تهیه مدل امکان بررسی مییزان تیأثیر
ر د مواد آلوده کننده بیه ر دااهیههیا ویود هیدارد.
مر ری بر تحقیقا  100سال گذشته هشیان دهنیده
بهبود فهم فرآیندهای بیولوژیکی ،فیزیکی شیمیایی
در ر دااهییههییا بییوده افییزایش وابیید تییووهی در

تواهاییها وهت مدل کردن تأثیر ر د آلوده کنندههیا
فاضالبها به دااد ر دااههها ایجاد شده است [.]2
اهتقال یک آالینده در آب ،منحصراً توسط وریان
آب (وریان تودهای) سوار بر آن رور همیگییرد،
بلکه بسته به غلظت آن ،این آالینیده در در ن تیوده
آب واری به ونبش درآمده بیه للیت فرآینیدهای
پخشیدگی اهتشار طولی در آب هیز وابهوا پخیش
میشود .منظور از وریان تودهای یک آالینده مخلوط
شده با آب ،اهتقیال آن همیراه بیا ورییان آب اسیت.
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پخشیدگی فرآیندی است که در اثر شییب غلظیت
حرکت ملکولها براورد آههیا بیا یکیدیگر تغیییر
مسیر پیش میآیید .فرآینید پخشییدگی بیه د هیو
پخشیدگی ملکولی (شکد  )1پخشییدگی میتالطم
(شکد  )2تقسیم میشود [.]3

در

شکل  -1انتشار ملکولی (حرکت تصادفی ذرات)

پیشبینی لمومی از ضع آتی پیشبینی ایا
یک مکان معین.
اکس ییژن محلییول پارامترهییای مربییوط بییه آن
بوس ییله برهامییه  EUTROمدلسییازی میییگردهیید.
فرآیندهای فیزیکی شیمیایی بسیاری میتواهنید بیر
اهتقال اکنشهای بین مواد مغذی ،مواد کیربندار
اکسیژن محلول در محیط آبزی میثثر باشیند .اهیار
معادلیه مختلیف در میدل  WASP6وابید اهتخیاب
میباشند که لبارتند از :معیادال اسیتریتر فلیپ،،
معادال استریتر فلپ ،ارالح شده ،معادال اطی
کامد توازن  DOمعادال غیر اطی توازن .DO
مواد و روشها

شکل  - 2انتشار متالطم (اختالط متالطم ذرات)
برهامه شبیهسازی آهیالیز کیفییت آب ()WASP6

هسخه ارتقاء یافته برهامه WASPارلی میباشد .این
مدل به کاربر کمک میکند که به تفسییر تخمیین
اثرا وایع طبیعیی آلودگیهیای دسیتسیاز بیرای
حصییول بییه تصییمیما منطقیی در زمینییه مییدیریت
آلودگیهای مختلف بپردازد .مدل  WASP6یک مدل
با سااتار دینامیکی برای محیطهای آبزی مییباشید
کییه فرآینییدهای متغیییر زمییاهی هماهنیید وابجییایی،
پراکندگی ،بار ورمهای هقطهای پخشیی شیرایط
مرزی در برهامه ارلی را در هظر می گیرد .معادلیهای
که بوسیله مدل  WASP6حد میگردد ،بیر اسیا
ارد بقیای ویر مییباشید .دربرهامیه  WASP6از
دیدگاه الگراهژی ،یعنی دهبال کیردن ییک ذره آب از
هقطه ر د به رور مکاهی زماهی تیا هقطیه اهتهیا
بصورتی که میزان ور در مکان زمان ثابیت بیاوی
بماهد ،استفاده شده است[.]5
ا ل یین گییا در بکییار بییردن ی یک مییدل بررس یی
مشکالتی است که بایستی مورد حد ورار گیرهد .یک
مدل کیفی بایستی بیان کننیده سیه موضیو اریلی
باشید کیه لبارتنید از ضیعیت موویود کیفیی آب،

ر دااهه کار ن پ ،از اتصال اهار شیااه اریلی
(ارسان ،آب هیک ،آب کییار بازفیت)  ،در وهیت
لمومی ونوب شروی-شمال غربی وریان میییابید.
سد اهحرافی گتوهد در ابتیدای دشیت اوزسیتان ر ی
ر دااهه کار ن احداث شده که محد آبگیری منطقیه
لقیلی گتوهد میباشد .از این هقطه به بعد ،ر دااهیه
در دشت اوزستان در امتداد ونوب وریان یافته در
حواشی شهر شوشیتر از سیاحد ایو ر دااهیههیای
کواک شور بهلیول کیار ن از ارتفالیا شیمال
ونوب مسجدسلیمان سراشمه میگیرهد ،به یکدیگر
پیوسته به کار ن متصد می گردهید .در فاریله 10
کیلومتری ونوب ایین محید ر دااهیه بیه د شیااه
بنا های شطیط گرگر تقسیم میشود وزیرهای به
طول  50کیلیومتر بیین د شیااه ر دااهیه تشیکید
میشود .پ ،از اتصال ر دااهه با دز مسییر ر دااهیه
اهدکی به سمت ونوب غربی متماید شیده ،سیپ ،از
شهر اهواز لبور از مسیری بیه طیول تقریبیی 190
کیلومتر ،در هاحیه دلتیا تشیکید د ر دااهیه حفیار
بهمنشیر را مییدهید .ر دااهیه حفیار در فاریله 70
کیلومتری الیج فار به ار هدر د متصد میشیود
بهمنشیر به الیج فار می ریزد .طیول ر دااهیه در
ولگه اوزستان حد د  250کیلومتر میباشد.
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مدل  WASP6برای شرایط ماهدگار غیرماهدگار
وابد اورا میباشد ،بطوریکه مقادیر سیرلت لمیق
مورد استفاده در مدل برای هر یک از شرایط مختلف
متفا میباشد .برای شرایط ماهدگار سرلت لمق
ثابت بوده بصور مقادیر مشخصیه بیه میدل داده
میشوهد بیرای شیرایط غییر ماهیدگار بایید مقیادیر
سرلت لمق را به ریور تیوابعی بیه فیر aQb
بدست آ رد ،که در آن  Qمقدار دبی ضرایب  aو b
مقادیر مورد استفاده در مدل میباشند .این ضرایب از
مطالعییا مهندسییین مشییا ر دز آب اسییتخراو در
ود ل ( )1ارائه شده است [.]4

آمار اطاللیا میورد اسیتفاده در ایین تحقییق
لبارتند از :اطاللا هییدر متری ،اطاللیا مقیاطع
ر دااهه ،اطاللا کیفیی اطاللیا آالینیدههیای
ر دی در منطقه طرح میباشد .اطاللا ومیعآ ری
شده را میتوان در اهار گر ه تقسیم بندی همود .آمار
اطاللا وریان ر زاهه ایسیتگاههیای هییدر متری
اوع بر ر دااهه ،اطاللا مربوط به مقاطع برداشت
شده از ر دااهه در مسییر ورییان ،اطاللیا کیفیی
مربوط به آالیندهها وریانهای ویاهبی ر دی بیه
ر دااهییه کییار ن ،آمییار اطاللییا مربییوط بییه
ایستگاههای موهیتورینگ ر دااهه کار ن.
محاسبه سرعت و عمق آب

جدول  - 1متوسط ضرایب هیدرولیکی در بازههای مختلف در وضع موجود []4
محدوده مطالعاتی

ضریب

توان

ضریب

سرعت

توان
عمق

مانینگ

کارون

0/65

0 /2

2 /7

0 /2

0/03

دز

1/73

0 /4

1/3

0/22

0/04

شبیه سازی کیفی رودخانه کارون توسط مدل
WASP6
سااتار مدل شبیهسیازی  WASP6بیه گوهیهای

است که در ابتدا باید مسیر ر دااهه مورد هظیر وطعیه
بندی شود .بمنظور سادگی کار ،فارله بین ایستگاهها
به لنوان وطعیه در هظیر گرفتیه شید .بنیابراین بیازه
شوشتر  -مالثاهی بیه  4وطعیه بیه شیرح شیکد ()3
تقسیم بندی گردیید .هامگیذاری وطعیا بیه ترتییب
لبارتنیید از-1 :شییطیط -2گرگییر -3دز -4کییار ن.
محاسبه حجم هر وطعه ،سرلت متوسط آب لمیق
متوسط گا بعدی در محاسبا بودهد .سیری زمیاهی
دبیهای ثبت شده از هر ایسیتگاه تشیکید تیابعی از

وریان را میدهند که تحت لنوان Flow Function

به سیستم معرفی شدهد .منابع آالینده در این محد ده
زهکشییهای اراض یی کشییا رزی ریینایع مووییود در
منطقه میباشند ،تخلیه آهها به ر دااهه در وطعیه 1
 2رییور م ییگییرد کییه مقییدار بییار ر دی از ای ین
زهکشها بین  0/75تا  8/5متر مکعب بیر ثاهییه در
ماههای مختلف متغییر بوده ،وزء اطاللیا میورد
هیاز است .پ ،از تکمید اطاللا ر دی ،کار شیبیه
سازی توسط زیر مدل  Eutroاهجا گرفت.
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شکل  - 3قطعه بندی رودخانه کارون

شرایط اولیه

منظییور از شییرایط ا لی یه ،معرف یی ا ل یین غلظییت
آالینده در شر د ره مدلسیازی در محید ده تحیت
مطالعه میباشد .غلظت پارامترهای اکسیژن محلیول
( ،)DOاکسیییژن بیوشیییمیایی مییورد هیییاز (،)BOD

هیترا ( ،)NO3آموهییاک( )NH3و دما ( )Tدر آغیاز
د رههای شبیهسازی تعیین گردید .در ود ل ( )2ارائه
شده است.

جدول  - 2مقادیر استفاده شده جهت شرایط اولیه []4
نام شاخه
نام ایستگاه
شطیط و گرگر
بند میزان
دز
بامدژ
کارون بزرگ
بند قیر

تاریخ

DO

BOD

No3

po4

NH3

85/02/20

8/14

2/22

9

0/0068

0/82

85/02/17

6/06

1 /2

8 /2

0/0067

1

85/02/20

5/88

1 /3

10/7

0/017

0 /9

پارامترهای مهم تاثیر گذار در مدلسازی کیفیی
آب در بیازه میورد مطالعیه لبارتنید از :تیابع زمیاهی
سرلت آب ،تابع زماهی دمای آب ،تابع زمیاهی دمیای
هییوای محییط ،تشعشییعا اورشییدی ر دی بییه
ر دااهه.

ثابتها و نرخ های مورد استفاده جهت
شبیهسازی در نرم افزار WASP6

در همه مدلسازها اهتخاب ضرایب مناسیب وهیت
کالیبراسیون مدل ،یک امر اساسی تلقی می گردد که
بد ن اهجا آن ،هتایج ونبیه اوعیی وابید اسیتفاده
هخواهند داشت .در ذید ،ثابتها هیر هیای میورد
استفاده که از بررسیی هیای طیوالهی مید در بیازه
شوشتر-مالثاهی بیرای هیر افیزار  WASP6بدسیت
آمده اهد بصور کامد در ود ل ( )3آ رده شده است.
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جدول  -3مقادیر ثابت و کالیبره شده مدل []1/5
مقدار به کار

منبع

مقدار توصیه شده

افیونی و عرفان نژاد()1379

0/69تا0/46

0/55

کمیته تحقیقات در زمینه مهندسی بهداشت()1960

1/024

1/024

-

) US EPA (1979خور پوتوماک

0/05تا0/16

مهندسینمشاوردزآب()1380رودخانهکارون

0/05

0/05

day-1

چن()1970

1/047

کریم و الولیس ()1973

1/05

1/05

-

مهندسین مشاور دز آب( )1380رودخانه کارون

0 /2

0 /2

day-1

شارما و اهلرت()1977
استراتون()1966

گرفته شده

واحد

نام

نماد

day-1

ضریب نرخ بازدمش

K2

1/069
1/0876

استراتون()1966

1/0576

شارما و اهلرت()1977

1/047

نمودارهای مدل  WASP6در مرحله واسنجی

هییدا از اسیینجی ،تطبی یق پارامترهییا بگوهییهای
میباشد که ووابهای مدل با مشاهدا (در یک حالت
بهینه) مطابقت همایید .د ر ش کلیی بیرای ارزییابی
کیفیت اسنجی وود دارد :ارزیابی فرضی ارزییابی
اوعی .ارزیابی فرضی برپایه یک مقایسه بصری شبیه
سازی ،توسط دادهها میباشد .این کار معموال شیامد
همودارهای یک مجموله زماهی مجزا برای هر یک از
متغیرها میباشید .میدل کننیده پارامترهیا را تعیدید
میکند تا زماهی که مطمئن شود تطابق بین ار ویی
مدل داده از هظر ظیاهری کیافی باشید .در مقابید،
ر ش اوعی بر پاییه اهیدازهگییری لیددی اگیوهگی
تطابق میباشد (معمیوالً اهیدازهگییری اطیا) .بعید از
پذیرش انین اهدازهگیری ،پارامترها تا زمان دستیابی
به بهترین مقدار(معموالً حداود اطا) تعدید میشوهد.
ارزیابی دوت هیر ییک از میدلها ضیریب همبسیتگی

1/08

-

1/05

-

ضریب تصحیح دما برای
بازدمش
نرخ زوال CBOD
ضریب تصحیح دما برای
زوال CBOD
نرخ زوال NBOD
ضریب تصحیح دما برای
اکسیداسیون آمونیاک
ضریب تصحیح دما برای
اکسیداسیون نیتریت

θ
Kd
θ
Kn
θ

θ

( ،)R2متوسییط اطییای مطلییق ( )MAEضییریب
لملکرد ( )Cpمحاسبه گردید.
برای اسینجی میدل  WASP6از دادههیای
مشییاهداتی مربییوط بییه پیینج ایسییتگاه در  5مییاه
اردیبهشت ،ارداد ،تیر ،مرداد شیهریور مربیوط بیه
سال  1385استفاده شد .کالیبراسیون مدل با تووه به
دادههای مووود پارامترهای شیبیهسیازی شیده در
اهتهای هر د ره اهجا پذیرفت .سپ ،برای اطمینیان
از دوت مدل ،هتایج حارله بوسیله آهالیز آماری میورد
آزمیون ویرار گرفیت .ضیرایب همبسیتگی ،مییاهگین
متوسط اطا ضریب لملکرد بیرای هیر پیارامتر در
طول ر دااهه محاسبه شد .در ذید ،هتیایج اسینجی
مدل بصور همودارهایی در برابر دادههای مشاهداتی
آهالیز آماری آهها در ودا ل زیر آ رده شده است.
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جدول  - 4آنالیز آماری نتایج مدل  WASP6در مرحله واسنجی برای شاخه کارون
پارامترهای کیفی

R2

MAE
)(mg/l

Cp

0/997

1/641
0/261

)(mg/l
6/416

)(mg/l
6/777

0/540

BOD

2/176

2/158

0/880

0/359

NH4

1/046

0/850

0/893

0/196

0/442

NO3

6/881

6/779

0/991

0/705

0/168

DO

نمودار  -1تغییرات اکسیژن محلول ( )DOدر مرحله واسنجی برای مدل شاخه کارون

نمودار  -2تغییرات اکسیژن بیوشیمیایی ( )BODمورد نیاز در مرحله واسنجی برای مدل شاخه کارون

با تووه به ود ل فوق مقدار ضیریب همبسیتگی
برای هیترا  ،آموهیاک ،اکسیژن بیوشیمیایی مورد هیاز
اکسیژن محلول به ترتیب کاهش یافته ،متوسیط

اطای محاسبه شده در شیبیهسیازی هیر پیارامتر در
سراسر ر دااهه،برای آموهییاک کمتیرین مقیدار بیه
ترتیب برای اکسیژن بیوشیمیایی موردهییاز ،هیتیرا
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اکسیژن محلول بیشترین مقدار را داشته است .مقیدار
ضریب لملکیرد در اویع بییاهگر اگیوهگی لملکیرد
شبیهسازی اهجا شده است؛ هراه ایین ضیریب بیه
رفر هزدیکتر باشد حاکی از لملکرد بهتر شبیهسیازی
اهجا شده مییباشید کیه بترتییب هیتیرا  ،اکسییژن
بیوشیمیایی مورد هییاز ،آموهییاک اکسییژن محلیول
بهترین لملکرد را هشان دادهد.
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ماههای مهر ،آبان،آذر ،دی بهمن سال  1385اهجا
شد .سپ ،هتایج حارد از مدل با دادههای مشاهداتی
در همودارهای ذید مقایسه شید تیا کیارایی میدل در
شبیهسازی پارامترهای کیفی مشخص شود .در ادامیه
با اهجا آهالیز آماری دوت مدلها ،مقدار اطا لملکرد
مدل در شبیهسازی اهجا شده مورد بررسی شید کیه
هتایج حارد در ودا ل زیر ارائه شده است.

نمودارهای مدل  WASP6در مرحله صحتیابی

پ ،از اسنجی مدل  ،WASP6کار رحتییابی
مدل با دادههای مشاهداتی پنج ایستگاه ،مربیوط بیه

نمودار  - 5تغییرات اکسیژن محلول ( )DOدر مرحله صحتیابی مدل برای شاخه کارون

نمودار  - 6تغییرات اکسیژن بیوشیمیایی ( )BODمورد نیاز در مرحله صحتیابی برای مدل شاخه کارون
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جدول - 5آنالیز آماری نتایج مدل  WASP6در مرحله صحتیابی برای شاخه کارون
پارامترهای کیفی

R2

MAE
)(mg/l

Cp

0/519

0/529
0/349

)(mg/l
7/844

)(mg/l
7/724

0/784

BOD

1/946

1/845

0/882

0/184

NH4

0/917

0/877

0/770

0/108

0/630

NO3

5/354

5/767

0/511

0/718

1/941

DO

با تووه به ود ل فوق مقدار ضیریب همبسیتگی
برای اکسیژن بیوشیمیایی مورد هیاز ،بیشترین مقدار
برای اکسیژن محلول ،آموهیاک هیتیرا بیه ترتییب
کاهش یافته است .میاهگین اطای مطلق که هاشی از
اطای متوسط ر داده در شیبیهسیازی هیر پیارامتر
میباشد به ترتیب برای آموهیاک ،اکسیژن بیوشیمیایی
مورد هیاز ،اکسیژن محلول هیترا کمتیرین اطیا را
داشته ضریب لملکرد در شبیهسیازی اهجیا شیده
برای اکسیژن بیوشیمیایی مورد هیاز اکسیژن محلول
کمترین مقدار ،برای آموهیاک هیترا بیه ترتییب
بیشترین مقدار را داشته است.
اکسیژن محلول بیرای حفی بقیای موویودا
آبزی گوارائی آب مورد هیاز است .این میزان بیرای
اکثر آبزیان  2 Mg/Litبیرای ماهیهیا 4Mg/Lit
باشد .بهر حال وود مقادیر کافی محلول در هموهه ها
میتواهد حاکی از لد آلودگی میکر بی ر دااهه می
باشد.با تووه به مباحی ذکیر شیده بررسیی هتیایج
حارد از مدل ،در حالت وریان غیرماهیدگار تغیییرا
اکسیژن محلول در این همودارها به رورتی است کیه
با حرکت به سیمت ماههیای سیرد مییزان اکسییژن
محلول در آب ر دااهه کار ن افزایش یافتیه آب از
لحاظ کیفی ضعیت بهتری پییدا میی کنید لیی در
ماههای گر سیال بیا افیزایش دمیا کیاهش دبیی
ر دااهه ،تأثیر آالیندههیای در آب وابید مالحظیهتیر
بییوده سییبب کییاهش مییزان اکسییژن محلییول آب
میگردد .از مقایسه مقادیر  DOبازههای شبیهسیازی

شده میتوان دریافیت کیه کمتیرین مییزان  DOبیه
مقییدار  5/2 Mg/Litدر تیرمییاه ازشییااه کییار ن
بیشیترین مقیدار  DOبیه مقیدار  9/94 Mg/Litدر
بهمنماه از شااه گرگر اتفاق افتاده اسیت .در حالیت
کلی ضعیت اکسیژن محلول مناسب میباشد.
پارامتر اکسیژن بیوشیمیایی بیه لنیوان شااصیی
برای تعیین میزان آلودگی آب میباشد معموالً برای
فاضالب بکار میر د .در هیر حیال در ریور بیاال
بودن آن در آب ر دااهه هیز مییتیوان بیه بررسیی
تحلید للد وو آن پرداات .برطبق استاهدارد برای
حفی بقیای آبزییان در ر دااهیه  BODهبایید از
 5Mg/Litبیشتر شود.با تووه به همودارهای حارید
از شبیهسازی ،هشاهگر مناسب بیودن ایین پیارامتر در
تما فصول برای هر اهار بخش میباشد.
آموهی یاک بییرای مووییودا آب یی اصور یاً اهییوا
مووودا آبی اصوریاً اهیوا موویودا بزرگتیر آب
مثد ماهی در غلظتهای به مقدار کم تا  0/5میلیگر
در لیتر سمی میی باشیند ،زییرا ملکیول  NH3دارای
شکد با اثرا سمی بوده در  PHباال میثثرتر میی
باشد .هیتریفیکاسیون ،اکسیداسیون آموهیاک به هیترا
در آب دریافت کننده میتواهد بعنوان یک لامد لمده
اکسیژن اواهی بکار برده شود .اناهچه لمد اکسیژن
اواهی هیتر ژهه به سیله تصفیه ااههها به مقدار کم
کاهش یابد،هیتریفیکاسییون مییتواهید شیدیداً منیابع
اکسیژن آبهای سطحی را تقلید دهد .مقدار مجاز این
پارامتر  0/1میلی گر در لیتر توریه شیده اسیت .بیا
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بررسی همودارهای حارد از مدل مشاهده مییگیردد
که در همودارها مقدار آموهییاک بیاالتر از حید مجیاز
مییباشیید .مقییدار بیاالی آموهییاک از اثییر ر اهابهییای
سطحی یا زهکشهای مووود در منطقه بوده است.
بطییورکلی آب ر دااهییه در شییااه شییطیط در مییاه
شهریور بیشترین مقیدار آموهییاک  1/4 Mg/Litرا در
بند ویر دارا بوده است.
هیتییرا بعنییوان یک یی از مهمتییرین پارامترهییا در
تعیین آلودگی آب به آالیندههیا بخصیو کودهیای
شیمیایی فاضالب است .هیترا لال ه بر کودهیای
شیمیایی فاضالبها از منیابعی همچیون میواد زائید
حیواها تجزیه بیولوژیکی واهداران ارد منیابع آب
میشود .این منابع ممکین اسیت مسیتقیماً در ر دهیا
تخلیه شوهد یا ممکن است به طرییق زهآب سیطحی
باشد .در فور منابع غذایی هاشی از تجزیه باکتریایی،
مواد مغذی معدهی (اصوراً هیتراتها) افزایش مییابند
مووب رشد سریع ولبکها میگیردد .رشید ولبکهیا
مووب بووود آمدن شرایط بیهیوازی در آب شیده
شرایط تجزیه بیهوازی توسط باکتریها بالی ایجیاد
محیطی هامناسب در ر دااهه می گردد .وود هیتیرا
در آب شرب برای اطفال اطرآفرین میباشد .مییزان
هیترا وابد وبول در آب بایستی کمتیر از  2/4میلیی
گر در لیتر باشد .با بررسی همودارهای حارد میزان
هیترا از میزان مجاز بشتر می باشد .بیشترین مقیدار
هیترا در اردیبهشت ماه از شااه شیطیط بیه مقیدار
 2/11میلی گر در لیتر کمترین مقیدار هیتیرا در
مهرماه از شااه گرگر به مقیدار  3/75میلیی گیر در
لیتر بوده است.
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نتیجهگیری

بطور کلی ،در سالهای اایر در زمینهای کشا رزی
اطییراا ر دااهییه کییار ن زهکشییهای مختلییف حفییر
گردیده که آب آهها در ههایت ارد ر دااهه میگیردد.
همچنین بر اثر شخم در وهت شیب ،به زیر آب رفتن
زمینهای مجا ر ر دااهه در فصد بارهدگی مصیرا
بی ر یه کود سیمو از لوامید دیگیری اسیت کیه
منجر به آلودگی ر زافز ن ر دااهه میگردد.
 از بین پارامترهای مورد مطالعه ر دااهه کار ندر بییازه شوشییتر-مالثییاهی وییرار گرفتییه پارامترهییای
اکسیژن محلول( )DOاکسیژن بیوشییمیایی میورد
هییاز( )BODدر ضییعیت مطلییوب لیی پارامترهییای
آموهیاک هیترا بیشتر از حد مجاز میباشد.
 مدل WASP6در این تحقییق از دویت ایوبیبراوردار بود حالت وریان غیر ماهدگار را للی رغم
دادههای اهدک موویود تواهسیت بخیوبی بیرای بیازه
شوشتر-مالثاهی شبیه سازی هماید.
 در مدل WASP6لامید لمیده ویود اطیا،معلو هبودن ضرایب سیینتیکی اسیتفاده از مقیادیر
پیش فیر آههیا ،از طیرا دیگیر اطیا در آهیالیز
هموهههای برداشتی از آب ر دااهه میباشد.
 مدل  WASP6یک مدل وابد دستر بیرایلمو بوده ،لذا از این وهت مزیت لمدهای هسبت به
مدلهای تجاری دارد .این میدل لیال ه بیر دسیتر
بودن وابلیت هصب بر ر ی هر هو کامپیوتر شخصی
را داشته وهت اویرای میدل بیه اطاللیا بسییار
زیادی هیاز هدارد.
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