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مقدمه اي بر مدلسازي کیفی رودخانه ها       مقدمه اي بر مدلسازي کیفی رودخانه ها       

: : ارائه دهندهارائه دهنده
آناهیتا اسماعیلیان  آناهیتا اسماعیلیان  

: : استاد راهنمااستاد راهنما
دکتر  دکتر  

درس سمیناردرس سمینار

٢

مقدمه مقدمه 
   که کهرودخانه ها و آبراهه ها از اجزاي مهم طبیعت می باشند   رودخانه ها و آبراهه ها از اجزاي مهم طبیعت می باشند   

: : داراي فواید زیادي می باشند داراي فواید زیادي می باشند 
ایجاد محیطی زیبا و محلی مناسب براي تفریح           ایجاد محیطی زیبا و محلی مناسب براي تفریح           ––
فواید اقتصادي از قبیل ماهیگیري، تولید برق، انتقال و آبیاري        فواید اقتصادي از قبیل ماهیگیري، تولید برق، انتقال و آبیاري        ––
ایجاد تنوع در اکوسیستم      ایجاد تنوع در اکوسیستم      ––
) ) به عنوان مثال آب مورد نیاز براي شرب و صنعت         به عنوان مثال آب مورد نیاز براي شرب و صنعت         ((تامین آب مصرفی  تامین آب مصرفی  ––
دور ساختن فاضالبهاي تصفیه شده و تصفیه نشده       دور ساختن فاضالبهاي تصفیه شده و تصفیه نشده       ––

٣

فهرست مطالبفهرست مطالب
منابع آلوده کنندهمنابع آلوده کننده

چگونگی تاثیر مواد آلوده کننده بر محیطچگونگی تاثیر مواد آلوده کننده بر محیط
  قوانین کیفیت آبقوانین کیفیت آب  

  مقایسۀ روشهاي مختلف قانونگذاريمقایسۀ روشهاي مختلف قانونگذاري
   کیفی آب کیفی آبمدیریتمدیریت

٤

منابع آلوده کنندهمنابع آلوده کننده

منابع غیر نقطه اي یا پراکندهمنابع غیر نقطه اي یا پراکندهمنابع نقطه ايمنابع نقطه اي

٥

 نقطه اي نقطه ايمنابع آلوده کنندهمنابع آلوده کننده

ب ب منابع نقطه اي معموال خروجیهاي لوله اي از کارخانه هاي تصفیه فاضالمنابع نقطه اي معموال خروجیهاي لوله اي از کارخانه هاي تصفیه فاضال
.  .  شهري، تسهیالت صنعتی و فاضالبهاي صنعتی و شهري می باشندشهري، تسهیالت صنعتی و فاضالبهاي صنعتی و شهري می باشند

٦

 غیر نقطه اي غیر نقطه ايمنابع آلوده کنندهمنابع آلوده کننده

منابع غیرنقطه اي شامل رواناب هرز آبهاي جنگلهاي تنک شده، زمینهاي منابع غیرنقطه اي شامل رواناب هرز آبهاي جنگلهاي تنک شده، زمینهاي 
..می باشدمی باشد. . . . . . کشاورزي، معادن و کشاورزي، معادن و 



٢

٧

 غیر نقطه اي غیر نقطه ايمنابع آلوده کنندهمنابع آلوده کننده
  ..یکی دیگر از منابع آلوده کننده غیر نقطه اي اجسام شناور می باشدیکی دیگر از منابع آلوده کننده غیر نقطه اي اجسام شناور می باشد

٨

چگونگی تاثیر مواد آلوده کننده بر محیط چگونگی تاثیر مواد آلوده کننده بر محیط 

))eutrophicationeutrophication((غنی سازي سیستم از مواد غذاییغنی سازي سیستم از مواد غذایی

))سمیسمی ( (آلوده شدن سیستم توسط مواد آلی مضرآلوده شدن سیستم توسط مواد آلی مضر

مشکالت بروز یافته در آبهاي سطحی تحت تاثیر مشکالت بروز یافته در آبهاي سطحی تحت تاثیر 
مواد آلوده کننده  مواد آلوده کننده  

٩

EutrophicationEutrophication
ها ها نتیجه افزایش مواد غذایی در آبهاي سطحی مانند رودخانه ها و دریاچه  نتیجه افزایش مواد غذایی در آبهاي سطحی مانند رودخانه ها و دریاچه  

اگرچه این مسئله یک پدیده طبیعی می باشد، اما اغلب توسط   اگرچه این مسئله یک پدیده طبیعی می باشد، اما اغلب توسط   . . می باشدمی باشد
  ..  فعالیتهاي آنتروپوجنیک شتاب می گیردفعالیتهاي آنتروپوجنیک شتاب می گیرد

به خصوص آنهایی که داراي سرعت به خصوص آنهایی که داراي سرعت ((افزایش مواد غذایی در رودخانه ها  افزایش مواد غذایی در رودخانه ها  
..موجب افزایش رشد جلبکها می شود موجب افزایش رشد جلبکها می شود ) ) کم می باشندکم می باشند

١٠

EutrophicationEutrophication
نوسانات زیاد در غلظت اکسیژن محلول نوسانات زیاد در غلظت اکسیژن محلول 

  PHPHافزایش افزایش 
کاهش کیفیت ظاهري کاهش کیفیت ظاهري 
طعم و بوي نامطبوعطعم و بوي نامطبوع
کاهش تنوع گونه هاکاهش تنوع گونه ها

١١

EutrophicationEutrophication

اولیگوتروفیک     اولیگوتروفیک     

مزوتروفیک     مزوتروفیک     

اوتروفیک    اوتروفیک    

ــه  ــه درج ــاد EutrophicationEutrophicationدرج ــا زی ــاد  ی ــا زی  ی
بـه  بـه  محیط محیط یک یک شدن مواد غذایی در    شدن مواد غذایی در    

 و سـعی     و سـعی    مـی باشـد   مـی باشـد   صورت پیوسته   صورت پیوسته   
 تالش شده است کـه بـر    تالش شده است کـه بـر   شده است شده است 

 شدن مواد غذایی     شدن مواد غذایی    اندازه زیاد اندازه زیاد حسب  حسب  
..طبقه بندي شودطبقه بندي شود

١٢

EutrophicationEutrophication



٣

١٣

آلودگی توسط مواد سمیآلودگی توسط مواد سمی

 

  عالوه بر میلیونها ماده شیمیایی آلی موجود، ساالنه هزاران مـاده آلـی            عالوه بر میلیونها ماده شیمیایی آلی موجود، ساالنه هزاران مـاده آلـی            
 از آنها  از آنها بسیاريبسیاريجدید ساخته می شوند و مورد استفاده قرار می گیرند، که  جدید ساخته می شوند و مورد استفاده قرار می گیرند، که  

  ، سـمی یـا سـرطان زا   ، سـمی یـا سـرطان زا   نظیر هیدروکربنهاي معطر چنـد حلقـه اي مـضر        نظیر هیدروکربنهاي معطر چنـد حلقـه اي مـضر        
..می باشندمی باشند

  بـسیاري کمـی    بـسیاري کمـی    غلظـت   غلظـت   این مواد اگرچه نسبت به مـواد مغـذي داراي           این مواد اگرچه نسبت به مـواد مغـذي داراي           
جمع در بافت سلولها و از طریق زنجیره غـذایی          جمع در بافت سلولها و از طریق زنجیره غـذایی          تت از طریق     از طریق     باشند اما   باشند اما  میمی

..می توانند آسیب برسانندمی توانند آسیب برسانند رسیدن به حد مسمومیت  رسیدن به حد مسمومیت پس ازپس از

١٤

قوانین کیفیت آبقوانین کیفیت آب

 

  ..آب از لحاظ کیفیت و کمیت محدود می باشدآب از لحاظ کیفیت و کمیت محدود می باشد
مسئله کمبود آب را می توان با مصرف بهینۀ آب حل نمود، در حالیکه  مسئله کمبود آب را می توان با مصرف بهینۀ آب حل نمود، در حالیکه  ––

  ..مسئلۀ آلودگی آب نیاز به اجراي قوانین کیفیت آب مناسب دارد مسئلۀ آلودگی آب نیاز به اجراي قوانین کیفیت آب مناسب دارد 

به منظور حفظ و بازسازي یکپارچگی منابع آب روش فیزیکی و شیمیایی  به منظور حفظ و بازسازي یکپارچگی منابع آب روش فیزیکی و شیمیایی  ––
..به همراه معیارهاي زیست شناختی مورد استفاده قرار می گیردبه همراه معیارهاي زیست شناختی مورد استفاده قرار می گیرد

) ) WFDWFD((در میان چنین معیارهاي کیفیت آب رهنمودهاي اتحادیه اروپادر میان چنین معیارهاي کیفیت آب رهنمودهاي اتحادیه اروپا
..مهمترین قوانین آب موجود می باشدمهمترین قوانین آب موجود می باشد) ) CWACWA((و قوانین آمریکاو قوانین آمریکا

١٥

مقایسه روشهاي مختلف قانونگذاريمقایسه روشهاي مختلف قانونگذاري

 

قوانین جلوگیري از آلودگیقوانین جلوگیري از آلودگی

EQO/EQSEQO/EQSUESUES

Environmental Quality Environmental Quality 
Objectives/StandardsObjectives/Standards  

این روش بر کیفیت آب تمرکزاین روش بر کیفیت آب تمرکز
. . دارددارد

UES: Uniform Emission UES: Uniform Emission 
StandardsStandards

این روش بر کیفیت فاضالب این روش بر کیفیت فاضالب 
..تمرکز داردتمرکز دارد

١٦

مقایسه روشهاي مختلف قانونگذاريمقایسه روشهاي مختلف قانونگذاري
EQO/EQSEQO/EQS  

  ..مشخص می شودمشخص می شوداعم از تک مصرفی و چند مصرفی اعم از تک مصرفی و چند مصرفی آب آب مصرف مصرف موارد موارد ––
..استخراج می شوداستخراج می شودبراي مصارف مختلف براي مصارف مختلف ) ) EQSEQS((استاندارد کیفی آب استاندارد کیفی آب ––
مدلسازي عددي مناسب استانداردهاي مناسب   مدلسازي عددي مناسب استانداردهاي مناسب       با استفاده ازبا استفاده ازدر نهایت در نهایت ––

براي دبی فاضالبها به صورت کیفیت، بار و فرکانس اتفاق که مطابق با براي دبی فاضالبها به صورت کیفیت، بار و فرکانس اتفاق که مطابق با 
EQSEQSباشد، استخراج می گردد باشد، استخراج می گردد ..

. .  گیرد گیرددر نظر میدر نظر میرا نیز را نیز ین روش خاصیت جذبی آب ین روش خاصیت جذبی آب اا––
 مناسب وبراي مواد سمی  مناسب وبراي مواد سمی ConventionalConventional  این روش براي آلودگیهاياین روش براي آلودگیهاي––

..نامناسب می باشدنامناسب می باشد

١٧

مقایسه روشهاي مختلف قانونگذاريمقایسه روشهاي مختلف قانونگذاري
UESUES    

بلکه بر کیفیت  بلکه بر کیفیت  . . در این روش کیفیت آب مورد توجه مستقیم نیست  در این روش کیفیت آب مورد توجه مستقیم نیست  ––
..فاضالب تمرکز داردفاضالب تمرکز دارد

 این روش، روشی بر پایۀ تکنولوژي می باشد که به دنبال اصول بهترین   این روش، روشی بر پایۀ تکنولوژي می باشد که به دنبال اصول بهترین  ––
در این روش مقبولیت بر اساس   در این روش مقبولیت بر اساس   . . تکنولوژي کنترل عملی موجود می باشدتکنولوژي کنترل عملی موجود می باشد

.. خاصیت جذبی آب خاصیت جذبی آبنهنه   کنترل آلودگی می باشد کنترل آلودگی می باشدتکنولوژيتکنولوژي
ترکیب دو روش فوق را روش ترکیبی می گویند، که بهترین روش براي ترکیب دو روش فوق را روش ترکیبی می گویند، که بهترین روش براي 

.. و سمی می باشد و سمی می باشدconventionalconventionalمحافظت از تمامی  از انواع آلودگی اعم از محافظت از تمامی  از انواع آلودگی اعم از 

١٨

مدلسازي کیفی آبمدلسازي کیفی آب

 

اهمیت مدلسازي کیفی آباهمیت مدلسازي کیفی آب
، ، پیش بینی نحوه تغییرات کیفیت آب در مقابل ورود مواد آلوده به سیستمپیش بینی نحوه تغییرات کیفیت آب در مقابل ورود مواد آلوده به سیستم––

..تنها از طریق مدل ریاضی امکان پذیر می باشدتنها از طریق مدل ریاضی امکان پذیر می باشد
     در  در قابلیت پیش بینی و صرفه اقتصادي مدلهاي ریاضی سبب شده است که  قابلیت پیش بینی و صرفه اقتصادي مدلهاي ریاضی سبب شده است که  ––

. . ، از اهمیت ویژه اي برخوردار شوند ، از اهمیت ویژه اي برخوردار شوند ببمدیریت کیفیت آمدیریت کیفیت آ



٤
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مدلسازي کیفی آبمدلسازي کیفی آب

 

مدلهاي استوکستیکمدلهاي استوکستیک

مدلهاي مکانیکیمدلهاي مکانیکی
) ) جعبه سفیدجعبه سفید((

جعبه خاکستريجعبه خاکستري
جعبه سیاهجعبه سیاه

مدلهاي قطعی مدلهاي قطعی 

مدلهاي سادهمدلهاي ساده
))Lumped ModelsLumped Models ( (

مدلهاي پیچیده مدلهاي پیچیده 
))Disturbed ModelsDisturbed Models((



%Country%Country%Country%Country%Country

9
3

Chile8
7

Brazil7
8

Azerbaijan8
9

Algeria9
7

Albania

7
8

Indonesia8
4

India9
7

Egypt9
1

Cuba7
5

China

8
0

Morocco8
8

Mexico5
7

Kenya8
5

Iraq9
2

Iran

6
7

Sudan9
2

South Korea8
6

South Africa8
6

Philippine
s

8
0

Peru

8
3

Zimbabwe8
3

Venezuela5
2

Uganda8
2

Turkey8
0

Syria

Note: All industrialized countries (as listed by UNICEF) with data available are at 100%

Table 2: Percentage of population with access to safe drinking water (2000(


