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Abstract

 نحوه،یکی از مسائل مهم در مدیریت سیستمهاي جمعآوري فاضالب شهري
مواجهه با شرایط بارانی است که در آن حجم فاضالب در بازههاي خاص
 بروز.زمانی به یکباره افزایش یافته و دبی شبکه از حالت نرمال خارج میشود
 کاهش عملکرد آن و،این شرایط می تواند باعث وارد آمدن خسارت به شبکه
 در بسیاري از شبکههاي.تخلیه فاضالب به معابر و ساختمانها گردد
 تخلیه فاضالب به، در چنین شرایطی،جمعآوري فاضالب شهري در جهان
مجاري اصلی آبهاي سطحی انجام میشود و کیفیت آنها را به طور قابل
 به مدلسازي کیفی آبهاي، در این مطالعه.مالحظهاي کاهش میدهد
.سطحی در شرایط پایه و بارانی در حوضه غرب تهران پرداخته شده است
. استفاده شدSWMM  از نرمافزار،جهت شبیهسازي کیفی آبراههها
 و براي دو سناریوTC  وTDS ،BOD مدلسازي کیفی براي متغیرهاي کیفی
 با توجه به بحرانی بودن شرایط.جریان مواقع بارانی و غیربارانی انجام گردید
 حداکثر بار مجاز قابل تخلیه به شبکه، در شرایط غیر بارانی و خشکDO
 در سطحDO جمعآوري آب سطحی به گونهاي تعیین گردید تا میزان
.استاندارد باقی بماند و منجر به شرایط بیهوازي و تولید بوي نامطبوع نشود
 به مقدار قابل توجهی افزایشBOD  وTDS نتایج نشان داد در شرایط بارانی
 نتیجه گرفته شد با، همچنین.یافته و از استاندارد کشاورزي عدول میکند
 را بهبود بخشیدDO  میلیگرم در لیتر میتوان وضعیت54  تاBOD کاهش
.تا شرایط بیهوازي ایجاد نشود
 شرایط خشک و،SWMM ، مدلسازي کیفی آب سطحی:كلمات كلیدی
. متغیرهاي کیفی، حداکثر بار مجاز قابل تخلیه،بارانی

One of the important issues in the management of municipal
wastewater collection systems is how they deal with rainy
conditions where the network discharge suddenly increases at
certain intervals. The occurrence of such condition can cause
damage to the network, reduce its performance and discharge
sewage to the subsurface. In many urban wastewater collection
networks sewage would be discharged to the main urban
stormwater canals to overcome the situation which
significantly reduce the quality of flow in those canals. In this
study, the quality in stormwater collection network is modeled
in the west watershed of Tehran in dry and rainy conditions.
The SWMM software is used to simulate the quality of
waterways. Qualitative modeling is performed for BOD, TDS,
and TC variables for two scenarios of rainy and dry conditions.
Due to the critical condition of DO in dry conditions, the
maximum allowable load discharged to the urban stormwater
collection network is determined so that the DO level remains
at the standard level. This is important to prevent anaerobic
condition which causes unpleasant odors. The results showed
that in rainy conditions, TDS and BOD increased significantly
and over the irrigation water standards. This is critical since the
output of storm water network is being used for irrigation in
the south western plains. It was also concluded that by
reducing BOD to 50 mg/L, the DO status can be improved to
avoid anaerobic conditions.

Keywords: Surface Water Quality Modeling, SWMM, Dry
and Wet Conditions, Maximum Allowable Discharge Load,
Water Quality Variables.
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سرریـز صورت گـرفته ،میتــوانـد بــه صورت جـریـان مازاد
مختلط )CSO( 9و سرریـزهاي فـاضالب بهداشتی )SSO( 4انجام
گیرد (.)Zeng et al., 2021

 -7مقدمه
با توجه به محدودیت منابع آب موجود به منظور پاسخگویی به نیاز
جوامع بشري ،روشهاي استحصال منابع آب نظیر جمعآوري آب باران
از اهمیت ویژهاي برخوردارند .بعالوه ،کمبود منابع آب ،وجود اقلیم گرم
و خشک در ایران و دستیابی به توسعه پایدار ،اهمیت استفاده بهینه از
منابع آب موجود را دوچندان مینماید .جمعآوري روانابهاي شهري و
استفاده از آن براي مصارف شرب و یا آبیاري از جمله اقدامات مدیریتی
در راستاي استفاده بهینه از منابع آب است .اما افزایش شهرنشینی در
دهههاي اخیر و رشد سریع شهرها به سمت حوضههاي آبخیز
باالدست ،فرایندهاي بارش -رواناب را در حوضههاي شهري به شدت
تحت تأثیر قرار داده است (.)Khalighi Sigaroodi et al., 2015
یکی از مسائل مهم در مدیریت سیستمهاي جمعآوري فاضالب
شهري ،نحوه مواجهه با شرایط بارانی است که در آن حجم فاضالب
در بازههاي خاص زمانی به طور یکباره افزایش یافته و دبی شبکه از
حالت نرمال خارج میشود .بروز این شرایط میتواند باعث وارد آمدن
خسارت به شبکه ،کاهش عملکرد آن و سرریز فاضالب به معابر و
ساختمانها گردد .سرریز فاضالب همچنین ممکن است در اثر انسداد
یا خرابی لولهها رخ دهد .از این رو موضوع ایمنسازي هیدرولیکی
سیستمهاي جمعآوري فاضالبهاي شهري از اهمیت فوقالعادهاي
برخوردار است ( .)Pachaly et al., 2021راهکارهاي مدیریتی
متفاوتی در شرایط اضطرار توسط محققان مختلف ارائه شده است که
از جمله آنها میتوان به سوئیچ جریان فاضالب به فاضالبروهاي
دیگر ،تخلیه به مجاري اصلی آبهاي سطحی ،ایجاد دریاچههاي
کنترل جریان ،مخازن ذخیره و سوییچهاي درونحوضهاي و
بینحوضهاي اشاره نمود ( .)Dell et al., 2021در بسیاري کشورها از
سیستم جداگانه 1و سیستم توأمان 3براي جمعآوري فاضالب و رواناب
سطحی و انتقال آنها به تصفیهخانهها استفاده میشود .در سیستم
جداگانه ،فاضالب و رواناب سطحی به صورت جداگانه به تصفیهخانه
منتقل شده و داراي لولههاي مجزا میباشند؛ اما در سیستم توأمان
کــه در بسیاري از شهرهاي قدیمی و بزرگ دنیا نیز استفاده میشـود
فاضالب شهري و فاضالب ناشی از روانـاب سطحی بــه صورت
توأمان در یک لوله مشترک به سمت تصفیهخانه هدایت میشود
( .)Ghodsi et al., 2021در شرایط ایمن ،در سیستم جداگانه،
روانابهاي سطحی امکان ورود به شبکه جمعآوري فاضالب را نداشته
و روانابهاي سطحی به طور مستقیم به آبهاي سطحی و یا سایر
منابع پذیرنده منتقل میشوند .اما در مواقع اضطرار ممکن است در
سیستمهاي جداگانه نیز همانند سیستمهاي توأمان سرریز فاضالب
ترکیبی به دلیل افزایش حجم باالي فاضالب بهصورت مستقیم به
کانالها ،رودخـانـهها و آبهاي آزاد منتقل شــود .بــه طور کلی

در صورت عدم مدیریت تخلیه فاضالب ،امکان وقوع مخاطرات
محیطزیستی ،اجتماعی ،بهداشتی و اقتصادي وجود داشته و کیفیت
منابع پذیرنده را با مشکل مواجه میسازد .مطالعات مختلفی در حوزه
بررسی اثرات بهداشتی انجام شده است .به طور مثال Kenward et
) al. (2013به بررسی وضعیت بهداشتی اثرات طوفان سندي پرداختند.
بعد از وقوع طوفان بیش از  11میلیارد گالن (حدود  41/6میلیون متر
مکعب) فاضالب در ایالت نیویورک وارد آبهاي پذیرنده شد که حدود
یک سوم آن (حدود  9/45میلیارد گالن 19/9 -میلیون متر مکعب)،
فاضالب خام و مابقی آن (حدود  1/45میلیارد گالن 31/9 -میلیون متر
مکعب) همراه با تصفیه بسیار جزیی با کلرزنی همراه بوده است که
تبعات بهداشتی مختلفی را در نیویورک به همراه داشتLocatelli .
) et al. (2020توزیع باکتري اشرشیا کلی را براي ارزیابی خطر آبهاي
مورد استفاده براي استحمام تحت تأثیر  CSOرا مورد بررسی قرار داده
خطر سالمتی آن را ارزیابی نمودند .نتایج ارزیابی خطرات بهداشتی
براي مطالعه موردي  Badalonaدر اسپانیا نشان داد که پتانسیل زیادي
براي توزیع باکتري اشرشیا کلی وجود داشته و سالمتی انسانها را
تهدید میکند Ao and Zayed (2021) .به بررسی اثرات سرریز
فاضالب بر بهداشت عمومی جوامع پرداختند .مطالعات انجام شده
نشان داد سرریز فاضالب از طریق مصرف آب آشامیدنی آلوده ،هوابرد
شدن عوامل بیماريزا ،انتقال زنجیره غذایی و تماس مستقیم با
رودخانهها و رسوبات ساحلی آلوده بر سالمت عمومی تأثیر میگذارد.
مطالعات مختلفی در حوزه مدیریت روانابها انجام شده است .به طور
مثال ) Scherer (2007به بررسی روشهاي توسعه کم اثر)LID( 5
براي کنترل روانابهاي سطحی در نیوجرسی آمریکا پرداخت .در این
روشها با استفاده از برنامهریزي منطقهاي ،گسترش زمین و تغییر
کاربري اراضی ،مدیریت رواناب با مالحظات اکوسیستمی قابل انجام
است .ایشان پیشنهاد نمودند با افزایش فضاي سبز ،ایجاد مخازن ذخیره
زیرزمینی ،روسازي نفوذپذیر خیابانها و استفاده از بافرها میتوان
رواناب را کاهش و به تبع آن میزان حجم ورودي به کانالهاي سطحی
را کاهش داد و بار آلودگی کمتري وارد محیط نمودGandhi et al. .
) (2014در مطالعهاي به بررسی اثر آهن  VIدر بهبود کیفیت آب که
در اثر تخلیه ترکیبی فاضالب وارد محیط طبیعی در کانادا میشود،
پرداختند .ایشان نتیجه گرفتند غلظت آالیندهها به کیفیت فاضالب
خانگی ،فاضالب صنعتی ،رواناب ناشی از آب باران ،شدت و مدت بارش
بستگی دارد .همچنین ،آلودگی روانابها در ابتدا بیشترین غلظت را
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میتواند در شبیهسازيهاي کیفی مورد استفاده قرار گیرد.
) et al. (2016به مدیریت خطرپذیري سیالب شهري با هدف کاهش
آبگرفتگی و تخلیه آالیندهها در آبهاي پذیرنده با بهکارگیري دو
روش متداول و نوین در شهر گلستان پرداختند .ایشان یک مدل
بهینهسازي چندهدفه با استفاده از الگوریتم ژنتیک چندهدفه (حداقل
نمودن سه معیار هزینه اقتصادي ،خطرپذیري آبگرفتگی سیالب و
آلودگی) توسعه داده و با مدل شبیهسازي  SWMMترکیب نمودند .در
کنترل بار آلودگی ،آالیندههاي  TN ،TSSو  TPرا مد نظر قرار دادند.
نتایج نشان داد به کارگیري ترکیب بهینه هر دو رویکرد متداول و نوین،
منجر به کاهش قابلمالحظه و مؤثر خطرپذیري آبگرفتگی و تخلیه
آالیندهها در آبهاي پذیرنده میشود Morales et al. (2017) .با
استفاده از مدلسازي هیدرولوژیکی و هیدرولیکی به ارزیابی توانایی
طرح تونل و مخزن شیکاگو براي کنترل روانابهاي سیالبی و
مدلسازي کیفی پرداختند .نتایج شبیهسازي با سوابق موجود مطابقت
داشت .ایشان مدیریت تطبیقی تونل در هنگام وقوع طوفان را براي به
حداقل رساندن اثرات منفی توصیه نمودندZare Farjoudi et al. .
) (2019با بهکارگیري رویکرد ورشکستگی ،یکی از زیرمجموعههاي
تئوري بازیها ،به تخصیص بار آلودگی به منابع آالینده و رسیدن به
مقدار استاندارد اکسیژن محلول پایاب رودخانه زرجوب در گیالن
پرداختند .ایشان از ترکیب مدل شبیهساز کیفی ،QUAL2Kw
الگوریتم بهینهسازي ازدحام ذرات و قوانین ورشکستگی استفاده
نمودند .نتایج بهدست آمده کاربرد مؤثر رویکرد ورشکستگی در دستیابی
به حد مطلوب اکسیژن در پایاب رودخانه را نشان دادHashemi and .
) Mahjourimajd (2019به مدلسازي روانابهاي سطحی در
محدوده زیرحوضه ولنجک تهران با استفاده از مدل SWMM
پرداختند .ایشان  15پارامتر مدل  SWMMرا درنظر گرفته و تحلیل
حساسیت به سه روش وارس ،سوبول و موریس انجام دادند .نتایج
نشان داد از  15پارامتر تنها  6پارامتر بر نتایج خروجی مؤثر هستند.
) Saharia et al. (2019پخش و انتقال دي اکسید تیتانیوم نانو مواد
را در شرایط بارانی در رودخانه بوفالو ،نیویورک ،مدلسازي نمودند.
ایشان یک مدل یکپارچه جدید به صورت ترکیب  SWMMبا یک
مدل سه بعدي هیدرودینامیکی و کیفیت آب رودخانهها ( )EFDCرا
براي پیشبینی غلظت دياکسید تیتانیوم استفاده نمودند .نتایج نشان
داد که وقوع بارندگی شدید پتانسیل باالیی براي انتقال غلظتهاي
باالي دي اکسید تیتانیوم را دارد Pulgarin et al. (2021) .روشی
براي واسنجی تخلیه فاضالب را مبتنی بر نتایج مدل سه بعدي
 ANSYS CFXدر مدل  SWMMارائه دادند .نتایج بهدست آمده
نشان داد که روش مورد استفاده دقت زیادي داشته و خروجی
شبیهسازي کیفی تطابق زیادي با نمونههاي میدانی داردSaniei et .
) al. (2021به ارزیابی روشهاي  LIDبراي مدیریت رواناب شهري

داشته و در ساعات اولیه بیشترین اثرات را دارد .از این رو ،اعمال و
اجراي سیاستهاي الزم در قبل و بعد از تخلیه براي کنترل آلودگیها
را توصیه نمودند Costa et al. (2015) .به بررسی راهکارهاي مختلف
مدیریت تخلیه فاضالب در شهر  Worcesterآمریکا پرداختند .ایشان
سه راهکار جهت بهبود شرایط کیفی و محدود کردن تخلیه فاضالب
پیشنهاد کردند )1( :احداث کانال و سرریز فاضالب که منجر به
جداسازي کل کانال از سیستم فاضالب ترکیبی شود )3( ،احداث
حوضچههاي ذخیره براي شرایط اضطرار و ( )9جداسازي کامل سیستم
جمعآوري فاضالب ترکیبی شهر .تحلیل اقتصادي انجام شده نشان داد
که راهکار اول و دوم از نظر اقتصادي مناسبتر میباشند.

Karami

به منظور انتخاب راهکارهاي الزم براي مدیریت روانابهاي سطحی
در زمان و مکانهاي مناسب ،استفاده از مدلسازي به جهت شبیهسازي
کیفیت آب در سالهاي اخیر به طور گسترده مورد بررسی قرار گرفته
است .مدلسازي تخلیه اضطراري فاضالب به آبراهههاي سطحی
عموماً به سه بخش مدلسازي هیدرولوژیکی ،هیدرولیکی و کیفیت آب
تقسیم میشود ( .)EPA, 2016در مطالعات گذشته محققان از
مدلهاي مختلفی جهت شبیهسازي و مدلسازي استفاده نمودند .به
طور مثال ) Even et al. (2007از مدل  PROSEبراي شبیهسازي
اثر پسماندهاي دائمی خشک و تر و سرریز ترکیبی فاضالب بر روي
کیفیت آب سطحی رودخانه سن ،فرانسه ،استفاده نمودند .نتایج،
تأثیرات فوري تخلیه فاضالب بر روي سطوح اکسیژن محلول و بارهاي
ذرات آلی سنگین را نشان داد .همچنین ،نتایج مدلسازي نشاندهنده
حساسیت زیاد رودخانه نسبت به بار آلودگی است به طوريکه منجر به
کاهش قابل توجه سطوح اکسیژن محلول گردیدSinha et al. .
) (2012از مدل عددي سه بعدي  FEDCبراي شبیهسازي و
مدلسازي کیفی رودخانه شیکاگو بر اثر بارشهاي سیالبی استفاده
نمودند .نتایح مدلسازي نشان داد که در طوفان ماه سپتامبر ،3441
چندین میلیارد گالن آب از آبراهههاي کنترلی رودخانه شیکاگو به
دریاچه میشیگان تخلیه شده تا از سیالب در شهر جلوگیري شود .این
امر منجر به کاهش شدید کیفیت منابع آب سطحی گردید .ایشان در
ادامه به بررسی راهکارهاي مدیریتی در این حوزه پرداختندYazdi .
) and Neyshabouri (2014یک روش جدید براي ارزیابی عدم
قطعیت ذاتی سیل و عدم قطعیتهاي استراتژيهاي مطلوب LID
براي کاهش سیالب ارائه نمودند .روش پیشنهادي انواع مختلفی از
ابزارهاي ریاضی شامل توابع کاپوال ،روش  ،MCSمدلهاي
هیدرولوژیکی و هیدرولیکی ،الگوریتم  NSGA-IIو همچنین ANN
و نظریه مجموعههاي فازي را با هم ترکیب میکند .نتایج حاصل از
اعمال این مدل بر روي آبخوان کن نشان داد روش پیشنهادي عدم
قطعیتهاي ذاتی مدیریت ریسک سیالب را به خوبی مدل میکند که
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شمال به جنوب میباشد .تهران داراي اقلیم نیمهخشک بوده و متوسط
ساالنه بارش و دماي آن به ترتیب  369/3میلیمتر و  11درجه
سانتیگراد میباشد ( .)IWRMC, 2020روانابهاي سطحی تهران
در شبکه موجود جمعآوري آبهاي سطحی که شبکه گستردهاي از
کانالهاي فرعی و اصلی سرپوشیده و روباز را شامل میشود ،جاري
شده و پس از طی مسیر ،از محدوده شهر تهران خارج میشود.
پیش بینی اثرات و تبعات تخلیه اضطراري در شرایط بارانی در
شبکههاي آبهاي سطحی شهر تهران و مدیریت آن ،به دالیل
مختلفی نیازمند بررسی دقیق میباشد ،از جمله )1( :آبراههها و
رودخانههاي جاري در سطح شهر تهران از میان بافت متراکم مسکونی،
تجاري و اداري عبور میکنند ،لذا آلودگی بصري و بوي نامطبوع ناشی
از آالیندهها می تواند تبعات محیط زیستی و اجتماعی را در این نواحی
در پی داشته باشد )3( .به علت وجود منابع آالینده نقطهاي و
غیرنقطهاي پرشمار ،وضع موجود کیفیت آب در شبکه جمعآوري
آبهاي سطحی شهر تهران مناسب نیست و این نگرانی وجود دارد که
با ورود یک منبع آالینده جدید ،کیفیت آب در برخی از کانالها از مرز
بحرانی عبور کند )9( .از آب موجود در آبراههها و رودخانههاي شهر
تهران در طول مسیر براي آبیاري فضاي سبز شهري استفاده میشود
و از این طریق ،آلودگی بیش از پیش این روانابها میتواند تبعات
بهداشتی در پی داشته باشد .لذا با توجه به اهمیت موضوع ،در این
مطالعه ،حوضه غرب تهران شامل کانالهاي اصلی سیل برگردان غرب
و رودخانه کن به عنوان محدوده مطالعاتی درنظر گرفته شد (شکل .)1
بر این اساس ،کلیه آبراههها و کانالهاي فرعی به عنوان نقاط ورودي
نقطهاي در مدل لحاظ شده است.

پرداختند .ایشان با اتصال مدل  SWMMبا الگوریتم ،NSGA-II
LIDهاي مختلف را بررسی کردند .ایشان نتیجه گرفتند ترکیب بهینه
روشهاي  LIDتأثیر بسیار زیادي در کاهش سیل و حذف آالیندهها
در مقایسه با LIDهاي منفرد دارد .در میان LIDهاي مورد بررسی،
روسازي نفوذپذیر بیشترین تأثیر را در کاهش سیالب نشان داد.
) Abbasi et al. (2021به بررسی اثرات سیالب ناشی از طوفان
سندي بر کیفیت و کمیت شبکه تصفیهخانه فاضالب شهر نیویورک
پرداختند .ایشان ابتدا با استفاده از مدلهاي تصمیمگیري چند معیاره
به اولویتبندي اثرات بهداشتی ،اقتصادي ،اجتماعی و محیط زیستی
پرداختند .در ادامه ،با استفاده از مدل تجزیه و تحلیل هیدرولوژیک
 GSSHAعمق سیالب را تحت سه سناریوي مختلف شکست
تصفیهخانه با توجه به اطالعات طوفان سندي محاسبه نمودند .تجزیه
و تحلیل حساسیت نشان داد که جامدات معلق ( ،)TSSاکسیژن خواهی
بیوشیمیایی ( )BODو اکسیژن محلول بیشترین تغییرات را دارند.
) Shokouhimehr et al. (2021از الگوریتم جستجوي هارمونی
) (HSدر ترکیب با مدل هیدرولوژیکی -هیدرولیکی  SWMMبراي
استخراج منحنیهاي کنترل ورودي و خروجی حوضچههاي تعدیل ،با
هدف حداقلسازي حجم سیالب مازاد بر ظرفیت شبکه شرق تهران
استفاده نمودند .نتایج نشان داد بهرهبرداري بهینه هماهنگ از این
حوضچهها باعث بهبود سطح عملکرد در مقایسه با روش فعلی
بهرهبرداري میشود.
مطالعات پیشین انجام شده اکثراً به بررسی مدلسازي کیفی تحت یک
شرایط خاص پرداختهاند و شبکه را تحت سناریوهاي مختلف
شبیهسازي نکردهاند .در مطالعات داخلی نیز خأل مطالعهاي جامع به
منظور مدلسازي آالیندهها در کالنشهرها احساس میشود .لذا در
این مطالعه سعی شده تا کمبودها و کاستیهاي مطالعات گذشته
پوشش داده شده و یک ارزیابی جامع براي مدلسازي کیفی آبهاي
سطحی تحت سناریوهاي مختلف انجام گیرد.

 -8-8روش انجام كار

در این مطالعه ،به منظور ارزیابی شرایط کیفیت آب کانالها و آبراههها
تحت سناریوهاي مختلف ،مدلسازي کمی و کیفی انجام شد .سپس
بازههاي بحرانی تعیین گردیده و میزان تخطی از حدود استانداردها
برآورد شد .در انتها نیز حداکثر بار مجاز قابل تخلیه به شبکه براي
کنترل و بهبود وضعیت  DOتعیین شد .به طور کلی ،فرایند انجام کار
به هفت گام اصلی تقسیم میشود که عبارتند از ( )1انتخاب مدل
شبیهسازي )3( ،تعیین دامنه مکانی مدل )9( ،تعریف سناریوها و شرایط
مرزي و اولیه مدل )4( ،استخراج اطالعات هندسی کانالهاي آب
سطحی و ساخت هندسه مدل )5( ،واسنجی مدل بر مبناي اطالعات
حاصل از پایشهاي میدانی )6( ،شبیهسازي در شرایط بارانی و غیر
بارانی (پایه) کانالهاي اصلی آبهاي سطحی و ( )1تعیین حداکثر بار
مجاز قابل تخلیه براي بهبود .DO

 -8مواد و روشها
 -7-8منطقه مورد مطالعه

شهر تهران واقع در استان تهران ،طبق سرشماري سال 1935
پرجمعیتترین شهر ایران با جمعیت بالغ بر  1میلیون نفر ،بیست و
چهارمین شهر پرجمعیت جهان و دومین کالنشهر پرجمعیت خاورمیانه
محسوب میشود ( .)Statistical center of Iran, 2016از نظر
جغرافیایی ،تهران در موقعیت  51درجه و  11دقیقه تا  51درجه و 99
دقیقه طول شرقی و  95درجه و  96دقیقه تا  95درجه و  44دقیقه
عرض شمالی قرار دارد .با توجه به توپوگرافی ،شیب شهر تهران از
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دینامیکی بارش -رواناب با قابلیت احتساب پدیدههاي تبخیر ،ذوب
برف ،چاالب ،نفوذ عمقی و جریانهاي زیر سطحی است .در این مدل،
برآورد سیالب با روش موج سیستماتیک و ترکیب المانهاي
جریانهاي روزمینی و کانالیزه شده صورت میپذیرد ،بنابراین داراي
مبناي فیزیکی ،نگاه توزیعی ،امکان بررسی جداگانه نواحی نفوذپذیر و
نفوذناپذیر و همچنین قابلیت شبیهسازي پاسخ غیرخطی حوضه به
بارندگی اضافی است.

مدلسازي کیفی روانابهاي سطحی شهر تهران براي متغیرهاي کیفی
اکسیژنخواهی بیوشیمیایی ( ،)BODجامدات محلول کل ( )TDSو
کلیفرم کل ( )TCانجام شده است BOD .بیانگر میزان آلودگی آب به
مواد آلی تجزیه پذیر است .این پارامتر اغلب شاخصی براي سنجش
میزان آلودگی منابع آب به فاضالب بهداشتی (و برخی فاضالبهاي
صنعتی) به شمار میرود و افزایش میزان آن در آب ،با کاهش اکسیژن
محلول و در نهایت بروز شرایط بیهوازي همراه است .بروز شرایط
بیهوازي خود سبب تولید ترکیباتی چون سولفید هیدروژن میشود که
انتشار بوي نامطبوع در محیط را به دنبال خواهند داشت TDS .به
عنوان معرف غلظت آنیونها و کاتیونهاي موجود در آب و TC
رایجترین شاخص براي سنجش میزان آلودگی میکروبی آب به شمار
میرود و وجود آن در منابع آب میتواند بیانگر آلودگی این منابع به
فاضالبهاي بهداشتی و یا شیرابه پسماند باشد.

 -8-8-8تعريف دامنه مکانی مدل

محدوده مدلسازي مشتمل بر دو کانال اصلی جمعآوري آبهاي
سطحی (سیل برگردان غرب و رودخانه کن) است که مشخصات آنها
در جدول  1ارائه شده است .در این جدول ،مشخصات اصلی هر یک
از کانالها ،شامل طول کلی ،طول روباز و روبسته ،شکل مقطع ،جنس
کانال و ناحیهاي که کانال در آن قرار گرفته ،ارائه شده است.

 -7-8-8انتخاب مدل

جهت شبیهسازي کیفی آبراههها نرمافزارهاي متنوعی مانند ،WASP
 MIKE 11 ،QUAL2Kw ،CE-QUAL-W2و غیره توسعه داده
شدهاند که هر کدام مزایا و معایت خاص خود را دارند .با توجه به اهداف
تحقیق مدل مورد استفاده باید ویژگیهاي زیر را داشته باشد )1( :توان
شبیهسازي هیدرولیک جریان آبهاي سطحی در حالت یک بعدي،
( )3توان شبیهسازي شبکه پیچیده و چند شاخهاي آبراههها )9( ،توان
شبیهسازي فرایندهاي کلیدي حاکم بر انتقال و انتشار پارامترهاي مورد
شبیهسازي (شامل  TDS ،BODو  )TCمانند همرفت 6و زوال)4( ،1
داشتن قابلیت درنظر گرفتن شرایط خاص حوضههاي آبریز شهري و
نه صرفاً طبیعی )5( ،تأیید کارایی مدل در مسائل مشابه در مراجع
داخلی و بینالمللی و ( )6داشتن قابلیتهاي گرافیکی مناسب با توجه
به حجم زیاد دادهها و ساختار پیچیده شبکه آب سطحی .لذا با
درنظرگیري موارد فوق ،در این پژوهش از مدل  1SWMMاستفاده
شده است ( .)Huber, 1985نرمافزار  SWMMنخستین بار به
سفارش سازمان حفاظت محیط زیست ایاالت متحده ()US-EPA
تهیه شد و از آن زمان تاکنون به طور مستمر و مداوم اصالح و تقویت
گردیده و یکی از پرکاربردترین ابزارهاي موجود براي مدلسازي
سیستمهاي جمعآوري فاضالب و روانابهاي شهري و نیز شبکههاي
مختلط به شمار میرود .آخرین نسخه این نرمافزار ( SWMM
 )5.1.013که به رایگان در دسترس همگان قرار دارد در سال 3411
میالدي منتشر شده است .نرمافزار  SWMMمحیطی به همپیوسته3
را براي شبیهسازي شرایط هیدرولوژیکی ،هیدورلیکی و کیفیت آب
فراهم میکند و در هر سه سطح برنامهریزي ،طراحی و بهرهبرداري به
کار گرفته میشود .نرمافزار  SWMMشامل مدل شبیهسازي

 -3-8-8تعريف سناريو و شرايط مدل

به منظور انجام مدلسازي ،مشخصات دو کانال اصلی در مدل منتخب
تعریف شده و کلیه سرشاخهها ،کانالها و آبراهههاي منتهی به آنها
در قالب شرایط مرزي 14منظور گردید .مدلسازي آبراههها به صورت
یک بعدي (در راستاي جریان) و با فرض اختالط کامل در مقطع
عرضی صورت گرفت که فرضی رایج در مطالعات مشابه به شمار
میرود ( .)Arjenaki et al., 2021همچنین ،تعریف سناریوهاي
مناسب براي شبیهسازي بر اساس رویکرد بیشترین دبی سرریز انجام
شده است .دو سناریو براي مدلسازي درنظر گرفته شده است)1( :
جریان مواقع بارانی ( )11WWFکه در آن کانالها در زمان تخلیه
فاضالب خام در شرایط پرآبی بعد از وقوع بارش قرار دارند .در سناریوي
متناظر با جریان مواقع بارانی از دادههاي کمی و کیفی حاصل از
پایشهاي انجام شده در اردیبهشت ماه  1931براي واسنجی مدل
استفاده شده است .پایشهاي مذکور  34ساعت بعد از شروع بارش
انجام شده و لذا معرف شرایط پرآبی کانالها میباشد )3( .جریان مواقع
غیربارانی ( )13DWFکه در آن کانالها در هنگام تخلیه سرریزها در
شرایط کمآبی قرار دارند .در این سناریو از دادههاي کمی و کیفی
حاصل از پایشهاي انجام شده در تیر ماه  1931براي واسنجی مدل
استفاده شده است .بررسی دو سناریوي مذکور از چند جهت حائز اهمیت
است .دبی کانالهاي پذیرنده فاضالب در مواقع بارانی و غیربارانی
متفاوت است و هرچه دبی کانالهاي پذیرنده بیشتر باشد ،فاضالب
تخلیه شده با حجم بیشتري از آب سطحی مخلوط میشود .این موضوع
روي غلظت آالیندهها در مخلوط آب سطحی و فاضالب در پاییندست
تأثیرگذار خواهد بود.
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West watershed

West flood diversion
system

Kan

Fig. 1- Case study area, west watershed of Tehran

 حوضه غرب تهران، محدوده مورد مطالعه-7 شکل
Table 1- Specifications of canals simulated in the west watershed of Tehran

 مشخصات كانالهای مورد شبیهسازی حوضه غرب تهران-7 جدول
Canal name

Length
(m)

Closed
length (m)

Open
length (m)

Cross
section

Material

No. of elements
in model

Seilbargardan
Gharb

8815

1160

7655

Rectangular

Concrete

21

Kan River

32200

-

32200

Rectangular

ConcreteSoil

17
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جریانهاي ورودي و خروجی از کانال در المان مورد نظر میباشد.
ضریب همبستگی ( ،)Rخطاي جذر میانگین مربعات ( )RMSEو
خطاي جذر میانگین مربعات نرمال شده ( )NRMSEبه عنوان
معیارهاي ارزیابی تطابق خروجیهاي مدل با دادههاي میدانی انتخاب
شدند .فرمولهاي مربوطه در ادامه آورده شده است:

از طرف دیگر سرعت جریان در کانالها در مواقع بارانی و غیربارانی
نیز متفاوت بوده و این امر روي زمان انتقال و به تبع آن فرصت
خودپاالیی آب تأثیر میگذارد .همچنین ،غلظت پایه یا پسزمینه
آالیندههاي مختلف در کانالها در مواقع بارانی و غیربارانی میتواند
بسیار متفاوت باشد ،چراکه براي مثال در زمان بارندگی سهم منابع
آالینده غیرنقطهاي از بار آلودگی ورودي به کانالها به شدت افزایش
مییابد .تفاوت در غلظتهاي پسزمینه شرایط مختلفی را براي
کانالهاي پذیرنده فاضالب در پاییندست ایجاد میکند که باید مورد
بررسی قرار گیرد .همچنین ،در مدل  SWMMزوال دو متغیر BOD
و  TCبا واکنش مرتبه اول توصیف شده و متغیر  TDSنیز مطابق
رویکرد رایج ،به صورت پایستار درنظر گرفته شده است.

()1

) ∑(xi − x̅i )(yi − y̅i

√∑(xi − x̅i )2 × ∑(yi − y̅i )2

=R

∑N (xi − x̅i )2
()3
RMSE = √ i=1
N
RMSE
()9
= NRMSE
̅x
که در آن  xiو  yiمتغیرهاي ورودي iام x̅i ،و  y̅iمیانگین متغیر ورودي

iام و  Nتعداد کل دادهها میباشد.
 -6-8-8هندسه مدل
 -4-8-8شبیهسازی در شرايط پايه و بارانی

براي تعریف هندسه و مشخصات هیدرولیکی آبراهههاي مورد
شبیهسازي (مقطع عرضی ،شیب ،ضریب مانینگ و غیره) از اطالعات
طرح جامع مدیریت آبهاي سطحی شهر تهران استفاده شده است
( Mahab Ghodss Consulting Engineering Company,
 .)2011همچنین ،به علت عدم دسترسی به اطالعات مورد نیاز مربوط
به پلها و کالورتهاي مستقر در شبکه ،از مدلسازي این سازهها در
شبکه جمعآوري روانابهاي سطحی شهر تهران صرفنظر شده است.
با توجه به این که پلها و کالورتها بیشتر در بررسی روندیابی سیالب
اثر خود را نشان میدهند و در این مطالعه تمرکز اصلی بر روي تحلیل
کیفی در شرایط پایه و بارانی (نه سیالبی) است ،لذا درنظر نگرفتن
آنها تأثیر قابل توجهی بر نتایج خروجی نخواهد داشت .مقایسه نتایج
شبیهسازي با دادههاي مشاهداتی صحت این فرض را نشان خواهد
داد .تعداد المانهاي درنظر گرفته شده در مدل عددي  SWMMبراي
هر یک از کانالها در جدول  1ارائه شده است.

در این بخش ،ابتدا مدل براي ارزیابی روندهاي حاکم در شرایط پایه
کانالها شبیهسازي میگردد .در ادامه ،پس از بررسی شرایط پایه
کانالها ،مدلسازي در حالت بارانی و تخلیه اضطراري فاضالب توسط
مدل عددي  SWMMصورت گرفت .مصرف اصلی آبهاي سطحی
شهر تهران ،آبیاري فضاي سبز شهري و نیز کشاورزي در اراضی
پایین دست شهر تهران است .لذا تحلیل نتایج مدل ،با توجه به
استانداردهاي مصارف کشاورزي و آبیاري صورت گرفت .براي پارامتر
کل جامدات محلول ( )TDSحد مشخصی در استاندارد کیفیت آب
براي کاربري کشاورزي و استاندارد خروجی فاضالب ایران در نظر
گرفته نشده ،اما در استاندارد  FAOمقدار  TDSمتناظر با محدودیت
شدید براي مصارف کشاورزي برابر با  3444میلیگرم در لیتر درنظر
گرفته شده است .در استاندارد مصارف کشاورزي و آبیاري ()FAO
حداکثر غلظت قابل قبول  BODبرابر با  144میلیگرم در لیتر است.
براي متغیر کلیفرم کل ( )TCنیز در استاندارد مذکور حداکثر غلظت
قابل قبول  1444 MPN/100mLدرنظر گرفته شده است.

 -0-8-8واسنجی مدل

پس از توسعه مدل کانالهاي اصلی جمعآوري آبهاي سطحی حوضه
غرب شهر تهران در محیط  ،SWMMمدل بر مبناي اطالعات
پایشهاي صورت گرفته مورد واسنجی قرار گرفت .با توجه به اینکه
دو سناریوي جریان مواقع بارانی و غیربارانی براي شرایط پایه کانالها
در نظر گرفته شده ،مدل براي هر یک از شرایط فوق به طور مجزا
واسنجی شد .پارامترهاي متغیر در فرایند واسنجی مدل عبارتند از
شرایط مرزي کانالهاي اصلی شامل دبی و غلظت پارامترهاي کیفی
در نقطه ابتدایی محدوده مورد شبیهسازي هر کانال (جریان ورودي از
باالدست) و نیز بازههاي تعریف شده توسط المانهاي مدل .شرایط
مرزي متناظر با هر المان مدل در واقع معرف برآیند مجموعه

 -7-8-8تعیین حداكثر بار مجاز قابل تخلیه برای بهبود

DO

حداکثر بار کل آالینده ،محاسبه حداکثر مقدار آالیندهاي است که اجازه
ورود به یک سامانه آبی را دارد به نحوي که استانداردهاي کیفیت آب
براي آن آالینده خاص رعایت گردد .به عبارت دیگر ،میزان کاهش
آالینده به نحوي تعیین میشود که استانداردها رعایت شود .منابع
آالینده به عنوان منابع نقطهاي و غیر نقطهاي مشخص میشوند .از
آنجا که میزان کم  DOباعث به وجود آمدن شرایط بیهوازي شده و
ایجاد بوي نامطبوع در سطح شهر میکند لذا این متغیر به عنوان متغیر
هدف در نظر گرفته شده و با تعیین حداکثر بار متغیر  BODدر نقاط
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از باالدست به پاییندست تا محدوده اتصال به سیل برگردان غرب ،از
حدود  15به  544لیتر در ثانیه افزایش مییابد و بعد از آن تا انتهاي
دامنه مدلسازي روند کاهشی را دنبال میکند و در نهایت به حدود 19
لیتر در ثانیه میرسد .این روند کاهشی ناشی از برداشت مستمر آب
براي آبیاري فضاي سبز و زمینهاي کشاورزي در طول مسیر است که
بر مبناي مشاهدات میدانی ،در نهایت باعث خشک شدن رود کن در
پاییندست محدوده مطالعاتی میشود .در شرایط بارانی TDS ،بعد از
یک افزایش اولیه از حدود  934به  441میلیگرم در لیتر در حد فاصل
ایستگاههاي اول و دوم سیل برگردان غرب ،در ادامه از باالدست به
پاییندست یک روند کلی کاهشی را دنبال میکند تا در نهایت در
انتهاي محدوده مدلسازي رودخانه کن به حدود  394میلیگرم بر لیتر
میرسد .در شرایط غیربارانی  TDSدر طول مسیر سیل برگردان غرب
بین حدود  596تا  154میلیگرم در لیتر نوسان میکند .میزان این
پارامتر در رودخانه کن در شرایط غیربارانی از باالدست به پاییندست
روند افزایشی داشته و از حدود  941به  1144میلیگرم در لیتر میرسد.
در شرایط بارانی BOD ،یک روند افزایشی را از باالدست به پاییندست
در طول مسیر هر دو آبراهه سیل برگردان غرب و رودخانه کن ،دنبال
میکند ،به گونهاي که مقدار آن در طول مسیر سیل برگردان غرب از
 45به  65و در طول رودخانه کن از  69به  114میلیگرم در لیتر
افزایش مییابد .در شرایط غیربارانی ،میزان  BODدر طول مسیر هر
دو کانال نوسانات زیادي دارد و بین  11تا  334میلیگرم در لیتر تغییر
میکند .میزان  TCدر طول مسیر هر دو کانال در شرایط بارانی و
غیربارانی با نوسانات عمده روبهرو است .مقدار  TCدر شرایط بارانی
بین  1/9 × 144 MPN/100mLتا  ،1/6 × 141و در شرایط غیربارانی
بین  9/5 × 149 MPN/100mLتا  1/6 × 141در نوسان است.

بحرانی سعی شده است تا میزان  DOبهبود یابد .همچنین ،تقریباً در
تمامی نقاط ،مقدار متغیر  DOدر دوره تر بیشتر از دوره خشک بوده
است لذا دوره خشک به عنوان دوره بحرانی براي مدلسازي DO
انتخاب گردید.
 -3نتايج
 -7-3مدلسازی برای شرايط پايه و بارانی

براي مدلسازي ابتدا واسنجی مدل در دو دوره خشک و تر انجام
گردید .ضرایب همبستگی و مقدار  RMSEنرمال و معمولی مدل
واسنجی شده به ترتیب در جدول  3ارائه شده است.
BOD ،TDS

نمودار تغییرات طولی پارامترهاي مختلف (شامل دبی،
و  )TCبراي حوضه غرب تهران در جریانهاي مواقع بارانی و غیر
بارانی در شکل  3نمایش داده شده است .در این نمودارها ،خروجیهاي
مدل توسط خطچین قرمز و دادههاي میدانی به وسیله مربعهاي
آبیرنگ نمایش داده شدهاند .مسیر ترسیم شده در این نمودارها شامل
سیل برگردان غرب (از ابتدا تا انتهاي محدوده مدلسازي) و رودخانه
کن از محل اتصال با سیل برگردان غرب تا انتهاي محدوده مدلسازي
میباشد .به طور کلی تطابق قابل قبولی بین دادههاي میدانی و نتایج
مدل وجود دارد به گونهاي که روند تغییرات این دو از الگوهاي یکسانی
پیروي میکنند .توصیف آماري خطاها در جدول  3نیز مؤید این موضوع
است .ضرایب همبستگی براي هر چهار پارامتر در شرایط بارانی و
غیربارانی مساوي یا بزرگتر از  4/35میباشد که میزان همبستگی
زیادي را میان دادههاي میدانی و نتایج مدل نشان میدهد .بر مبناي
شکل  3و نقشههاي پهنهبندي (شکل  ،)9در شرایط بارانی ،دبی در
طول سیل برگردان غرب و رود کن ،به جز محدوده بین بزرگراههاي
فتح و آزادگان ،یک روند عموماً افزایشی را در طول مسیر دنبال میکند
که عمدتاً ناشی از ورود رواناب حوضه آبریز از کانالهاي فرعی به
کانالهاي اصلی است .دبی سیل برگردان غرب بین  3/5تا  4/3و دبی
رودخانه کن بین  3/4و  1/3مترمکعب در ثانیه در شرایط بارانی
اندازهگیري شده است .در شرایط غیربارانی ،دبی سیل برگردان غرب
ابتدا افزایش یافته و سپس روند عموماً کاهشی را تا انتهاي دامنه
مدلسازي در پاییندست دنبال میکند .دبی رودخانه کن نیز در ابتدا

 -8-3تعیین بازههای بحرانی در شرايط اضطرار

بازههاي بحرانی بخشهایی از کانالهاي پذیرنده فاضالب تعریف
گردید که میزان  BODپایه در جریان مواقع غیربارانی در آنها کمتر
از استاندارد مصارف کشاورزي و آبیاري بوده ،اما پس از تخلیه
اضطراري ،میانگین غلظت  BODدر آنها از استاندارد مذکور فراتر
رفته است.

Table 2- Model calibration results

جدول  -8نتايج واسنجی مدل
)Dry weather flow condition (DWF
Q
BOD
TDS
TC
0.99
0.97
0.98
0.95
16
44
21
27
4.4
7
5.2
29

)Wet weather flow condition (WWF
Q
BOD
TDS
TC
0.99
0.99
0.98
0.96
64
17
9
29
1.5
8.7
4.3
27
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Index
R
RMSE
)NRMSE (%

مقدار متوسط  BODورودي ناشی از تخلیه اضطراري ،بر اساس
مطالعات طرح جامع فاضالب تهران 314 ،میلیگرم در لیتر درنظر
گرفته شد .به منظور بررسی وضعیت آبراههها در شرایط تخلیه
اضطراري ،متوسط غلظت  BODهر یک از المانهاي کانالهاي
سطحی براي مجموعه سرریزهاي اضطراري تأثیرگذار بر آن المان،
محاسبه شد .بر این اساس در شکل  ،4نقشه متوسط غلظت BOD
آبراهههاي سطحی ناشی از تخلیه اضطراري در شرایط غیربارانی ارائه
شده است .مطابق این نقشه ،به جز بازه باالدست رودخانه کن در سایر
بازهها با تخلیه اضطراري وضعیت آب در شرایط غیرمجاز مصارف
کشاورزي و آبیاري از نظر غلظت  BODقرار میگیرد .بخشی از این
غلظتها باالي  BODمربوط به شرایط پایه و بخشی دیگر ناشی از
تخلیه اضطراري میباشد .در این نقشه ،بازههایی که  BODپایه و
متوسط غلظت  BODآنها پس از تخلیه (در جریان مواقع غیربارانی)،
هر دو کمتر از استاندارد مصارف کشاورزي و آبیاري است ،با رنگ آبی
و سبز مشخص شدهاند .بازههایی که  BODدر شرایط مرزي قرار دارد
با رنگ زرد و بازههایی که طبق تعریف بحرانی محسوب شده و به
واسطه تخلیه فاضالب متوسط غلظت  BODدر آنها از حد استاندارد
فراتر میرود ،با رنگ قهوهاي و قرمز نشان داده شدهاند .مطابق این
نقشه در حوضه غرب ،رودخانه کن در بازه اتوبان آزادگان تا انتهاي
رودخانه ،صرفاً به دلیل تخلیه سرریزهاي اضطراري در وضعیت تخطی
از استاندارد کشاورزي قرار میگیرد.
 -3-3تعیین حداكثر بار مجاز قابل تخلیه برای بهبود

بخش ،یک روند عموماً افزایشی را در طول مسیر دنبال میکند .میزان
 DOدر ابتداي سیل برگردان غرب پایین بوده و در طول مسیر به
تدریج از  9به  5میلیگرم در لیتر افزایش یافته است .در ادامه ،میزان
 DOتقریباً از باالدست به پاییندست ثابت مانده و فقط در بخش
ایستگاههاي نزدیک به تقاطع رودخانه کن و سیل برگردان غرب یک
کاهش شدید را تجربه میکند که میتواند به دلیل تخلیه بار آلودگی
در این منطقه باشد .همچنین در ادامه DO ،به تدریج افزایش یافته تا
در انتهاي رودخانه کن دوباره روند کاهشی در آن ایجاد شده است .لذا
سه بخش قسمت شمال شرقی سیل برگردان غرب ،بخشهاي جنوبی
رودخانه کن و ایستگاههاي نزدیک به تقاطع رودخانه کن و سیل
برگردان غرب داراي  DOپایینی (حدود  3میلی گرم در لیتر) هستند.
سطح اکسیژن محلول پایین (حدود  3تا  9میلیگرم در لیتر و کمتر) در
آبراههها احتمال بروز شرایط بیهوازي و تولید بوي نامناسب در این
مقاطع را تقویت میکند که بازدیدهاي میدانی انجام شده از این مناطق
نیز مؤید این نکته است .ایجاد بوي نامطبوع در مجاورت کاربريهاي
مسکونی ،تجاري -اداري ،بیمارستانها و رستورانها بازتاب منفی
زیادي به همراه دارد .ایجاد بوي نامطبوع تبعات اجتماعی منفی بر
فضاي کسب و کار محیط پیرامون و سطح درآمد در این محدودهها به
همراه خواهد داشت که میبایست مورد توجه قرار گیرد.
لذا به منظور افزایش  DOو بهبود شرایط در این مناطق دو سناریو
درنظر گرفته شد .در سناریو اول کاهش بار آلودگی (با کاهش تدریجی
متغیر  )BODدر قسمت شمال شرقی سیل برگردان غرب درنظر گرفته
شد .در این سناریو میزان  BODبه تدریج کاهش داده شد و در نهایت
در میزان  54میلیگرم در لیتر ،حد مطلوب  DOحاصل گردید .نتایج
مدلسازي نشان داد (شکل ( 6ب) و ( 6ج)) در این سناریو میزان DO
در قسمت شمال شرقی افزایش قابل مالحظهاي داشته (فاصله 3/5
کیلومتري در نمودار شکل ( 1الف)) و به حدود  6-5میلیگرم در لیتر
رسیده است اما این سناریو تأثیري بر مناطق جنوبی رودخانه کن نداشته
و شرایط  DOبهبود نیافته است .لذا در سناریو دوم در هر دو بخش
شمال شرقی سیل برگردان غرب (فاصله  3/5کیلومتري در نمودار
شکل ( 1ب)) و جنوب کن (فاصله  31کیلومتري در نمودار شکل 1
(ب)) کاهش بار آالینده اعمال و  BODبه  94میلیگرم در لیتر کاهش
داده شد .همان طور که مشخص است در این سناریو وضعیت در سیل
برگردان غرب و جنوب رودخانه کن بهبود یافته و به  5میلیگرم در
لیتر رسیده است .شکل  1نیز بهبود شرایط  DOرا به خوبی نشان
میدهد.

DO

از آنجا که تقریباً در تمامی نقاط ،مقدار متغیر  DOدر دوره تر بیشتر از
دوره خشک بوده است لذا دوره خشک به عنوان دوره بحرانی براي
مدلسازي  DOانتخاب گردید .در بخش واسنجی مدل ،ضریب
همبستگی و خطاي جذر میانگین مربعات به ترتیب  4/31و  3به دست
آمد .نمودار تغییرات طولی متغیر  DOبراي حوضه غرب تهران در
جریانهاي مواقع غیر بارانی در شکل  5نمایش داده شده است .در این
نمودار ،خروجیهاي مدل توسط خط و نقطه قرمز و دادههاي میدانی
به وسیله خط و مربعهاي آبیرنگ نمایش داده شدهاند .مسیر ترسیم
شده در این نمودارها شامل سیل برگردان غرب (از ابتدا تا انتهاي
محدوده مدلسازي) و رودخانه کن از محل اتصال با سیل برگردان
غرب تا انتهاي محدوده مدلسازي میباشد .به طور کلی تطابق قابل
قبولی بین دادههاي میدانی و نتایج مدل وجود دارد به گونهاي که روند
تغییرات این دو از الگوهاي یکسانی پیروي میکنند.
همانطور که در شکل ( 6الف) مشخص است ،در شرایط غیر بارانی،
میزان  DOدر طول سیل برگردان غرب و رود کن ،به جز در چند
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Fig. 2- Output results of simulated model for quality and quantity variables in (a) wet weather flow and
(b) base flow conditions
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Fig. 3- Distribution of different variables in west watershed canals of Tehran in (a) wet weather flow and (b)
base flow conditions
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Fig. 4- Determination of critical intervals of BOD in base flow condition

 در شرايط پايهBOD  تعیین بازههای بحرانی-6 شکل
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Fig. 5- Output results of simulated model for DO in base flow condition
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شکل  -4پهنهبندی تغییرات  DOدر كانال های حوضه غرب تهران در شرايط غیر بارانی تحت (الف) حالت پايه( ،ب) سناريو  7و
(ج) سناريو 8

فاضالب براي تجزیه مواد آلی کم شده و مواد آلی پایدار تولید میگردد.
در صورتی که این کاهش به کمتر از حد معینی برسد باعث میشود
که مولکولهاي آلی توسط باکتريهاي بیهوازي بدون اکسیژن
تجزیه گردد و ترکیبات مانند متان و هیدروژن سولفید تولید کند .به
منظور جلوگیري از ایجاد شرایط بیهوازي و انتشار بوي نامطبوع،
وضعیت  DOنیز در منطقه مدل گردید و حداکثر بار مجاز تخلیه به
آبهاي سطحی محاسبه شد .نتایج نشان داد در مواقع بارانی و غیر
بارانی به ترتیب  14و  9درصد افزایش  TDSرخ خواهد داد .آلودگی
میکروبی  TCآبهاي سطحی تهران به طور طبیعی بیشتر از استاندارد
کشاورزي و آبیاري بوده و شرایط بارانی وضعیت را وخیمتر میکند.
همچنین ،تخلیه فاضالب در شرایط بارانی سبب افزایش  BODبه
بیشتر از استاندارد کشاورزي و آبیاري به ویژه در مواقع غیر بارانی
میشود .این افزایش  BODباعث کاهش قابل توجه  DOدر منطقه
شده است .از نتایج این مطالعه میتوان در بررسی وضعیت کیفیت آب
سطحی و مدیریت و ارائه راهکارهاي کاهش بار آلودگی حوضه غرب
شهر تهران استفاده نمود.

 -6جمعبندی و نتیجهگیری
در برخی شرایط خاص از جمله شرایط بارانی ،فاضالب تولیدي شهرها
به نزدیکترین آبراهه تخلیه میشود .در این صورت کیفیت آبهاي
سطحی پایین آمده و منابع آبی آلوده میشوند .لذا الزم است با توجه
به حجم و غلظت فاضالب ورودي به منابع آب سطحی بررسیهاي
کمی و کیفی انجام گیرد .در این مطالعه ،سه متغیر کیفی TDS ،BOD
و  TCدر آبهاي سطحی پذیرنده حوضه غرب تهران با استفاده از
مدل عددي  SWMMمورد شبیهسازي قرار گرفتند .مدلسازي کیفی
براي دو سناریو جریان مواقع بارانی و غیربارانی انجام گردید و بازههاي
بحرانی تعیین شدند .با توجه به این که این روانابها بیشتر به مصرف
کشاورزي و آبیاري میرسند لذا شبیهسازي کیفی با استاندارد کشاورزي
مقایسه گردید.
همچنین ،در صورت تخلیه فاضالب به نزدیکترین آبراههها ،غلظت
اکسیژن محلول به دلیل فعالیت باکتریایی میکروارگانیسمهاي
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Fig. 7- Output results of simulated model for DO in (a) scenario 1 and (b) scenario 2 conditions

8  و (ب) سناريو7  در شرايط غیربارانی تحت (الف) سناريوDO  خروجی مدل شبیهسازی شده-7 شکل
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