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  مقاله پژوهشی
  

 استفاده با يهرش ةنرودخا رد يآلودگ انتقال يفيک-يکم يکيناميدروديه يابيدرون و يساز هيشب
  HEC-RAS و WASP مدل قيتلف از

  
  ٤يتقو لعبت و ٣يقلاري بهمن ،*٢بابازاده نيحس ،١يعبدالله يرعليام

  
  

  دهيچک
  
 يآلودگ انتشار وهيش و ها ندهيآال يبارگزار زانيم نييتع در ها رودخانه يفيک يپارامترها يکيناميدروديه يساز هيشب و ينيب شيپ

 پژوهش نيا انجام از هدف .است برخوردار يا ژهيو تياهم از ها رودخانه ييپاال خود توان به توجه با يآب يها ستمياکوس در
 ارتباط يبرقرار ،پژوهش نيا در .است يآمار يها شاخص با آن از حاصل جينتا ةسيمقا و يخلوچايبال رودخانه يآلودگ يابيروند

 مدل ياعتبارسنج و ونيبراسيکال )،WASP و HEC-RAS( يفيک و يکم يکيناميدروديه شده  يساز هيشب مدل دو جينتا نيب
 ،ياعتبارسنج جينتا به توجه با .شد انجام ۹۵-۹۴ يها سال طول در شيپا ستگاهيا شش از شده گرفته يها نمونه اساس بر

 يبرا و ۸۴/۰ و ۷/۴ ،۲/۷ ،۰۴/۰ با برابرب يترت به محلول ژنياکس ريمتغ يبرا NSE و MAE ،RMSE ،RE يآمار يها شاخص
 که داد نشان ،يآمار يها شاخص از آمده  دست  به جينتا يبررس .بود ۸۱/۰ و ۲/۵ ،۲/۸ ،۰۷/۰ با برابرب يترت به رودخانه يدب

 عملکرد از مدل دو هر و بوده اعتماد قابل ،يساز هيشب جينتا و شده انجام يخوب به ،پژوهش يرهايمتغ به مربوط يساز هيشب
 از ريمس طول در رودخانه يآبده ،ها مدل يخروج جينتا به توجه با .هستند برخوردار آب تيفيک ينيب شيپ يبرا يمناسب
m3/s۲/۱ به m3/s۳/۰ از محلول ژنياکس و mg/l۵/۷ به mg/l۵/۳ و يدب ديشد افت ةدهندنشان که دهيرس DO بود رودخانه. 
 رديگ قرار اولويت در ديبا يفيک تيريمد نظر از رودخانه دست نييپا که داد نشان ،يخلوچايبال رودخانه در يآلودگ ندرو يبررس

 پژوهش نيا جينتا از توان يم ،يخلوچايبال ةنرودخا ةوضح در تيريمد ارتقاء و ها يآلودگ با مقابله يراهبردها نييتع در و
  .کرد استفاده

  
  .يکيناميدروديه يساز هيشب ،يشهر يها رودخانه، يآلودگ يابيروند، بيني يشپ :يديکل يهاواژه

  
با  يشهر ةنرودخادر  يانتقال آلودگ يفيک-يکم يکيناميدروديه يابيو روند يساز هيشب .۱۳۹۹ل.  يتقوو ب.  يارقليا. ع. بابازاده ح.  يعبدالله ارجاع:

 .۳۱-۲۱: ۳۸ ران.ي. مجله پژوهش آب اHEC-RASو  WASPق مدل ياستفاده از تلف
  

 

                                                             
  تهران.زیست، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات،  زیست، دانشکده منابع طبیعی و محیط دانشجوي دکتري، گروه علوم محیط - 1
  گروه علوم و مهندسی آب، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران. دانشیار - 2
  سسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزي، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي،کرج.استادیار مؤ - 3
  اد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات، تهران.زیست، دانشگاه آز زیست، دانشکده منابع طبیعی و محیط دانشیار گروه علوم محیط - 4
  h_babazadeh@srbiau.ac.ir نويسنده مسئول:  *

  ۱۶/۱۱/۱۳۹۸تاريخ پذيرش:                                    ۰۸/۱۲/۱۳۹۷تاريخ دريافت: 

 

mailto:h_babazadeh@srbiau.ac.ir


 نة شهري با ...رودخاکيفي انتقال آلودگي در - يابي هيدروديناميکي کميسازي و روند يهشب                                                                   ۲۲

 مقدمه
 آب انتقال و نيتأم منابع نيتر مهم عنوان به ها رودخانه

 تياهم از شرب، و يکشاورز صنعت، يها بخش در يمصرف
 آب نيتأم يراب آب منابع تيفيک حفظ . برخوردارند يخاص
 جاديا و يحيتفر يها يکاربر و ها تيفعال ارتقاء ،يدنيآشام

 ،وحش اتيح و انيماه يبرا مناسب ستمياکوس کي
 ل،يدل نيبد ؛ستها رودخانه در آب يباال تيفيک مستلزم

 با همراه ها رودخانه آب يفيک راتييتغ روند از يآگاه
 ياريبس تياهم از آن يآلودگ ياصل عوامل ييشناسا

 دگاهيد از .)۲۰۰۹ ،همکاران و يجعفر( ستا برخوردار
 دارد وجود يآب يها ستمياکوس به يا ژهيو نگاه دار،يپا توسعه

 به توجه بدون ،يا توسعه هرگونه و اتيح وجود الزمه که
 فناست. به محکوم ،ها ستمياکوس نوع نيا خاص يها يژگيو

 ستيز طيمح حفظ ياصل منبع عنوان به رانيا يها رودخانه
 متأسفانه كه دارد مردم يزندگ در ييبسزا نقش جانداران،

 شاهد شدت هب ،ها ستمياکوس نوع نيا در ،رياخ يهاسال در
 يخلوچايبال رودخانه نکهيا به توجه با .ميهست هاآن ينابود

 شيافزا ،يآلودگ بار شيافزا با سو کي از رياخ يهاسال در
 يسو از و يآب کم مشکالت و يکشاورز انشعابات تعداد

 ليس و رين به نينم يستيتور ريمس در گرفتن قرار با گريد
 يعيطب بکر يها جاذبه وجود علت به يداخل مسافران هجوم

 يآلودگ انواع انتشار معرض در حوضه، نيا در يگردشگر و
 مناطق و ينواح در آب يآلودگ خصوص به يطيمح ستيز

 ةباردر يا مطالعه تاکنون که ييآنجا از و شده رو هبرو مختلف
 نيا ستمياکوس يطيمح ستيز يآلودگ تيوضع يابيروند

 يامر بارهنيا در مطالعه نيبنابرا ؛است نشده انجام رودخانه
  .باشديم مهم و يضرور

 ،يوتريکامپ علوم و يدرولوژيه ةسعتو با امروز، به تا
 به زيآبر ةحوز اسيمق از يکيدرولوژيه يها مدل از ياريبس
 کي ).۲۰۱۵ همکاران، و يل( اندافتهي توسعه يجهان اسيمق

 جهان در آب ستميس کي يساز ساده ،يکيدرولوژيه مدل
 يکيناميد يساز مدل .دهد يم نشان را حوضه کي در يواقع

 و يزمان راتييتغ آثار واضح طور به تواند يم آب تيفيک
 همکاران، و (بنت کند ينيب شيپ را ها آب افتيدر در يمکان

 از حاصل جينتا ).۲۰۱۰همکاران، و ليسس ؛۲۰۱۳
 و ينيب شيپ امکان معموالً ،آب تيفيک يکيناميد يها مدل

 در ييگراهيتغذ يرو يمغذ مواد يريبارگ آثار يابيارز
 تيريمد و يطراح به منجر و دکنيم فراهم را ها رودخانه

 همکاران و وانگ شود. يم آب تيفيک بر نظارت يها شبکه

 يساحل اهانيگ يسازهيشب يبراراس  هک مدل از) ۲۰۱۸(
 يسازمدل در آن ييتوانا يابيارز ،ساکرامنتو رودخانة در
 پوشش و انيجر نيب تعامل و يمکان و يزمان راتييتغ
) ۲۰۱۸همکاران ( و کوالزاک کردند. استفاده يساحل ياهيگ
 ةنرودخا البيس مشکل ،HEC_RAS مدل از استفاده با
 زده نيتخم رودخانه انيجر يسازهيشب قيطر از را ستواليو
 يپژوهش در )،۲۰۱۸همکاران ( و يآبيحق کردند. حل و

 واقع ،رهيت ةنرودخا آب تيفيک يهامؤلفه ينيبشيپ يبرا
 SVM و GMDH، ANN روش سه از رانيا يغرب جنوب در

 ريسا با GMDH مدل جينتا مقايسة کردند. استفاده
 يبرا مدل نيا اگرچه که دهديم نشان يکاربرد يها مدل

 دارد، يقبول قابل عملکرد آب تيفيک يهامؤلفه ينيبشيپ
 صحت يابيارز است. کمتر SVM و ANN از يکم آن دقت
 دهديم نشان خطا يهاشاخص اساس بر يكاربرد يهامدل

   است. مدل نيترقيدق SVM كه

 يبرا ،آب يعدد يفيک مدل از )۲۰۱۲( همکاران و چن
 در آب يفيک نگيتوريمان ستگاهيا کي مکان يساز نهيبه

 نيچ يشرق شمال در انگيلونگجيه رودخانة در درازمدت
 کمک يبرا مدل کي ارائه ،آن يبعد هدف کردند. استفاده

 که است تيفيک يريگ نمونه خودکار يها ستگاهيا جاديا به
 يسطح آب تيفيک يپارامترها راتييتغ يريگ اندازه نيبهتر

 همکاران و بارنول .دهد يم نشان را رودخانه طول در
 يبرا را Qual2e UNCAS مدل يقيتحق در) ۲۰۰۴(

 انيجر تيوضع در ها رودخانه محلول ژنياكس يساز هيشب
 از يتعداد خالصه، طور به که کردند مطالعه داريپا

 عدم زيآنال تيقابل و شده  ينيبازب مدل نيا يكاربردها
 ييصحرا يها داده تياهم مورد در و داده شرح را تيقطع
 همکاران و نيحس .است شده بحث مدل ينيب شيپ در
 اموي رودخانه يدهل بخش در البيس يساز هيشب )۲۰۱۸(
 از استفاده با .دادند انجام ،HEC-RAS مدل از استفاده با را
 موانع و ها پل نيب تفاوت يريپذ بيآس يابيزار مدل نيا

 در شده  ارائه جينتا .است شده انجام يدهل بخش در مختلف
 يبند تياولو در گذاران استيس به تواند يم فوق، پژوهش

 ةنرودخا ةوضح در ليس نامطلوب آثار با مقابله يراهبردها
 همکاران و جارسشوان .دهد ارائه يارزشمند کمک اموناي
 يا رودخانه آب يفيک تيريمد بهبود يبرا يپژهش )۲۰۱۳(

 جينتا از که دادند انجام WASP مدل از استفاده با لنديتا در
 يآلودگ بار کاهش يبرا يعموم يآگاه شيافزا يبرا مدل

 به توجه با .گرفت قرار استفاده مورد رودخانه نياحوضة  به
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 ،يساز هيشب يها مدل با ارتباط در يمطالعات سوابق مرور 
 يساز هيشب و انيجر يساز هيشب ي نهيزم در يمطالعات

 رودخانه يآلودگ روند ليتحل در مؤثر يفيک يپارامترها
 يساز هيشب مطالعات شتريب و نشده انجام جامع صورت به

 رودخانه يفيک پارامتر يساز هيشب اي يکيدروليه رفتار
 پژوهش ياصل هدف .است  شده انجام جداگانه صورت به

 يط  لياردب يخلوچايبال نةرودخا يفيک-يکم شيپا حاضر،
 مستلزم هدف نيا تحقق .است ۱۳۹۵-۱۳۹۴ يها سال

 تر قيدق ليتحل و يبررس يبرا موجود يها مدل از استفاده
 يفيک شاخص يپارامترها و )ي(دب انيجر زانيم نيب رابطة

 در يآلودگ روند صورت نيا در که است رودخانه آب
 يآت يها سال يبرا و يساز هيشب يخلوچايبال نةرودخا

  .شود يم ينيب شيپ
  

  پژوهش روش
  مطالعه مورد محدوده يمعرف

 لياردب استان در لومتريک ۲۴ طول به يخلوچايبال رودخانة
 ييايجغراف ةمحدود از که است واقع رانيا يغرب شمال در

 يشرق قهيدق ۴ و درجه ۴۸ و يشمال قهيدق ۴ و درجه ۳۸
 ۱۷ و درجه ۴۸ و يشمال قهيدق ۲۲ و درجه ۳۸ تا و شروع

 ةمحدود تيموقع ۱ شکل در دارد. ادامه يشرق قهيدق
 نشان قيتحق انجام مراحل فلوچارت ۲ شکل و يمطالعات

  است. شده  داده
  

  ي کيفي رودخانهها دادهيري گ اندازهي و بردار نمونه
و انجام  برداري نمونه ابتدامطالعات،  نيانجام ا براي
 هاي کيفي آب محيطي براي پارامتر ي زيستها شيآزما

 با موردنظرپارامترهاي  و سپس صورت ماهيانه انجام به
 مرحله اين اجراي براي. شد مقايسه موجود استانداردهاي

باليخلوچاي شش ايستگاه پايش تعيين شد.  ضةحو در
 رودخانه، با توجه اين در يبردار نمونه يها ستگاهيا انتخاب

مسير رودخانه و  مطالعة با و شده  انجام يها يبررس به
و شيوه  آن از يبردار نمونه امكان به توجه با نيهمچن
برداري سازمان  ورالعمل نمونهدست  بهبرداري با توجه نمونه

گلين و همکاران، شد ( زيست ايران انجام حفاظت محيط
۲۰۱۴(.  

  

  
 يخلوچايبال رودخانه يمطالعات محدوده تيموقع - ١ شکل

  لياردب
  

  
  قيتحق يشناس روش مراحل - ٢ شکل

  
  آب تيفيک و يکيدرولوژيه يها داده

 عنوان به ارتوفسفات و تراتين ،DO، BOD5 پژوهش نيا در
 و شده انتخاب يخلوچايبال رودخانة آب يفيک يپارامترها

 شده يبررس رودخانه )ي(دب انيجر زانيم با ها آن ارتباط
 يبرا ساله کي يبردار نمونه دوره با ازيموردن يها داده .است

 دسترس در يخلوچايبال رودخانة در شده  نييتع يها ستگاهيا
 شده نييتع ستگاهيا شش از آب تيفيک يها داده .هستند

 رودخانة در کننده نييتع عوامل از يعيوس فيط پوشش يبرا
 يريگ اندازه ).۱ (جدول تاس شده  يآور جمع خلويبال

 (از ساله کي ةدور کي يط در آب تيفيک يپارامترها
  .شد انجام )۱۳۹۵ بهشتيارد تا ۱۳۹۴ بهشتيارد
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  يخلوچايبال رودخانة يآلودگ يابيروند در شاخص يرهايمتغ -١ جدول
  ستگاهيا پارامتر  )m3/s(  BOD5 )mg/l(  DO )mg/l( يدب  )mg/l( تراتين  )mg/l( ارتوفسفات
٠٩/٠  ٨٩/٢  ٢/١  ٠٨/٣  ٨٧/٨   اول 
٠٩/٠  ٥٩/١  ٣/١  ٨٣/٤  ٢٩/٨  دوم 
٠٨/٠  ٦٩/٢  ٨/٠  ٥/٤  ٦١/٨  سوم 
١٤/٠  ٢٢/٥  ٥٧/٠  ١٧/٥  ٩٣/٧  چهارم 
١١/٠  ٥٣/٥  ٥٣/٠  ٥/٥  ٧١/٧  پنجم 
١٣/٠  ١٨/٥  ٢٦/٠  ٤٢/٨ ٥  ششم 
  ساالنه نيانگيم ٣/٨ ٦٨/٤  ٧٧/٠  ٨٥/٣  ١٠٦/٠
  استاندارد ٥ -  ٢ ٥  -  ٥  ٢/٠

  

  HEC-RAS مدل يمعرف
 که است يبعد کي يايپو يها مدل از HEC-RAS افزار نرم

 را آن ۱۹۹۵ سال در متحده االتيا ارتش يدرولوژيه مرکز
 مدل نيا ).۲۰۱۰ (برونر، است توسعه درحال و کرد ديتول

 را رودخانه يکيناميد و وستهيپ انيجر يساز مدل است قادر
 يها يژگيو مدل، نيا در .)۲۰۰۵ (گودل، دهد انجام
 هرگونه و ها پل ،ريمس از انحراف مانند رودخانه مختلف

 (فن شود فيتعر تواند يم رودخانه در يکيدروليه يها سازه
 و پارسا ؛۲۰۱۶ همکاران، و خاتاک ؛۲۰۰۹ ونگ، و

  ).۲۰۱۳ همکاران،
ية نظر بر يمبتن HEC-RAS در يکيناميد يابيروند مدل
 معادالت شامل که نانت و سنت معادالت يکيناميد موج

 يها يورود ).۲۰۱۷ ن،ي(حس است مومنتوم و وستهيپ
 ،يدب ،آب سطح تراز ان،يجر ميرژ شامل مدل نيا ياصل
 هر يبرا ها بازه طول و يعرض مقاطع هندسه افت، بيضر
 ،نگيبسون و فلميگ( است البيس و ياصل کانال دو

 يرهايمتغ براساس نانت و سنت معادالت .)۲۰۱۰
 است. شده ارائه مختلف يها صورت به موردنظر يکيدروليه

 فيتعر يابر يدب و انيجر عمق ريمتغ دو که يصورت در
 نيا ،)۲۰۱۳ همکاران، و يسرگ( رود کار به انيجر تيوضع

 :است )۲) و (۱معادالت ( صورت به معادالت

)۱(  0A Q
t x

∂ ∂
+ =

∂ ∂  
)۲(  

2

0
( / ) ( ) 0f

Q Q A hgA gA S S
t x x

∂ ∂ ∂
+ + + − =

∂ ∂ ∂  
 عمق h ان،يجر يدب Q ان،يجر مقطع سطح A آن، در که
 کانال، کف بيش S0 ،يانرژ افت خط بيش Sf آب، انيجر

g ثقل، بيش x و t و مکان به مربوط يرهايمتغب يترت به 
  .است زمان

  
  

  نگيمان يزبر بيضر نييتع
 يدهايبازد اساس بر رودخانه نيا در نگيمان يزبر بيضر

 نييتع يبرا .شد انجام ۲ جدول و محاسبات ،ييصحرا
 رمحدوهيز شش به موردنظر محدوده نگيمان يزبر بيضر
 زانيم نييتع يبرا) ۲۰۱۳( همکاران و يسرگ .شد ميتقس
 که را )۳معادلة ( ،مختلف تيوضع اساس بر يزبر بيضر

 کرد ارائه ،است متحده االتيا يکشاورز ةادار دييتأ مورد
 ها، رودخانه يکيدروليه يزبر بيضر نييتع يراهنما(

۲۰۱۵(.  
)۳(  1 2 3 4( )bn n n n n n m= + + + +  

 با هيپا يزبر بيضر nb ،يبيترک يزبر بيضر n آن در که
 از يناش يزبر بيضر n1 ،يبنددانه و بستر جنس به توجه

 از يناش يزبر بيضر n2 کانال، سطح يها ينامنظم
 يزبر بيضر n3 کانال، يعرض مقطع ةانداز و شکل راتييتغ

 از يناش يزبر بيضر n4 ان،يجر برابر در موانع از يناش
  .است کانال بودن يمئاندر اصالح بيضر m ،ياهيگ پوشش

  
  WASP١مدل  يمعرف
با استفاده از  يخلوچايرودخانة بالت آب يفيک يساز مدل
 ۵۲/۷ نسخةآب ت يفيک ليوتحل هيتجز يساز هيشب ةمبرنا
محدود  تفاضلو  يکيناميدک برنامه ي WASP شد.ل يتکم

 يطراح يآب يها ستميس يفيک يساز هيشب ياست که برا
ک ي WASPمدل ) ۲۰۰۳است (وول و همکاران،  شده 

 يها ستميس يا برايپو ةبر محدود يمبتن يبعد ۳تا  ۱مدل 
مهان و ي؛ ناراس۲۰۱۰و همکاران،  ي(سروس است يآب

 مدل ازبا استفاده  مورد مطالعه ). مسائل۲۰۱۰همکاران، 
WASP  شاملBOD  وDO ي، مواد مغذکيناميصورت د به 

و  يآل ييايميو مواد ش ييايباکتر ي، آلودگونيکاسيفيوتري و
 تيمز .)۲۰۱۲جانسون و همکاران، ( ن استيفلزات سنگ

                                                             
1- Water Quality Analysis Simulation Program 
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و  يساز هيشبو  يساز در مدل يريپذ انعطافن روش يا
؛ ۲۰۱۰(چو،  ت آب استيفيک مسائلاز  يارين بسيهمچن

ماژول  ،ن مطالعهيا يبرا .)۲۰۱۰پنگ و همکاران، 
Eutrophication WASP7 (EUTRO) و از هشت  انتخاب

)، چهار حالت ۲۰۰۹وترو (رابرت و همکاران، يحالت مدل 
ژن ي)، ارتوفسفات، اکسNO3-Nترات (يشد: ن ير بررسيز

در  ).BOD( ييايميوشيب يژن خواهي) و اکسDOمحلول (
عنوان  وترو بهيرگروه مدل يژن محلول از زين مطالعه اکسيا

اثر ة سیمقا يدار برايت پايانتخاب و در وضع يشاخص اصل
 شد يساز هيشب DOها در غلظت  ندهيآال يرات بارگذارييتغ
با استفاده از معادالت ژن محلول ياکس يياي). پو۳ شکل(

   .شداصالح  Streeter-Phelpsتعادل 
CBODu در مدل استفاده مورد WASP  ۴معادله (از (

 بيبا استفاده از ضرن يو همچن )۲۰۱۲(چن و همکاران، 
(وول و  آمد دست  به روزدر  ۲/۰ ييزداون يداسياکس

  ).۲۰۰۳همکاران، 
)۴(  5

5(1 )kCBODu e CBOD−= −  
  

  
 Streeter-Phelpsمعادالت  يچارچوب مفهوم - ٣ شکل

  WASPدر  شده اصالح
  

  يو اعتبار سنج يت، واسنجيل حساسيتحل
 ، ابتداWASPو  HEC-RASمدل  تيحساس ليتحل يبرا

مدل  نيا )۵( معادلة تيحساس بيضر معادلة از با استفاده
 ر رايتأث نيشتريب كه ييپارامترها و شده تيحساس ليتحل
 ،يساز هيشب از ) حاصليخروج يها داده( جينتا يرو

 سهيمقا و ر آنييتغ وها  داده نيا اساس بر شد و مشخص
 در يدانيم از مطالعه حاصل يواقع يها داده با مدل يخروج
 به نسبت مدل يساز هيشبج ينتا كه يحد تا رودخانه سطح
 اصطالحاً كه دهند نشان يزيناچ اختالف يواقع ريمقاد

 جينتا يرو را ريتأث نيشتريكه ب ييپارامترها گفت بتوان
 ليتحل مدل ن وييتع يخوب دارند به مدل يخروج
  است. شده تيحساس

)۵                             (/c
W PS

W P
 ∆ ∆    =         

  

اختالف  WΔت بدون بعد، يب حساسيضر Sc ه در آنک
 ،ير پارامتر ورودييقبل و بعد از تغ يمقدار پارامتر خروج

W ر پارامتر ييتغ بعد ازقبل و  يمتوسط پارامتر خروج
متوسط  Pو  ير پارامتر ورودياختالف مقاد PΔ، يورود
استفاده از  ياست. براک پارامتر به مدل ي ير وروديمقاد

رات ييتغ نةمت مدل دايل حساسيتحل يبرا )۵معادلة (
و هنگ و  ۲۰۰۷و و همکاران، ي(لت يب حساسيضر

  يشنهاد شده است. هنگاميپ ۳در جدول ) ۲۰۰۹همکاران، 
از  يا مجموعهک ي يبرا موجودب ياز ضرا يا مجموعه که

ان يبا توجه به درجه حرارت، جر مثال  يبرا( يط خارجيشرا
از  يا مجموعه ياست، مدل برا شده جاديا) يورود يبارهاو 

شود  يون ميبراسيبه کال شروع درباره ،يط وروديشرا
ک يج مدل در يگر نتاا .)۲۰۱۳جارسشوان و همکاران، (

اگر  يعني؛ است قبول  قابلرد، مدل ياستاندارد قرار گ يخطا
با مجموعه دوم  يمو ک يمنطقک روش يمدل با  يخروج

در نظر گرفته  شده يداده موافق باشد، مدل اعتبارسنج
عملکرد مدل، مطالعات و سوابق  يابيارز يشود. برا يم

ن يدر ا ).۲۰۱۳بنت و همکاران، ( منتشر شده است ياريبس
، )Nash-Sutcliffe )NSEمدل  ييب کارايضر مطالعه

مربعات  نيانگيم مجذور ، (MAE)مطلق  ين خطايانگيم
 يارهايعنوان مع به (RE) ينسب ي، خطا(RMSE)خطا 

 و شده يريگ اندازه يها انتخاب شدند. داده يابيارز
شد و  محاسبه موردنظر يپارامترها يبرا شده  يساز هيشب

و  RMSE .آمد دست  به ها دادهن ين ايب ارهاين معير ايمقاد
RE ن يتفاوت ب يابياستفاده از روش ارز ةوين شيشتريب
در  شده  مشاهدهر يشده و مقاد  يساز هيشبر يمقاد

 ،و همکاران يسرووچرا دارند ( يساز مدلون يبراسيکال
مدل را  يابيارز يها شاخص )۹( يال) ۶معادالت (). ۲۰۱۰

  دهند. يمنشان  يو اعتبارسنج يدر مرحله واسنج
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est که در معادالت باال
iY  در مدل  شده سازي  شبيهمقدار

ها شاخص i ،iY مقدار مشاهدات در زمان i ،iY در زمان
ن تعداد يانگيم N و شده  مشاهدهمقدار متوسط  يبرا

صفر  RMSEن يي، حد پامعادالتن يدر امشاهدات هستند. 

ر ين است که مقاديکننده اانين پارامتر بيو مقدار ا
شده انحراف   ر مشاهدهيشده چقدر از مقاد  ينيب شيپ

ن صفر يدهندة عملکرد مدل و مقدار آن ب  نشان . NSEدارد
تر باشد، بهتر است.  کيک نزديک است که هرچه به يو 

MAE انگر مقدار متوسط يز بين قدر مطلق خطا نيانگيم
شتر يدهندة دقت ب خطا است و هر چه کمتر باشد، نشان

ن باشد، بهتر ييچقدر پا و هر ينسب يخطا REمدل است. 
 است.

  

 يب زبريضر ي(راهنما موجود تيوضع يبرا کاون روش مطابق آن نييتع در مؤثر يپارامترها و نگيمان يزبر بيضر ريمقاد -٢ جدول
  )۲۰۱۵ها،  رودخانه

  موردنظر محل  محدوده
  مربوط يزبر بيضر

  يبند دانه به
  در يناهموار درجه

  کانال سطح
  از حاصل بيضر
  مقطع راتييتغ

  به مربوط بيضر
  موجود موانع

  به مربوط بيضر
  ياهيگ پوشش

  به مربوط بيضر
  ريمس يانحنا

  کل يزبر بيضر

  ۰۳۳/۰  ۱  ۰  ۰  ۰  ۰۰۵/۰  ۰۲۸/۰  بستر  ۱
  ۰۵۳/۰  ۱  ۰۰۵/۰  ۰۱/۰  ۰  ۰۱/۰  ۰۲۸/۰  کناره

۲  
  ۰۴۶/۰  ۱/۱  ۰  ۰  ۰۰۶/۰  ۰۰۸/۰  ۰۲۸/۰  بستر
  ۰۶۹/۰  ۱/۱  ۰۰۵/۰  ۰۱۵/۰  ۰۰۶/۰  ۰۱۲/۰  ۰۲۵/۰  کناره

۳  
  ۰۳۸/۰  ۱  ۰  ۰  ۰۰۵/۰  ۰۰۵/۰  ۰۲۸/۰  بستر
  ۰۵/۰  ۱  ۰۰۵/۰  ۰۰۱/۰  /۰۰۵  ۰۱/۰  ۰۲۸/۰  کناره

  ۰۴۰/۰  ۰۵/۱  ۰  ۰  ۰۰۵/۰  ۰۰۵/۰  ۰۲۸/۰  بستر  ۴
  ۰۵۶/۰  ۰۵/۱  ۰  ۰۱/۰  ۰۰۵/۰  ۰۱/۰  ۰۲۸/۰  کناره

۵  
  ۰۵۰/۰  ۱/۱  ۰  ۰۰۵/۰  ۰۰۷/۰  ۰۰۵/۰  ۰۲۸/۰  بستر
  ۰۷۲/۰  ۱/۱  ۰۰۵/۰  ۰۱۵/۰  ۰  ۰۱/۰  ۰۲۸/۰  کناره

۶  
  ۰۴۸/۰  ۱  ۰  ۰۱/۰  ۰  ۰۱/۰  ۰۲۸/۰  بستر
  ۰۶۳/۰  ۱  ۰۰۵/۰  ۰۲/۰  ۰  ۰۱/۰  ۰۲۸/۰  کناره

  

  جينتا
  ياعتبارسنج و يواسنج ،تيحساس ليتحل جينتا
 تا ۱۳۹۴ بهشتيارد ةدور شامل مدل يموقت ونيبراسيکال

 و نمودارها از استفاده با ،يسنجاعتبار و ۱۳۹۵ نيفرورد
 تيحساس ليتحل يکل جينتا .شد يبررس موجود روابط

 نشان ۴ جدول در يفيک صورت به يکيناميد يپارامترها
 محلول ژنياکس جدول، نيا جينتا اساس بر است. شده  داده

 يواسنج لةحمر در و حساس پارامترها ةيلک به نسبت
  .است تر حساس
اکسيژن محلول  کاليبراسيون و اعتبارسنجي نتيجة ۴شکل 

)DO را در مدل (WASP  طورکلي به دهد. مينشان ،
در نهايت با ايجاد ، شده  بيني پيشمتغيرهاي حالت 

نتايج سازگاري و افزايش درجة اعتبار مدل بر اساس 
  گيري شدة مدل کاليبره شد. شده و نتايج اندازه  سازي شبيه

هاي آماري) مقادير اين  با توجه به معادالت (شاخص
سازي  هاي شبيه مدل يخروج همه متغيرهاي براي پارامترها

 ۵در جدول  RMSEشد. مقدار  محاسبه  ۶و  ۵در جدول 
و در  ۳/۸در باالترين حد خود  WASPمربوط به مدل 

بيني شده با بود و مقادير پيش ۲/۶ترين حد خود  پايين
 NSEمقادير مشاهده شده، انحراف چنداني نداشت. مقدار 

ترين حد خود و در پايين ۸۴/۰نيز در باالترين حد خود 
) و مدل از عملکرد خوبي برخوردار بود. ۱(نزديک به  ۷۷/۰

، در HEC_RASربوط به مدل م ۶در جدول  RMSEمقدار 
بوده  ۷۶/۵ترين حد خود و در پايين ۱/۹باالترين حد خود 

بيني شده با مقادير مشاهده شده، انحراف و مقادير پيش
 ۸۱/۰نيز در باالترين حد خود  NSEزيادي نداشت. مقدار 

) و مدل از ۱(نزديک به  ۶۳/۰ترين حد خود و در پايين
در هر دو  REو مقدار  MAEعملکرد خوبي برخوردار است. 
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جدول (بعد از کاليبراسيون)، در حد پاييني بود که اين امر 
ها از دقت بااليي برخوردار و خطاي  نشان داد خروجي مدل

نسبي هر دو مدل پايين است. مقايسه نتايج آناليز آماري 
دهد  در جداول فوق در قبل و بعد از کاليبراسيون نشان مي

بعد از کاليبراسيون، نتايج نسبتاً  هاي آماري در که شاخص
آورده و با توجه به نتايج جدول و تجزيه  دست  بهخوبي را 

هاي آماري براي  آمده از شاخص  دست  بهو تحليل مقادير  
توان چنين تحليل کرد که  شده، مي  سازي متغيرهاي شبيه

خوبي  سازي مربوط به متغيرهاي تحقيق، به طورکلي شبيه به
  است. اعتماد  قابل سازي نتايج شبيهانجام شد و 

 
طي  WASP) مدل DOاعتبارسنجي اکسيژن محلول ( - ٤شکل 

  ساله کدوره ي

  

  نة تغييرات ضريب حساسيت مبندي پيشنهاد شده براي داطبقه - ٣جدول 
0cS  دامنه =  0 0.3cS< <  0.3 1.5cS< <  1.5cS >  

  حساسيت زياد  حساسيت متوسط  حساسيت کم  بدون حساسيت  شدت حساسيت
  

  HEC-RAS & WASPضريب حساسيت پارامترهاي ورودي مدل  - ٤جدول 

مقدار   پارامترهاي ورودي مدل  
cS مقدار  %+٢٥در حالت cS  درجه حساسيت  -%٢٥در حالت  

  پارامترهاي کمي

  زياد-متوسط  ٦/١  ۷/۰  اکسيژن محلول
BOD5 متوسط-متوسط  ٥١/٠  ٦/٠  
  متوسط-متوسط  ٣٦/٠  ٥٥/٠  نيترات
  کم-متوسط  ٢٨/٠  ٥/٠  ارتوفسفات

  متوسط-متوسط  ٦٨/٠  ٤٦/٠  دبي  

  پارامتر کيفي
  متوسط-کم  ٥٥/٠  ١/٠  سرعت جريان

  کم-کم  ٠٣/٠  ١٥/٠  عمق هيدروليکي
  متوسط-متوسط  ٦/٠  ١  ضريب زبري مانينگ  پارامتر هندسي

  هاي جنبشي برخي ثابت

K12C متوسط-کم  ٣٦/٠  ٠٢/٠  
K12T متوسط-کم  ٣٩/٠  ٠٨/٠  

OPCW متوسط-کم  ٤٨/١  ٢٩/٠  
KDC کم-متوسط  ١/٠  ٤٦/٠  

  
  سازي قبل و بعد از کاليبراسيون در طي دوره شبيه WASP سنجي عملکرد مدل بررسي آماري اعتبار - ٥ جدول

  شاخص آماري قبل از کاليبراسيون بعد از کاليبراسيون
 RE RMSE MAE NSE RE  RMSE MAE NSE متغير

  اکسيژن محلول ۷۷/۰ ۴/۵  ۳/۸ ۱۱/۰  ۸۴/۰  ۷/۴  ۲/۷  ۰۴/۰
۱/۰  ۳/۸  ۸/۵  ۷۹/۰  ۱۵/۰ ۸/۸  ۲/۶  ۷۵/۰ BOD5 

 نيترات ۷۳/۰ ۸/۴ ۲/۷  ۲۱/۰  ۸۱/۰  ۶/۴  ۸۵/۶  ۱۴/۰
 ارتوفسفات ۷۰/۰ ۴/۷ ۵/۷ ۰۹/۰  ۷۷/۰  ۳/۴  ۲/۶  ۰۵/۰
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  HEC-RAS يساز هيشب مدل يخروج جينتا ليتحل
-HEC مدل يساز هيشب و مشاهدات جينتا ۷ جدول در

RAS شده داده نشان يکيدروليه عمق و سرعت ،يدب يبرا 
 يرهايمتغ نيب تفاوت ،جدول جينتا به توجه با است.
 مقدار .است دار يمعن ،شده  مشاهده و شده سازي  شبيه

 رهايمتغ نيا يساز هيشب و ستين اديز رهايمتغ نيب اختالف
 اشل - يدب يمنحن نمودار ۵  شکل رسد. يم نظر به معقول

  دهد. يم نشان را يخلوچايبال رودخانه ياصل بازه
  

سازي  شبيه و يمشاهدات يرهايمتغ ريمقاد جينتا - ٧ جدول
  HEC-RAS مدل از استفاده با رودخانه در شده 
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  m3/s(  ۳/۱  ۲/۱  ۱/۰دبي (

  

  
 در يچاخلويبال رودخانه ياصل بازه اشل - يدب يمنحن - ٥ شکل

  يساز هيشب دوره طول
  
 مدل يساز هيشب ينمودارها ليتحل و  هيتجز به توجه با

HEC-RAS، عمق و سرعت کاهش در ياصل ليدل دو 
 يدب کاهش آن تبع به و رودخانه طول در آب يکيدروليه

 عمق و سرعت کاهش -۱ کرد: اشاره توان يم رودخانه آب
 ت.اس ريمس يتوپوگراف يها يژگيو از عمدتاً ،يکيدروليه

 عرض و رودخانه ليةاو امتداد در دار بيش يتوپوگراف
 امتداد در .است موضوع نيا اثبات بر ليدل آن متوسط

 دست، نييپا به باالدست از يخلوچايبال رودخانة ريمس
 از رودخانه ريمس بيش و ابدي يم شيافزا بستر عرض

 زانيم آن دنبال به و شود يم کمتر دست نييپا به باالدست

  شيافزا ن)يزم در نفوذ و ريتبخ از (اعم آب يدب اتالف
 - ۲ شود؛يم رودخانه آب يدب کاهش موجب و ابدي يم

 از برداشت و رودخانه آب از هيرو يب برداشت و استفاده
 موجب ،يمحل مردم و کشاورزان توسط ينيرزميز يها چاه

 حداقل برآورد عدم و ينيرزميز آب ةسفر سطح کاهش
 رودخانه، نيا در )يستيز و ي(کشاورز يطيمح ستيز حقابه

 عمق و سرعت کاهش و آب يدب کاهش عوامل از
  .است رودخانه آب يکيدروليه
  

  WASP يساز هيشب مدل يخروج جينتا ليتحل
 در شده انتخاب ماژول اساس بر اول ةجدر در يآت کرديرو

 يپارامترها اساس بر نيهمچن و يساز هيشب مدل
 با که ياگونه به شد؛ انجام مدل نيا در شده سازي  شبيه

 ،وتروي مدل به واردشده يفيک يها داده از استفاده
 را يآت يها سال يبرا رهايمتغ ينيب شيپ و يساز هيشب

 وضع يبرا WASP مدل يساز هيشب جينتا دهد. يم نشان
 از کي هر يبرا ندهيآ سال ده يبرا ينيب شيپ و موجود

   است. آمده ۶ شکل در يساز هيشب يرهايمتغ
 شيافزا با WASP يسازهيشب مدل يخروج مقايسة در

 در ۷ شکل ،ييايميوشيب يخواه ژنياکس و فسفات ترات،ين
 کاهش شدت به محلول، ژنياکس مقدار رودخانه، طول

 ژنياکس زانيم بودن اشباع ليدل که است يگفتن ابد.ي يم
 شيافزا و ييپرغذا ةديپد ،يفعل تيوضع در محلول
 در و شده آن شيافزا موجب که ستا يآب - سبز يها جلبک

 دايپ نزول شدت به ريمتغ نيا مقدار ،يآت ساله ده ينيب شيپ
 (بتا متوسط يآلودگ حالت در را رودخانه و کنديم

 ورود ،يآلودگ بار شيافزا ليدل دهد. يم قرار نروساپروب)
 و رودخانه داخل به يبارندگ از يناش يسطح يها رواناب
 تراتهين و فسفاته ،يآل يکودها و سموم انواع يشووشست

 شده وارد يآل بار زين و يکشاورز يها نيزم زهاب يناش
 رودخانه داخل به ييروستا و يشهر فاضالب هيتخل توسط

 نيا يبرا يمهم ييغذا منبع که است ريمس يط در
 و يآلودگ بار شيافزا موجب آن در نتيجة و ها جلبک
 موضوع، نيا به توجه با .شود يم رودخانه سالمت کاهش

 از کي هر يبرا يآت ساله ده در رودخانه تيوضع ينيب شيپ
 زانيم( يآلودگ بار زانيم که دهد يم نشان رهايمتغ
 در رودخانه و افتهي  شيافزا شدت هب ها) ندهيآال يارذبارگ

  دارد. قرار ساپروب) مزو (آلفا ديشد يآلودگ حالت
  

0
0.2
0.4
0.6
0.8

1
1.2
1.4
1.6

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

Q
 to

ta
l (

m
3/

s)
 

Distance (Km) 

 رودخانه بالیخلوچاي

Value of Discharge



 ۲۹                                                                                                      ۱۳۹۹/ پاييز ۳۸/ پياپي ۳/ شماره ۱۴ايران/ جلد  آب پژوهش مجله

  
  

  
  

  
 

 
 ,NO3, DO( يخروج يپارامترها يها ينيب شيپ سهيمقا - ٦ شکل

BOD5,PO4( مدل WASP  يکنون تيوضع و ٢٠٢٦ سال يبرا  
  

  يق حاضر با سوابق مطالعاتيتحقمقايسة نتايج 
شده در اين  سازي  هاي شبيه تحليل نتايج حاصل از مدل

دهد که يک همبستگي قوي بين اين  مطالعه، نشان مي
اي بين دبي جريان، سرعت و  يعني رابطه نتايج وجود دارد؛

 HEC-RASشده در مدل  سازي  عمق هيدروليکي آب شبيه
وجود  WASPشده در مدل  سازي  با متغيرهاي کيفي شبيه

دارد. مقايسة نتايج اين تحقيق با سوابق مطالعاتي انجام 
سازي  دهد که مطالعات شبيه اين زمينه، نشان ميشده در  

رونديابي آلودگي و تحليل روابط علت و معلولي  هدف با
سازي جريان  صورت نپذيرفته و بيشتر مطالعات دربارة شبيه

صورت جداگانه و  به سازي پارامترهاي کيفي آب و شبيه
بدون در نظر گرفتن اين روابط است، اصل اساسي در 

ة بين اين متغيرها بطودگي رودخانه، تحليل رابرآورد روند آل
هايي است که  کارگيري مدل و مستلزم به باشد و روابط مي

طة بين برابتواند اين ارتباط را برقرار کند. در اين پژوهش 
هاي دو مدل تحليل شد و روابط علت و معلولي در  يخروج

روند آلودگي رودخانة باليخلوچاي که هدف اصلي اين 
سازي هيدروديناميکي  يهشبيري نظرگ، با در پژوهش است

 توان يم ،ر اساس اين ارزيابيکيفي مشخص شد. ب- کمي
 يناناطم  و قابل مناسبشده را روشي  سازي  شبيه يها مدل
  .دکرتوصيه رونديابي آلودگي رودخانه در 

  
  يريگ جهينت
 ،يخلوچايبال رودخانه تيريمد از هدف يطورکل به

 و قبول قابل سطح به رودخانه آب تيفيک بازگرداندن
 نيا سهيمقا .است مختلف اهداف يبرا رودخانه از حفاظت

 رودخانة در يآلودگ روند از يتر قيدق ليتحل جينتا
 کاهش با که ياگونه هب ؛کند يم مشخص را يخلوچايبال
 ها ندهيآال يارذبارگ زانيم دست، نييپا در رودخانه يدب

 کاهش به قادر يعيطب صورت به زين رودخانه و افتهي  شيافزا
 را خود يعاد تيوضع به رودخانه برگرداندن و ها ندهيآال

 يکيدروليه عمق هم و رودخانه آب سرعت هم رايز ؛ندارد
 آب اختالط زانيم آن دنبال به و داکرديپ کاهش رودخانه
 ژنياکس مقدار از نيهمچن و کند يم دايپ کاهش رودخانه
 بار شيافزا و اختالط کاهش علت به رودخانه، محلول

 .ابدي يم شيافزا رودخانه يآلودگ و شوديم کاسته يآلودگ
 و مشخص ،يمعلول و علت روابط يخوب به پژوهش نيا در

 فاضالب کنترل دهد يم نشان جينتا .است دهش ليتحل
 به ها ندهيآال ورود ياصل منابع که يکشاورز زهاب و يخانگ

 دهيپد ديتشد در ياصل عامل و رودخانه حوضه داخل
 جينتا ن،يا بر عالوه .ستا مهم تياولو کي هستند، ييپرغذا
 رودخانه دست نييپا يها بخش که دهد يم نشان ها مدل

 خواهد ياتيح ،يفعل تيوضع در آب تيفيک تيريمد يبرا
 الزم اقدامات اگر که دهد يم نشان ساله ده ينيب شيپ .بود
 ،شود انجام رودخانه آب تيفيک موجود وضع تيريمد يبرا
   .برداشت قدم رودخانه اءياح زمينة در ديبا
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