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چکيده
غلظت مواد موجود در آب ،نقش بسزایي را در موارد گوناگون مصارف از جمله :شرب ،كشاورزی و صنعت و  ...دارد .قزلاوزن
دارای توان عظیمي در زمینههای مختلف اقتصادی چون انتقال آب ،كشت و صنعت ،توسعه باغهای كشتازی ،جاذبههای گردشگری
و… ميباشد .این رودخانه از  8استان كشور گذشته و در نهایت به پشت سد سفیدرود وارد مي شود .با توجه به روند افزایندهی شوری
قزلاوزن ،تصمیم به بررسي بیشتر در مورد كیفیت آب ورودی از هركدام از سرشاخههای فرعي گرفته شد .برای این منظور ،در كنار
جمعآوری دادههای میداني ،از نرمافزار ریاضي  QUAL2Kبه منظور تعیین سهم رودخانههای واریزی و همچنین بازه هایي از قزلاوزن
كه شوری در آنها دارای افزایش چشگمیری گردیده ،بهره گرفته شده است .نتایج شبیهسازی حاكي از این است كه چهار بازه از مسیر
رودخانه قزلاوزن در محدودهی طرح در استان زنجان سبب افزایش چشمگیر شوری گردیده اند .همچنین ،براساس نتایج نمونهبرداری
در سه دوره ،گوراني با  28/6درصد بار آلودگي بیشترین سهم را در میان رودخانههای فرعي دارا ميباشد؛ چسب با  0/3درصد بار
آلودگي كمترین سهم را داراست.
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مقدمه
امروزه با توجه به توسعهی فعالیتهای اقتصادی و روند رو به
افزایش جمعیت كشور ،منابع آب قابل دسترس را با
محدودیتهای جدی از نظر كمي مواجه كرده است .عالوه بر
مشکالت كمبود آب ،كیفیت آب نیز بسیار پر اهمیت
ميباشد ،كه اخیراً توجه ویژهای به آن شده است .آب تاالبها
و رودها تحت تاثیر فعالیت انسان ،با ورود رسوب ،افزایش
فاضالبها و پسابهای مختلف دچار آلودگي شده ،به طوری
كه به علت استفادههای مختلف از آب ،در مسیرشان به انواع
آالیندهها آلوده ميشوند.
غلظت مواد موجود در آب ،هر چند هم كم باشد ،نقش
بسزایي در كاربردهای مختلف از آن برای مصارف شرب،
كشاورزی و صنعت دارد .توسعهی كشاورزی در استان زنجان
از سال  1375به بعد ،موجب افزایش برداشت از آب شده
است ،به منظور افزایش بازده بهرهوری از آب قزلاوزن در
توسعهی كشاورزی استان ،بررسي میزان شوری این رودخانه
با استفاده از شبیهسازی فراسنج  TDSدر نرمافزار QUAL2K
در محدوده استان زنجان مورد بررسي قرار گرفته است.
وضعیت شوری در قزلاوزن با دادههای تاریخي كیفي ثبت
شده ایستگاههای آبسنجي موجود در محدودهی طرح ،كه
دارای دوره آماری مناسبي ميباشند ،تحلیل شده است .نتایج
حاكي از آنند كه شوری قزلاوزن از سالهای  1375به بعد
(ایستگاههای یساول ،قرهگوني) دارای روندی افزایشي بوده
كه این مسأله ميتواند در آینده سبب اثرات نامناسبي در
وضعیت آب شرب ،كشاورزی ،و حتي زندگي در این منطقه
شود .بررسي آمارها نشانگر آن است كه ،در دو ایستگاه
آبسنجي نصب شده بر روی رودخانههای فرعي واریزی به
قزلاوزن(ایستگاه اولي بیگ و ایستگاه مهرآباد) ،دارای روند
افزایش شوری ميباشند .از آنجا كه در ایستگاه اولي بیگ،
آمار و اطالعات كیفي از سال  1378ثبت شده است ،اظهار
نظر در خصوص تغییرات شوری پیش از سال  1375مهیا
نیست .همچنین ،در مورد ایستگاه مهرآباد ،همزمان با ساخت
سد تالوار و آبگیری آن ،آمار ایستگاههای سالمتآباد و مهرآباد
به دلیل جابه جایي ایستگاه در حین ساخت سد ،با هم تلفیق
شدهاند .افزایش شوری در ایستگاه سالمتآباد -مهرآباد از
سال  1346تا سال  1386دارای روند افزایشي با شیب مالیم

ميباشد .لیکن از سال  1388به بعد جهشي در این روند رخ
داده است كه ميتوان آن را  ،ناشي از تاثیر آبگیری سد تالوار
بر كیفیت آب پاییندست قلمداد كرد.
جهت انتخاب پارامترهای اندازهگیری و تعیین عناصر موثر بر
كل جامدات محلول در آب ،عالوه بر بررسي اطالعات ثبت
شده در ایستگاههای آبسنجي ،كه عموما بهصورت ماهانه مورد
اندازهگیری قرار ميگیرند ،پس از بازدیدهای مکرر صورت
گرفته در ماههای اسفند  ،1391فروردین ،اردیبهشت و خرداد
 ،1392از سه محل با اهمیت در محدودهی مطالعاتي
نمونهبرداری صورت گرفت .تحلیلهای انجام شده از این
محلها مشخص نمودند كه بیش از  %95میزان كل جامدات
محلول نمونههای شاخص از مجموع آنیونها و كاتیونهای
كلسیم ،منیزیم ،سدیم ،پتاسیم ،كربنات ،بيكربنات ،سولفات
و كلراید ناشي ميشود .همچنین ،پارامترهای كیفي فوق برای
نمونههای برداشت شده در طول دورهی آماری اطالعات ثبت
شده در ایستگاههای آبسنجي موجود در محدودهی طرح
شامل یساول ،اوليبیگ ،چسب ،قرهگوني ،گوجهكند و
سالمتآباد-مهرآباد بر اساس حداقل ،حداكثر و متوسط
آبدهي مورد بررسي قرار گرفته اند .نتایج حاصل از اطالعات
ماهانه مربوط به محاسبهی كل جامدات محلول در آب در
ایستگاههای آبسنجي نیز ،تحلیلهای انجام شده از سه محل
با اهمیت را تایید مينمایند .برای بررسي كیفیت آب،
شبیهسازیهای متعددی صورت گرفته است ،كه از آن جمله
مي توان به مطالعات محققین مختلف اشاره كرد ،از آن جمله:
كارآموز و همکاران در سال  ،1383در تحقیقي با عنوان
"تحلیل آماری روند تغییرات كیفي رودخانه كارون و تعیین
متغیرهای كیفي شاخص برای سیستم پایش كیفي كارون"
در خصوص آالیندههای كارون مطالعه كردند و سهم هر بخش
از آالیندهها را مشخص كرده ،و ساختار نرمافزار كیفي كارون
را برای دو ماه تیر و دی شبیهسازی و كالیبره كرده ،و
پروژههایي پیشنهادی برای كنترل و كاهش میزان آالیندهها
ارائه نمودند.
جعفرزاده و همکاران در سال  1384تغییرات كیفیت آب
كارون را با استفاده از نرمافزار ریاضي  QUAL2Eمورد بررسي
قرار دادند ،بدین منظور از داده های یک سال نمونهبرداری
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انجام شده از رودخانه و فاضالبهای تخلیه شده به آن بهره
گرفتند.در پایان ،در سه سناریو ،شبیهسازی كیفي را انجام
دادند ،كه این سناریوها عبارت بودند از :وضعیت موجود،
ادامهی تخلیهی پسابهای تصفیه نشده ،و همچنین شبیه-
سازی در صورت تصفیه پسابها .نتایج نشاندهندهی وضعیت
آلودهی رودخانه در شرایط موجود و آتي در صورت ادامه
تخلیه پسابهای تصفیه نشده ميباشد.
راج كانل و همکاران در سال  ،2007با بکارگیری
نرمافزار QUAL2KWبرای شبیهسازی كیفي و مدیریت آب
رودخانه باگماتي در نپال به این نتیجه دست یافتند كه
اكسیژندهي محلي بر بهبود غلظت اكسیژن محلول درآب
( )DOمؤثر بوده است .همچنین ،اختالط فاضالب تصفیه
شده ،برای افزایش جریان و اكسیژن دهي محلي بهمنظور
دستیابي به سطوح قابل قبول كیفیت آب ،ضروری است.
خدادادی و همکاران در سال  1386با توجه به تغییرات دبي
كارون در فصول مختلف سال و وجود منابع آالیندهی مختلف
در آن ،حداقل و حداكثر مجاز بیولوژیکي میزان اكسیژن مورد
نیاز در رودخانه را برآورد كردند .شبیهسازی در این تحقیق
توسط دو نرمافزار  QUAL2Kو  WASP7صورت گرفته و
نتایج حاصل از این دو مدل مقایسه شدهاند .ارزیابي مدل در
سه حالت فصول پرآبي ،كمآبي و سال كمآبي صورت پذیرفته
كه در حال حاضر كیفیت آب ،در فصل كمآبي و سال كمآبي
در حالت بحراني قرار گرفته است].[2
كارآموز و همکاران در سال  1386پروژه انتقال آب از سر
شاخههای كارون را از طریق تونل سولگان به رفسنجان در
تحقیقي جامع مورد بررسي قرار دادند .در این تحقیق ،جهت
ارزیابي زیستمحیطي از نرمافزار  QUAL2Kاستفاده شد و
در پایان نتایج نشاندهندهی ناچیز بودن اثرات زیستمحیطي
اجرا شدن این طرح بر كارون بوده است.
فان و همکاران در سال  2009از تركیب دو نرمافزار HEC-
 RASو  QUAL2Kبه منظور شبیهسازی اثرات جریانهای
جزر و مدی بر كیفیت آب رودخانههای شمال تایوان
تحقیقاتي را انجام دادند .نتایج آنها حاكي از این است كه
تركیب این دو نرمافزار برای رودخانههای جزر و مدی ،كه
دادههای كیفي آنها به طور مداوم ثبت نميگردد ،دارای
كارایي مناسبتری است.
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رازدار در سال  ،1388به بررسي تغییرات دو پارامتر نیترات و
فسفات با استفاده از نرمافزار عددی دو بعدی CE-QUAL-
 W2به منظور شبیهسازی كیفیت آب رودخانه پسیخان،
استفاده كرده است .نتایج حاصل از صحتیابي نرمافزار فوق
در مقایسه با دادههای مشاهدهای ،و همچنین مقایسهی نتایج
حاصل از شبیهسازی با نتایج شبیهسازی نرمافزار ،MIKE11
دقت باالی مدل دو بعدی  CE-QUAL-W2برای شبیهسازی
به صورت یک بعدی را نشان داده است].[3
میری در سال  2010به بررسي توان پذیرش بار آلودگي
رودخانه قرهآقاج با استفاده از نرمافزار  QUAL2Kپرداخت.
در این تحقیق به منظور تعیین ظرفیت خودپاالیي ،و تعیین
میزان تغییرات  BOD،DOآب رودخانه مذكور ،از نرمافزار
QUAL2Kاستفاده شده است .نمونهبرداری در ماههای
خرداد ،شهریور ،آذر و اسفند انجام شده و دو فصل پر آبي
(اسفند) و فصل كم آبي (شهریور) به عنوان ورودیهای
نرمافزار  QUAL2KWمورد استفاده قرار گرفت .پس از
تحلیل و بررسي شبیهسازی مشخص شد میزان اكسیژن
محلول در اسفند بیشتر از شهریور بوده ،و به طور كلي میزان
اكسیژن محلول با توجه به شبیهسازی و نتایج واقعي در حد
استاندارد است ،كه این موضوع نشاندهندهی توان مناسب
خود پاالیي ميباشد .از طرف دیگر ،به علت نفوذ فاضالبهای
شهری و روستایي ،و ورود آب مازاد كشاورزی به رودخانه،
میزان  BODدارای نوسانهایي بین  0/5تا  3/5میليگرم در
لیتر ميباشد؛ میزان  BODدر اسفند به علت افزایش بده
كاهش یافته ،كه این موضوع نیز دلیل دیگری بر توان
خودپاالیي رودخانه است.
هاشمي و همکاران در سال  1390به منظور بررسي سهم بار
آلودگي ورودی از هریک از زیرحوضه های مخزن سد كرج،
ابتدا بار آلودگي خروجي از هر یک از زیرحوضهها و
پارامترهای كیفي از قبیل :كل جامدات محلول ،مواد آلي
تجزیه شونده زیستي ،آمونیوم ،نیترات و فسفات را برای
هریک از زیرحوضهها تعیین نموده و با استفاده از نرمافزار
 QUAL2Kبار ورودی به مخزن را شبیهسازی كردند.
بررسيها نشان دادند كه سهم بار آلودگي رودخانه های فرعي
بیش از رودخانه اصلي بوده ،به ویژه زیر حوضه های
والیترود ،شهرستانک و سیرا ،در مجموع بیش از یک سوم
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بار آلودگي ورودی به مخزن را به خود اختصاص دادهاند .در
نتیجه برنامهریزی برای مهاركردن و كاهش بار آلودگي
شاخههای فرعي باید در اولویت قرار گیرد.
میرزایي و همکاران در سال  1390شبیهسازی پارامترهای
كیفي  ،DO ,BOD ,pHو همچنین بده بابلرود را با استفاده
از نرمافزار كیفي  QUAL2Kمورد بررسي قرار دادند .نتایج
حاصل از شبیهسازی تا حد زیادی به شرایط واقعي رودخانه
نزدیک بوده ،كه این امر نشاندهندهی توانمندی نرمافزار
 QUAL2Kدر شبیهسازی پارامترهای كیفي است ،لذا ،آنها
با در نظر گرفتن این كه نمونهبرداری كیفي آب معموالً بسیار
پرهزینه ميباشد ،برای كاهش هزینههای نمونهبرداری،
استفاده از نرمافزار  QUAL2Kرا در پیش بیني پارامترهای
كیفي توصیه نمودند .نتایج حاصل از بررسيهای آنها نشان
دادند كه آلودگي بابلرود نه از واحدهای صنعتي ،بلکه از
فاضالبهای شهری ميباشد ،كه مستقیما توسط ساكنین كنار
رودخانه به آن وارد ميگردد ،و یا به وسیله كانالهای شهری
جمع آوری گشته ،سپس در یک نقطه وارد ميشود.
شجاعي و همکاران در سال  1391با استفاده از الگوهای نوین
به ارزیابي همزمان عدم قطعیتها در توسعهی نرمافزارهای
شبیهسازی كیفي رودخانه پرداختند ،كه بدین منظور از دو
رویکرد استفاده كردند .در رویکرد اول ،برای تحلیل عدم
قطعیت ،تركیبي از متغیرهای كمي و كیفي جریان و مستقل
از وضعیت جریان در باالدست آن را در نظر گرفته و از روش
احتماالتي كاپوال استفاده كردند .در رویکرد دوم ،به منظور
در نظر گرفتن اندركنش میان متغیرهای ورودی و پارامترها،
به بررسي همزمان عدم قطعیت پارامترها و متغیرهای كمي
و كیفي در شبیهسازی كیفیت آب با استفاده از
الگوریتم  DREAMپرداختند .بدین منظور ،ابتدا به بررسي
نرمافزار  QUAL2Kبه منظور شبیهسازی كیفي آب پرداخته،
سپس عملکرد برنامهی  DREAMو چگونگي ارتباط آن را با
نرمافزار  QUAL2Kبرای تجزیه و تحلیل عدم قطعیتها شرح
دادند .این الگوریتمها به عنوان مطالعهی موردی در بخشي از
جاجرود ،و همچنین رود كارون مورد استفاده قرار گرفتهاند.
اهمیت این تحقیق در مقایسه با سایر مطالعات صورت گرفته،
در نظر گرفتن همزمان عدم قطعیت پارامترها و متغیرهای
ورودی در بررسي سیستم ميباشد .نتایج حاصل از این

تحقیق به تصمیمگیری كارشناسان در برنامهریزی مفید و
مدیریت ریسک در رودخانه كمک ميكند.
ترابي میبدی و بوداقپور در سال  1391با استفاده از نرمافزار
 QUAL2Kجهت بررسي منابع آالینده ،و همچنین
شبیهسازی روند تغییرات آلودگي برای رودخانه قرهسو كه
یکي از زیرشاخه های كرخه مي باشد ،به انجام تحقیقاتي
پرداختند كه نتایج آنها حاكي از این است كه میزان اكسیژن
محلول در پایین دست قرهسو به شدت كاهش یافته و حتي
به كمتر از  5mg/lرسیده است .همچنین ،میزان نیتروژن و
فسفر ،به علت ورود فاضالب شهری و آالیندههای گسترده
مراتع به شدت افزایش یافته است.
موسوی مغانجوقي و همکاران در سال  1392به تحقیق در
زمینهی خود پاالیي و كیفیت شهرچای ارومیه با نرمافزار
شبیهسازی  QUAL2Kدر تابستان سال  1391پرداختند .در
این تحقیق از نرمافزار كیفي  QUAL2Kجهت شبیهسازی
اكسیژن محلول و اكسیژن مورد نیاز بیوشیمیایي و نیترات
استفاده كرده و از مقادیر پارامترهای كیفي رودخانه و سایر
اطالعات بدست آمده از مطالعات صحرایي جهت واسنجي و
پیشبیني نرمافزار استفاده كردند .نتایج شبیهسازی مدل
نشان دادند كه بعد از پل سه چشمه (خروجي شهر ارومیه)،
به دلیل برداشت های زیاد آب برای كشاورزی ،و ورود پساب
های صنعتي و انساني ،قادر به خودپاالیي نميباشد ،اما
كیفیت آب از وضعیت مناسبي برای كشاورزی برخوردار بوده
و از شرایط بحراني فاصله دارد .لذا. ،با توجه به روند افزایندهی
شوری قزلاوزن ،در این مقاله ،تصمیم بر بررسي بیشتر بر
كیفیت آب ورودی از هركدام از سرشاخههای فرعي گرفته
شد .برای این منظور ،در كنار جمع آوری داده ها ،به منظور
تعیین سهم هر كدام از شاخههای فرعي ،و همچنین بازههایي
از قزلاوزن ،كه شوری در این بازهها دارای افزایش چشمگیری
است از نرمافزار عددی  QUAL2Kبرای شبیهسازی این
پدیده استفاده شده است.
مواد و روشها
در این تحقیق ،به منظور تعیین سهم هر یک از شاخههای
فرعي ،و همچنین بازههایي از قزلاوزن ،كه شوری در آنها
دارای افزایش چشمگیری است ،به بررسي و شبیه سازی
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كیفي آب در محدوده ای از قزلاوزن با وسعت حوضهی
آبخیز معادل  5437كیلومترمربع پرداخته شده است .قسمت
اعظم محدودهی مورد مطالعه در استانهای زنجان و همدان،
و بخش كوچکي از آن در استانهای كردستان و قزوین واقع
شدهاست .محدودهی مورد مطالعه بین طولهای شرقي 47
درجه و  51دقیقه و  30ثانیه تا  48درجه و  55دقیقه و 41
ثانیه ،و بین عرضهای شمالي  35درجه و  9دقیقه و 32
ثانیه و  36درجه و  16دقیقه و  17ثانیه واقع شدهاست.
محدودهی مورد مطالعه بخشي از قزلاوزن در بازهی ایستگاه
آبسنجي یساول تا ایستگاه آبسنجي قرهگوني ميباشد .این
بازه ،كه از محل تقریبي ورود قزلاوزن به استان زنجان آغاز
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و تا قبل از پیوستن سجاسرود آن ،ادامه ميیابد؛ به شکل
نعل اسبي بوده و طولي در حدود  80/3كیلومتر از رودخانه
شبیهسازی مي شود .در طول این بازه تعداد  7رودخانه فرعي
به قزلاوزن واریز شده ،كه این به ترتیب از باالدست تا
پاییندست عبارتند از :تالوار ،آبيچای (تلفیق شورهمدان و
بزینهرود) ،شور ،قرهقوش ،قوقورچای ،چسب و گوراني.
عمدهی حوضهی آبخیز تالوار و گوراني خارج از محدودهی
مطالعاتي قرار دارد و دیگر حوضههای آبخیز درون محدودهی
مطالعاتي ميباشد .در شکل  1رودخانهها ،ایستگاههای
هیدرومتری و موقعیت محدودهی مطالعاتي نمایش داده شده
اند.

شکل -1رودخانهها و ايستگاههای آبسنجی و موقعيت محدودهی مورد مطالعه.

در این تحقیق از نرمافزار  QUAL2Kكه جدیدترین نرمافزار
از گروه نرمافزارهای  QUALميباشد جهت شبیهسازی كیفي
قزلاوزن استفاده گردید .نرمافزار  QUAL2Kدر سال 2000
توسط آژانس حفاظت محیط زیست آمریکا ( )EPAارائه شده
و قابلیت انجام تجزیه و تحلیل عدم قطعیت را دارا ميباشد.
این نرمافزار ميتواند معادالت مربوط به رودخانه را در شرایط
دائمي و شبه دینامیکي حل كند (منظور این است كه نرمافزار
جهت شبیهسازی متغیرهای كیفي در طول رودخانه ،در
شرایط دینامیکي عمل ميكند ،اما بده رودخانه ،منابع آالینده
نقطهای و غیرنقطهای در طول شبیهسازی تغییری نکرده و
ثابت در نظر گرفته ميشوند) .برنامهی مذكور قادر است
پارامترهایي نظیر اكسیژن محلول نیاز اكسیژنخواهي

بیوشیمیایي ،دما ،اسیدیته ،مواد معلق ،فسفر كل ،فسفر آلي،
نیتروژن كل ،نیتروژن آمونیاكي ،نیتروژن نیتراتي ،نیتروژن
نیتریتي ،نیتروژن آلي و جلبکها را در شبکه رودخانه شبیه-
سازی كند .همچنین ،مدل مذكور پخش طولي مواد ،اكسیژن
مورد نیاز رسوبات ،تهنشیني مواد كربني ،نیتریفیکاسیون و
دنیتریفیکاسیون را در شبیهسازی پارامترهای كیفي آب
بحساب ميآورد.
برای هر المان موازنه جریان در حالت جریان پایدار ،طبق
روابط زیر صورت ميگیرد:
()1
()2

Qi  Qi 1  Qin.i  Qout.i
npsi

psi

j 1

j 1

Qin,i   Q ps,i , j   Qnps,i , j
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()3
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npai

pai

j 1

j 1

Qout,i   Q pa,i , j   Qnpa,i , j

كه در معادالت فوق  = Qiمیزان جریان خروجي از المان  iبه
المان = Qi 1 ،i+1میزان جریان خروجي از المان Qin.i ،i-1
= كل جریان ورودی از منابع نقطهای و غیرنقطهای به المان
 iو  = Qout,iكل جریان خروجي از المان  iبه صورت نقطهای
یا غیرنقطهای.
معادلهی یک بعدی انتقال جرم ،جابهجایي -انتشار به عنوان
معادلهی اساسي و حاكم بر نرمافزار  QUAL2Kميباشد ،كه
به صورت عددی نسبت به زمان و مکان برای پارامترهای
كیفي آب به جز جلبک كف برای هر المان حل ميشود .برای
هر پارامتر كیفي ( )cاین معادله به صورت زیر نوشته ميشود:
()4

Qab,1
dci Qi 1
Q

ci 1  i ci 
ci 
dt
Vi
Vi
Vi

Ei
ci 1  ci   Ei ci 1  ci   Wi  S i
Vi
Vi
Vi

كه میزان دبي جرمي ورودی به سیستم از رابطه زیر محاسبه
ميگردد:
()5

npsi

psi

j 1

j 1

Wi   Q ps,i , j c psi, j   Qnps,i , j cnpsi, j

كه در آن  :ciغلظت پارامتر كیفي در المان  :Vi ،iحجم
المان :Qi ،iشدت جریان المان  :Wi ،iبارگذاری خارجي
پارامتر كیفي به المان  :Ei ،iضریب انتشار بین المان  iو ،i+1
:tزمان و :Siتولید و مصرف پارامتر كیفي بر اثر واكنشها و
سازوكارهای انتقال جرم در المان  iميباشد .همچنین ،در این
برنامه ،پارامتر  TDSیک پارامتر پایستار بوده ،به عبارت دیگر،
در محیط آبي اضمحالل آن صورت نميگیرد .به طور خالصه،
طبق تعریف در راهنمای نرمافزار ،مادهی پایدار مادهای است
كه در واكنشها شركت نميكند ،یعني . Si  0
لذا برای هرگونه تغییری در پایانه خروجي باید موانع شوری
در شاخه های فرعي واریزی به رودخانه مورد بررسي قرار گیرد .از
آنجا كه رفتار پارامتر  TDSاز بقیه پارامترهای كیفي مجزا بوده،
لذا تنها معادلهی پیوستگي و معادله بقای جرم برای واسنجي آن
مورد استفاده قرار ميگیرند ،درحاليكه نرخ هریک از ضرایب
پارامترهای كیفي از قبیل اكسیژن محلول ،نیاز اكسیژنخواهي،

نیتروژن نیتریتي ،نیتروژن آلي و جلبکها ،فسفر آلي ،نیتروژن كل،
نیتروژن آمونیاكي ،نیتروژن نیتراتي در یک كاربرگ بهنام Rate
برای واسنجي نرمافزار مورد استفاده قرار ميگیرد .سپس با استفاده
از ضریب نش-ساتکلیف كارایي مدل در امر شبیهسازی پارامترها
مورد بررسي واقع ميشود .به منظور تعیین گام های مکاني ،و
شبیهسازی پدیده شوری رودخانه قزلاوزن ،كل بازه اصلي رودخانه
به  15بازه كوچکتر ( )Reachتقسیم شده است كه در مجموع
 344المان (زیربازه) برای شبیهسازی پدیدهی شوری در نظر گرفته
شده است .شایان ذكر است كه بر اساس سعي و خطاهای متعدد
انجام شده ،حداكثر طول الزم برای اختالط برای شبیه سازی 235
متر بوده است .لذا تعداد المانها بر این اساس تعیین شده است.
مشخصات هیدرولیکي ،به همراه اطالعات و مشخصات كمي و
كیفي ورودیهای نقطهای یا برداشتها ،جریانهای ورودی و
خروجي در طول مسیر و اطالعات كیفي سراب ،كه بایستي مورد
شبیهسازی قرار گیرند ،به همراه طول رودخانه به مدل معرفي
ميشود .بده و میزان پارامتر كیفي كل جامدات محلول اندازه گیری
شده در سراب رودخانه قزلاوزن در جدول  1ارائه شده است .در
این مدل حداكثر گام های زماني برای حل معادالت رانج كوتا 0/03
ساعت در مدت زماني  3روز است .الزم به ذكر است كه مدت زمان
 3روز برای شبیه سازی انتخاب شد كه با توجه به زمان تمركز
حوضه مسافت شبیه سازی شده حتماً به 80/3كیلومتر برسد و
(همچنین زمان نهایي مطابق توصیهی نرم افزار باید بهصورت عدد
صحیح بزرگتر از 2روز انتخاب گردد) توصیه ميشود و این زمان
حداقل دو برابر زمان تمركز حوضه تعیین شود .بنا بر راهنمای
نرم افزار ،به طور كلي میزان بده و پارامترهایي نظیر دما و میزان
كل جامدات محلول تمامي جریانهای ورودی و خروجي به
رودخانه ،به نرم افزار معرفي ميشوند ،منابع آالینده به دو صورت
نقطهای و غیرنقطهای بر روی رودخانه در نرمافزار QUAL2K
امکان تعریف وجود دارد .با توجه به اینكه تنها شبیهسازی
قزل اوزن مد نظرند ،لذا منظور از منابع آالینده نقطهای ورود
سرشاخهها و رودخانههای فرعي به قزلاوزن ميباشد ،و بر اساس
تحقیقات صحرایي و آزمایشهای صورت گرفته برای نمونههای آب
در مطالعات نمونهبرداری ،منابع آالینده نقطهای دیگری در
محدودهی طرح كه بر شوری تاثیرگذار باشند ،موجود نبوده است.
الزم به ذكر است كه رودخانه "چسب" ،در محل اتصال آن
به قزلاوزن خشک ميباشد ،لذا در مرحلهی اول نمونهبرداری در
تاریخهای  11و  12خرداد سال  1392این رودخانه از منابع
آلودگي نقطهای كنار گذاشته شده است .در جدول  2دادههای
اندازهگیری و دادههای شبیهسازی شده برای پارامتر كیفي TDS
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در دورههای نمونهبرداری در تحقیق حاضر ،نشان داده شده اند.
جدول  -1داده های هيدروليکی مربوط به سراب رودخانه در دوره های نمونهبرداری.
رديف

دوره نمونهبرداری

دبی جريان

کل جامدات محلول

ارتفاع

(مترمکعب بر ثانيه)

ميلیگرم بر ليتر

(متر)

1485/70
1450/00
2/11
دورهی نرمال
1
1509/00
290/00
24/05
دورهی تر
2
جدول  -2دادههای اندازهگيری شده و شبيهسازی شده برای پارامتر کيفی  TDSدر دورههای نمونهبرداری.
رديف

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

دورهی نمونهبرداری

 11و 12
خرداد1392
(دورهی نرمال)

 23و 24
فروردین 1393
(دورهی تر)

مکان

داده های شبيهسازیTDS

داده های اندازه گيری TDS

کيلومتراژ

ميلیگرم بر ليتر

ميلیگرم بر ليتر

71/06
61/62
52/46
43/21
32/56
0/00
80/26
78/85
76/84
74/50
71/06
64/34
61/62
52/77
49/46
43/21
37/40
25/56
16/69
0/00

14520/00
2924/44
3202/00
3250/00
3150/00
4482/20
290/00
295/00
295/00
310/00
405/00
570/00
715/00
720/00
860/00
860/00
810/00
840/00
900/00
920/00

1450/00
3220/00
3350/00
3290/00
3150/00
4550/00
290/00
290/00
290/00
292/75
402/24
586/62
644/33
700/60
799/61
810/27
811/09
834/07
892/11
910/01

نتايج و بحث
در این بخش ،پس از وارد كردن دادههای شرایط مرزی
سرآب در حوضهی آبریز ،و پارامترهای كیفي و هیدرولیکي
نقاط اندازهگیری و مشخصات مربوط به مقاطع ،شبیهسازی
پدیدهی شوری قزلاوزن اجرا شد .نخست به بررسي و
شبیهسازی پارامتر شوری رودخانه قزلاوزن در خرداد سال
( 1392دورهی نرمال) و فروردین سال ( 1393دوره تر)
پرداخته ميشود .در مهر سال ( 1392دورهی خشک) بهدلیل
خشک بودن قزلاوزن در برخي از بازهها ،و خشک بودن اغلب
شاخه های فرعي مهم ،و بهدلیل عدم ارضای معادالت دبي
جرمي ورودی و معادله پیوستگي ،نرمافزار قادر به شبیهسازی
این دوره نبوده است .شکل  2روند برای ارزیابي نرمافزارها در

شبیهسازی ،از جذر میانگین مربعات خطا ( ،)RMSEضریب
تعیین ( ،)R2ضریب كارایي نش -ساتکلیف ( )NSEو میانگین
قدر مطلق خطا ( )MAEاستفاده شده است .كم بودن میزان
خطا ( )RMSE, MAEو باال بودن ضریب تعیین ( )R2و
ضریب كارایي نش -ساتکلیف ( )NSEبیانگر باالبودن كارایي
نرمافزار در امر شبیهسازی ميباشد ،در معادله زیر به روش
محاسبه ضریب كارایي نش -ساتکلیف اشاره ميشود:

()6







 Y obs  Y sim 2 
i
 1   i

obs
mean 2
i 1 
Y

Y

i
i

n

N SE
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كه در آن  Yi obsو  Yi simبه ترتیب  iامین دادهی مشاهداتي
و شبیهسازی شده بوده Yi mean ،میانگین ،و  nتعداد كل
دادههای مشاهدهای ميباشند .برای ارزیابي برازش نتایج
مدل ،ضریب  R2و ضریب  NSEانتخاب شدند .ضریب  R2بین
 0و  1تغییر ميكند ،كه "یک" بهترین حالت ميباشد .برای
ضریب  NSEمقادیر نزدیک به  1نشاندهندهی اعتبار بیشتر
و خطای كمتر ،و مقادیر بین  0تا  1قابل قبول در نظر گرفته
ميشوند .مقادیر منفي نیز به این معني ميباشند كه استفاده
از میانگین به جای مقادیر شبیهسازی شده ،خطای كمتری

الف :دورهی تر

را به دنبال دارد .ضریب نش -ساتکلیف برآورد شده برای
نمونهبرداری دورهی نرمال 0/98و در دورهی تر 0/99
ميباشد ،كه با توجه به مقدار آنها ،كارایي نرمافزار در
شبیهسازی شوری ،قابل قبول برآورد ميگردد.
سهم بار آلودگي هریک از رودخانههای فرعي واریزی به
قزلاوزن با استفاده از دادههای شبیهسازی شدهی پارامتر
كیفي  TDSدر شکل  3نمایش داده شده است .در جدولهای
 3و  ،4درصد و بار آلودگي هریک از سرشاخههای فرعي و
بازههای شبیهسازی شده رودخانه

ب :دورهی نرمال

شکل  -2روند شبيهسازی پارامتر کيفی  TDSدر طول رودخانه قزلاوزن در دوره های نمونهبرداری.

شکل  -3درصد بار آلودگی رودخانههای واريزی به قزلاوزن.
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قزلاوزن در دورههای نرمال و تر ارائه شدهاند .نقاط
اندازهگیری ( ،)observation dataرودخانههای واریزی به
قزلاوزن ( )point sourceو منابع آلودگي غیرنقطهای موجود
در مسیر رودخانه ( )diffuse sourceتعیین شده اند.
همانگونه كه در شکل  3مشاهده ميشود ،در دورهی نرمال،
بازههای آلودهكننده منابع نقطهای به ترتیب اهمیت ،رودخانه
گوراني با  30/8درصد از كل بار آلودگي ورودی به قزلاوزن،
بیشترین سهم در آلودهكنندگي آن را دارا است .رودخانه
آبيچای با  7/6درصد از بار كل آلودگي دومین منبع
آلودهكننده واریزی ميباشد .رودخانه شور با  2/3درصد از كل
بار آلودگي ،سومین منبع آالینده نقطهای قزلاوزن بهشمار
ميآید .رودخانههای قوقورچای ،قرهقوش و تالوار به ترتیب
 0/9 ،1/9و  0/33درصد از بارآلودگي كل را به خود اختصاص
دادهاند و در دورهی تر نمونهبرداری رودخانه گوراني با 10/7
درصد از كل بار آلودگي ورودی به قزلاوزن بیشترین سهم را
در آلودهكنندگي داراست .رودخانه تالوار با  7/3درصد از
باركل آلودگي دومین منبع آلودهكننده واریزی ميباشد.
آبيچای با  5/9درصد از كل بار آلودگي ،سومین منبع آالینده
نقطهای رودخانه قزلاوزن بهشمار ميآید .رودخانههای شور،
قوقورچای ،قرهقوش و چسب به ترتیب  1/1 ،1/3 ،2و 1/0
درصد از بارآلودگي كل را به خود اختصاص دادهاند.
نتایج تحلیلها نشان ميدهند كه چهار بازه از مسیر رودخانه
قزلاوزن در محدودهی طرح حاضر به عنوان بازههای آلوده
كننده شناسایي شده و در جدول  5عنوان گردیدهاند.
همانگونه كه در قبل نیز عنوان شد ،به ترتیب از باالدست
محدودهی طرح  ،هفت رودخانه تالوار ،آبيچای ،شور،
قرهقوش ،قوقورچای ،چسب و گوراني (گامیشگای رود) به
قزلاوزن وارد ميشوند .در جدول 6میزان تاثیر هر یک از
رودخانهها در سه دورهی نرمال ،خشک و تر ،برای یک سال
نمونهبرداری ارائه شده است .همانگونه كه در جدول 6
مشاهده ميشود ،گوراني با  28/6درصد بار آلودگي بیشترین
سهم را در میان رودخانه های فرعي دارا بوده ،و چسب با 0/3
درصد بار آلودگي كمترین سهم را داراست.
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نتيجه گيري
تحقیق حاضر با هدف تعیین بازههایي از قزلاوزن ،كه دارای
افزایش شوری چشمگیر بوده و برآورد سهم هریک از
رودخانههای واریزی ،برای یک سال نمونهبرداری در سه
دورهی نرمال ،خشک و تر صورت گرفت .از نتایج تحقیق
حاضر ميتوان چهار بازه را از مسیر قزلاوزن در محدودهی
طرح در استان زنجان به عنوان بازههای آلودهكنندهی
رودخانه مزبور شناسایي كرد كه در جدول  5عنوان شدهاند.
همچنین براساس نتایج نمونهبرداری در سه دورهی نرمال،
خشک و تر ،گوراني با  28/6درصد و آبيچای (شور همدان)
با  7/9درصد بار آلودگي بیشترین سهم را در میان
رودخانههای فرعي دارا بوده ،و چسب با  0/3درصد بار آلودگي
كمترین سهم را داراست.
بر اساس سیاستهای پیشگرفته از سوی دولت در دهههای
اخیر ،صنعت كشاورزی (كشت آبي و دیم) به صورت
معنيداری توسعه پیدا كرده است .بازدیدهای محلي و
همچنین استعالم از سازمان جهاد كشاورزی نشان ميدهد
كه عمدهی كشت منطقه بهصورت دیم ميباشد .مطابق
دستورالعمل دفتر غالت ،نباتات و گیاهان علوفهای سازمان
جهاد و كشاورزی منتشره در سال  ،1392در مناطق خشک
و در فصول خشک سال ،بدلیل كاهش رطوبت قابل دسترس
گیاه ،حاللیت و قابلیت جذب عناصر تغذیهای از خاک و
كودهای شیمیایي كاهش پیدا ميكند .از طرف دیگر ،بهدلیل
كم بودن تواتر آبیاری در كشت دیم در مقایسه با كشت آبي،
آبشویي خاک كمتر است .لذا این مواد (عناصر اضافه شده به
خاک از طریق كود شیمیایي) پس از هر كشت در خاک
تجمع پیدا كرده ،باعث افزایش میزان كل جامدات محلول در
آب شده ،و به تبع آن باعث افزایش شوری ميشوند .این
افزایش شوری در سال های بعد باعث كاهش بازده زمینهای
كشاورزی مي شود .لذا ،مجدداً برای افزایش بازده زمینهای
كشاورزی ،استفاده از كودهای شیمیایي افزایش ميیابد .این
روند استفادهی روزافزون كودهای شیمیایي سبب تشدید
هرچه بیشتر این معضل در خاک ميگردد.
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جدول  -3درصد و بار آلودگی هريک از سرشاخههای فرعی و بازههای شبيهسازی شده قزلاوزن در دوره نرمال.
رديف

نام

بده()m3/s

)TDS(mg/lit

بارآلودگی

درصد بار آلودگی

1

قزلاوزن

2/11

1450/00

3058/05

21/52

2

تالوار

0/02

3150/00

47/25

0/33

3

قزلاوزن

-

-

2834/80

19/94

4

قزلاوزن

2/12

2924/44

6211/51

43/72

5

آبيچای

0/16

6900/00

1069/50

7/53

6

قزلاوزن

2/24

3202/00

7297/36

51/36

7

شور

0/05

6030/00

319/59

2/25

8

قرهقوش

0/05

2820/00

126/90

0/89

9

قزلاوزن

2/38

3250/95

7727/51

54/39

10

قوقورچای

0/03

9460/00

274/34

1/93

11

قزلاوزن

2/44

3150/00

7686/00

54/10

12

قزلاوزن

-

-

1915/75

13/48

13

گوراني(گامیشگایرود)

0/72

6000/00

4308/00

30/32

14

قزلاوزن

-

-

250/00

1/76

15

ایستگاه قره گوني

3/16

4498/02

14206/98

100/00

جدول  -4درصد و بار آلودگی هريک از سرشاخههای فرعی و بازههای آلوده کننده قزلاوزن در دوره تر.
رديف

نام

بده()m3/s

)TDS(mg/lit

بارآلودگی

درصد بار آلودگی

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

قزلاوزن
قزلاوزن
قزلاوزن
قزلاوزن
قزلاوزن
قزلاوزن
قزلاوزن
قزلاوزن
تالوار
قزلاوزن
قزلاوزن
قزلاوزن
آبي چای
قزلاوزن
قزلاوزن
شور
قره قوش

24/05
24/05
24/05
24/05
24/05
24/05
0/69
24/74
24/74
0/34
25/08
0/20
0/19

290/00
290/00
290/00
290/00
292/75
402/24
2750/00
586/62
644/33
4510/00
700/60
2600/00
1320/00

6974/80
6974/80
6974/80
6974/80
7040/90
1835/00
9674/30
3735/00
1897/50
14513/60
1492/60
15941/40
1533/40
17571/80
2125/00
520/00
250/80

26/80
26/80
26/80
26/80
27/10
7/10
37/20
14/40
7/30
55/80
5/70
61/20
5/90
67/50
8/20
2/00
1/00

مجلهی مهندسی منابع آب  /سال دهم /بهار1396

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

قزلاوزن
قزلاوزن
قوقورچای
قزلاوزن
چسب
قزلاوزن
قزلاوزن
قزلاوزن
قزلاوزن
قزلاوزن
گوراني(گامیشگای
اوزن
قزل
رود)
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799/61
810/27
4990/00
811/09
1760/00
834/07
892/11
960/00
910/01

25/47
25/47
0/07
25/54
0/16
25/70
25/70
2/90
28/60

78/30
79/30
1/30
79/60
1/10
1/60
82/40
5/80
88/10
1/20
10/70
100/00

20366/80
20638/40
349/30
20716/10
281/60
4018/00
21436/40
1520/00
22928/10
310/80
2784/00
26027/30

جدول  -5بازههای تاثير گذار قزلاوزن از باالدست به پاييندست.
رديف

نام بازه

1

گندآب

2

قرهقوش

3

گنبد

4

قرهگوني

طول بازه

بار آلودگی

باالدست بازه

پايين دست بازه

UTM

UTM

(کيلومتر)

(درصد)

231955/22X:

238906/99X:

10/6

3988612/91Y:

3988893/86Y:

246674/74X:

248138/97X:

3993339/53Y:

3995215/99Y:

238578/87X:

768068/57X:

4002909/39Y:

4006378/11Y:

768068/57X:

233906/18X:

4006378/11Y:

400784/34Y:

27

توضيحات
این بازه از قزلاوزن از نزدیکي روستای گندآب تا
روستای كملر ميباشد.

3/0

این بازه از تقاطع رودخانه شور با قزلاوزن تا

10

تقاطع قرهقوش با قزلاوزن ادامه دارد.
3

7/0

این بازه از تقاطع چسب و قزلاوزن تا روستای
گنبد ادامه دارد

5

8/7

رودخانه قزلاوزن از روستای گنبد تا روستای
قرهگوني

جدول  -6سهم بار آلودگی رودخانههای فرعی.
دورهی
رديف

نام

نرمال

دورهی تر

ساالنه

درصد

درصد

درصد

1

تالوار

0/33

7/30

2/00

2

آبي چای

7/60

5/90

7/90

3

شور (كرسف)

2/30

2/00

1/70

4

قره قوش

0/90

1/00

0/70

5

قورقور

1/90

1/30

1/30

6

چسب

0/00

1/10

0/30

7

گوراني

30/80

10/70

28/60
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