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پسیخان و دیناچال از استان  هايبررسی خود پاالیی رودخانه"طرح تحقیقاتی  "نهاییگزارش  "گزارش حاضر
و با  16/39649به شماره  23/12/1390ورخ قرارداد م( "گیالن با توسعه وکاربرد مدل ریاضی و داده برداري میدانی

   می باشد.) میلیون ریال 150مبلغ 

هاي پسیخان و دیناچال از استان هدف اصلی از انجام این طرح تحقیقاتی توسعه و تهیه مدل ریاضی خودپاالیی براي رودخانه
. با این رویکرد ابزار مدیریت کیفی منابع آب هر یک از این می باشدگیالن و داده برداري و رده بندي کیفی آب این دو رودخانه 

که توسط  ياولیه ا دو رودخانه در اختیار مدیران مربوطه قرار خواهد گرفت. در این راستا از نتایج مطالعات میدانی و آزمایشگاهی
 بر روي رودخانه ي پسیخان انجام 1389سال  درمجري طرح حاضر و با استفاده از امکانات مالی و آزمایشگاهی دانشگاه تهران 

  بود، استفاده شده است.  شده

 دوم فصل، مقدمه و پیشینه تحقیق فصل اولبود:  زیر شامل موارد و ارائه شد 1391در اردیبهشت ماه  این طرح گزارش میانکار
هاي انجام شده از رودخانه نتایج آزمایشگاهی نمونه برداري فصل چهارم، هاي تحقیقواد و روشم فصل سوم ،مبانی تئوري

   .هانو تحلیل آ )1390و تیر  1389(نمونه برداري هاي آبان  پسیخان

. در تهیه است تهیه شده نیروبا رعایت دقیق اصول استاندارد گزارش طرح هاي تحقیقاتی وزارت  نیز حاضر نهایی گزارش
ذکر این نکته  .ستشده ا آوردهو  تلفیقمرتبط در قسمت هاي  نیز )1391ت شگزارش میانکار (اردیبهگزارش حاضر مطالب 

بررسی کیفیت آب ، ي پسیخان و دیناچالبه منظور افزایش حداکثري دقت و تکمیل داده هاي هر دو رودخانهضروري است که 
 (پسیخان)  1390تیر  (پسیخان) و 1389آبان نمونه برداري هاي  استفاده از نتایج  عالوه برو تهیه مدل هاي ریاضی مربوطه، آنها 

 رم)وکلیف پارامتر پسیخانرودخانه دیناچال پارامترهاي مختلف و رودخانه ( نمونه برداري 1391ماه شهریور نیز در  دیگر یک نوبت
داده هاي مذکور در تهیه و کنترل  . همچنین ازگرفت صورترده بندي آب ها پس سانجام و طه و آزمایشات آزمایشگاهی مربو

    صحت عمل کرد مدل ریاضی جدید تهیه شده استفاده شد.
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  به شرح زیر می باشد. پیوست یک و فصل شامل پنج حاضر زارشگ

  .و اهداف تحقیق پیشینه، مقدمه اول: فصل -

  .تئوري مبانی :دوم فصل -

گیري اندازه  مناطق مطالعاتی پسیخان و دیناچال،معرفی  شامل( تحقیق روش هاي و مواد :سوم فصل -
 .)دیدجمبانی توسعه مدل ریاضی  و ها و نمونه برداري

آب  ترده بندي کیفی در نهاآ تحلیل و شده انجام برداري هاي نمونه آزمایشگاهی نتایج :چهارم فصل -
 .WQIو  FAO ،Willcoxبه سه روش  پسیخان و دیناچالرودخانه هاي 

  .براي رودخانه هاي پسیخان و دیناچال توسعه داده شده کاربست مدل ریاضینتایج  :فصل پنجم -

  راهنماي استفاده از مدل ریاضی توسعه داده شده. :پیوست -
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 ǨŨǁħ-4 ǳƘǭ ƸǾơ ƷƳ ƟƗƸƢǾǱ ƸƢǭƗƷƘř ƟƗƸǾǾǚơ ƴǱǷƷĤĦĬģ..............................................................................ǯƘƲǾƾř Û.................Ĩĩ  
 ǨŨǁħ-5 ǳƘǭ ǯƘƛƋ ƷƳ ƟƘǞƾǝ ƸƢǭƗƷƘř ƟƗƸǾǾǚơ ƴǱǷƷĤĦīĬ............................................................................................ǯƘƲǾƾř ÛĨĪ  
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ǨŨǁ ħ-ĤĤǚơƴǱǷƷǾǾƘǵƸƢǭƗƷƘŚơƗƸǻBOD   ǳƘǭ ƷǸĠƸǶǁ ƷƳ ǧƘšƘǲĠƳ ǴǱƘƱƳǷƷĤĦĬĤ.................................................................ĨĬ  
  61.................................................................1391در شهریور ماه  ǧƘšƘǲĠƳبراي رودخانه  DOيراتپارامترهاییروندتغ 12-4 شکل
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ǨŨǁ ħ-Ĥħ ǚơƴǱǷƷǾǾƟƘǞƾǝƸƢǭƗƷƘŚơƗƸ  ǳƘǭ ƷǸĠƸǶǁ ƷƳ ǧƘšƘǲĠƳ ǴǱƘƱƳǷƷĤĦĬĤ.........................................................................ĩĦ  
  63..............................................................1391رودخانه دیناچال در شهریور ماه  ƸƢŨǩƗǽŨǼتیراتپارامترهداییروندتغ 15-4 شکل
  64.............................................................................1391رودخانه دیناچال در شهریور ماه  تهیدیراتپارامتراسییروندتغ 16-4 شکل

  BOD...............................................................................................................................72مربوط به تعیین پارامتر  )17-4شکل(
  72..............................................................................................................................................محلولاکسیژن  )18- 4شکل(
  72.........................................................)  کلیفورم مدفوعی......................................................................................19-4شکل(
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 pH.....................................................................................................................................................................73) 20-4شکل(

  73....................................ت............................................................................................................................)  نیترا21-4شکل(
 TDS..................................................................................................................................................................74)22-4شکل(

 74....................................) درجه حرارت.................................................................................................................23-4شکل(

 74.......................................) کدورت......................................................................................................................24-4شکل(

  75......................................فسفات........................................................................................................................)  25-4شکل(
 75..................................................................)  محاسبه عدد بی بعد کلیفورم مدفوعی...............................................26-4شکل(

 76( کل مواد جامد )....................................................................................................... TDS)  محاسبه عدد بی بعد 27-4شکل(

 76......................................................................................................( اکسیژن محلول ) DO)   محاسبه عدد بی بعد 28-4شکل(

 pH.....................................................................................................................................77)  محاسبه عدد بی بعد 29-4شکل(

 77.............................................................................................................................کدورت)   محاسبه عدد بی بعد 30-4شکل(

 78...................................................................................یژن )( نیاز بیو شیمیایی به اکس BOD)  محاسبه عدد بی بعد 31-4شکل(

 78.................................................................................................................................نیترات)  محاسبه عدد بی بعد 32-4شکل(

 79................................................................................................................................فسفات)  محاسبه عدد بی بعد 33-4شکل(

 80...................................................................)  محاسبه عدد بی بعد کلیفورم مدفوعی..............................................34-4شکل(

 80.....................................................................................................( کل مواد جامد )  TDS)  محاسبه عدد بی بعد 35-4شکل(

 81.......................................................................................................( اکسیژن محلول ) DO)  محاسبه عدد بی بعد 36-4شکل(

 pH.....................................................................................................................................81)  محاسبه عدد بی بعد 37-4شکل(

 82..............................................................................................................................کدورت)  محاسبه عدد بی بعد 38-4شکل(

 82...................................................................................ن )( نیاز بیو شیمیایی به اکسیژ BOD)  محاسبه عدد بی بعد 39-4شکل(

 83.................................................................................................................................نیترات)  محاسبه عدد بی بعد 40-4شکل(

 83................................................................................................................................فسفات)  محاسبه عدد بی بعد 41-4شکل(

  85مدفوعی.................................................................................................................)  محاسبه عدد بی بعد کلیفورم 42-4شکل(
 85.....................................................................................................( کل مواد جامد )  TDS)  محاسبه عدد بی بعد 43-4شکل(

 86.......................................................................................................( اکسیژن محلول ) DO)  محاسبه عدد بی بعد 44-4شکل(

 pH.....................................................................................................................................86)  محاسبه عدد بی بعد 45-4شکل(

 87..............................................................................................................................کدورت)  محاسبه عدد بی بعد 46-4شکل(

 87...................................................................................( نیاز بیو شیمیایی به اکسیژن ) BOD)  محاسبه عدد بی بعد 47-4شکل(

 88.................................................................................................................................نیترات)  محاسبه عدد بی بعد 48-4شکل(

 88................................................................................................................................فسفات)  محاسبه عدد بی بعد 49-4شکل(

 90.......................................................................................................................تقسیم بندي آب ویلکوکس....... -)50-4شکل(

 94..................................................................هاي مشاهداتی، پسیخانمقایسه نتایج حل عددي و تحلیلی در مقابل داده  1-5شکل 

 95..................................................................هاي مشاهداتی، پسیخانمقایسه نتایج حل عددي و تحلیلی در مقابل داده 2-5شکل 

 95..................................................................هاي مشاهداتی، پسیخانداده مقایسه نتایج حل عددي و تحلیلی در مقابل 3-5شکل 
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 96..................................................................هاي مشاهداتی، پسیخانمقایسه نتایج حل عددي و تحلیلی در مقابل داده  4-5شکل 

 97..................................................................هاي مشاهداتی، پسیخانج حل عددي و تحلیلی در مقابل دادهمقایسه نتای 5-5شکل 

 97..................................................................هاي مشاهداتی، پسیخانمقایسه نتایج حل عددي و تحلیلی در مقابل داده 6-5شکل 

 98..................................................................هاي مشاهداتی، پسیخانمقایسه نتایج حل عددي و تحلیلی در مقابل داده 7-5شکل 

 98..................................................................هاي مشاهداتی، پسیخانمقایسه نتایج حل عددي و تحلیلی در مقابل داده 8-5شکل 

 99..................................................................هاي مشاهداتی، پسیخانمقایسه نتایج حل عددي و تحلیلی در مقابل داده 9-5شکل 

 99................................................................هاي مشاهداتی، پسیخانل دادهمقایسه نتایج حل عددي و تحلیلی در مقاب 10-5شکل 

 100..............................................................هاي مشاهداتی، پسیخانمقایسه نتایج حل عددي و تحلیلی در مقابل داده 11-5شکل 

 100..............................................................هاي مشاهداتی، پسیخانل عددي و تحلیلی در مقابل دادهمقایسه نتایج ح 12-5شکل 

 101..............................................................هاي مشاهداتی، پسیخانمقایسه نتایج حل عددي و تحلیلی در مقابل داده 13-5شکل 

 101..............................................................هاي مشاهداتی، پسیخانمقایسه نتایج حل عددي و تحلیلی در مقابل داده 14-5کل ش

 102..............................................................هاي مشاهداتی، پسیخانمقایسه نتایج حل عددي و تحلیلی در مقابل داده 15-5شکل 

  102..............................................................هاي مشاهداتی، پسیخانمقایسه نتایج حل عددي و تحلیلی در مقابل داده 16-5شکل 
  Bolton 106دهیهاي مشاهداتی با استفاده از ضریب هوا و روش تحلیلی در مقابل داده FTCS مقایسه نتایج حل عددي 17-5شکل
-Duram هاي مشاهداتی با استفاده از ضریب هوادهی و روش تحلیلی در مقابل داده FTCS مقایسه نتایج حل عددي 18-5شکل

Langbein ............................................................................................................................................................................107 
 Lang...108 هاي مشاهداتی با استفاده از ضریب هوادهی و روش تحلیلی در مقابل داده FTCS مقایسه نتایج حل عددي 19-5شکل

 Oconnor هاي مشاهداتی با استفاده از ضریب هوادهی و روش تحلیلی در مقابل داده FTCS مقایسه نتایج حل عددي 20-5شکل

and Dobbins ......................................................................................................................................................................110 

 هاي مشاهداتی با استفاده از ضریب هوادهی و روش تحلیلی در مقابل داده QUICKEST مقایسه نتایج حل عددي 21-5شکل

Bolton.................................................................................................................................................................................111 

هاي مشاهداتی با استفاده از ضریب  و روش تحلیلی در مقابل داده QUICKEST مقایسه نتایج حل عددي 22-5شکل
 Duram-Langbein ..................................................................................................................................................112هوادهی

 هاي مشاهداتی با استفاده از ضریب هوادهی و روش تحلیلی در مقابل داده QUICKEST مقایسه نتایج حل عددي 23-5شکل

Lang....................................................................................................................................................................................113 

 هاي مشاهداتی با استفاده از ضریب هوادهی و روش تحلیلی در مقابل داده QUICKEST مقایسه نتایج حل عددي 24-5شکل

Oconnor and Dobbins.......................................................................................................................................................114 

 هاي مشاهداتی با استفاده از ضریب هوادهی و روش تحلیلی در مقابل داده Upstream مقایسه نتایج حل عددي 25-5شکل

Bolton.................................................................................................................................................................................115 

 هاي مشاهداتی با استفاده از ضریب هوادهی و روش تحلیلی در مقابل داده Upstream مقایسه نتایج حل عددي 26-5شکل

Duram-Langbein...............................................................................................................................................................116 

 با استفاده از ضریب هوادهی  هاي مشاهداتی و روش تحلیلی در مقابل داده Upstream مقایسه نتایج  حل عددي 27-5شکل

Lang....................................................................................................................................................................................117 
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 هاي مشاهداتی با استفاده از ضریب هوادهی روش تحلیلی در مقابل دادهو  Upstream مقایسه نتایج حل عددي 28-5شکل

Oconnor and Dobbins.......................................................................................................................................................118 

 هاي مشاهداتی با استفاده از ضریب هوادهی و روش تحلیلی در مقابل داده Lax&Wendroff یج حل عدديمقایسه نتا 29-5شکل

Bolton.................................................................................................................................................................................119 

 هاي مشاهداتی با استفاده از ضریب هوادهی و روش تحلیلی در مقابل داده Lax&Wendroff مقایسه نتایج حل عددي  30-5شکل

Duram-Langbein...............................................................................................................................................................120 

 هاي مشاهداتی با استفاده از ضریب هوادهی و روش تحلیلی در مقابل داده Lax&Wendroff مقایسه نتایج حل عددي 31-5شکل

Lang....................................................................................................................................................................................121 
 هاي مشاهداتی با استفاده از ضریب هوادهی و روش تحلیلی در مقابل داده Lax&Wendroff مقایسه نتایج حل عددي 32-5شکل

Oconnor and Dobbins.......................................................................................................................................................122 

 ،Boltonهاي مشاهداتی با استفاده از ضریب هوادهی  و روش تحلیلی در مقابل داده FTCS نتایج حل عددي  33-5شکل
 127...........................................................دیناچال......................................................................................................................

-Duram شاهداتی با استفاده از ضریب هوادهیهاي م و روش تحلیلی در مقابل داده FTCS مقایسه نتایج حل عددي  34-5شکل

Langbein....................................................................................................................128...........................................، دیناچال 
 Lang..128 هاي مشاهداتی با استفاده از ضریب هوادهی  روش تحلیلی در مقابل دادهو  FTCS مقایسه نتایج حل عددي 35-5شکل
 Oconnor هاي مشاهداتی با استفاده از ضریب هوادهی و روش تحلیلی در مقابل داده FTCS مقایسه نتایج حل عددي 36-5شکل

and Dobbins.....................................................129....................................................................................................، دیناچال 

هاي مشاهداتی با استفاده از ضریب  و روش تحلیلی در مقابل داده QUICKEST مقایسه نتایج حل عددي 37-5شکل
 130.....................................................................................................................، دیناچال................................. Boltonهوادهی

هاي مشاهداتی با استفاده از ضریب  و روش تحلیلی در مقابل داده QUICKEST مقایسه نتایج حل عددي 38-5شکل
 131............................................................................................................................، دیناچال........ Duram-Langbeinهوادهی

هاي مشاهداتی با استفاده از ضریب هوادهی  و روش تحلیلی در مقابل داده QUICKEST مقایسه نتایج حل عددي 39-5شکل
Lang...........132...........................................................................................................................................................، دیناچال 

 هوادهیهاي مشاهداتی با استفاده از ضریب  و روش تحلیلی در مقابل داده QUICKEST مقایسه نتایج حل عددي 40-5شکل

Oconnor and Dobbins....................................................................................................................133.....................، دیناچال  
، Bolton استفاده از ضریب هوادهیهاي مشاهداتی با  و روش تحلیلی در مقابل دادهUpstream مقایسه نتایج حل عددي 41-5شکل

 134...........................................................دیناچال......................................................................................................................

 هاي مشاهداتی با استفاده از ضریب هوادهی و روش تحلیلی در مقابل داده Upstream مقایسه نتایج حل عددي  42-5شکل

Duram-Langbein....................................................................................................................135.............................، دیناچال 

، Langهاي مشاهداتی با استفاده از ضریب هوادهی و روش تحلیلی در مقابل داده Upstream تایج  حل عددي مقایسه ن 43-5شکل
 136...........................................................دیناچال......................................................................................................................

 هاي مشاهداتی با استفاده از ضریب هوادهی و روش تحلیلی در مقابل داده Upstream مقایسه نتایج حل عددي 44-5شکل

Oconnor  ،and Dobbins .....................................................................................................................137.................،دیناچال 
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 هاي مشاهداتی با استفاده از ضریب هوادهی و روش تحلیلی در مقابل داده Lax&Wendroff مقایسه نتایج حل عددي 45-5شکل

Bolton....................................................................................................................138...............................................، دیناچال 

 شاهداتی با استفاده از ضریب هوادهیهاي م و روش تحلیلی در مقابل داده Lax&Wendroff مقایسه نتایج حل عددي  46-5شکل

Duram-Langbein...............................................................................................................................................................139 

 هاي مشاهداتی با استفاده از ضریب هوادهی وش تحلیلی در مقابل دادهو ر Lax&Wendroff مقایسه نتایج حل عددي 47-5شکل

Lang....................................................................................................................140..................................................، دیناچال 

 هاي مشاهداتی با استفاده از ضریب هوادهی و روش تحلیلی در مقابل داده Lax&Wendroff ایسه نتایج حل عدديمق 48-5شکل

Oconnor and Dobbins....................................................................................................................141.....................، دیناچال 
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 60..........................................................................1391شهریورماه  10برداري رودخانه دیناچال درساعتنتایج نمونه 6-4جدول 

 61..........................................................................1391شهریورماه  14برداري رودخانه دیناچال درساعتنتایج نمونه 7-4جدول 

 FAO -1985( ....................................................................................65)  راهنماي تفسیر ارقام کیفیت آب آبیاري (8-4جدول(

 67.................................................................................................................آب) مقادیر پارامترهاي تجزیه شیمیایی 9-4جدول (

 FAO..........................68) نتایج نمونه برداري از رودخانه پسیخان براي رده بندي کیفی آب توسط10-4جدول(

 FAO ........................69رودخانه دیناچال براي رده بندي کیفی آب توسط ) نتایج نمونه برداري از11-4جدول(
 70........................................................) نحوه محاسبه میزان تاثیرگذاري هر یک از پارامترهاي کیفیت آب رودخانه12-4جدول(

 WQI..........................................................................................................(71) تقسیم بندي شاخص کیفیت آب (13-4جدول (

   79............................................................1389براي رودخانه پسیخان در فصل زمستان NSF WQI) محاسبه شاخص14-4جدول(
 NSF WQI.............................................................................................................................83) محاسبه شاخص 15-4جدول (

 NSF WQI..............................................................................................................................88) محاسبه شاخص16-4جدول (

 90........) تقسیم بندي کیفیت آب بر اساس جدول ویلکوکس...................................................................................17-4جدول(
 90.......................................................راي تقسیم بندي کیفیت ویلکوکس) نتایج نمونه برداري از رودخانه پسیخان ب18-4جدول(

 91) نتایج نمونه برداري از رودخانه دیناچال براي تقسیم بندي کیفیت ویلکوکس.......................................................19-4جدول(
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Ĥ-Ĥ ǴǭƴǢǭ 
 ǛƷƘǆǭ ÛǯƘǶƩ ƠǾǖǮƩ ǯǷƺǝƗ ƹǷƷ ƴǁƷƠƽƗ ǳƳƗƳ ǀǽƗƺǝƗ ƗƷ ƙƋ ǯǸūƘǱǸū.  ǼơƘƜǾǥƸơ ǰǽƸơ ǯƗǷƗƸǝ ƹƗ ǼǦǽ ƙƋ ǴǦǲǽƗ ƳǸƩǷ Ƙƛ

Ǽǭ ƠǝƘǽ ƠǖǾƜǍ ƷƳ Ǵǥ ƠƽƗǷ ƳǸǁŮǩ  .ƠƽƗ ǳƴǁ ƘǾǱƳ ǜǪƢƲǭ ǋƘǢǱ ƷƳ ƙƋ ƳǸƜǮǥ ƹƘƽ ǴǲǾǭƹ ÛƙƋ ǔƛƘǲǭ ǼǽƘǾǝƗƸǚƩ ǯǸŬǮǵƘǱ ǔǽƹǸơ
 ƹƗ ǀǾƛĬĪ ƻǸǱƘǾǡƗ ƷƳ ƙƋ ǔƛƘǲǭ Ǩǥ ƹƗ ƴǅƷƳǼǮǥǷ ƳƷƗƳ ƷƗƸǡ ƘǵƘǽƷƳ Ƿ Ƙǵ  ƹƗ ǀǾƛĥ ǧƘŢƲǽ ƷƳ ƙƋ ǔƛƘǲǭ Ǩǥ ƹƗ ƴǅƷƳ ǠǍƘǲǭ Ƿ Ƙǵ

ǤǮǱ ǯƳǸƛ ȅƘƛ ǨǾǩƳ Ǵƛ ǼǩǷƗ Ǵǥ ÛƳƷƗƳ ƷƗƸǡ ǰǾǭƹ ƸǞƾǮơƗ Ƿ ǣƘƱ ƷƳ ƠƛǸǍƷ ƟƷǸǅ Ǵƛ Ƙǽ Ƿ ǼƜǎǡ ƷƳ ǨǾǩƳ Ǵƛ ǼǭǷƳ Ƿ ǧǸǪƮǭ ǻƘǵ
 ǻƳƘǆƢǡƗ ǏƘƮǩ ƹƗ ÛǯƳǸƜǱ ƻƸƢƽƳ ǨƛƘǡǳƸǶƛƷ Ƿ ƟƘǾƭ ǴǭƗƳƗ ǻƗƸƛ ǯƘƾǱƗ ƚǾơƸơ ǰǽƗ Ǵƛ .ƴǲƢƾǾǱ ǻƷƗƳƸƛƹƘǾǱ ǔǝ Ƿ ǻƹƷǷƘǂǥ ÛǼƢǖǲǅ ǻƘǵ

ǴšƘǽƷƳ ƷƳ Ǵǥ ǳƴǱƘǮǾǡƘƛ ƙƋ ƹƗ ǼŧƴǱƗ ǀƲƛ Ǵƛ ƘǶǲơ ÛƙƸǁǴǱƘƱƳǷƷ Ƿ ƘǵƙƋ Ƿ ƘǵƸǽƹ ǻƘǵƴǱƷƗƳ ƷƗƸǡ ǼǲǾǭƹ ƠƽƗ ǴƢƾƛƗǷ ƠǾǮŧ .
ǴǱƘƱƳǷƷ .ƳƷƗƳ Ơƾǽƹ ǌǾƮǭǷ Ƹǂƛ ǼūƴǱƹ Ƹƛ ǼǮǶǭ ƷƘǾƾƛ ƸǾƥƘơ ƙƋ ǔƛƘǲǭ ƠǾǞǾŧǷƚǆǭǷ ƘǵǨƮǭ ǯƗǸǲǕ Ǵƛ ǴǂǾǮǵ Ƙǵ ǼǪǅƗ ǴǾǪƲơ 

Ƿ Ƙǵ ƙƘƾř ǰǾǭƹ ƹƗ ǼǁƘǱ ƙȆǉƘǝǳƳǸƛ ǻƸǶǁǷ ǼƢǖǲǅ ǠǍƘǲǭ ÛǼǕƗƷƹ ǻƘǵƠǾǩƘǖǝǷ ƴǱƗ ǔƛƘǲǭ ƠǾǞǾŧ Ƿ ƙƋ ǯƳǸƛ ƚƽƘǲǭ ÛǻƸǂƛ ǻƘǵ
 ǛƷƘǆǭ ǻƗƸƛ ƗƷ ƙƋƳǸƱ ǳƳƗƳ ƷƗƸǡ ƸǾƥƘơ ƠƮơ ƗƠƽ . ǧƘǢƢǱƗ ƴǲǽƋƸǝ Ƿ ƙƋ ǼūƳǸǩƋ ƳƷǸǭ ƷƳ ǼǭǸǮǕ ǼǱƗƸŬǱ ǀǽƗƺǝƗ Ǵƛ Ƹƪǲǭ ƸǭƗ ǰǽƗ

ƘƱƳǷƷ ǻƘǶǮƢƾǾƽ ƷƳ ǼūƳǸǩƋǴǱǴǱƘƱƳǷƷ ǼūƳǸǩƋ ƷƘƛ ƳǸƩǸǭ ƟƘǖǩƘǎǭ ƨǽƘƢǱ ƻƘƽƗ Ƹƛ .ƠƽƗ ǳƴǁ ǻƗ ǴǾǪƲơ ƠƆǪǕ Ǵƛ ƺǾǱ ǯƗƸǽƗ ǻƘǵ
ǧƘƽ ƷƳ ǯǸūƘǱǸū ǻƘǵ ƙȆǉƘǝ  ǰǽƗ ǼǞǾǥ ƠǾǖǉǷ Ǵǥ ǼǢǾǡƳ ƟƘǖǩƘǎǭ ƳƷƗǸǭ ƹƗ ǼƱƸƛ ƷƳ ƺƩ Ƿ ƠƽƗ ǳƳƸǥ ƗƴǾř ǀǽƗƺǝƗ ƸǾƱƗ ǻƘǵ

ǴǱƘƱƳǷƷƠƽƗ ǴƢǝƸŬǱ ƟƷǸǅ ƴǽƘǮǱ ǄƲǂǭ ƗƷ Ƙǵ .ǭ ƷƳ ǫƘū ǰǾǩǷƗ ƸƥƐǭ ǼǞǾǥ ǻƘǵƸƢǭƗƷƘř ƙƘƲƢǱƗ Ƿ ƠƱƘǲǁ ÛƙƋ ǔƛƘǲǭ ǼǞǾǥ ƠǽƸǽƴ
ǴǱƘƱƳǷƷ ƙƋ ƠǾǞǾǥ ƸƛǼǭ ƘǵƴǁƘƛ .ƿǷƷ ƸǾƱƗ ǴǵƳ ƴǲš ƷƳǧƴǭ ƳƸƛƷƘŧ ÛǼǱƗƴǾǭ ƟƗƴǵƘǂǭ ƸǾǒǱ ǼǞǪƢƲǭ ǻƘǵ ǻƘǶǁǷƷ ÛǼŨǽƺǾǝ ǻƘǵ

ǴǭƘǱƸƛ ƹƗ ǼǖǾƽǷ ǴǕǸǮƪǭ Ƿ ǼƛƸƪơ ǻƘǶǩǸǭƸǝ ÛǼǪǾǪƮơǧƴǭ ǨǭƘǁ Ǵǥ ǻƸơǸǾŚǭƘǥ ǻƘǵƘǽ ǻƳƴǕ ǻƘǵ Ǽǭ ǻƸƜƩ ƠǶƩ ƷƳ ÛƴǱǸǁ
ǴƢǝƘǽ ǴǖƽǸơ ƙƋ ƠǾǞǾǥ Ƿ ǤǾǭƘǲǽƳǷƷƴǾǵ ǼǲǾƛ ǀǾř Ƿ ǜǾǅǸơƸƢǭƗƷƘř ƹƗ ǼǝƘǥ ƠƱƘǲǁ Ƙƛ .ƴǱƗ ǧƴǭ Ǥǽ ƹƗ ǯƗǸơ Ǽǭ ǼǞǾǥ ǻƘǵ

ǳƸǶƛ ƚƽƘǲǭǷ ƳƸǥ ǻƸǾū ÛǼǦǪǭ) ƠƱƗƳƸř ǼƢǽƸǽƴǭ ƟƘǭƗƴǡƗ Ƿ ǼǞǾǥ ǻƹƘƽ ǴǾƜǁ Ǵƛ ĤĦīĦ .(ǳƴǲǽȅƋ ƳǷƷǷǴǽƺƪơ ǻƘǵ Ǵƛ ǼƢƾǽƹ Ƹǽƶř
ǴǱƘƱƳǷƷǼǭ ǧǸǪƮǭ ǯŤǾƾŧƗ ǯƹƗǸơ ƷƳ ǧȆƢƱƗ ƳƘƪǽƗ ƤǕƘƛ ƘǵƙȆǉƘǝ ǳŤǽǷ Ǵƛ ÛǜǪƢƲǭ ǔƛƘǲǭ ƹƗ ǻƶǚǭ ƳƗǸǭ ƳǷƷǷ .ƳǸǁŭƘǵ  Ƿ ǻƸǶǁ
ƙƘƾřǴǽƶǚơ ƚƩǸǭ ÛǼƢǖǲǅ Ƿ ǻƹƷǷƘǂŧ ǻƘǵǴǱƘƱƳǷƷ ǼǽƗƸūǴšƘǽƷƳ Ƿ ƘǵǼǭ Ƙǵ .ƳǸǁ  

ǳƳƗƳ ƹƗ ǳƳƘǞƢƽƗ Ƙƛ ǻƷƗƶūƷƘƛ ƠǾǝƸǑ ƟƘǖǩƘǎǭ Ƿ ǴǢǎǲǭ Ƹǵ ƹƗ ǳƴǁ ƠǁƗƳƸƛ ǻƘǵǧƴǭ ǼǽȅƘřƳǸƱ ƠǾǝƸǑ ǰǾǾǖơ ǰǮǉ ÛƘǵƴǲǽƋƸǝ ǻƹƘƽ
ǴǱƘƱƳǷƷǬǾǮǆơ ƷƳ ǯƗƸǽƴǭ Ǵƛ ŦǮŧ ǻƗƸƛ ƹƘǾǱ ƳƷǸǭ ǼǮŧ ƟƘǕȆǍƗ ÛƘǵǻƸǾūǼǭ ǰǾǭƘơ ƗƷ ƙƋ ǔƛƘǲǭ ƠǾǞǾŧ ƠǽƸǽƴǭ Ǵƛ ǋǸƛƸǭ ǻƘǵ-
 .ƴǲŧ  

ǧǸǪƮǭ ǯŤǾƾŧƗ ƸƢǭƗƷƘř ǼƛƘǽƳƷ ǯƘŨǭƗ ƸǉƘƭ ǠǾǢƮơ ƷƳ ǧƴǭ ƳƸƛƷƘŧ Ƿ ǴǖƽǸơ Ƙƛ ÛǴǱƘƱƳǷƷǷ ǼǉƘǽƷ ǻƘǵ Ƙƛ ǳƳƗƳ ƹƗ ǳƳƘǞƢƽƗ ǼǱƗƴǾǭ ǻƘǵ
ǯƘƲǾƾř ǻƘǵ ǴǱƘƱƳǷƷ ǼǽȅƘřƳǸƱ ǯƗǸơ ǼƛƘǽƹƷƗ ǯƋ ǧƘƜǱƳ Ǵƛ Ƿ  ǳƳǷƴƮǭ ƷƳ ǯȆǾū ǯƘƢƽƗ ƷƳ  ǧƘšƘǲǽƳ ǷƘǵ ǴǱƘƱƳǷƷ ƹƗ ǻƗŭ ƷǸŧƶǭ 

Ǵƛ .ƠƽƗ ǴƢǝƸū ƷƗƸǡ ǼƽƷƸƛ ƳƷǸǭ ƷǸǒǲǭ ǰǾǮƲơ ƟƗƸƥƗ ǨǅƘƭ ƹƗ ǔǝƳ ƙƘƾř Ƹƛ ƠǾǞǾŧ ǻƘǶƛƋ ǼƮǎƽ Ƿ ǳǸƮǱ ƟƗƸǾǾǚơ ƠǒǪǙ 

ȅƋǳƴǲǽƳǸƩǸǭ ǻƘǵ ƷƳ ÛƘǶǱƋ żȅǸǮǖǭ ǻƷǷƸǉ ƠƽƗ Ƙƛ ǴƕƗƷƗ ǧƴǭǼǽƘǵ Ǵŧ ƟƗƸǾǾǚơ ǯƘǽƸƩ Ƿ ƠǾǞǾŧ ƙƘƾř ƗƷ ƹƗ ǏƘƮǩ ǀƲř Ƿ 
ǀǲŧƗƸř ǳƴǲǽȅƋ ƠǒǪǙƘǵ ƷƳ ƸǒǱ ǼǭÛƴǱƸǾū Ǵƛ ǼƛƘǽƴǱǷƷ ǰǽƗ ƟƘǱƘƽǸǱ ƠƱƗƳƸř Ƿ Ǵƛ ǔƜơ ǯƋ ƹƗ ǯƘŨǭ Ƿ ǯƘǭƹ ǓǸǡǷ ǌǽƗƸǁ ǼǱƗƸƮƛ 

ǓȆǍƗ ƳǸǮǱ ǨǅƘƭ. ǧƴǭ ƷƗƺƛƗ ǷƷ ǰǽƗ ƹƗƷ ŭƘǵǽŮǉƘ ǼǎƛƗǷƷ .ƳƷƗƳ Ơƾǽƹ ǌǾƮǭ Ƿ ŦǾǩǷƷƴǾǵ ǬǪǕ ƷƳ ǼǱƗǷƗƸǝ ƳƸƛƷƘŧ Ǵŧ ƷƳ ǧƘǢƢǱƗ 

ǫƸƩ Ƿ ǰǾǾǖơ ƠǒǪǙ ƸǅƘǲǕ ǼǱƴǖǭ Ƿ ǼǩƋ Ǵƛ ƷƘŧ ǴƢǝƸū ǼǭÛƴǱǸǁ Ƹƛ ƻƘƽƗ ǨǅƗ ǻƘǢƛ ǫƸƩ Ǽǭ ǴǾƩǸơƳǸǁ Ǵŧ żȅǸǮǖǭ Ǵƛ ǷƳ ǀƲƛ 

ǴƛƘƩǼǽƘƩ Ƿ ǀƲř ǬǾƾǢơ ǻƴǲƛ Ǽǭ.ƳƳƸū ǴǩƳƘǖǭ ǬŧƘƭ Ƹƛ ƻƘƽƗ ǯǸǱƘǡ ǻƘǢƛ ǫƸƩ Ǵƛ ǨŨǁ Ƹǽƹ Ǵƛ ƠƽƳ Ǽǭ ƴǽƋ:  
ƸǽƳƘǢǭ ǛƸǆǭ – ǔƛƘǲǭ ƴǾǩǸơ + ǼƩǷƸƱ – ǻƳǷƷǷ = ǼǡƘƛ ǫƸƩ ǳƴǱƘǭ  
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 żȅǸǮǖǭǳƴǽƴř ƷƳƟȅƳƘǖǭ ǼƛƋ ǜǪƢƲǭ ǻƘǵ  ƟȅƳƘǖǭ ǨŨǁ Ǵƛ ǬŧƘƭǨǾƾǱƗƸǞǽƳ ǼƕƺƩ ƟƘǢƢǂǭ Ƙƛ  Ǵŧ ƴǲǁƘƛ ŮǭǴƛ ƿǷƷǻƘǵ ǫǸƽƸǭ 
ǼǪǾǪƮơ ǨƛƘǡ Ǩƭ ǳƳǸƜǱ Ƿ Ƙǽ  ǨƭǯƋƘǵ  ǫƺǪƢƾǭǃƘǆƢƱƗ ƠǡǷ ǻƳƘǽƹ .ƠƽƗ Ɨƶǩ ǻƗƸƛ ǰǽƗ ƹƗ ǻƷƘǾƾƛ Ǩƭ ƟȅƳƘǖǭ ƹƗ ƿǷƷǻƘǵ 
ǻƳƴǕ ǳƳƘǞƢƽƗ Ǽǭ.ƳǸǁ ƿǷƷǻƘǵ ǻƳƴǕ ƗƷ ƷƳ ǔǡƗǷ ƴǽƘƛ ǼǂƲƛ ƹƗ ƟƘǾǉƘǽƷ ǼƽƴǲǶǭ ƠƾǱƗƳ Ǵŧ ƘǶǱƋ ƷƳ Ǩƭ ƟȅƳƘǖǭ ǨǾƾǱƗƸǞǽƳ 
ǬŧƘƭ Ƹƛ ǳƴǽƴřǻƘǵ ǼŨǾǩǷƷƴǾǵ ƹƗ ǠǽƸǍ Ǵƛ ǻƸǾūƷƘŧ ǓƗǸǱƗ ǼǞǪƢƲǭ ƹƗ ƚǽƸǢơǻƘǵ ǼǉƘǽƷ Ǵƛ ǳƘŬƢƽƳ Ǩƭ ƟȅƳƘǖǭ ǻƸƜƩ ǨǽƴƜơ 
ǼǭƳǸǁ. ƿǷƷ ƹƗ ƸǉƘƭ ǠǾǢƮơ ƷƳȆǉƘǞơ ǻƳƴǕ ǻƘǵƟ  ǴǱƘƱƳǷƷ ǧǸǪƮǭ ǯŤǾƾŧƗ ƟƗƸǾǾǚơ ƴǱǷƷ Ƿ ǼǽȅƘřƳǸƱ ǼƽƷƸƛ ǻƗƸƛ ƳǷƴƮǭ

Ƙƛ ƨǽƘƢǱ Ƿ ǳƳƘǞƢƽƗ ǧƘšƘǲǽƳ Ƿ ǯƘƲǾƾř Ƙƛ ǳƴǁ ǫƘƪǱƗ ŮǱƗƴǾǭ ŭƘǵ ŭƷƗƳƸƛ ǳƳƗƳ ƨǽƘƢǱ ƹƗ ǳƳƘǞƢƽƗ ƸƢǽƸƢƽƗ ŦǾƽȆŧ ǧƴǭ-  ƳƷǸǭ ƼŚǪǝ
   .ƠƽƗ ǴƢǝƸū ƷƗƸǡ ǴƾǽƘǢǭ  

Č-Č -ČǠǾǢƮơ ƟƷǷƸǉ   
  Ǽǭ ƨǱƸƛ ǻƘǵƷƗƺǾǩƘǁ ǳŤǽǷ Ǵƛ Ƿ ǻƹƷǷƘǂǥ ǻƘǵ ǰǾǭƹ ƙƘƾř ǯȆǾū ǯƘƢƽƗ ǼƮǎƽ ǻƘǶƛƋ ǔƛƘǲǭ ƷƳ ƠǾǮǵƗ ƺƕƘƭ ǻƘǵ ǼūƳǸǩƋ ƹƗ ǼǦǽ

Ƙǵ ƙƋ ǻǸƽ Ǵƛ ƘǵƷƗƺƢǂǥ ƹƗ ƙƘƾř ǧǸǆƮǭ ǰǽƗ Ơǂǥ ǻƘǵ ǼūŤǽǷ ƠǶƩ Ǵƛ Ǵǥ ƴǁƘƛ ǼūƳǸǩƋ ƚƩǸǭ Ƿ ǳƴǁ ƠǽƗƴǵ ǼƮǎƽ ǻ
ƙƋ Ǽǭ Ƙǵ Ǹǁ ƺǾǱ ƙȆǉƘǝ ǴǾǪƲơ ÛǻƹƷǷƘǂŧ ǻƘǵ ǰǾǭƹ ƙƘƾř Ƹƛ ǳǷȆǕ Ƿ ǳƳǸƜǱ ǼǲƦƢƾǭ ƸǭƗ ǰǽƗ ƹƗ ƺǾǱ ǧƘšƘǲǽƳ Ƿ ǯƘƲǾƾř ǴǱƘƱƳǷƷ .Ƴ

.ƳǸǁ Ǽǭ ǫƘƪǱƗ ǴǱƘƱƳǷƷ Ǵƛ Ƴ ŮǽƘǲƛƸǽƹ Ƿ ǬǶǭ ƟƘǭƗƴǡƗ ƹƗ ŭƹƘƽ ǴƜǾƜǁ ƷƗƺƛƗ ǴǾǶơ Ƿ ƨǽƘƢǱ ǨǾǪƮơ Ƿ ŭƷƗƳƸƛ ǴǱǸǮǱ Ɨƶǩ ƠǽƸǽƴǭ ƠǶƩ Ʒ
.ƳǷƸǾǭ ƷƘǮǁ Ǵƛ ǬǶǭ ǔƛƘǲǭ ǰǽƗ ŮǞǾŧ 

Ĥ-ĥ ǠǾǢƮơ ǴǲǾǂǾř  
ǧƴǭ ǴǖƽǸơǳƴǽƴř ťƷƳ Ƙƛ ǯƘǭƺǮǵ ƙƋ ǼǞǾŧ ǻƘǵǼǭ ƟƷǸǅ ǼŨǽƺǾǝ Ƿ ǼǽƘǾǮǾǁ ÛǼŨǽţǸǩǸǾƛ ǻƘǵ ƘǵƴǲǽƋƸǝ ǰǽƗ ǬǶǝ ǯǷƴƛ .ƳƸǾū

ǧƴǭ ǯƳƸŧ ǴǩǸǭƸǝ ǯƘŨǭƗǳƳǸǩƋ ƳƗǸǭ ƳǷƷǷ ƸǾƥƘơ ǯƗƺǾǭ ǼƽƷƸƛ ǯƘŨǭƗ ǧƴǭ ǴǾǶơ ǯǷƴƛ Ƿ ÛƘǵǴǱƘƱƳǷƷ Ǵƛ ǳƴǲǲŧ Ƹƛ ǻƷǷƸǭ .ƳƷƗƴǱ ƳǸƩǷ Ƙǵ
ǴǱƘƱƳǷƷ ƷƳ ǼŨǽƺǾǝ Ƿ ǼǽƘǾǮǾǁ ÛǼŨǽţǸǩǸǾƛ ǻƘǵƴǲǽƋƸǝ ǬǶǝ ƳǸƜǶƛ ǳƴǲǵƳ ǯƘǂǱ ǴƢǁƶū ǯƸǡ Ŧǽ ƟƘǢǾǢƮơǼǭ ǯƘǂǱ Ƿ ǳƳǸƛ Ƙǵ ƴǵƳ

ǳƴǲǽȅƋ ƳǷƷǷ ƸǾƥƘơ ǼǽƘƽƘǲǁ Ƿ ǯƳƸŧ ǧƴǭ ǯƗǸơ ƷƳ ǼǶƩǸơ ǨƛƘǡ ǀǽƗƺǝƗǴǱƘƱƳǷƷ ǨƱƗƳ Ǵƛ ƘǵƷ .ƠƽƗ ǳƴǁ ƳƘƪǽƗ ƘǵƿǷ ǼǞǪƢƲǭ ǻƘǵ
ǴǱƘƱƳǷƷ ǧǸǪƮǭ ǯŤǾƾŧƗ ƟƗƸǾǾǚơ ƴǱǷƷ ǼƽƷƸƛ Ƿ ǴǖǩƘǎǭ ƠǶƩǧƘƽ ƷƳ Ƙǵ .ƠƽƗ ǳƴǁ ƳƘǶǲǂǾř ǜǪƢƲǭ ǯƗƸŬǂǵǷŤř ǌƽǸơ ǴƢǁƶū ǻƘǵ

 ƙȆǉƘǝ ǔǝƳ ƷƳ ǼǽƘǾǮǾǁǸǾƛ ǼǵƗǸƱ ǯŤǾƾŧƗ ƷƗƴǢǭ ǰǾǾǖơ ǯƳƸŧ ǴǩǸǭƸǝ ƠǶƩ ƼǾǪŬǱƗ ǧƘǽǷƷ ǯǸǾƾǾǮŧ ǌƽǸơ ǼƽƘƽƗ ǫƘū ǰǾǩǷƗ
ƛƗƷ ǻƴǖƛ ǫƘū .ƠǝƸū ƟƷǸǅƸƢǽƸƢƽƗ ǌƽǸơ ǧǸǪƮǭ ǯŤǾƾŧƗ ƷƗƴǢǭ ǰǾǾǖơ ǴǎČ - ƼŚǪǝč )ĤĬĥĨ(  Ǩƭ ǳƗƷ Ŧǽ ƘǶǱƋ .ƠǝƸū ƟƷǸǅ

ǧƴǭ ǻƗƸƛ ǼǪǾǪƮơƿȆơ .ƴǱƳƗƳ ǴǖƽǸơ ǧǸǪƮǭ ǯŤǾƾŧƗ ǻƹƘƽǳƴǮǕ ǻƘǵƿǷƷ Ǵƛ ǋǸƛƸǭ ƠǝƸū ƟƷǸǅ ǯƋ ƹƗ ƴǖƛ Ǵŧ ǻƗ ǻƳƴǕ ǻƘǵ
Ǽǭ ƸơǸǾŚǭƘŧ ƷǸǶǑ Ƙƛ.ƴǁƘƛ   

 ƸƢǭƗƷƘř ǻƗƸƛ ŦǾƢǲǾƽ Ŧǽ ƼŚǪǝ ǷƸƢǽƸƢƽƗ ƸǽƳƘǢǭ ƘǶǱƋ .ƴǱƳƸŧ ǴƕƗƷƗ ǧǸǪƮǭ ǯŤǾƾŧƗ ƠǝƗ ǼǲƮǲǭ Ƿ ǼǽƘǾǮǾǁǸǾƛ ǼǵƗǸƱ ǯŤǾƾŧƗ
 Ƿ ǼŨǽţǸǩǸǾƛ ǼǵƗǸƱ ǯŤǾƾŧƗ ǼǲǾǂǱ Ǵơ Ƿ ƙǸƽƷ ǼǵƗǸƱ ǯŤǾƾŧƗ ǧƴǭ ǰǽƗ ƷƳ .ƴǱƳƸŧ ǇƸǝ ƠƛƘƥ ƗƷ ǧƴǭ ǜǪƢƲǭ ƚǽƗƸǉ

ǱƗ ǻƘǵƴǲǽƋƸǝ.ƠƽƗ ǳƴǂǱ ǴƢǝƸū ƸǒǱ ƷƳ ǀƲř ǧƘǢƢ  

ƼơƘƛĎ ) ǯƗƷƘŨǮǵ ǷĤĬĪģƿǷƷ ƹƗ ǳƳƘǞƢƽƗ Ƙƛ ( ƗƷ ǼŨǽţǸǩǸǾƛ ǼǵƗǸƱ ǯŤǾƾŧƗ Ƿ ƘǭƳ ÛǧǸǪƮǭ ǯŤǾƾŧƗ ǻƘǵƸƢǭƗƷƘř ǋƘƜơƷƗ ǻƷƘǭƋ ǻƘǵ
ǳƳƗƳ ǋƘƜơƷƗ ǻǸǽƷƘǲƽ Ǵƽ ƘǶǱƋ .ƴǱƳƸŧ ǼƽƷƸƛ Ŧǽ ǴǖƽǸơ Ƿ ǼǽȅƘřƳǸƱ ǧƴǭ Ŧǽ ǴǖƽǸơ ÛƘǭƳ Ƿ ǧǸǪƮǭ ǯŤǾƾŧƗ Ƙƛ ǼơƗƴǵƘǂǭ ǻƘǵ
ǴǱƘƱƳǷƷ ƙƋ ƠǾǞǾŧ Ǭǒǲǭ ǀǽƘř ǻƗƸƛ ƿǷƷ ƗƷ  .ƴǱƳƸŧ ǧƘƜǱƳ ǯƘǂǽƗ ǼǱǸǾƽƸūƷ ǻƷƘǭƋ ǧƴǭ Ŧǽ ǧǷƗ ǻǸǽƷƘǲƽ ǻƗƸƛǴƕƗƷƗ  ÛƴǱƳƸŧ

ǫǷƳ ǻǸǽƷƘǲƽ ǻƗƸƛ ƺǾǱ ƼŚǪǝ Ƿ ŦǪƛ ƿǷƷ ƹƗ  ǴǂǢǱ Ŧǽ ǫǸƽ ǻǸǽƷƘǲƽ ǻƗƸƛ ǰǾǲŢǮǵ ÛƴǱƳƸŧ ǳƳƘǞƢƽƗ ƳǸƛ ǳƳƸŧ ƫȆǅƗ ƗƷ ǯƋ ƺǩǷ Ǵŧ

                                                             
1 - Streeter 
2 - Phelps 
3 - Buts 
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 ƳǷƷ ƸơƗƸǝ ǻƹƘƪǭ ƴƭ ƹƗ ƘǵƸƢǭƗƷƘř ƠǒǪǙ ƸūƗ Ǵŧ ƴǱƳƸŧ ǻƺǽƷ ǴǭƘǱƸƛ ǔǭƘƩǌƽǸơ ǫƗƸūƘǽƳ ǳƴǁ ǴƕƗƷƗ  ƗƷ ƹƘƪǭ ƷƗƴǢǭ ƹƗ ǼǎƲơ ǯƗƺǾǭ
 .ƴǲŧ ǰǾǾǖơ 

Ƙƽ Ƿ ǼŨƽǷƹƗƸŧŮǲǾƾǱď  )ĤĬīĩ) ǬǾǮǆơ ǼǱƘƜǾƢǂř ǧƴǭ Ŧǽ ƹƗ ǳƳƘǞƢƽƗ Ƙƛ (WODA ǯŤǾƾŧƗ Ƿ ǧǸǪƮǭ ǯŤǾƾŧƗ ƟƗƸǾǾǚơ ǼƽƷƸƛ Ǵƛ (
ƽƗ Ƹƛ ǼǱƘƜǾƢǂř ǧƴǭ ǰǽƗ .ƴǲƢƱƗƳƸř ǜǪƢƲǭ ǼŨǽţǸǩǷƷƴǾǵ Ƿ ǼǽƘǭƳ ǌǽƗƸǁ ƷƳ ǼŨǽţǸǩǸǾƛ ǼǵƗǸƱ ǯƘǽƸƩ ƠǕƸƽ ÛƘǭƳ ǻƘǵƸƢǭƗƷƘř ƻƘ

Ǽǭ ǧƴǭ ǰǽƗ ǳŤǽǷ ƟƘǾǅǸǆƱ ƹƗ .ƳǸƛ ǳƴǁ ǼƭƗƸǍ ǼǵƳƗǸǵ ƠƜƾǱ ǷǴǾƜǁ Ƿ ƹƘǾǱ ƳƷǸǭ ǻƘǵƸƢǭƗƷƘř ƳƗƴǖơ Ǵƛ ǯƗǸơ ǯƋ ǧǷƗƴƢǭ ǻƹƘƽ
 .ƳƸŧ ǳƷƘǁƗ  

ƼǩƹƘŧĐ ) ǯƗƷƘŨǮǵ ǷĤĬĬĤƳƗƳ ǴǖƽǸơ ǴǱƘƱƳǷƷ ǼǽȅƘřƳǸƱ ǻƹƘƽ ǴǾƜǁ ǻƗƸƛ ƗƷ ǼǉƘǽƷ ǧƴǭ Ŧǽ (ƴǱǧƴǭ . ǯƘǂǽƗ  ƳƗǸǭ ƻƘƽƗ Ƹƛ
ǧƴǭ ǼŨǽƺǾǝ ƠǮƾǡ .ƳǸƛ ǳƴǁ ǼƭƗƸǍ ǼǩƋ ǰƛƸŧ ǧƘǢƢǱƗ ǳŤǽǷ Ǵƛ ǧǸǪƮǭ ƺǾǱ  ƟȅƳƘǖǭ ƹƗ ǳƴǁ ƨƢǲǭ ǼŨǾǭƘǲǽƳǷƷƴǾǵ ǳƴǽƴř ǨǭƘǁ

Ơǲƽ- ǧƘǢƢǱƗ ǴǩƳƘǖǭ ƹƗ Ǵŧ ǧƘǢƢǱƗ ǧƴǭ Ŧǽ Ƙƛ ǳƗƸǮǵ ÛƠǱƘǱǷ-  ǧƴǭ .ƳǸƛ ǳƴǁ ǠƢǂǭ ƷƘūƴǱƘǭƸǾǙ Ƿ ƠƱƗǸǲŨǽƸǾǙ ƟƷǸǅ Ǵƛ Ƿ ǀƲř
 ƳƗǸǭ ƳǸƛ ƷƳƘǡ ƷǸŧƶǭǫƺǾǱƘūƷƗǷƸŨǾǭ Ƿ ǧǸǪƮǭ ǼǩƋ ǴǱƘƱƳǷƷ ƷƳ ƗƷ ƘǵǴǾƜǁ ŦšǸŧ ǻƘǵ ǫƴǕ ǼƽƷƸƛ ǻƗƸƛ ǰǾǲŢǮǵ .ƴǲŧ ǻƹƘƽ

ǴǾƜǁ ƹƗ ǧƴǭ ǻƘǵƸƢǭƗƷƘř ƠǾǖǎǡǠǾǢƮơ ƨǽƘƢǱ .ƳǸƛ ǳƴǁ ǳƳƘǞƢƽƗ ǸǩƷƘŧ ƠǱǸǭ ǻƹƘƽ ǯƘǂǽƗ ǧƘǢƢǱƗ ǻƘǵƴǲǽƋƸǝ ǼǽƘǱƗǸơ-  Ƿ ǀƲřƸǽƘƽ 
 ŭƘǵƸƢǭƗƷƘřǳƴǲǽȅƋ Ǜƶƭ ƷƳ ƗƷ ǼǎǾƮǭ ƠƾǽƹǱƘƱƳǷƷ ǻƘǵǴ ƗƷ  .ƳƗƳ ǯƘǂǱ 

ǼūƘǾơđ ) ǯƗƷƘŨǮǵ ǷĤĬĬĬƸƢǽƸƢƽƗ ǧƴǭ ǴŨǲǽƗ ǇƸǝ Ƙƛ (- ǾƾŧƗ ǼǲǾǂǱ Ǵơ ƴǲǽƋƸǝ ƼŚǪǝŤǼǮǱ ƸǒǱ ƷƳ ƗƷ ǼǽƘǾǮǾǁǸǾƛ ǼǵƗǸƱ ǯ Ŧǽ ƳƸǾū
ǼǉƘǽƷ ǧƴǭ ƗƷ ƳƸŧ ǴƕƗƷƗ ǼūƳǸǩƋ ǀƲř ƴǲǽƋƸǝ Ƿ ǼŨǽţǸǩǸǾƛ ǼǵƗǸƱ ǯŤǾƾŧƗ ǼǲǾǂǱ Ǵơ ÛǧƗǷƹ ƯƸǱ ǰƢǝƸū ƸǒǱ ƷƳ ƘƛƴǱ ǧƴǭ ǰǽƗ Ǩƭ .
ƘǞƢƽƗ Ƙƛ ƳǷƴƮǭ ƟȆǉƘǞơ ǻƳƴǕ ƿǷƷ ƹƗ ǳƳƸƛ ǯƘƛƹ Ǵƛ ǷǴǭƘǱ ŮƾǽǸǱ ǼǲǾƛ ǀǾř .ƴǁ ǫƘƪǱƗ ǯƸơƸǝ ǳƴǁ ǫƘƪǱƗ ŭƘǵ  ǧƴǭ ǰǽƗ ƹƗ ǳƳƘǞƢƽƗ Ƙƛ

 .ƳƗƳ ǯƘǂǱ ƗƷ ƷǸŧƶǭ ǧƴǭ ǻȅƘƛ ƠǡƳ 

ǰǾŨƽȅƘŧƘƽĒ )ĥģģĤ ǧƴǭ ǰǽƗ .ƠǝƸū ƸǒǱ ƷƳ ƼǽƸǱ ǴǱƘƱƳǷƷ ǻƗƸƛ ǧǸǪƮǭ ǯŤǾƾŧƗ ǫƸƩ ǧƳƘǖơ ǧƴǭ Ŧǽ (ƨǲř  ǯŤǾƾŧƗ ǴǞǩǸǭ
ǵƗǸƱ ǴǱƘƱƳǷƷ ǧǸǪƮǭ ǯŤǾƾŧƗ ǴƜƽƘƮǭ ǻƗƸƛ ƗƷ ƺƢǲƽǸƢǝ Ƿ ƘǶŨƜǪƩ ƼǞǲơ ÛƙǸƽƷ ǼǵƗǸƱ ǯŤǾƾŧƗ ÛǯǸǾƽƘŨǾǞǽƸƢǾǱ ÛǼŨǽţǸǩǸǾƛ Ǽ

Ǽǭ ƷǸǒǲǭǴǎǢǱ ǳƴǲǽȅƋ ǔƛƘǲǭ ǻǷ ǰǾǲŢǮǵ .ƳƸŧǴǎǢǱƸǾǙ Ƿ ǻƗǳƴǽƴř Ƿ ǻƗ ǴƩǸơ Ƙƛ Ǭǵ ƗƷ ƳƘƛ Ƿ ǼǪǆǝ ƟƗƸǾǾǚơ ƴǲǱƘǭ Ɵƴǭ ǼǱȅǸǍ ǻƘǵ
ǼǱƘǭƹ ǻƸƽ Ǵƛ .ƠǝƸū ƸǒǱ ƷƳ ǯƘǁƨǽƘƢǱ ƷǸŧƶǭ ǠǾǢƮơ ǠƛƘǎơ ƨǽƘƢǱ ǳƳƗƳ Ƙƛ ǧƴǭƛǸƱ ƠǡƳ Ƙƛ ƗƷ ǼǖǡƗǷ ǻƘǵŮ  ǯƘǂǱ .ƳƗƳ  

) ǼǮƲǝƗĤĦīģǳƘūǷƸǾǱ ǼƽƷƸƛ Ǵƛ ( ǼơƷƗƸƭ ǰǾǭƗƷ   Ǵŧ ƷƳĥĨ ǻƸƢǭǸǪǾŧ ƳƘƩǳ ƹƗǸǵƗ  Ǵƛƴƪƾǭ ǯƘǮǾǪƽ ƷƳ ǴǱƘƱƳǷƷ ƟƷǷƘƪǭ 

ǯǷƷƘŧ ƷƗƸǡ ƠƱƗƳƸř ƳƷƗƳ. Ǜƴǵ ǼǪǅƗ ƹƗ ƣƗƴƭƗ ǰǽƗ ǳƘūǷƸǾǱ ƴǾǩǸơ ǻǷƸǾǱ ǟƸƛ ƳƷǸǭ ƹƘǾǱ ǼŬǱƘƱ ǛƷƘǆǭ Ƿ ǼƢǖǲǅ ƷƳ Ƭǎƽ 

ǯƘƢƽƗ ǯƘƢƽƹǸƱ Ƿ ƷǸǂŧ ǳƳǸƛ .ƠƽƗ ƙƘƾř ǻƴǾǩǸơ ƹƗ ǼǩƘǱƘŧ żƘǮǾǢƢƾǭ ǴǱƘƱƳǷƷ Ǵƛ ǯǷƷƘŧ ǴǾǪƲơ Ǽǭ ƳƳƸū. ŭǷ ǴƾǽƘǢǭ Ǵƛ ƨǽƘƢǱ 

ǳƹƗƴǱƗǻƸǾū ƘǵƷǸƢŧƘǝ Ƙƛ ƳƷƗƴǱƘƢƽƗ ǯƘǭƹƘƽ ǌǾƮǭ ƠǑƘǞƭ ǯƘǂǱ ƨǽƘƢǱ .ƠƱƗƳƸř Ơƾǽƹ ƳƗƳ Ǵŧ ǯƗƺǾǭ  Ƿ ƴǽƸǪŧ ÛƟƘǞǩǸƽ ƟƷǷƴŧ
ƹƗ ǼƩǷƸƱ ƙƘƾř ƸƦŧƗƴƭ ƹƘƪǭ ƸƢǂǾƛ ƠƽƗ. ǼƽƷƸƛǻƘǵ ǻƷƘǭƋ Ƹƛ ǻǷƷ ƨǽƘƢǱ ǨǅƘƭ ǴǱǸǮǱ ƹƗ ǻƷƗƳƸƛ ƹƗ ǳƘŬƢƾǽƗǻƘǵ ǴǱǸǮǱ-

ǻƷƗƳƸƛ ƳƗƳ ǯƘǂǱ Ǵŧ ƳǷƷǷ ƙƘƾř ǳƘūǷƸǾǱ ƷƳ ǰǾƛ ǳƘŬƢƾǽƗƘǵ ƷƳ ǼǍ ǳƘǭǻƘǵ ǴǱǸǮǱǻƷƗƳƸƛ ƸǾǾǚơ ǼǲǖǭǻƷƗƳ  Ƭǎƽ ƷƳĬĨ ƹƗ % 

ǏƘƮǩ ǻƘǵƷǸƢŧƘǝ ƳƷǸǭ ƸǒǱ ǯƘǂǱ ǳƳƗƴǱ Ƿ ǄƲǂǭ ƴǁ Ǵŧ ƙƘƾř ǼƩǷƸƱ ǳƘūǷƸǾǱ Ƙƛ Ǵƛ ǴƩǸơ  ŮƛƳǴǱƘƱƳǷƷ Ƿ ǼƛƳ ƙȆǉƘǝ 

ÛǼƩǷƸƱ ƸǾƥƎơ ǨƛƘǡ ǴǒƭȆǭǻƗ Ƹƛ ƠǾǞǾŧ ǴǱƘƱƳǷƷ ƙƋ ǯǷƷƘŧ ƳƷƗƴǱ. 
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ǼǦǪǭ )ĤĦīĦǼǍ ( ǼơƘǖǩƘǎǭ Ƹƛ ǻǷƷ ǯƘƲǾƾř ǴǱƘƱƳǷƷ ǫƗƴǡƗ Ǵƛ ǴǾƜǁǻƹƘƽ ƸƢǭƗƷƘřǻƘǵ ÛƟƗƸƢǾǱ ÛƟƘǞƾǝ ǫǸǾǱǸǭƋ Ƿ ǯţǷƸƢǾǱ Ƙƛ 

ǳƳƘǞƢƽƗ ƹƗ ǧƴǭǻƘǵMIKE11  Ƿ WASP6  .ƳǸǮǱ ǱƨǽƘƢ ǼǽƘǱƗǸơ ǧƴǭ WASP6 ƷƳ ǴǾƜǁ ǻƹƘƽ ǼūƳǸǩƋ ǴǱƘƱƳǷƷ ƗƷ ǯƘǂǱ -

ƳƗ.Ƴ  

ǸŨǱǷǸŨǁƘơē )ĥģģĦǴǾƜǁ ǻƗƸƛ ǼǉƘǽƷ ǧƴǭ Ŧǽ (ǻƘƛ ƨǾǪƱ ƷƳ ǧǸǪƮǭ ǯŤǾƾŧƗ ǻƹƘƽĔ  ƠǮƾǡ ǷƳ ǨǭƘǁ ǼǉƘǽƷ ǧƴǭ ǰǽƗ .ƳƸŧ ǴƕƗƷƗ
Ǽǭ ǼǽƘǾǮǾǁǸǾƛ Ƿ ŦǾǭƘǲǽƳǷƷƴǾǵ ǻƹƘƽ ǴǾƜǁ ǼǪǅƗ ƨǾǪƱ ǨƭƘƽ Ƿ ƚǆǭ ƟƘǾǅǸǆƱ ǻƹƘƽ ǴǾƜǁ ǻƗƸƛ ŦǾǭƘǲǽƳǷƷƴǾǵ ƠǮƾǡ .ƴǁƘƛ

Ǽǭ ǳƳƘǞƢƽƗ ǻƴǖƛ Ǵƽ ǴǩƳƘǖǭ Ŧǽ ƹƗǯǸƢŨǱȆřǸƢǾǝ ǻƘǵƸƢǭƗƷƘř ǻƹƘƽ ǴǾƜǁ ǻƗƸƛ Ǭǵ ǼǽƘǾǮǾǁǸǾƛ ƠǮƾǡ .ƴǲŧǝ ÛƘǶǽƸƢŧƘƛ ÛƘǵ ÛƟƘǞƾ
Ǽǭ ǳƳƘǞƢƽƗ ǫƸƩ ǴǱƹƗǸǭ ǴǩƳƘǖǭ Ŧǽ ƹƗ ǧǸǪƮǭ ǯŤǾƾŧƗ Ƿ ǯţǷƸƢǾǱ ÛǫǸǾǱǸǭƋ ǧƴǭ ƠǡƳ ƹƗ ǼŧƘƭ ǠǾǢƮơ ǰǽƗ ƹƗ ǳƴǭƋ Ơƽƴƛ ƨǽƘƢǱ .ƴǲŧ

Ǽǭ ǻƘƛ ƨǾǪƱ ǻƗƸƛ ǳƳƘǞƢƽƗ ƳƷǸǭ ǼǉƘǽƷ .ƴǁƘƛ 

ǸǽČċ ƷǷƳƗǸǩƘƽ ǷČČ )ĥģģĨƸƢǽƸƢƽƗ ǳƴǁ ƫȆǅƗ ǴǩƳƘǖǭ Ƿ ǧǷƗ ǴƜơƸǭ ǀǲŧƗǷ Ŧǽ ƹƗ (- Ƙƽ ǴǾƜǁ ǻƗƸƛ ƼŚǪǝ Ƿ ǧǸǪƮǭ ǯŤǾƾŧƗ ǻƹ
ǳƹƘƛ ǧǸǍ ƷƳ ǼŨǽţǸǩǸǾƛ ǼǵƗǸƱ ǯŤǾƾŧƗ ǜǪƢƲǭ ǻƘǵ ŭƘǵ ǯƘǽƸƩǴǱƘƱƳǷƷ ŭƗ ǧƴǭ ƘǶǱƋ .ƴǱƳƸŧ ǳƳƘǞƢƽƗ ƷƳ ƗƷ ǳƳƘǞƢƽƗ ƳƷǸǭ ǻƘǵ

 ǧƴǭ  .ƴǱƳƸƛ ƷƘŨƛ ƹǷƴǲǽǷ ƠƮơ ƷƗƺǝƗ ǫƸǱ Ŧǽ ƚǩƘǡƷǸŧƶǭ ǳƴǲǽȅƋ ǼƛƳ ÛǴǱƘƱƳǷƷ ǼƛƳ ǴǪǮƩ ƹƗ ƗƷ ǼǞǪƢƲǭ ǻƘǵƸƢǭƗƷƘřǴǎǢǱ ǻƘǵ ÛǻƗ
ƢǲƽǸƢǝǼǭ ƸǒǱ ƷƳ ǯŤǾƾŧƗ ǼǲǾǂǱ Ǵơ Ƿ ƙǸƽƷ ǼǵƗǸƱ ǯŤǾƾŧƗ ÛǼơƗƸƢǾǱ ǼǵƗǸƱ ǯŤǾƾŧƗ Ûƺ .ƳƸǾū 

) ǯƗƷƘŨǮǵ Ƿ ǳƳƗƹ ǼƾǾǕĤĦīħǴǾƜǁ Ǵƛ ( ƸƢǭƗƷƘř ǻƹƘƽ ƸǞƾǝǧƴǭ ǯƘǾǭ ƹƗ .ƴǲƢƱƗƳƸř ǯƘǾƢǩ ƴƽ ǯƺƲǭ ƷƳ ǧƴǭ Ûǳƴǁ ǴƢǝƸū ƷƘŨƛ ǻƘǵ
Snoderass-Omelia ǴǾƜǁ ƷƳ ƗƷ ƠǡƳ ǰǽƸƢǂǾƛ ǯƘǂǱ ƳǸƱ ƹƗ ƸǞƾǝ ǻƹƘƽǼƽƷƸƛ Ƙƛ ƘǶǱƋ .ƳƗƳ ǴƪǾƢǱ ǰǽƗ Ǵƛ ǜǪƢƲǭ ǻƘǵǸǽƷƘǲƽ ǻƘǵ

Ʋǭ Ǵƛ ǻƳǷƷǷ ƸǞƾǝ ƠǒǪǙ ǀǵƘŧ Ǵŧ ƴǱƴǾƽƷƸƥǸǭ ƳǷƸƩƘƩ ǴǱƘƱƳǷƷ ƹƗ ǯƘǾƢǩ ƴƽ ǯƺ Ƙƛ ǴƾǽƘǢǭ ƷƳ ƸǞƾǝ  ƠǒǪǙ ǀǵƘŧ ƿǷƷ ǰǽƸơ
Ǽǭ ƘǵƷƘŨǵƗƷ ƸŬǽƳ .ƴǁƘƛ 

ǼǲǾƾƭ Ƿ )ǯƗƷƘŨǮǵĤĦīĨǯƗǸơ ( ǼǽȅƘřƳǸƱ ǼƢǮƾǡ ƹƗ ǴǱƘƱƳǷƷǻƘǵ ǯǷƷƘŧ Ƿ ǴƱƸŧ ƗƷ ƠǶƩ ƙȆǉƘǝ ƳǷƷǷ ǻƸǶǁ Ƿ ǴƾǽƘǢǭ 

ǯƋ Ƙƛ ƠǾǖǉǷ ǼǱǸǲŧ ǰǽƗ ǷƳ ǴǱƘƱƳǷƷ ƷƳ Ǵƽ ǳƹƘƛ ƳƷǸǭ ǼƽƷƸƛ .ƴǱƳƗƳ ƷƗƸǡ ƨǽƘƢǱ ǯƘǂǱ ǯƘǂǽƗ ǠǾǢƮơ ƳƗƳ ƟƷƴǡ Ǵŧ ǼǽȅƘřƳǸƱ 

ǰǽƗ ǷƳ ǴǱƘƱƳǷƷ ƷƳ ǧǸǍ Ǵƽ ǳƹƘƛ ƷƳ ƸǒǱ ǴƢǝƸū ǳƴǁ ƷƳ ǫƘǮơ ǧǸǆǝ ǧƘƽ ƹƗ Ŧǽ ƴǱǷƷ ƠƱƗǸǲŨǽ żƘƜǽƸǢơ Ƿ ǼǱƘƾŨǽ ǻǷƸǾř Ǽǭ.ƴǲŧ ƷƳ 
Ƹǵ Ǵƽ ǳƹƘƛ ƸƦŧƗƴƭ ǯƗǸơ ƷƳ ǳƘǭ ǰǽƳƷǷƸǝ Ƿ ǨǡƗƴƭ ǯƋ ƷƳ ǳƘǭƸǶǭ ǳƴǽƳ ǼǭǰǽƗ ƳǸǁ ƴǱǷƷ ǯƘǂǱ ƳƗƳ Ǵŧ ǴšƸǵ ƹƗ ƠƽƳȅƘƛ ǴǱƘƱƳǷƷ Ǵƛ 

ƠƽƳ ǰǾǽƘř ƠŧƸƭ ǬǾǲŧ ǯƗǸơ ǼǽȅƘřƳǸƱ ǴǱƘƱƳǷƷ ƸƢǮŧ Ƿ ǳƴǁ ƠǪǕ ǰǽƗ ƴǱǷƷ ƗƷ ǼǭǯƗǸơ Ǵƛ ǴǝƘǉƗ ǯƴǁ ƳƗǸǭ ǴǱƘƱƷƘŧǻƘǵ 
ƟƘƾǾƽƎơ ǼǽƘǾǮǾǁ Ƿ ǀǽƗƺǝƗ ƠǾǖǮƩ ǌƛƷ .ƳƗƳ ǰǾǲŢǮǵ ǳǸƮǱ ƟƗƸǾǾǚơ ƠǾǝƸǑ ǼǽȅƘřƳǸƱ ǴǱƘƱƳǷƷƘǵ ƹƗ ǧǷƗ ƝƹƘƛ Ƙơ ǫǸƽ ƷƳ ǼǭƘǮơ 
ǳƘǭƘǵ ǴƛƘǂǭ ƠƽƗ ƺƪƛ ǳƘǭ ƴǲǞƽƗ Ǵŧ ƷƳ ǳƹƘƛ ǫǷƳ Ƙƛ ƚǾǁ ǻƸƢǂǾƛ ƠƜƾǱ Ǵƛ ƝƹƘƛ ǧǷƗ ǀǵƘŧ ǼǭƴƛƘǽ Ǵŧ Ǵƛ ƸǒǱ ƴƽƸǾǭ ƠǪǕ ǯƋ ƙƋ 
ǯƴǁ ǛƸƛ ƷƳ ƟƘǕƘǞơƷƗ ǴǉǸƭ ƺǽƸƛƋ ǰǽƗ ǷƳ ǴǱƘƱƳǷƷ ǳƳǸƛ Ǵŧ ƤǕƘƛ ǀǽƗƺǝƗ ǼƛƳ ƷƳ ǳƹƘƛ ǧǷƗ ǼǭƳǸǁ.  

)ǯƗƷƘŨǮǵ Ƿ ƴǾǖƽ ǼǲƛĤĦīĩǯƗƺǾǭ ( ǼūƳǸǩƋ Ƿ ǰǾǲŢǮǵ ǯƗǸơ ǼǽȅƘřƳǸƱ ǴǱƘƱƳǷƷ ǯǷƷƘŧ ƷƳ ƗƷ ǳƹƘƛ ƸūƸū Ƙƛ ƳƸƛƷƘŧ  ǧƴǭ
QUAL2E ƹƗ ǳƳƘǞƢƽƗ Ƿ ƨǽƘƢǱ ǀǽƘǭƹƋǻƘǵ ǼǞǾŧ ƷƳ  ǳƘǭƸǾơĤĦĪī  Ǵƛ ǯƗǸǲǕ ǰǽƸƢǭƸū ǳƘǭ ǧƘƽ Ƿ ǨǡƗƴƭ ǼǵƴƛƋ ǴǱƘǵƘǭ ǴǱƘƱƳǷƷ ƗƷ  

ƳƷǸǭ ǼƽƷƸƛ ƨǽƘƢǱ .ƴǱƳƗƳ ƷƗƸǡ ǼƩǷƸƱ ǧƴǭ ƸŬǱƘǾƛ ƙǸǪǎǭƘǱ ǯƳǸƛ ƠǒǪǙ ǯŤǾƾŧƗ ǧǸǪƮǭ Ƿ ƸơƗƸǝ ƹƗ ǯƳǸƛ ƳƷƗƴǱƘƢƽƗ ǻƘǵƸƢǭƗƷƘř 
BOD  Ƿ COD ƷƳ ǳƹƘƛ ƳƷǸǭ ƸǒǱ ǳƳǸƛ ƠƽƗ. ǰǾǲŢǮǵ ƷƳ ƳƷǸǭ ǯţǷƸƢǾǱ Ƿ ƸǞƾǝ ǳƴǵƘǂǭ ƴǁ Ǵŧ ƘǶǱƋ ƠǒǪǙ ƷƳ ƚǪǙƗ ƳƷƗǸǭ ƸƢǮŧ 
ƹƗ ƴƭ ƳƷƗƴǱƘƢƽƗ Ǽǭ.ƴǁƘƛ ǼƽƷƸƛ ǯƗƺǾǭ ƠǽƗƴǵ ÛǼŨǽƸƢŨǩƗ ǳƴǲǵƳ ǯƘǂǱ ƴǱǷƷ ǰǽƗ ǼǂǽƗƺǝƗ ƸƢǭƗƷƘř Ǵƛ ǨǾǩƳ ƳǸƩǷ ǔƛƘǲǭ ǳƴǲǽȅƋ ǴǎǢǱǻƗ 
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Ƿ ǴǎǢǱƸǾǙǻƗ ǳƳǸƛ ǴǱƘƱƳǷƷ ǧǸǍ ƷƳ .ƠƽƗ ƸƢǂǾƛ ǻƘǵƸƢǭƗƷƘř ƳƷǸǭ ǼƽƷƸƛ ƸơƗƸǝ ƹƗ ƴƭ ǳƳǸƛ ƳƷƗƴǱƘƢƽƗ Ƿ ƷƳ ƠǾǖǉǷ ǳƘǭƸǾơ ǳƳǸǩƋ ŭƗ 
ǻƗƸƛ ǴǱƘƱƳǷƷ ǯǷƷƘŧ ƳƘƪǽƗ Ǽǭƴǲǲŧ.  

ƗƸƾǾǭČč ) ǯƗƷƘŨǮǵ ǷĥģģĩƷƳ ǧǸǪƮǭ ǯŤǾƾŧƗ ǀǵƘŧ ǨǾǪƮơ Ƿ ǼǉƘǽƷ ǻƹƘƽ ǧƴǭ Ǵƛ ( Ŧǽ  ǧƴǭ Ŧǽ ƹƗ ƘǶǱƋ .ƴǲƢƱƗƳƸř ǴǱƘƱƳǷƷ
ǳƴǲǽȅƋ ÛǧǸǪƮǭ ǯŤǾƾŧƗ ǻƘǵƸƢǭƗƷƘř .ƴǱƳƸŧ ǳƳƘǞƢƽƗ ǼǎƱ ƸǾǙ ǼǉƘǽƷƠǾǖǮƩ Ƿ ǼǩǸǪƽ Ŧơ ƟƗƳǸƩǸǭ ÛƘǶǽƸƢŧƘƛ ÛǼǩƋ ǻƘǵ ǻƘǵ

 ƳǸƱ ǧƴǭ ǻƗƸƛ ƗƷ ǻƺƛƋǳƴǲǽȅƋ ƸūƗ ƳƗƳ ǯƘǂǱ ǠǾǢƮơ ǰǽƗ ƨǽƘƢǱ .ƴǱƳƸŧ ƷǸǒǲǭ ƴǱǸǁ ǴǱƘƱƳǷƷ ƳƷƗǷ ƚǾơƸơ ǰǾǮǵ Ǵƛ ŦǾǱƘūƷƗ ǻƘǵ
 ǻƗƸƛ ƴǱƳƸŧ ƳƘǶǲǂǾř ƘǶǱƋ .ƴǁ ƴǵƗǸƱ ǴƩƗǸǭ ǻƴƩ ƸǎƱ Ƙƛ ǻƺƛƋ ƟƗƳǸƩǸǭ ǼūƴǱƹ Ƿ ǳƳƸŧ ƗƴǾř ǀǵƘŧ ǧǸǪƮǭ ǯŤǾƾŧƗ ƠǒǪǙ

ǳƴǲǽȅƋ ƳǷƷǷ ƴǽƘƛ ƴǭƘǂǾř ǰǽƗ ƹƗ ǻƸǾūǸǪƩƢǲŧ ǴǱƘƱƳǷƷ Ǵƛ Ƙǵ .ƳǸǁ ƳƷƗǷ ƹƘƪǭ ǯƗƺǾǭ Ǵƛ Ƿ ƳǸǁ ǧƸ 

ǻƸǒǱ ŭǸǪǕ ) ǯƗƷƘŨǮǵ ǷĥģģĪƿǷƷ ƹƗ ǳƳƘǞƢƽƗ Ƙƛ ƗƷ ƳǷƸƩƘƩ ǴǱƘƱƳǷƷ ǼǽȅƘřƳǸƱ (ƸƢǽƸƢƽƗ ǻƘǵ- ƿǷƷ Ƿ ǼǪǾǪƮơ Ǩƭ ÛƼŚǪǝ ǻƘǵ
 ǳƘŬƢƾǽƗ ǷƳ ǨǅƘǝ ƴƭ ƷƳ ƗƷ ǼŨǽţǸǩǸǾƛ ǼǵƗǸƱ ǯŤǾƾŧƗ Ƿ ǧǸǪƮǭ ǯŤǾƾŧƗ ÛƘǭƳ ƸƢǭƗƷƘř Ǵƽ ƟƗƸǾǾǚơ ƘǶǱƋ .ƴǱƳƸŧ ǼƽƷƸƛ ǻƳƴǕ

ǼƩƘƭ ǻƸƢǭǷƷƴǾǵƸƢǽƸƢƽƗ ǧƴǭ ƳƗƳ ǯƘǂǱ ƨǽƘƢǱ .ƴǱƳƗƳ ƷƗƸǡ ǨǾǪƮơ ƳƷǸǭ ƳǷƸƩƘƩ ǴǱƘƱƳǷƷ ǻǷƷ Ƹƛ ťƸŨǂǩ Ƿ ƳƘƛƋ-  ƠǡƳ ƼŚǪǝ
 .ƳƷƗƳ ƳǷƸƩƘƩ ǴǱƘƱƳǷƷ ǼǽȅƘřƳǸƱ ǻƹƘƽ ǴǾƜǁ ǻƗƸƛ ǻƳƴǕ Ƿ ǼǪǾǪƮơ ƿǷƷ ǷƳ Ǵƛ ƠƜƾǱ ǻƸƢǂǾƛ 

ǼǮǽƸǥǼǲǂƩ Ƿ )ǯƗƷƘǦǮǵĥģģĪƠǾǖǉǷ ( ǼǞǾǥ ƙƋ ǴǱƘƱƳǷƷ ƷƳ Ƹǥ ǯƘƢƽƗ ƘǝƻƷ .ƴǱƳƸŧ ǼƽƷƸƛ ƗƷ ƘǶǱƋ ǻƘǵƸƢǭƗƷƘř ǼǞǾǥ ƹƗ  ǨǾƜǡ
ƠǽƗƴǵ ÛǼǦǽƸƢǦǩƗ pHÛDO Û CODÛ BODÛ ƴǽƸǪǥ ƷƗƴǢǭ Ƿ ƷƗƴǢǭ ƳƗǸǭ ǧǸǪƮǭ ƗƷ ƷƳ  ǼǱƘǭƹ ǳƷǷƳĤĦīĦ- ĤĦĩĬ ƳƷǸǭ ǼƽƷƸƛ 
ƷƗƸǡ .ƴǱƳƗƳ ǼƽƷƸƛ ǯƘǂǱ ƘǶǱƋ ƳƗƳ Ǵǥ Ƙơ ǧƘƽ ǻƘǵ ǨƜǡ ƹƗ ĤĦīģ ǯƗƺǾǭ ǼūƳǸǩƋ ǴǱƘƱƳǷƷ ǷƷ Ǵƛ ǀǽƗƺǝƗ ǳƳǸƛ ƠƽƗ ǼǩǷ ǧƘƽ ǼǍǻƘǵ 
ƸǾƱƗ Ǵƛ ƠǪǕ ǧƸƢǲǥ Ƿ ǴǾǞǆơ ǻƘǶƛƘƾř ǼƢǖǲǅ ƳǸƩǸǭ ƷƳ ǴǢǎǲǭ ǯƗƺǾǭ ǼūƳǸǩƋ ǴǱƘƱƳǷƷ ǼǂǽƗƺǝƗ ƴǱǷƷ ƳǸƱ ƗƷ ƹƗ ƠƽƳ ǳƳƗƳ ƠƽƗ. 

ǰǾǩƴǽǷČĎ ǸǪǽƘǶǾǭ ǷČď )ĥģģī ǧƴǭ Ŧǽ ƹƗ ƘǶǱƋ .ƴǲƢƱƗƳƸř ǴǱƘƱƳǷƷ ǰǽƗ ǼǽȅƘřƳǸƱ Ƹƛ ƼǱƘǮǾǱ ǴǱƘƱƳǷƷ ǼƛƘǡƸƛ ǻƘǵƴƽ ƸǾƥƘơ ǼƽƷƸƛ Ǵƛ (
Ơǲƽ ƟȅƳƘǖǭ ƹƗ Ƿ ƳǸƛ ǴǱƘƱƳǷƷ ŦǾǭƘǲǽƳǷƷƴǾǵ ǻƹƘƽ ǴǾƜǁ ǨǭƘǁ Ǵŧ ǼǉƘǽƷ- Ǽǭ ǻǷƸǾř ƠǱƘǱǷ ǧƴǭ ƹƗ Ƿ ƴǱƳƸŧ ǳƳƘǞƢƽƗ ƳƸŧ

QUAL2K ƳƸŧ ǳƳƘǞƢƽƗ ǼūƳǸǩƋ ǔǽƹǸơ ǻƹƘƽ ǴǾƜǁ ǻƗƸƛǠǾǢƮơ ƨǽƘƢǱ .ƴǱ ƗǽǯƘǂ ƳƗƳ ǯƘǂǱ Ǵŧ  ǼǽȅƘřƳǸƱ ǯƗǸơ ǀǽƗƺǝƗ ǻƗƸƛ
 .ƳǸǁ ǻƹƗƴǱƗ ǳƗƷ ƙȆǉƘǝ ǴǾǞǆơ ƟƘƾǾƽƘơ ƴǽƘƛ Ƙǵƴƽ ƠƽƳ ǰǾǽƘř ƷƳ ǴǱƘƱƳǷƷ  

ǯƘŧƸƽČĐ ǰǽǷƗ ǷČđ )ĥģģĬ ǼǵƗǸƱ ǯŤǾƾŧƗ Ƿ ƘǭƳ ǻƘǵƸƢǭƗƷƘř ƘǶǱƋ .ƴǲƢƱƗƳƸř ƠǾƽƸǵ ǴǱƘƱƳǷƷ ƷƳ ǧǸǪƮǭ ǯŤǾƾŧƗ ƟƗƸǾǾǚơ ǼƽƷƸƛ Ǵƛ (
Ʒ ǼǽƘǾǮǾǁǸǾƛǴǎǢǱ ǳƴǲǽȅƋ ǴǩƳƘǖǭ ƹƗ ƷƘŧ ǰǽƗ ǻƗƸƛ Ƿ ƴǱƳƸŧ ǰǾǾǖơ ǧǸǪƮǭ ǯŤǾƾŧƗ ƟƗƸǾǾǚơ ǨǾǝǷƸř ƷƳ ƸƥǸǭ ǻƘǵƸǾǚƢǭ ǯƗǸǲǕ Ǵƛ Ɨ ǻƗ
ƸƢǽƸƢƽƗ- ǳƘǭ ƷƳ ƺǾǱ ƗƷ ǼǱƗƸƮƛ ǧǸǪƮǭ ǯŤǾƾŧƗ ǯƗƺǾǭ ǰǾǲŢǮǵ .ƴǱƳƸŧ ǳƳƘǞƢƽƗ ƼŚǪǝǳƹƘƛ Ƿ Ƙǵ .ƴǱƳƸŧ ǄƲǂǭ ǴǱƘƱƳǷƷ ǜǪƢƲǭ ǻƘǵ
 ƨǽƘƢǱ ǯƘǂǽƗ ǠǾǢƮơƳƗƳ ǯƘǂǱ Ǵŧ ǭǳƘǭ ƷƳ ǧǸǪƮǭ ǯŤǾƾŧƗ ǛƸǆǼǭ ǯƋ ƴǾǩǸơ ƹƗ ƸƢǂǾƛ ǯƘƢƾƛƘơ Ǩǆǝ ǻƘǵ  .ƴǁƘƛ 

ǼǞǁƘŧ Ƿ ǳƳƗƹ ǼǝǸƢƾǭ) ƷǸřĤĦīĪƿǷƷ ǼƱƸƛ ǻǷƷ Ƹƛ (ǧƘǢƢǱƗ ǴǩƳƘǖǭ Ǩƭ ǜǪƢƲǭ ǻƳƴǕ ǻƘǵ-  ƸƢǭƗƷƘř ǼǲǾƛ ǀǾř ƠǡƳ ƷƳ ǀƲř
ǧƴǭ ƘǶǱƋ .ƴǱƳƸŧ ƷƘŧ ǼǽƘǾǮǾǁǸǾƛ ǼǵƗǸƱ ǯŤǾƾŧƗFaster   ǻƗƸƛ ǰǾǲŢǮǵ .ƴǲƢǝƸū ƷƘŨƛ ƗƷǴǾƜǁ ƨǽƘƢǱ ǴƾǽƘǢǭǳƴǵƘǂǭ Ƿ ǳƴǁ ǻƹƘƽ ǻƗ

ǳƹƘƛ ƹƗƿǷƷ ƳƗƳ ǯƘǂǱ ƨǽƘƢǱ .ƴǱƳƸŧ ǳƳƘǞƢƽƗ ǯǷƷƘŧ ǴǱƘƱƳǷƷ ƹƗ ǻƗǧƘǢƢǱƗ ǴǩƳƘǖǭ Ǩƭ ƷƳ ǜǪƢƲǭ ǻƳƴǕ Ǩƭ ǻƘǵ- Ǽǭ ǀƲř ƷƳ ƴǱƗǸơ
ǰǾǲŢǮǵ .ƴǁƘƛ ƸƥǸǭ ǼǽƘǾǮǾǁǸǾƛ ǼǵƗǸƱ ǯŤǾƾŧƗ ƠǒǪǙ ǰǾǮƲơ ƠǡƳ ǯƘǂǽƗ ƿǷƷ Ǵŧ ƴǱƳƗƳ ǯƘǂǱơ ǜǪƢƲǭ ǻƳƴǕ Ǩƭ ǻƘǵ ƟǷƘǞ

                                                             
12 - Misraa 
13 - Vaideliene 
14 - Mihailov 
15 -Sercan 
16 -Evin 
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ǴǾƜǁ ƠǡƳ ǏƘƮǩ ƹƗ ǼǱƗƴǲš ƟȅƳƘǖǭ ƷƳ ǴƢǝƷ ƷƘŨƛ ǼƛƸƪơ ƚǽƗƸǉ ǻǷƷ Ƹƛ ƴǽƘƛ ƠǡƳ ǀǽƗƺǝƗ ǻƗƸƛ ǴŨǪƛ ÛƴǱƷƗƴǱ ƸŬǽƴŨǽ Ƙƛ  ǻƹƘƽ
ǧƘǢƢǱƗ-  .ƳǸǁ ƸƢǂǾƛ ǴƩǸơ ǀƲř  

) ǯƗƷƘŨǮǵ Ƿ ǳƳƗƹƸǡƘƛĤĦīī ƳǷƷƸǵǸū ǼƽƷƸƛ Ǵƛ ( ǴŧǳǸǥ ƹƗǼǭ ǴǮǂšƸƽ ǯƘǥȅ ǻƘǵ ǴǱƘƱƳǷƷ ǼǵƴƛƋ ǀǵƘǥ .ƴǲƢƱƗƳƸř ƳƸǾū ǼǍ ƷƳ
 ƹƗ ǴǱƘƱƳǷƷ Ǵƛ ǻƹƷǷƘǂǥ Ƿ ǼƢǖǲǅ ÛǻƸǶǁ ǻƘǶƛƘƾř ǴǾǪƲơ ǧƘƭ ǰǾǕ ƷƳ Ƿ Ǹƽ Ǥǽ ƹƗ ÛǯƋ ƹƗ ǯǷƺǝƗƹǷƷ ǻƘǶƢǁƗƳƸƛ ƸƥƗ Ƹƛ ƳǸƱ ƸǾƾǭ

Ǹƽ ǔǉǷ ƷƳ ƗƷ ǯƋ ǼǞǾǥ ƠǾǖǉǷ ƸŬǽƳ ǻ ǳƸǍƘƲǭ ǳƳƗƳ ƷƗƸǡ ƠǽƘǶǱ ƷƳ ÛǴǢǎǲǭ ǬƢƾǾƽǸǥƗ Ƹƛ ƸǥƶǩƗ ǟǸǝ ƠǾǖǉǷ ƸǾƥƘơ Ƹƛ ǳǷȆǕ .ƠƽƗ
ƙȅƘơ Ǵƛ ǴǱƘƱƳǷƷ ǰǽƗ ƗǼǩƺǱ  ƳƷƗǷǁƴ ǼǦǽƳǸƱ Ƿ ǳǼǭ ƷƘǮǁ Ǵƛ ǼǩƺǱƗ ǼǪǪǮǩƗ ǰǾƛ ƙȅƘơ ǼūƳǸǩƋ ǳƴǮǕ ǨǭƗǸǕ ƹƗ .ƳǷƷ 

ǸǾƽǸơǸūČĒ )ĥģĤģƸƢǽƸƢƽƗ ǴǩƳƘǖǭ ƫȆǅƗ Ƙƛ (-  ǻƸǾū ƷƘŨƛ Ƙƛ ǻǷ .ƳƸŧ ƳƘǶǲǂǾř ǧǸǪƮǭ ǯŤǾƾŧƗ ǻƹƘƽ ǧƴǭ ǻƗƸƛ ǻƴǽƴƩ ƿǷƷ ƼŚǪǝ
ƸƢǽƸƢƽƗ ƿǷƷ-  ǯŤǾƾŧƗ ƠǒǪǙ ǰǾƛ ƳƷǸƱƹƘƛ ƿǷƷ ǰǽƗ ƳƸŧ ǯƗǸǲǕ ƼŚǪǝ ǴƢǝƸŬǱ ƸǒǱ ƷƳ ƗƷ ǼǩƋ ƳƗǸǭ ǯǸǾƽƗƴǾƾŧƗ ƠƜƾǱ Ƿ ǧǸǪƮǭ

ǴǾƜǁ ƠǡƳ ǫƴǕ ƤǕƘƛ ǰǽƗ Ƿ ÛƠƽƗǼǭ ǻƹƘƽ ǧƴǭ Ƿ ƴǁ ǴƢǝƸū ƸǒǱ ƷƳ ǋƘƜơƷƗ ǰǽƗ ƴǽƴƩ ǧƴǭ ƷƳ .ƳǸǁClosed Streeter–
Phelps system  .ƴǁ ǳƴǾǭƘǱ  

ŪǲǾǩČē ) ǯƗƷƘŨǮǵ ǷĥģĤģǴǾƜǁ Ǵƛ ( ǓƘƜǁƗ ǟǸǝ ǯƘǽƸƩ ƷƳ ǧǸǪƮǭ ǯŤǾƾŧƗ ǻƳƴǕ ǻƹƘƽǼƩǷƸƱ ƹƗ  .ƴǲƢƱƗƳƸř ǰǾš ƷƳ ƴƽ Ŧǽ
ƿǸǂǚǭ ǯƘǽƸƩ ƠǢǾǢƭ ƷƳ ǳƴǁ ǳƳƗƳ ǴǖƽǸơ ǼǉƘǽƷ ǧƴǭ .ƠǁƗƳ ƷƗƸǡ ǻƷƗƳƸƛ ǳƸǶƛ ǌǽƗƸǁ ƷƳ ƴƽ Ƿ ƺǾơ ťǸǱ ƷǸŧƶǭ ƴƽ ƺǽƷƸƽ 

Ǽǭ ǻƹƘƽ ǴǾƜǁ ƗƷ ƴƽ ƺǽƷƸƽǳƳƗƳ ƹƗ ǳƳƘǞƢƽƗ Ƙƛ ǧƴǭ .ƳƸŧ ǔǽƹǸơ ǧƴǭ ǰǽƗ ǻƳƴǕ Ǩƭ .ƴǁ Ǽƪǲƽ ƠƮǅ Ƿ ǼƪǲƽƗǷ ǼơƗƴǵƘǂǭ ǻƘǵ
ǭ ǯŤǾƾŧƗǼǭ ǰǾǾǖơ ƗƷ ƠƽƳ ǰǾǽƘř ƷƳ ƴƽ ǼƩǷƸƱ ǯƘǽƸƩ ǰǾǲŢǮǵ Ƿ ƴƽ ƠƽƳ ȅƘƛ ƷƳ ǧǸǪƮ ǻƗƸƛ ǼƛǸƱ ƷƘǾƾƛ ǻƘǮǲǵƗƷ Ƿ ƳƸŧ

ǴǒƭȆǭ ƷƳ ǓƘƜǁƗ ǟǸǝ ǧǸǪƮǭ ǯŤǾƾŧƗ ǧƸƢǲŧǼǭ ǼǎǾƮǭ Ơƾǽƹ ǻƘǵ .ƴǁƘƛ  

ƷǸř ǻƷƘǆǱƗ  ǯƗƷƘŨǮǵ Ƿ)ĤĦĬģǻƘǵ ǧƴǭ ƳƸƛƷƘŧ Ƿ ǴǖƽǸơ Ƙƛ ǻƗ ǴǱƘƱƳǷƷ ǻƘǵ ǯƘǽƸƩ ǼǽȅƘřƳǸƱ ǼƽƷƸƛ Ǵƛ (  ǴǱƘƱƳǷƷ ǻƗƸƛ ǼǉƘǽƷ
ƢƱƗƳƸř ǯȆǾū ǯƘƢƽƗ ƷƳ ǔǡƗǷ ǯƘƲǾƾřƴǲ .ǯƘǂǽƗ ƴǾƽƷ ǴƪǾƢǱ ǰǽƗ ǴƛƴǱ  ǼƽƷƸƛ  ǻƗƸƛ ǳƳƘǞƢƽƗ ƳƷǸǭ ǻƳƴǕ ǻƘǵ ƿǷƷ ǴǮǵ Ǵŧ

 ƿǷƷ Ǵƛ ƠƜƾǱ ǻƸƢǶƛ ƳƸŨǪǮǕ Ƙǵ ƿǷƷ ǰǽƗ ǻƗ ǴǮǵ Ƿ ƴǱƷƗƳ ƸŬǽƴŨǽ Ƙƛ ǼǮŧ ǛȆƢƱƗ Ƿ ƴǱƷƗƳƷǸƱƸƛ ǼƛǸƱ ƠǡƳ ƹƗ ǼǽȅƘřƳǸƱ
ƸƢǽƸƢƽƗ-ǼǽȅƘřƳǸƱ ƠǾǝƸǑ ƹƗ ǴǖǩƘǎǭ ƳƷǸǭ ǳƹƘƛ ƷƳ ǴǖǩƘǎǭ ƳƷǸǭ ǴǱƘƱƳǷƷ Ǵŧ ƴǁ ǄƲǂǭ ƺǾǱ Ƿ ÛƴǲƢƢǁƗƳ ƼŚǪǝ  ǼƛǸƱ ƷƗƳƷǸƱƸƛ
.ƠƽƗ 

ǴǾƜǁ ǴǲǾǭƹ ƷƳ ǳƴǁ ǫƘƪǱƗ ƟƘǖǩƘǎǭ Ƿ ƟƘǢǾǢƮơ Ǵƛ ǴƩǸơ ƘƛǴǱƘƱƳǷƷ ƙƋ ǼǞǾŧ ǻƘǵƸƢǭƗƷƘř ǻƹƘƽ ǧǸǪƮǭ ǯŤǾƾŧƗ ƸƢǭƗƷƘř ǄƱȅƘƛ Ƙǵ
ƿǷƷ ǌƽǸơǧƴǭ Ƿ Ƙǵǧƴǭ ǰǽƗ ǴǮǵ ƻƘƽƗ Ƿ ǴǽƘř Ǵŧ ƴǁ ǳƴǵƘǂǭ ÛǜǪƢƲǭ ǻƘǵ) ƼŚǪǝ Ƿ ƸƢǽƸƢƽƗ ǻƳƘǶǲǂǾř ƿǷƷ ƘǵĤĬĥĨǼǭ ( .ƴǁƘƛ

ƸǉƘƭ ǠǾǢƮơ ƷƳ ƿǷƷ ǌƽǸơ Ƿ ƴǁ ǴǝƘǉƗ ǧƗǷƹ Ƿ ǀƲř ÛǧƘǢƢǱƗ ǻƘǵƴǲǽƋƸǝ ƼŚǪǝ Ƿ ƸƢǽƸƢƽƗ ǴǾǩǷƗ ǼǉƘǽƷ ǧƴǭ Ǵƛ ƠǒǪǙ ÛǻƳƴǕ ǻƘǵ
ǴǾƜǁ ǧƘšƘǲǽƳ Ƿ ǯƘƲǾƾř ǻƘǵ ǴǱƘƱƳǷƷ ƷƳ ǧǸǪƮǭ ǯŤǾƾŧƗƴǁ ǻƹƘƽ. ƼŚƽ ƸƢǽƸƢƽƗ ǧƴǭ Ƙƛ ƨǽƘƢǱ-  ƼŚǪǝ ŮǱƗƴǾǭ ŭƘǵ ǳƳƗƳ ǨƛƘǢǭ ƷƳ Ƿ

 ƴǁ ŭƷǷƋ ǔǮƩ ǠǾǢƮơ ǰǾǮǵ ŮǍ ǴŧǽƳƸū ǴƾǽƘǢǭ.ƴ   
  
  
  

                                                             
17 - Gotovtsev 
18 - Ling 



٢١ 
 

  

 

ǫǷƳ Ǩǆǝ  

 

ǻƷǸƖơ ǼǱƘƜǭ  
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ĥ-Ĥ ǴǭƴǢǭ  
ǴǱƘƱƳǷƷ ǨǮƮơ ǨƛƘǡ ǻƷƗƶūƷƘƛ ǯƗƺǾǭ ǜǪƢƲǭ ǼǱƘŨǭ Ƿ ǼǱƘǭƹ ǨǭƗǸǕ ǔƛƘơ ƘǵǔƛƘơ Ƿ ƷƘƛ Ɵƴǁ Ƿ ǓǸǱŭƘǵ  Ƿ ǻƳǷƷǷ ǳƴǲǽȅƋ ǰǾǲŢǮǵ

 ǼǎǾƮǭ ǌǽƗƸǁƳǸƱ ǴǱƘƱƳǷƷ ǼǽȅƘřƳǸƱ ƠǾǝƸǑ ƟƘǖǩƘǎǭ ƷƳ .ƠƽƗ ǴǱƘƱƳǷƷǳƳƗƳ ÛƘǵ ƷƳ ǀǽƘř ǻƘǵ ǳƗƸǮǵ Ǵƛ ǼƽƷƸƛ ƠƮơ ǴǢǎǲǭ
ǧƴǭ ǯƗƸǽƴǭ Ǵƛ ŦǮŧ ǻƗƸƛ ƹƘǾǱ ƳƷǸǭ ǼǮŧ ƟƘǕȆǍƗ ÛƘǵƴǲǽƋƸǝ ǻƹƘƽǬǾǮǆơ ƷƳǻƸǾūǼǭ ǰǾǭƘơ ƗƷ ƘǵǲŧƠǾǩƘǖǝ ƷƳ .ƴǧƴǭ ǻƘǵ-

Ǽǭ ǠǾǞǪơ ƸŬǽƴŨǽ Ƙƛ ƘǵƴǲǽƋƸǝ Ǵƛ ǋǸƛƸǭ ǌƛƗǷƷ ÛǻƹƘƽǳƴǲǽȅƋ ƷƘƛ ǰǾƛ ǼǩǸǪǖǭ Ƿ ƠǪǕ ǴǎƛƗƷ ǯƗǸƢƛ Ƙơ ƴǱǸǁ ǴǱƘƱƳǷƷ Ǵƛ ǻƳǷƷǷ ǻƘǵ Ƿ
ǻƗƸƛ .ƳƸŧ ǰǾǾǖơ ƗƷ ƙƋ ƠǾǞǾŧ ƟƗƸǾǾǚơ ǰǾǾǖơ ƼǦǕǨǮǖǩƗ ǨƛƘǡ ƷƘǒƢǱƗ ǴǱƘƱƳǷƷ Ǵƛ ƳǷƷǷ ǳƴǲǽȅƋÛƘǵ ǳƳƘǞƢƽƗ ƹƗ ƴǭǧǻƘǵ ǼǉƘǽƷ 

ǻƷǷƸǉ .ƠƽƗ ǰǽƗ ǧƴǭƘǵ ǴǱ ǯƘǦǭƗ ƘǶǲơ ǀǾř ǼǲǾƛ ƷƘƥƋ ǻƷƗƶūƷƘƛǻƘǵ ǼơƋ ƗƷ ǬǵƗƸǝ ǼǭÛƴǱƹƘƽ ǴǦǪƛ ƠǾǞǾǥ ƙƋ ǨǅƘƭ ƹƗ 

ǼǎǽƗƸǁ Ǵǥ ƷƳ ǴƢǁƶū ǀǽƘř ǳƴǂǱ ǌǽƗƸǁ ǨƦǭ)ƠƽƗ ǼǱƗƸƮƛ ǳƴƛ ƗƷ (Ǭǥ ƺǾǱ ǼǭƴǲǱƗǸơ ǰǾǮƲơ  ǴǽƸǂǱ)ƴǲǱƺƛħīĤǴǭƘǱƸƛ ƠǱǷƘǖǭ Û-
 (ǻƺǽƷ. 

ĥ-ĥ ǼǽȅƘřƳǸƱ  
ǳƸŨǾř Ŧǽ ǼǽƘǱƗǸơ ÛǼǽȅƘřƳǸƱ ǳƴǲǽȅƋ ǯƳǷƳƹ ƷƳ ǼƛƋ ǯƘǵƘǾū ǻƶǚǭ ƳƗǸǭ ÛǼǩƋ ƳƗǸǭ ǀǵƘŧ Ƙǽ Ǜƶƭ ÛƸŬǽƳ ǯƘǾƛ Ǵƛ .ƠƽƗ ƳǸƱ ƹƗ Ƙǵ

ǳƴǲǽȅƋ ƸǽƘƽ ǷǴǱƘƱƳǷƷ ƹƗ ƘǵǼǭ ǳƴǾǭƘǱ ǼǽȅƘřƳǸƱ ÛǯƋ ƷƳ ǰŧƘƽ ǼƢƾǽƹ ǔǭƗǸƩ ƠǾǩƘǖǝ ǴǎƽƗǷ Ǵƛ Ƙǵ ǨƛƘǡ ƳƗǸǭ ÛƴǲǽƋƸǝ ǰǽƗ ǼǍ .ƳǸǁ
Ǵǽƺƪơǳƴǁ ƙƋ ƳƷƗǷ Ǵŧ ǻƗǫƺǾǱƘūƷƗǷƸŨǾǭ ǌƽǸơ ƨǽƷƴơ Ǵƛ ƴǱƗǼǭ ǀǵƘŧ ƙƋ ǼūƳǸǩƋ Ƿ ǳƴǁ ǛƸǆǭ Ƙǵ Ǵŧ ǼơƷǸǅ ƷƳ .ƴƛƘǽ
ǳƴǲǽȅƋ ƗƷ ƳǸƱ ƙƋ ÛƳǸǂǱ ƳƷƗǷ ƠƽƳ ǰǾǽƘř ƸǾƾǭ ƷƳ ǻƸŬǽƳ ǻƘǵ Ƙǽ Ǵǽƺƪơ ǨƛƘǡƸǾǙ ǼǩƋ ƟƘƜǾŧƸơ Ƹƛ ƴǲǽƋƸǝ ǰǽƗ .ƳƸŧ ƴǵƗǸƱ ǀǽȅƘř

.ƠƾǾǱ ǧƘǮǕƗ ǨƛƘǡ ƟƗƺǪǝ  

č-č -Č ǴǱƘƱƳǷƷ ǼǽȅƘřƳǸƱ Ƹƛ ƷƗƶū ƸǾƥƘơ ǨǭƗǸǕ ǼƽƷƸƛ Ƿ ǼǽƘƽƘǲǁƘǵ  
ƠǪǕ ǴǎƛƗƷ ƠƱƘǲǁ- ǳƴǲǽȅƋ ǻƷƗƶūƷƘƛ Ƿ ǴǱƘƱƳǷƷ ƙƋ ƠǾǞǾŧ ǰǾƛ ǼǩǸǪǖǭƳǸƱ ƠǾǝƸǑ ǰǾǾǖơ ǻƗƸƛ ǫƹȅ ƟƘǭƗƴǡƗ ǰǾǩǷƗ ƹƗ Ƙǵ ǼǽȅƘř

ǼūŤǽǷ Ƿ ƘǭƳ ÛǀǽƘǮǾř ǯƘǭƹ ÛƚǾǁ ÛǠǮǕ ÛǯƘǽƸƩ ƠǕƸƽ ÛǼƛƳ ƴǲǱƘǭ ǼŨǽƺǾǝ ǜǪƢƲǭ ǨǭƗǸǕ ǔƛƘơ ÛǴǎƛƗƷ ǰǽƗ .ƠƽƗ ǴǱƘƱƳǷƷ Ŧǽ ǻƘǵ
ǼǽƘǾǮǾǁ- ǼūŤǽǷ ǰǽƗ Ƹƛ ǳǷȆǕ .ƠƽƗ ǼǵƳƗǸǵ Ƿ ƺƢǲƽǸƢǝ ÛǼǵƗǸƱ ǯŤǾƾŧƗ ƴǲǱƘǭ ǼƢƾǽƹǀǲŧƗǷ ǓǸǡǷ ƯƸǱ ÛƘǵ ƴǽƘƛ ƺǾǱ ǜǪƢƲǭ ǻƘǵ

 ƴǭ ǴǎƛƗƷ ǰǽƗ ǰǾǾǖơ ƷƳ ǳƷƘǮǁ ǴǽƸǂǱ)ƳƸǾŬƛ ƷƗƸǡ ƸǒǱħīĤǴǭƘǱƸƛ ƠǱǷƘǖǭ Û ǯƘǮǵ Ǵƛ ƙƋ ƷƘǒƢǱƗ ǨƛƘǡ ƠǾǞǾŧ ÛƳƷƗǸǭ ǼǊǖƛ ƷƳ .(ǻƺǽƷ
ǳƹƗƴǱƗǳƴǲǽȅƋ ǻƷƗƶūƷƘƛ Ǵƛ Ǵŧ ǻƗǀǲŧƗǷ ƯƸǱ Ǵƛ ÛƠƽƗ ƻƘƾƭ ƘǵǼǭ ƻƘƾƭ ƺǾǱ ƘǵżƘǆƲǂǭ ƸǭƗ ǰǽƗ .ƴǁƘƛ ǀǲŧƗǷ Ƙƛ ǴǎƛƗƷ ƷƳ ǻƘǵ

BOD-DO ǾƥƘơ ƠƮơ ǧǸǪƮǭ ǯŤǾƾŧƗ ƠǒǪǙ ǯƋ ƷƳ ǴŧǀǲŧƗǷ Ƹ ǌƽǸơ ǯŤǾƾŧƗ ǛƸǆǭ ǻƘǵBOD ǯŤǾƾŧƗ Ƿ ƸǞƾǝ ÛƟƗƸƢǾǱ Û
ǀǲŧƗǷ ƺǾǱ Ƿ ƙǸƽƷ ǼǵƗǸƱǼǭ ǟƳƘǅ ÛƠƽƗ ǯŤǾƾŧƗ ǰǾǭƘơ ǻƘǵ ƷƘƛ ǧƘǢƢǱƗ Ƿ ǧƗǷƹ ǻƘǵƴǲǽƋƸǝ Ƹƛ Ǵŧ ǼǪǭƗǸǕ ǼǪŧ ƷǸǍ Ǵƛ .ƴǁƘƛ

ǳƴǲǽȅƋǼǭ ǰǾǾǖơ ǧǸǪƮǭ ǯŤǾƾŧƗ Ƹƛ ƗƷ ƘǵƴǲǽƋƸǝ ǰǽƗ ƸǾƥƘơ Ƿ ǳƳǸƛ ǬŧƘƭ ǴǱƘƱƳǷƷ ƷƳ ƘǵƘǁ Ûƴǲǲŧ Ƿ ƷƗƴǢǭ Ǵƛ ǋǸƛƸǭ ǨǭƗǸǕ Ǩǭ
ǳƴǲǽȅƋ ǧƘǢƢǱƗ Ƿ ǳƴǱƸǽƶř ƙƋ ǼŨǽţǸǩǷƷƴǾǵ ǌǽƗƸǁ ÛǳƴǲǽȅƋ ǔƛƘǲǭ ǻƸǽƶřƸǾǾǚơ .ƠƽƗ ǴǱƘƱƳǷƷ ƷƳ Ƙǵ  

ĥ-ĥ -Ĥ-Ĥ ǼūŤǽǷ ǳƴǲǽȅƋ ǔƛƘǲǭ ǻƘǵ  
ǔƛƘǲǭ ǴǎǢǱǻƗ Ƿ ǴǎǢǱƸǾǙǻƗǼǦǽ : ƹƗ ƟƘǭƗƴǡƗ ǬǶǭ ƷƳ ǧƴǭǻƹƘƽ ƠǾǞǾǥ ƙƋ ƷƳ Ƭǎƽ ǴǉǸƭ ƺǽƸƛƋ Ƿ Ƙǽ ÛǴǱƘƱƳǷƷ 

ǼǽƘƽƘǲǁ ǔƛƘǲǭ ǓǸǱ ǳƴǲǽȅƋ Ƿ ƷƘƛ ǯƋƘǵ .ƠƽƗ ǳƴǲǽȅƋƘǵ ǰǦǮǭ ƠƽƗ ƹƗ Ǥǽ ǨƮǭ ǄƲǂǭ ƴǲǱƘǭ ǴǩǸǩ ǼƩǷƸƱ ǴǾǞǆơ ǴǱƘƱǻƘǵ 

ƙȆǉƘǝ ǻƸǶǁ ǼƢǖǲǅ Ƿ ƳƷƗǷ ǴǱƘƱƳǷƷ ÛƴǱǸǁ Ǵǥ ƷƳ ǰǽƗ ƟƷǸǅ ǔƜǲǭ ǴǎǢǱǻƗ  Ǵƛ ƘǶǱƋ ǟȆǍƗ Ǽǭ.ƳǸǁ ǔƜǲǭ ƫȆǎǅƗ ǴǎǢǱƸǾǙ-

ǻƗ ǻƗƸƛ ǻƳƷƗǸǭ ƠƽƗ ǻƷƗƶūƷƘƛ Ǵǥ ƹƗ Ƭǎƽ ǴǉǸƭ ƺǽƸƛƋ ƷƳ ǳƸƢƾū ǼǱƘǦǭ ǼǖǾƽǷ ƷƳ ƴǲǱƘǭ ǴǱƘƱƳǷƷ ƙƘǱƗǷƷ ǻƹƷǷƘǂǥ 

ǫƘƪǱƗ Ǽǭ.ƳǸǁ ǔƛƘǲǭ ǴǎǢǱƸǾǙǻƗ ƸŬǽƳ ǬǶǭ ǨǭƘǁ ƠǂǱ ƹƗ ƙƋǻƘǵ ÛǼǲǾǭƹƸǽƹ ƠƾǂǱ ǻƸǞƾǮơƗ Ƿ ǼūƳƹƗǸǵ ǼǖǾƜǍ Ūǲƽ Ƿ 
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ǣƘƱ .ƠƽƗ ǫƺǾǱƘǦǭǻƘǵ ǼơǷƘǞƢǭ Ƹƛ ǰǽƗ ǷƳ ǔƜǲǭ ǓǸǱ ǼūƳǸǩƋ ǬǥƘƭ ƠƽƗ Ǵǥ ƚƩǸǭ ƷƘƥƋ ǼơǷƘǞƢǭ Ƹƛ ƠǾǞǾǥ ǻƘǶƛƋ ǳƴǱƸǽƶř 

ǼǭƳǸǁ. ǯƗƺǾǭ ǻƷƗƶūƷƘƛ ǴǎǢǱǻƗ ƹƗ ǴǾǞǆơ ǴǱƘƱǻƘǵ ƙȆǉƘǝ Ƿ ǴǦƜǁǻƘǵ ƙȆǉƘǝ)ƚǥƸǭ Ƿ ƙƘǱƗǷƷ (ǻƸǶǁ ƗƷ ǼǭǯƗǸơ ƹƗ 

ƧƷƴǲǭ ƟƘǕȆǍƗ ƷƳ ƿƷƗƺūǻƘǵ ǀǽƘř ǴǾǪƲơ ƙƘƾř Ƿ ƺǾǱ ƿƷƗƺūǻƘǵ ǳƘŬǂǽƘǭƹƋǻƘǵ ǰǽƗ ƟƘƾǾƽƘơ ǰǾǾǖơ .ƳƸǥ ƷƳ ƸƦǥƗ ǰǽƗ 

ƿƷƗƺūÛƘǵ ǋǸƛƸǭ ƟƘǕȆǍƗ Ǵƛ ǳƴǲǽȅƋǻƘǵ ǛƷƘǖƢǭ  ƴǲǱƘǭBODÛǣƘǾǱǸǭƋ Û ÛǯţǷƸƢǾǱ ƟƗƴǭƘƩ Ǩŧ ǠǪǖǭ Ƿ ǻƘǶǽƸƢǥƘƛ ǫƸǞǾǪǥ 

ƧƷƳ ǳƴǁ .ƠƽƗ ǴǾǞǆơ ƷƳ ǴǱƘƱǼǽƘǵ Ǵǥ ǻƘǵƴǲǽƗƸǝ Ǜƶƭ ƳƗǸǭ ǻƶǚǭ ƴǲǱƘǭ ƸǞƾǝ ƷƳ ƘǶǱƋ ƳǸƩǷ ƳƷƗƴǱ ǨƦǭ) ǴǾǞǆơ Û(ǴǽǸǱƘƥ 

ƟƘǕȆǍƗ ǋǸƛƸǭ Ǵƛ Ǩǥ ƸǞƾǝ Ƙǽ Ƿ ƟƘǞƾǝ ǳƹƗƴǱƗǻƸǾū ǼǮǱ.ƳǸǁ ƷƳ ǰǽƗ ǴǱǸū ÛƳƷƗǸǭ ǳƹƗƴǱƗǻƸǾū ǰǽƗ ǨǭƗǸǕ ƴǽƘƛ ƷƳ ǴǭƘǱƸƛ 

ǀǽƘř ƠǾǞǾǥ ƙƋ ǴǱƘƱƳǷƷ ǳƴǱƘƪǲū ǻƷƗƶūƷƘƛ .ƳǸǁ ǔƛƘǲǭ ǴǎǢǱƸǾǙǻƗ ǳƴǲǽȅƋƘǵ Ǵƛ ǴǱƘƱƳǷƷƘǵ ƹƗ ǠǽƸǍ ƙƘǱƗǷƷ ǼƮǎƽ ƷƳ 

ǴǉǸƭ ƺǽƸƛƋ ƟƷǸǅ Ǽǭ.ƳƸǾū ǓǸǱ ǻƸƛƷƘǥ ǰǾǭƹ ǼūŤǽǷ ǷǻƘǵ ǼǦǾǩǷƷƴǾǵ ǴǉǸƭ ƺǽƸƛƋ ƹƗ ǨǭƗǸǕ ǰǾǾǖơ ǳƴǲǲǥ ǯƗƺǾǭ 

ǻƷƗƶūƷƘƛ ǴǎǢǱƸǾǙǻƗ Ǵƛ Ǽǭ ǴǱƘƱƳǷƷ.ƴǲǁƘƛ ƴǱǷƷ ƹƗƷƳ ǨŬǲƩ ƟƴǭǼǽƗƳƹ Ƿ ƸǾǾǚơ ǻƸƛƷƘǥ Ǵƛ ÛǻƹƷǷƘǂǥ ǻƸǶǁ Ƿ ǴǭǸƭ ÛǻƸǶǁ 

ƤǕƘƛ ƳƘƪǽƗ ƟƗƸǾǾǚơ ǳƴǮǕǻƗ ƷƳ ǻƷƗƶūƷƘƛ ǴǎǢǱƸǾǙǻƗ Ǵƛ ǴǱƘƱƳǷƷǼǭ Ƙǵ.ƳǸǁ Ƙƛ ǻƘǢơƷƗ ǣƷƳ ƠǾǮǵƗ ǨǽƘƾǭ ǼūƳǸǩƋ ǼǁƘǱ ƹƗ 

ǰǽƗ ǓǸǱ ǻƷƗƶūƷƘƛ ƷƳ ÛǯƘǶƩ ƟƘǭƗƴǡƗ ǜǪƢƲǭ ƠǽƸǽƴǭ ǻƸǶǁ Ƿ ƠǶƩ ǻƹƷǷƘǂǥ ǀǵƘǥ ǻƷƗƶūƷƘƛ ǳƴǲǽȅƋƘǵ ƹƗ ǰǽƗ ǔƛƘǲǭ 

ǳƳƸƢƾū ÛƳƘǶǲǂǾř ǼƽƷƸƛ Ƿ ƗƸƩƗ ǳƴǁ .ƠƽƗ Ǵƛ ǻƸǾūƷƘǥ ǰǽƸƢǶƛ ƟƘǭƗƴǡƗ ǼƢǽƸǽƴǭ Ƭǎƽ ƷƳ ǴǉǸƭ ƺǽƸƛƋ ǻƗƸƛ ǀǵƘǥ 

ǻƷƗƶūƷƘƛ ǴǎǢǱƸǾǙÛǻƗ ǰǽƸƢǮǶǭ ǻŤơƗƸƢƽƗ ƠǽƸǽƴǭ ƠǾǞǾǥ ǔƛƘǲǭ ƙƋ ƠƽƗ. ǰǽƴǲš ƿǷƷ ǧƴǭǻƹƘƽ ǻƗƸƛ ǰǾǮƲơ ǻƷƗƶūƷƘƛ ƹƗ 

ǔƛƘǲǭ ǴǎǢǱƸǾǙǻƗ ǰǽǷƴơ ǳƴǁ .ƠƽƗ ƸūƗ Ǵš ǰǽƗ ƿǷƷƘǵ ƷƳ ƹƘǙƋ Ǵƛ ǰǾǮƲơ ƷǸǒǲǭ ǯƗƺǾǭ ǻƷƗƶūƷƘƛ ǳƴǲǽȅƋ ƹƗ ǴǉǸƭ ƺǽƸƛƋ Ƿ 
ǰǾǭƘơ ǳƳƗƳǻƘǵ ƳƷǸǭ ƹƘǾǱ ǧƴǭǻƘǵ ǻƷƘƪǭ ǼƛƋ ǳƴǱƸǽƶř Ǵƛ ƳǸƩǷ ǳƴǭƋ ÛƠƽƗ ƼǱƗţƋ ǰǦǩ ƠǑƘǞƭ ǌǾƮǭ Ơƾǽƹ ƘǦǽƸǭƋ ƷƳ 

 ǴǭƘǱƸƛTMDLƳƸƛƷƘǥ Û ǰǽƗ ǧƴǭƘǵ ƗƷ Ǵƛ ǰǽǷƴơ Ƿ ǼƛƘǽƹƷƗ ǴǞǩǸǭǻƘǵ ǜǪƢƲǭ ǴǭƘǱƸƛƠǽƸǽƴǭ ǻƘǵ ǴǉǸƭ ƺǽƸƛƋ ƿƸƢƾū ǳƳƗƳ 

.ƠƽƗ Ƙƛ ǴƩǸơ Ǵƛ ǴǦǲǽƗ ǌǽƗƸǁ ǬǾǮǆơǻƸǾū ƷƳ ǴǭƘǱƸƛ ǻƘǵTMDL ǴǮǵ ƷƳ ǴǉǸƭǻƘǵ ǯƘƾǦǽ ƺǽƸƛƋ ÛƠƾǾǱ ǼǊǖƛ ƹƗ ǧƴǭƘǵ 

ǻƗƸƛ ǼǊǖƛ ƹƗ ǌǽƗƸǁ ƙǸǪǎǭƸơ .ƴǲƢƾǵ ƹƗ ƴǭǧǻƘǵ ǳƳƘƽ ƷƳ ǼƛƘǽƹƷƗǻƘǵ ǴǾǩǷƗ Ƿ ǴǭƘǱƸƛ ǻƺǽƷ Ǽǭ ǳƳƘǞƢƽƗÜƳǸǁ ƷƳ ǼǩƘƭ Ǵǥ 

ƴǭǧǻƘǵ ǴǾƜǁǻƹƘƽ ǼǪǾǆǞơ ƷƳ ǼǖǡƗǸǭ Ǵǥ ǰǾǾǖơ ǼǱƘƜǭ ǼƭƗƸǍ Ƙǽ ǼƛƘǽƹƷƗ ǴǭƘǱƸƛǻƘǵ ǼƢǽƸǽƴǭ ƸǒǱƴǭ ǳƳƘǞƢƽƗ ÛƠƽƗ ǼǭƴǱǸǁ. 
ƸŬǽƳ ǔƛƘǲǭ ǴǎǢǱƸǾǙǻƗ ƸƥǸǭ Ƹƛ  ǴǭƘǱƸƛTMDL ǨǭƘǁ ƠǂǱ ƙƋ ÛǼǲǾǭƹƸǽƹ ƠƾǂǱ ƹƗ ÛƸǞƾǮơƗ Ƿ ǼūƳƹƗǸǵ ǼǖǾƜǍ Ūǲƽ Ƿ 
ǣƘƱ .ƠƽƗ ǧƸƢǲǥ ǰǽƗ ǔƛƘǲǭ Ǵƛ ǼūƳƘƽ ǯƘǦǭƗ Ƹǽƶř ƠƾǾǱ Ƿ ƷƳ ǌǽƗƸǁ ÛǼǖǾƜǍ ǰǽƗ ǔƛƘǲǭ ƠǒǪǙǻƘǵ ǴǽƘř ƷƳ ǴǱƘƱƳǷƷ ƗƷ 

ǨǾǦǂơ Ǽǭ.ƴǲǵƳ ǫƘŬǲǵ ƷƳ  ǰǾǾǖơTMDLǔƛƘǲǭ Û ƸǾǙ ǨƛƘǡ ǧƸƢǲǥ Ƿ ǯƗƺǾǭ ǻƷƗƶūƷƘƛ ƘǶǱƋ ƴǽƘƛ ǼǽƘƽƘǲǁ ǳƴǁ Ƙơ ƠǾǝƸǑ 

ǼǽȅƘřƳǸƱ ƳǸƩǸǭ ǴǱƘƱƳǷƷ ƗƷ ǰǾǾǖơ ǯƗǸƢƛ .ƳƸǥ ǻƘǵƴǲǽƗƸǝ ǼūƳƹƗǸǵ Ƿ ǧȆƮǱƗ ƟƘƜǾǥƸơ ƳǸƩǸǭ ƷƳ Ūǲƽ Ƿ ÛǣƘƱ ǫƺǾǱƘǦǭ-

ǻƘǵ ǼǖǾƜǍ ƴǲƢƾǵ Ǵǥ ƴǽƘƛ Ǵƛ ǯƗǸǲǕ ǔƛƘǲǭ ǨƛƘǡ ƸǾǙ ǧƸƢǲǥ ƷƳ ƸǒǱ ǴƢǝƸū ƠƾǂǱ .ƴǱǸǁ ƹƗ ƸǞƾǮơƗ Ƙơ ǻƴƭ ǼǁƘǱ ƹƗ ƠǾǩƘǖǝǻƘǵ 

ǼƢǖǲǅ Ƿ ǴǖƽǸơǻƗ ƷƳ ǴǢǎǲǭ Ƙǽ ƷƳ Ƭǎƽ ǼǪǭ ƹƗ .ƠƽƗ ǰǽƗ ÛǷƷ ǧƸƢǲǥ ǰǽƗ ǔƛƘǲǭ ƷƳ Ǥǽ ǴǢǎǲǭ ǃƘƱ Ƿ Ƙǽ ǼƢƭ ƷƳ Ǩǥ ǴǉǸƭ 

ƺǽƸƛƋ Ƹǽƶř ǯƘŨǭƗ ƠƾǾǱ Ƿ żȅǸǮǖǭ ƴǽƘƛ ƷƳ ǴǭƘǱƸƛǻƘǵ ǴǢǎǲǭǷ ǻƗ ǼǪǭ ƷƳ ƸǒǱ ǴƢǝƸū ǬǶƽ .ƳǸǁ ǻƘǶƛƋ ǼǲǾǭƹƸǽƹ ƷƳ ǻƷƗƶūƷƘƛ 

ǴǎǢǱƸǾǙÛǻƗ ƷƳ ǼơƷǸǅ Ǵǥ ǰǽƗ ǔƛƘǲǭ ǳƳǸǩƋ ÛƴǲǁƘƛ ƹƗ ƠǾǮǵƗ ǼǅƘƱ ƷƗƳƷǸƱƸƛ .ƠƽƗ Ǵƛ ǼǪǥ ƷǸǍ Ƙƛ ǴƩǸơ Ǵƛ ǰǽƗ Ǵǥ ƙƋǻƘǵ 

ǼǲǾǭƹƸǽƹ Ƙƛ ƟȆǾǦǂơ ǰǾǭƹ ǼƢƱƘǲǁ ǼǖǾƜǍ ƷƳ ƻƘǮơ ÛƴǲƢƾǵ ƠǂǱ ƙƋ ǻǷƘƭ ƟƘƜǾǥƸơ ǼǁƘǱ ǼūƳƹƗǸǵ ƹƗ Ƿ ǧȆƮǱƗ ǼǖǾƜǍ 

ǰǽƗ ǴǽȅƘǵ ƷƳ ǻƳƷƗǸǭ Ǵǥ ƙƋ ǼǲǾǭƹƸǽƹ ǳƳǸǩƋ ÛƴǁƘƜǱ ƴǽƘƛ Ǵƛ ǯƗǸǲǕ ƊƺƩ ƸǾǙ ǨƛƘǡ ǧƸƢǲǥ ǔƛƘǲǭ ǴǎǢǱƸǾǙƷƳ ǻƗ ƸǒǱ ǴƢǝƸū .ƳǸǁ 

ƠǂǱ ƙƋǻƘǵ ǼǲǾǭƹƸǽƹ ǳƳǸǩƋ Ǵƛ ǻƘǶƛƋ ǼƮǎƽ ǴǙƴǙƳ ǼǮǶǭ ƠƽƗ Ǵǥ ǼǽƘƽƘǲǁ ǔƛƘǲǭ ǼūƳǸǩƋ Ƿ ǳƴǲǽȅƋƳǸƩǸǭ ǻƘǵ ƷƳ ƘǶǱƋ 

Ƿ ƺǾǱ ǼƛƘǽƹƷƗ ǯƗƺǾǭ ǴǾǪƲơ ƗƷ ƙƘƪǽƗ Ǽǭ)ƴǲǥEPA, 1997.(  

ĥ-ĥ -Ĥ-ĥ ǻƷƗƶūƷƘƛ ǨƮǭ 
ǧǸǍ ƷƳ ǼŨǽţǸǩǸŧƗ ƷƘƢƱƘƽ ǫǷƗƴǭ ƸǾǾǚơ Ǵƛ ǴƩǸơ Ƙƛ ƹƗ ŮƱƸƛ ǴǱƘƱƳǷƷ Ƙǵ .ƳƷƗƳ ǳƴǲǽȅƋ ƳǷƷǷ ǨƮǭ Ǵƛ ǼŬƢƾƛ ǻƷƗƶūƷƘƛ ƸǾƥƘơ ǯƗƺǾǭ Û

Ǽǭ ǴǱƘƱƳǷƷ ǜǪƢƲǭ ǋƘǢǱ ƷƳ ǻƷƗƶūƷƘƛ ƹƗ ǼǶƛƘǂǭ ǯƗƺǾǭ ÛƸŬǽƳ ǯƘǾƛ Ǵƛ ƹƗ .ƴǁƘƛ ǴƢǁƗƳ ǴǱƘƱƳǷƷ ƙƋ ƠǾǞǾŧ Ƹƛ ǼơǷƘǞƢǭ ƸǾƥƘơ ƴǱƗǸơ



٢۴ 
 

 ƷƳ ǫƹȅ ƟƘǭƗƴǡƗ ǰǾǩǷƗ ƹƗ ǴǱƘƱƳǷƷ ƸǾƾǭ ƷƳ ǼǽȅƘřƳǸƱ ƠǾǝƸǑ ǴǖǩƘǎǭ ǷƷ ǰǽƗǳƴǲǽȅƋ ǻƗƸƛ .ƠƽƗ ƹƘƪǭ ǻƷƗƶūƷƘƛ ǯƗƺǾǭ ǼƽƷƸƛ-

Ǵǽƺƪơ Ƿ ǀǲŧƗǷ ǯƘŨǭƗ Ǵŧ ǼǽƘǵ Ƿ  ƠǾǞǾŧ ƸǾǾǚơ ǯƗƺǾǭ Ƹƛ ǻƳƘǽƹ ƸǾƥƘơ ǻƷƗƶūƷƘƛ ǨƮǭ ÛƳƷƗƴǱ ƳǸƩǷ ǴǱƘƱƳǷƷ ǨƱƗƳ ƷƳ ƘǶǱƋ ǨǽƴƜơ
 .ƠǁƗƳ ƴǵƗǸƲǱ  

ĥ-ĥ -Ĥ-Ħ ǻƷƗƶūƷƘƛ ǯƘǭƹ  
ƠǾǞǾŧ ǀǵƘŧ ǯƗƺǾǭ ǳƴǲǲŧ ǰǾǾǖơ ǨǭƗǸǕ ƹƗ ÛǳƴǲǽȅƋ ƷƘƛ ǴǾǪƲơ ǯƘǭƹ  ǯƘǵƘǾū ƠǾǖǮƩ ƸūƗ ǧƘƦǭ ǻƗƸƛ .ƠƽƗ ǳƴǲǽȅƋ ǻƷƗƶūƷƘƛ ƹƗ ǼǁƘǱ

 ǴǱƘƱƳǷƷ ƙƋ ǻƘǭƳ .ƠǁƗƳ ƴǵƗǸƱ ƙƋ ƠǾǞǾŧ Ƹƛ ǼơǷƘǞƢǭ ƸǾƥƘơ ƚǁ Ƙǽ ƹǷƷ ƷƳ ǳƴǲǽȅƋ ǴǾǪƲơ ÛƴǁƘƛ ƳƘǽƹ ǴǱƘƱƳǷƷ ǨƱƗƳ ǻƺƢǲƽǸƢǝ
ǀǲŧƗǷ ƯƸǱ Ƹƛ ƸƥǸǭ ǨǭƗǸǕ ƹƗ ƺǾǱƘŨǭ Ƿ ǯƘǭƹ ǋƘƜơƷƗ Ǵƛ ǴƩǸơ Ƙƛ Ǵŧ ƠƽƗ ǨǽƴƜơ Ƿ Ǵǽƺƪơ ǻƘǵ ƸƥƘƢǭ ƠǝƘƾǭ ÛǯƘǽƸƩ ƠǕƸƽ ǠǽƸǍ ƹƗ ǯ

 .ƳǸƛ ƴǵƗǸƱ ƟǷƘǞƢǭ ǜǪƢƲǭ ǻƘǵƘǭƳ ƷƳ ǃƘƱ ǻƷƗƶūƷƘƛ ǯƗƺǾǭ Ŧǽ ƹƗ  

ĥ-ĥ -Ĥ-ħ  ǻƷƗƶūƷƘƛ ǳǸǾǁ  
Ǽǭ ǴǾǪƲơ ǳǸǾǁ ƚƾƭ Ƹƛ ƙƋ ƠǾǞǾŧ Ƹƛ ǼơǷƘǞƢǭ ƷƘƥƋ ÛǻƷƗƶūƷƘƛ ƹƗ ǼǆƲǂǭ ǯƗƺǾǭ ǻƗƸƛ ƷƘƛ ǴǾǪƲơ ÛǧƘƦǭ ǻƗƸƛ .ƠǁƗƳ ƷƘǒƢǱƗ ǯƗǸơ

Ǽǭ ƗƷ ǴǱƘƱƳǷƷ Ǵƛ ǳƴǲǽȅƋǼǭ Ƙǽ ƳƗƳ ǫƘƪǱƗ ǴǎǢǱ Ŧǽ ƷƳ ǯƗǸơ .ƳƸŧ ǔǽƹǸơ ǴǱƘƱƳǷƷ ƹƗ ǼǅƘƱ ƠǝƘƾǭ ǧǸǍ ƷƳ ƗƷ ǻƷƗƶūƷƘƛ ǯƗǸơ
Ǽǭ ÛǄƲǂǭ ǯƘǭƹ Ɵƴǭ Ŧǽ ƷƳ ǻƷƗƶūƷƘƛ ƹƗ ǼǆƲǂǭ ǯƗƺǾǭ ǻƗƸƛ ǰǾǲŢǮǵ ǼǎǾƮǭ ǌǽƗƸǁ ƠǾǖǉǷ Ƙƛ ƚƽƘǲƢǭ ƗƷ ǻƷƗƶūƷƘƛ ǯƗǸơ

ǴǭƘǱƸƛżȆƦǭ Ƿ ƳƸŧ ǻƺǽƷ ǳƴǲǽȅƋ ƳǷƷǷ ǻƘƪƛǯƘǮǵ ÛƠǕƘƽ Ŧǽ ƷƳ Ƙǵ ǴǱƘƜǁ Ŧǽ ƷƳ ƗƷ ǳƴǲǽȅƋ ǯƗƺǾǭ ǰǽƗ .ƳƸŧ ǴǾǪƲơ ǴǱƘƱƳǷƷ Ǵƛ ƹǷƷ
ǳƸǶƛ ǯƘŨǭƗ ÛƳƸŨǪǮǕ ǳǸǾǁǼǭ ǬǵƗƸǝ ƗƷ ǴǱƘƱƳǷƷ ǼǽȅƘřƳǸƱ ǯƗǸơ ƹƗ ƸƢǂǾƛ ǻƷƗƳƸƛ)ƳƹƘƽChapra, 1997 .(  

ĥ-ĥ -Ĥ-Ĩ ǳƴǲǽȅƋ ƷƘƛ ǓǸǱ  
ǳƴǲǽȅƋ ǻƷƗƶūƷƘƛ ƠƮơ ǴǱƘƱƳǷƷ ƙƋ ƠǾǞǾŧ Ƹƛ ƸƥǸǭ ǨǭƗǸǕ ǰǽƸƢǮǶǭ ƹƗ ǼŨǽǾǪƛƘǡ ÛƘǵǳƴǲǽȅƋ ǻƸǽƶř Ǵǽƺƪơ Ơ Ƙƛ ƘǶǱƋ ǻƷƘūƹƘƽ Ƿ Ƙǵ
ǳƴǲǽȅƋ ÛƻƘƽƗ ǰǽƗ Ƹƛ .ƠƽƗ ǴǱƘƱƳǷƷ ǻƷǸǱƘƩ ǔǭƗǸƩ Ƿ ǼǵƘǾū ǔǭƗǸƩǴǽƺƪơ ƴǽƘƛ Ƙǵ ƹƗ ǼǁƘǱ ƊǸƽ ƸǾƥƘơ ǯƗƺǾǭ ǯƗǸƢƛ Ƙơ ǳƳǸƛ Ƹǽƶř

 .ƴǱƘƽƷ ǨǡƗƴƭ Ǵƛ ƗƷ ǻƷƗƶūƷƘƛ  

ĥ-ĥ -Ĥ-ĩ  ǼŨǽţǸǩǷƷƴǾǵ Ƿ ǼƽƘǲǁƗǸǵ ǨǭƗǸǕ  
ƸƥƗ ǼǖǉǸǭ Ǥǽ ǻƷƗƶūƷƘƛ ǔƛƘơ ǯƗƺǾǭ ǼƜƾǱ ƷƘƛ ǳƴǲǽȅƋ Ƿ ǳƴƛ ǴǱƘƱƳǷƷ ǼǽȅƘřƳǸƱ .ƠƽƗ ǔƛƘơ ǳƴǲǽȅƋ ǌǽƗƸǁ ǳƴƛ)ǼǦǽţǸǩǷƷƴǾǵ 

Û(ǴǱƘƱƳǷƷ ǼūŤǽǷǻƘǵ ǨǮƭ Ƿ ǧƘǢƢǱƗ Ƿ ƠǾǞǾǥ ǴǽƘř ǴǱƘƱƳǷƷ .ƠƽƗ Ǵƛ ǰǾǮǵ ÛƸǍƘƱ ƟƗƸǾǾǚơ ǼǪǆǝ Ƿ ƟƗƸǾǾǚơ ǼǁƘǱ ƹƗ ǴǖǡƗǷ 

ƿƷƘƛ ƷƳ ǻţǸǩǷƷƴǾǵ ǴǉǸƭ ƺǽƸƛƋ Ƿ ƺǾǱ ǼūŤǽǷǻƘǵ ǔǮƪơ Ƿ ǴƢƾǁ ǯƴǁ ǳƴǲǽȅƋ ǼǭƴǱƗǸơ ƟƗƸǾƥƘơ ǼơǷƘǞƢǭ ǼǪǾƱ Ƹƛ ƠǾǞǾǥ 

ƙƋ ǳƴǱƸǽƶř ƷƳ ǰǾƭ Ƿ ǴǪǅƘǝȆƛ ƴǖƛ ƹƗ Ƹǵ ǴǖǡƗǷ ƿƷƘƛ ǴƢǁƗƳ .ƴǁƘƛ ƷƳ ǔǡƗǸǭ ǼūƴǱƷƘƛ Ǵǥ ǳƴƛ ǯƘǽƸƩ ǴǱƘƱƳǷƷ żȅǸǮǖǭ ƳƘǽƹ 

ǼǭÛƳǸǁ ǧƘǢƢǱƗ Ƿ ƠǾǝƸǑ ǼǽȅƘřƳǸƱ ƺǾǱ ǀǽƗƺǝƗ Ǽǭ.ƴƛƘǽ Ƙƛ ǰǽƗ ÛƳǸƩǷ Ǵơ ǼǲǾǂǱ Ƿ ǼŬƢǁƘƜǱƗ ǳƴǲǽȅƋƘǵ ƷƳ ǜǥ ǴǱƘƱƳǷƷ ǯƘǦǭ Ƿ 
ƘǵǽǼ Ƙƛ ƠǕƸƽ ǼƜƾǱ ÛƸƢǮǥ ǼǭƴǱƗǸơ ǯŤǾƾǥƗ ǼǵƗǸƱ ƷƳ ǰǽƗ ǋƘǢǱ ƗƷ Ǵƛ ƴƭ ǼǱƗƸƮƛ .ƴǱƘƽƸƛ ƷƳ ǼǖǡƗǸǭ Ǵǥ ǬǶƽ ǼƜƾǱ 

ǔƛƘǲǭ ǻƷƗƶūƷƘƛ ǴǎǢǱƸǾǙǻƗ ǨƛƘǡ ǴƩǸơ ÛƠƽƗ ǔǽƘǡǷ ƿƷƘƛ ƴǽƘƛ ƷƳ ǧƴǭǻƹƘƽ ǏƘƮǩ ƳƳƸū. ƷƳ ƚǪǙƗ ÛƳƷƗǸǭ ǨǾǪƮơ Ƿ ǧƴǭǻƹƘƽ 

ǯŤǾƾǥƗ ǼǵƗǸƱ ǼǽƘǾǮǾǁǸǾƛ ƘơƴǮǕ Ƹƛ ǴǾǪƲơ ǳƴǲǽȅƋƘǵ ƷƳ ǳƷǷƳǻƘǵ ǤǂƱ ǼǦǽţǸǩǷƷƴǾǵ Ƿ ǳƴƛ ǴǽƘř ƺǥƸǮƢǭ .ƠƽƗ ƸūƗ Ǵš 

ƯƸǱ Ƿ ƚǾǥƸơ ǴǾǪƲơ ǳƴǲǽȅƋƘǵ ƷƳ ǳƷǷƳǻƘǵ ǤǂƱ żƘƢƜƾǱ ƠƛƘƥ ÛƠƽƗ ǰǦǩ ǳƴƛ ǴǽƘř ƟƗƸǾǾǚơ ǼǪǆǝ Ƿ .ƳƷƗƳ ǴǱȅƘƽ ƷƳ ǌǽƗƸǁ 

ƙƋ Ƿ ǼǽƗǸǵ ÛǯƗƸǽƗ ǳƴƛ ƳƘǽƹ ǴǱƘƱƳǷƷƘǵ ȅǸǮǖǭ ƷƳ Ǩǆǝ ǯƘƢƾǭƹ Ƿ ǨǽƗǷƗ ƷƘǶƛ Ǵƛ ƸǍƘƱ ÛǼūƴǱƷƘƛ ƙǷƵ ǛƸƛ Ƿ ǯƗƷƘƛ ǻƘǵ
ǻƷƘǶƛ ǳƴǵƘǂǭ ǼǭÜƳǸǁ ƷƳ ǼǩƘƭ Ǵǥ ǳƴƛ Ǭǥ ǼǪǆǝ ƷƳ ǯƘƢƾƛƘơ Ƿ ǨǽƗǷƗ ƺǾǽƘř ƯƷ Ǽǭ.ƴǵƳ Ƙƛ ǴƩǸơ Ǵƛ ǰǽƗ ǻƘǵǸŬǩƗ  ǼǪǆǝ

ǼǦǽţǸǩǷƷƴǾǵ Ƿ ƙƋ Ƿ ǼǽƗǸǵ ǳƴƛ) ÛǬǥ ǨǡƗƴƭ ǠǾǡƸơ Ƿ ǻƘǭƳ (ƳƘǽƹ ǯƘƢƾƛƘơ Ƿ ǨǽƗǷƗ ƺǾǽƘř ǳƷǷƳǻƘǵ ǼǱƗƸƮƛ ǻƗƸƛ ǼƛƘǽƹƷƗ 

ǰǽƸơƴƛ ƸƥƗ ƠǩƘƭ ǻƷƗƶūƷƘƛ ǳƴǲǽȅƋƘǵ Ƹƛ ƠǾǞǾǥ ƙƋ Ǽǭ.ƴǲǁƘƛ ƷƳ ǰǽƗ ǳƷǷƳƘǵ ǌǽƗƸǁ ǯƘǽƸƩ Ǵƛ ƠǩƘƭ ǼǮǽƗƳ ǤǽƳƺǱ Ǽǭ.ƳǸǁ 



٢۵ 
 

ǨǾǪƮơ Ƿ ǳƳƗƳ ǼƛƘǽƹƷƗǻƘǵ ǔǮƩǻƷǷƋ ǳƴǁ ƷƳ ǰǽƗ ǳƷǷƳ ǼǲǖǭƸơƷƗƳ ÜƠƽƗ ǯǸš ƷƳ ǧƴǭǻƹƘƽ ǼǉƘǽƷ ǻƗƸƛ ǼƛƘǽƹƷƗ ǯŤǾƾǥƗ 

ǧǸǪƮǭ ƷƳ ÛǴǱƘƱƳǷƷ ƠǩƘƭ ǇƸǝ ǼǮǽƗƳ Ǵƛ ƸǍƘƱ ǔƛƘǲǭ ǴǎǢǱǻƗ ƘƢƜƾǱ ƠƛƘƥ ƷƳ ƸǒǱ ǴƢǝƸū Ǽǭ.ƳǸǁ ƷƳ ǴǱƘƱƳǷƷǼǽƘǵ Ǵǥ ǬǽţƷ 

ǯƘǽƸƩ ǌƽǸơ (ǻƘǵ)ƴƽ ǼǱƺƲǭ ƠƽƳȅƘƛ ƷƳ ǬǾǒǲơ ǼǭÛƳǸǁ ǴƢƾƛ Ǵƛ ǳƴǕƘǡ ǳƸǶƛǻƷƗƳƸƛ ƹƗ ǯƺƲǭ Ƿ ƺǾǱ ǬǽţƷ ǻƘǉƘǢơ ÛƙƋ 

ǯƘǽƸƩ Ǭǥ ǴǱƘƱƳǷƷ ǰǦǮǭ ƠƽƗ ƷƳ ƺǾǽƘř  ƘǽǯƘƢƾǭƹ ƳǸƩǷ ǴƢǁƗƳ ƴǁƘƛ. ǳƴƛ ƳƘǽƹ ƚƩǸǭ ǨǮƭ ǔǽƸƽ ǳƴǲǽȅƋÛƘǵ ǌǽƗƸǁ ƚƽƘǲǭ 

ǋȆƢƱƗ Ƿ ǯƘǭƹ ƴǱƘǭ ǳƘơǸǥ ǳƴǁ Ƿ ǰǽƗƸƛƘǲƛ ƊǸƽƷƘƥƋ ǼǦǽţǸǩǸǥƗ ƗƷ Ǽǭ ǀǵƘǥ.ƴǵƳ ÛƼǦǕƸƛ ƷƳ ǴǱƘƱƳǷƷǻƘǵ Ƙƛ ǯƘǭƹ ƴǱƘǭ ƳƘǽƹ 

ǼǁƘǱ ƹƗ ǳƴƛ ÛǬǥ Ǜƶƭ ƴǲǥ ǳƴǲǽȅƋƘǵ ƤǕƘƛ ƳƘƪǽƗ ƊǸƽ ǌǽƗƸǁ ǼǦǽţǸǩǸǥƗ ƴǲǱƘǭ ǰǾǽƘř ǯƳǸƛ ƠǒǪǙ ǯŤǾƾǥƗ ÛǧǸǪƮǭ ǼǲǙ-

ǻƹƘƽ ƹƗ ƳƗǸǭ ǻƶǚǭ Ƿ ƟȆǦǂǭ ǴǽƶǚơǼǽƗƸū Ǽǭ ǳƷƘǮǁ ǴǽƸǂǱ)ƳǸǁħīĤǴǭƘǱƸƛ ƠǱǷƘǖǭ Û(ǻƺǽƷ.  

ĥ-ĥ -Ĥ-Ī ǨǭƗǸǕ ǼǦǾǩǷƷƴǾǵ  
ǼǪǭƗǸǕ Ǵǥ Ƹƛ ǯƘǭƹ ǀǽƘǮǾř ǳƴǲǽȅƋƘǵ ƷƳ Ǥǽ ǴǱƘƱƳǷƷ ƸǾƥƘơ ƴǱƷƗƳ ǨǭƘǁ ÛǠǮǕ ÛǇƸǕ ƠƭƘƾǭ ǼǉƸǕ ǔǎǢǭ Ƿ ƚǾǁ ǜǥ Ƿ 
ƚǾǁ ǼǦǾǩǷƷƴǾǵ .ƠƽƗ ƷƳ ǼǊǖƛ ƹƗ ÛƳƷƗǸǭ ƟƘǕȆǍƗ ǋǸƛƸǭ Ǵƛ Ɵƴǭ ǯƘǭƹ ǀǽƘǮǾř Ƿ ƚǾǁ ǼǦǾǩǷƷƴǾǵ ƠƽƗ ƳǸƩǸǭ Ƿ ƷƳ 

ƸŬǽƳ ÛƳƷƗǸǭ ǰǽƗ ƟƘǕȆǍƗ ƗƷ ƴǽƘƛ ƹƗ ǠǽƸǍ ǫƘƪǱƗ ǀǽƘǭƹƋǻƘǵ ǳƳƘǞƢƽƗ ƹƗ ǠǽƷƺơ ŪǱƷ ƷƳ ǨƱƗƳ ǯƘǽƸƩ ƙƋ Ǵƛ ƠƽƳ ƳƷǷƋ. ƷƳ 

ƟƘǖǩƘǎǭ ƠǾǝƸǑ ǼǽȅƘřƳǸƱ ǷTMDL ǀǾř ÛǼǲǾƛ ƷƘƥƋ ǳƴǲǽȅƋƘǵ Ƹƛ ƠǾǞǾǥ ƙƋ żȅǸǮǖǭ ƷƳ ǌǽƗƸǁ ǳƴƛ Ǭǥ ǫƘƪǱƗ Ǽǭ .ƳǸǁ
ƟƗƸǾǾǚơ Ǽƽƴǲǵ ǼǦǾǩǷƷƴǾǵ ǼǁƘǱ ƹƗ ǯƘƽǸǱǻƘǵ ǳƴƛ ƺǾǱ ƴǽƘƛ ǀǾřǼǲǾƛ .ƳǸǁ ƟƗƸǾǾǚơ ǳƴƛ Ǵƛ ǴƛǸǱ ƳǸƱ ƤǕƘƛ ƸǾǾǚơ ƷƳ ƠǕƸƽ Ƿ 

ǯƘǽƸƩ ǠǮǕ ǼǭƳǸǁ Ǵǥ Ƹǵ ǷƳ ƸǾƥƘơ ǻƳƘǽƹ Ƹƛ ƠǾǝƸǑ ǻƸǾūƗǸǵ ǴǱƘƱƳǷƷ ƹƗ ƸǞƾǮơƗ ƴǱƷƗƳ )Chapra, 1997(. 

č-Ď ǧƗǷƹ Ƿ ǧƘǢƢǱƗ ǳƴǲǽȅƋƘǵ ƷƳ ǨƱƗƳ ǴǱƘƱƳǷƷ  
ƸǝƋǻƘǵƴǲǽ ǼǞǪƢƲǭ ƷƳ ǴǱƘƱƳǷƷ Ƹƛ ƸǾǾǚơ ƠǒǪǙ ǳƴǲǽȅƋǻƘǵ ǴǾǪƲơ ǳƴǁ Ǵƛ ǴǱƘƱƳǷƷ ƸƥǸǭ Ǵǥ ƴǲƢƾǵ ǼǪǅƗ ǰǽƸơ ƘǶǱƋ  :ƹƗ ƴǲơƷƘƜǕ

ǻƘǵƴǲǽƗƸǝ )ǧƗǷƹ Ƿ ǀƲř ÛǧƘǢƢǱƗEPA, 1997.( 

:(ƠǝƸǮǵ)ǧƘǢƢǱƗ ƴǲǽƗƸǝ ǼǪǅƗ ǧƘǢƢǱƗ ǳƴǲǽȅƋƘǵ ƷƳ ƠǶƩ ǯƘǽƸƩ ǴǱƘƱƳǷƷ .ƠƽƗ ǧƘǢƢǱƗ ǼƜǱƘƩ ƷƳ ǇƸǕ ǴǱƘƱƳǷƷ ǳƴǽƳƘǱ ȅǸǮǖǭ 

ǴƢǝƸū Ǽǭ.ƳǸǁ ǋȆƢƱƗ ǨǭƘǥ ƷƘƛ ǳƴǲǽȅƋ Ƿ ǯƘǽƸƩ ǴǱƘƱƳǷƷ ƷƳ ƠǶƩ ǻƳǸǮǕ Ƿ ǼƜǱƘƩ ȅǸǮǖǭ ƷƳ ƠǝƘƾǭ ǼǮǥ Ƽř ƹƗ  ƳǷƷǷ
ǳƴǲǽȅƋ ƟƷǸǅ ǼǭƳƸǾū.  

:(ǀǲŧƗƸř)ǀƲř ƸūƗ ƟƗƷƵ ƙƋ ƷƳ ǔǎǢǭ ǼǉƸǕ ǴǱƘƱƳǷƷ Ƙƛ ƠǕƸƽ ǼƢƱƗǸǲǦǽ ƠǥƸƭ Ûƴǲǲǥ ǯƘǭƹ ǯƴǾƽƷ ƘǶǱƋ Ǵƛ Ǥǽ ǨƮǭ 

ǃƘƱ ǰǾǽƘř ƷƳ ƠƽƳ ǴǱƘƱƳǷƷ ǯƘƾǦǽ .ƠƽƗ ƷƳ ÛǨǮǕ Ǵƛ ƸǍƘƱ ƟǷƘǞơǻƘǵ ǼƜǱƘƩ ÛƠǕƸƽ ǯƘǭƹ ǯƴǾƽƷ Ƹǵ ǳƷƵ ƟǷƘǞƢǭ ǳƳǸƛ 

Ǵǥ Ƹƪǲǭ ǋȆƢƱƗ Ǵƛ ƷƘǦǁƋ ƟƗƷƵ Ǵƛ ƠǪǕ ǻƳǸǮǕ ǯƘǽƳƗƸū Ƿ ǼƜǱƘƩ ƠǕƸƽ Ǽǭ.ƳǸǁ ǻƗƸƛ ÛǧƘƦǭ ƠǕƸƽ ƙƋ ƷƳ ƺǥƸǭ ǔǎǢǭ 

ǴǱƘƱƳǷƷ Ƭǎƽ ǤǽƳƺǱ ƙƋ ƸƢǂǾƛ ƹƗ ƠǕƸƽ ǯƘǽƸƩ ƷƳ ǳƷƘǲǥƘǵ Ƿ ǤǽƳƺǱ ǜǥ ƸƢƾƛ .ƠƽƗ ǰǽƗ ƴǲǽƗƸǝ Ǵƛ ǀƲř ǼǩǸǍ ǫǸƽǸǭ 

.ƠƽƗ ƷƳ ǨǾǪƮơ ƼǩƘř ƷƘƥƋ ǫǷƗƴǭ ƷƘƛ ÛǳƴǲǽȅƋ ƸǾƥƘơ ƴǲǽƗƸǝ ǀƲř Ƹƛ ƠǒǪǙ ǼǽƘǶǱ ǳƴǲǽȅƋ ƷƳ ǨƱƗƳ ǴǱƘƱƳǷƷ ƗƷ ǼǭǯƗǸơ ǳƴǽƳƘǱ 

ÜƠǝƸū żȅǸǮǖǭ ǯǸš ǀƲř ǬǶƽ ƷƳ ƠǒǪǙ ǼǽƘǶǱ ǳƴǲǽȅƋ ƷƳ ǴƾǽƘǢǭ Ƙƛ ƸƥƗ ǧƘǢƢǱƗ ƴǲǽƋƸǝ ƺǾšƘǱ .ƠƽƗ ƷƳ ǔǡƗǸǭ ƿƷƘƛ Ǵǥ 

ǻƷƗƶūƷƘƛ Ǵƛ ƟƷǸǅ Ǥǽ ƼǩƘř ƳƸǞǲǭ Ǽǭ ǫƘƪǱƗÛƳǸǁ ǀǢǱ ǀƲř ǳƴǽƴř ǼǩǸǍ ÛƺǾǱ Ǵƛ ǳŤǽǷ ǻƗƸƛ ǼơƘǖǩƘǎǭ Ǵǥ ǨǾǪƮơ ƠǾǞǾǥ 

ƙƋ ƷƳ ƠǝƘƾǭ ǼǱȅǸǍ ƷƳ ƸǾƾǭ ǴǱƘƱƳǷƷ Ƹƛ ƸƥƗ ƼǩƘř ǳƘơǸǥ Ɵƴǭ ǴǾǪƲơ ǳƴǲǽȅƋ ǼƽƷƸƛ ǼǭÛƳǸǁ ƴǽƘƛ ƴǭ ƸǒǱ ƷƗƸǡ 

)ƳƸǾūEPA, 1997 .( 

:(ǀǲŧƗǷ)ǧƗǷƹ ǼǭƘŬǲǵ Ǵǥ ǳƴǲǽȅƋǻƘǵ Ǵǽƺƪơ Ƹǽƶř ƴǲǱƘǭ ƳƗǸǭ ǼǩƋ ǯŤǾƾǥƗ ǳƗǸƱ Ǵƛ ǴǱƘƱƳǷƷ ƳƷƗǷ ǼǭÛƴǱǸǁ ǳƴǽƴř ǧƗǷƹ 

ƠǾǮǵƗ ƳƷƗƳ. ƷƳ ƷǸǊƭ ÛǯŤǾƾǥƗ ǰǽƗ ƳƗǸǭ ǌƽǸơ ƘǶǽƸƢǥƘƛ Ǵƛ ǳƳƷǷƋƸǝǻƘǵ ǼǽƘǶǱ ƴǲǱƘǭ ǻƳÛǰƛƸǥƴǾƾǥƗ ƟƗƸƢǾǱ Ƿ ƙƋ ǨǽƴƜơ Ƿ 
ƠǾƜƦơ ǼǭƴǱǸǁ. ǳǷȆǕ ÛǰǽƗ Ƹƛ ƳƗǸǭ ÛƘǶǦƜǪƩ ǻƶǚǭ ƴǲǱƘǭ ƸǞƾǝ Ƿ ǯţǷƸƢǾǱ ǼǩƋƸǾǙ ƗƷ ƷƳ ǰǾƭ ÛƺƢǲƽǸƢǝ ƙƶƩ ǳƳƸǥ Ƿ ƠǒǪǙ 



٢۶ 
 

ƘǶǱƋ ƗƷ ƷƳ ǴǱƘƱƳǷƷ Ǽǭ ǀǵƘǥ.ƴǲǵƳ ǳƳǸơ ǳƴǱƹ ƘǶǦƜǪƩ Ǵƛ ƳƗǸǭ ǻƶǚǭ ƸǾǙ ǼǩƋ ƹƘƛ ǨǽƴƜơ Ǽǭ.ƴǱǸǁ ƳƗƴǖơ ǻƳƘǽƹ ƹƗ ǰǽƗ 

ǀǲǥƗǷǻƘǵ ÛǼǽƘǾǮǾǁ ǼƢƾǽƹ ǼǽƘǾǮǾǁǸǾƛ Ƿ ƷƳ ǀǵƘǥ ƠǒǪǙ ƳƗǸǭ ƴǽƗƹ ƷƳ ǨƱƗƳ ǴǱƘƱƳǷƷ ƠǥƷƘǂǭ ƴǱƷƗƳ. ǀǲǥƷƴǱƗ ǰǽƗ 

ǨǭƗǸǕ ǻƗƸƛ ǼƢǩƘƭ Ǵǥ ǻƷƗƶūƷƘƛ ǳƴǲǽȅƋ Ǵƛ ƟƷǸǅ Ǥǽ ǳƳǸơ ƺǥƸǮƢǭ Ǵƛ ǨƱƗƳ ǴǱƘƱƳǷƷ ǠǽƷƺơ ǳƴǁ Ƿ ƷƳ ƠǥƸƭ ǧǸǍ ƷƳ 

ƸǾƾǭ ǴǱƘƱƳǷƷ ǀǽƘř ǼǭǴƛ ƳǸǁ ƟƷǸǅ ǤǾơƘǮǁ ƷƳ )ǨǦǁĥ-ĤǯƘǂǱ ( ǳƳƗƳ ǳƴǁ .ƠƽƗ ƳƗǸǭ ƷƘƢƾǽƘř ƳǸƩǸǭ ƷƳ ƙȆǉƘǝ Ǽǲǖǽ 

ǻƳƗǸǭ ǯǸš ƴǽƗƸǪǥ Ǵǥ Ƹǽƶř ǀǲǥƗǷ ǳƳǸƜǱ Ƿ Ǵǽƺƪơ ǼǮǱÛƴǱǸǁ ƷƳ ƚǩƘǡ ǼƢǝƸǮǵ Ƿ Ƙǽ ǼƢǝƸǮǵ Ǵƛ ǴǝƘǉƗ ǀǲǥƗƸř ƷƳ ǴǱƘƱƳǷƷ 

Ǽǭ ǨǢƢǲǭ ƴǱǸǁ. ƷƘƢǝƷ ƳƗǸǭ ǀǲǥƗǷ ÛƸǽƶř ƠƮơ ƸǾƥƘơ ǻƘǵƴǲǽƗƸǝ ÛǼƢǝƸǮǵ ǀǲǥƗƸř Ƿ ǀǲǥƗǷ ǨŨǁ)ƠƽƗĥ-Ĥǰǽƴƛ .( ÛƚǾơƸơ 

ƷƘƢǝƷ ǧǸǪƮǭ ƳƗǸǭ Ǵǽƺƪơ Ƹǽƶř ƷƳ ƙƋ ǨǅƘƭ ƠǕƸƽ Ƿ ǨǮǕ ǋȆƢƱƗ ƙƋ Ƿ ƸǾǾǚơ Ƿ ǨǽƴƜơǻƘǵ ǼǁƘǱ ƹƗ ǀǲǥƗǷǻƘǵ ǼǽƘǾǮǾǁ Ƿ 
ǼƢƾǽƹ ƷƳ ǴǱƘƱƳǷƷ ǨƱƗƳ )ƠƽƗEPA, 1997.(  

  
)ǨŨǁĥ-ĤǫƺǾǱƘŨǭ ǀǲŧƷƴǱƗ ()ǴǱƘƱƳǷƷ Ŧǽ ƷƳ ƷƘƛ ǧƗǷƹ Ƿ ǀƲř ÛǧƘǢƢǱƗ ǻƘǵEPA, 1997(  

ĥ-ħ ǯŤǾƾǥƗ ǼǵƗǸƱ ǼŨǽţǸǩǸǾƛ Ƿ ǤǾƢǲǾƽ ǀǲǥƗǷǻƘǵ ǯŤǾƾǥƗ ǧǸǪƮǭ  
ƸǝƋǻƘǵƴǲǽ ǼǦǽţǸǩǸǾƛǷƸǦǾǭ ƷƳ ǼǽȅƘřƳǸƱ ǴǱƘƱƳǷƷǻƘǵ ǳƳǸǩƋ Ǵƛ ƙȆǉƘǝǻƘǵ ǻƸǶǁ ƠǾǮǵƗ ǻƳƘǽƹ .ƴǱƷƗƳ ƴǲǽƗƸǝ ÛǼǽȅƘřƳǸƱ 

ƸǾƥƘơ ǼǢǾǞǪơ ÛǠǾǡƸơ Ǵơ ÛǼǲǾǂǱ ƙƶƩ Ƿ Ǵǽƺƪơ ǼƢƾǽƹ ƠƽƗ Ǵǥ Ƹƪǲǭ Ǵƛ ƳǸƜǶƛ ƠǾǞǾǥ ƙƋ ǴǱƘƱƳǷƷ )ƳƳƸŬǾǭEPA, 1997.( 

Ǵƽ  ǳǷƸūǳƴǮǕ ǫƺǾǱƘūƷƗǷƸǦǾǭǻƘǵ ǨǾƱƳ ƷƳ ǼǽȅƘřƳǸƱ ƴǲơƷƘƜǕ ƹƗ:  
ǼǪř ƙǷƸřƘƽ:Ƙǵ ǠǍƘǲǭ Ɨƴǽƴǁ ǳƳǸǩƋ ƗƷ ǧƘǚǁƗ Ǽǭƴǲǲǥ. 

ƙǷƸřƘƽǷƺǭ:Ƙǵ ǠǍƘǲǭ ƘƢƜƾǱ ǳƳǸǩƋ ƙƋ ƗƷ ǧƘǚǁƗ Ǽǭƴǲǲǥ. 

ƙǷƸřƘƽǸŬǾǩƗ:Ƙǵ ǫƺǾǱƘūƷƗǻƘǵ ƙƋǻƘǵ ƺǾǮơ ǼǭƴǲǁƘƛ. 
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ǰǽƗ ƷǸǊƭ ƟƗƳǸƩǸǭ ƤǕƘƛ ƹǷƸƛ ƟƗƸǾǾǚơ ƠǒǪǙ ǳƴǲǽȅƋ ǼǭƴǱƳƸū Ǵǥ ƠǶƩ ǜǾǅǸơ ǯƗƺǾǭ ǼūƳǸǩƋ Ƿ ƯƸǱ ƴǲǽƗƸǝ ǼǽȅƘřƳǸƱ 

ǧǸǍ ƷƳ ǴǱƘƱƳǷƷ Ǵƛ ƷƘǥ Ǽǭ.ƳǷƷ ǌǽƗƸǁ ǼǎǾƮǭ ǴǱƘƱƳǷƷ Ǵǥ ƷǸǊƭ ǰǽƗ ǫƺǾǱƘūƷƗǷƸǦǾǭƘǵ ƗƷ ǰǾǾǖơ Ǽǭƴǲǥ Ǵƛ ƟƷǸǅ Ƹǽƹ 

ƠƽƗ:  
:ǤǾƛǷƸřƘƽǸŬǾǩƗ ƠƽƳȅƘƛ ǴǢǎǲǭ ÜǼūƳǸǩƋ ǻƳƘǕ ǌǽƗƸǁ ǴǱƘƱƳǷƷ  ƘƛDO ÛȅƘƛ BOD ǰǾǽƘř Ƿ ƷǸǊƭ ǼǵƘǭÛƘǵ ǯǸƢǦǱȆřǸƢǾǝ ÛƘǵ

ǯƘǽƺǞǥ Ƿ ǻƘǶǱǸƢǽƘǞǽƸř .ǬǩƘƽ  

ǼūƳǸǩƋ :ǤǾƛǷƸřƘƽǷƺǭ ÜǌƽǸƢǭ ƷǸǊƭ ǯǸƢǦǱȆřǸƢǾǝ Ƿ ÜƠǾǝǷƸǥƘǭ ǧƳƘǖơ ƺƢǲƽǸƢǝ Ƿ  ÛƼǞǲơDO Ƿ ȅƘƛ BOD ƠǂūƸƛ ÜǰǾǽƘř 

ǔǭƗǸƩ ǳƴǱƹ ǼǵƘǾū Ƿ ǻƷǸǱƘƩ Ǵƛ ƠǩƘƭ .ǻƳƘǕ  

:ǼƛǷƸřƘƽǷƺǭ ƳǸǩƋŮū ÜƳƘǽƹ ǓǸǡǷ Ǵǽƺƪơ ƳƗǸǭ ÜǼǩƋ ƠǝƗ ÜƼǞǲơ ǼƛƘǽƹƘƛ ƘǶǱǸƢǦǱȆřǸƢǾǝ Ƿ ÜƺƢǲƽǸƢǝ  ǀǽƗƺǝƗBODÛ ǀǵƘǥ DO Û
ǧƘǮƢƭƗ ƹǷƸƛ ǌǽƗƸǁ ǼƛǯŤǾƾǥƗ ƷƳ .ƚǁ  

ǼǪř :ǤǾƛǷƸřƘƽ ǴǢǎǲǭ żƗƴǽƴǁ ÜǳƳǸǩƋ ǔǮƪơ ƳƘǽƹ ǳƳǸơǻƘǵ ÜǼǽƘǽƸƢǥƘƛ ƼǞǲơ ÛȅƘƛ ƺƢǲƽǸƢǝ  ÛǬǥBOD ÛȅƘƛ ƷƘǾƾƛ DO ÜǬǥƷƘǾƾƛ 

ǫƴǕ ƷǸǊƭ ÛǼǵƘǭ ƟƗƳǸƩǸǭ ǻƺǞǥ Ƿ ǯǸƢǦǱȆřǸƢǾǝÜƘǵ ǔǮƪơ ƳƗǸǭ ÜǼǩƋ ƠǾǖǮƩ ƚǩƘǙ .ƘǶšƷƘǡ  

ƳǸƩǷ ǼūƳǸǩƋǻƘǵ ƴǽƴǁ ƳƗǸǭ ǼǩƋ Ƙǽ ǼǮƽ ǼǭƴǱƗǸơ ƠǾǖǮƩ ƙǷƸǦǾǭƘǵ ƗƷ ǀǵƘǥ ÛǳƳƗƳ ƹƗ ƠǾǩƘǖǝ ƘǶǱƋ ǴƢƽƘǥ Ƿ ƴǲǽƗƸǝ 

ǼǽȅƘřƳǸƱ Ǭǥ ƗƷ ƸƥƗ .ƳƹƘƽ ƷƳ ǼơƷǸǅ Ǵǥ ƠƜƾǱ ƙȆǉƘǝ ǻƳǷƷǷ Ǵƛ ǯƘǽƸƩ ǴǱƘƱƳǷƷ ƸƢǮǥ  ƹƗĤ  ǴƛĨģ ÛƴǁƘƛ ǼǽȅƘřƳǸƱ Ǽǭ-

ƴǱƗǸơ Ǵƛ ƷǸǍ ǫƘƪǱƗ ǻƸƥǸǭ .ƳƸǽƶř ǴǖƽǸơ ǠǍƘǲǭ Ƙƛ ƠǾǅƘƱ ǻƸǝƘƛ Ƿ ǼǲǙ ƹƗ ƠǾǝǷƸǥƘǭƘǵ ƠǕƸƽ ǼǽȅƘřƳǸƱ ƗƷ Ƙƛ ǀǽƗƺǝƗ Ǵơ -

ǼǲǾǂǱ ƳƗǸǭ ǠǪǖǭ Ƿ ƸƢǂǾƛ ǔǮƪơ ƷƘƛ ƳƗǸǭ ǻƶǚǭ ƷƳ ǧǸǪƽǻƘǵ ÛǼǵƘǾū ǀǽƗƺǝƗ ǳƳƗƳ Ƿ Ǜƶƭ ǳƴǲǽȅƋǻƘǵ ǼǩƋ ƹƗ ƙƋ ƗƷ ǔǽƸƾơ 

Ǽǭ.ƴǂƲƛ ƻƘƽƗƸƛ ÛǻţǸǩǷƷƴǾǵǸǥƗ ǬǾǵƘǞǭ ǰǾǲš ǴǱƘǭƘƽǼǽƘǵ Ǵǥ ǼǲǙ ƹƗ ƠǾǝǷƸǥƘǭƘǵ ǼǭÛƴǲǁƘƛ Ƙƛ ǀǽƗƺǝƗ ƠǾǝƸǑ Ơƾǽƹ ǫǸƛ 

ƷƳ ǨƛƘǢǭ ƘǵƷƘǂǝ Ƿ ǻƘǵƸǎƱ ƠƱƘƽ ǯƘƾǱƗ ƠǭǷƘǢǭ ǻƸƢǂǾƛ ƴǲǵƗǸƱ  ǳƷƘǮǁ ǴǽƸǂǱ)ƠǁƗƳħīĤǴǭƘǱƸƛ ƠǱǷƘǖǭ Û.(ǻƺǽƷ  

ǀǲǥƷƴǱƗ ǻƘǵƴǲǽƗƸǝ ǼǦǾƢǲǾƽ  ǜǪƢƲǭBOD -DO ƷƳ ƹƘǝ ǼƛƋ ǴǱƘƱƳǷƷ ƷƳ )ǨǦǁĥ-ĥǳƳƷǷƋ ( ǳƴǁ .ƠƽƗ ǰǽƗ ƘǵƴǲǽƗƸǝ ƷƳ 

ǴǞǩǸǭ ƚǩƘǡǻƘǵ Ƹǽƹ ƷƳ ǧƴǭǻƘǵ ƠǾǞǾǥ ƙƋ ǳƴǱƘƪǲū Ǽǭ:ƴǱǸǁ  

ǯŤǾƾǥƗ ǼǵƗǸƱ ǼǽƘǾǮǾǁǸǾƛ ÜǼǲƛƸǥ  

ǯŤǾƾǥƗ ǼǵƗǸƱ ǼǱţǷƸƢǾǱ (ǯǸǾƽƘǦǾǞǽƸƢǾǱ)  

ǼǵƳƗǸǵ ƹƗ ÜƸǞƾǮơƗ  

ǯŤǾƾǥƗ ǼǵƗǸƱ ÜƙǸƽƷ  

ƺƢǲƽǸƢǝ Ƿ ƼǞǲơ.  

ǼƢǡǷ ƳƗǸǭ ǼǩƋ ǨƛƘǡ Ǵǽƺƪơ ǼƢƾǽƹ Ǵƛ ǻƷƘƪǭ ǼƛƋ ǴƢƲǽƷ ǼǭÛƳǸǁ ǳǸǪƩ ÛǻƸǵƘǑ ÛǬǖǍ Ƿ ǻǸƛ ƙƋ ƸǾǾǚơ Ǽǭ.ƴǲǥ ƷƳ ǰǾǕ  ǧƘƭ
ǨǦǂǭ ǳƴǮǕ ǰǽƗ ÛƳƗǸǭ ǻƘǉƘǞơ ǼǱŤǾƾǥƗ ƠƽƗ Ǵǥ Ǵƛ ƙƋ ǧƘǮǕƗ Ǽǭ.ƴǲǲǥ Ƽř ƹƗ ƳǷƷǷ ǰǽƗ ƳƗǸǭ Ǵƛ ǻƷƘƪǭ ÛǳƴǱƸǽƶř ƘǶǽƸƢǥƘƛ 

ƹƗ ƳƗǸǭ ǰǽƗ Ǵǽƶǚơ ǳƳƸǥ Ƿ ƳƗǸǭ ǼǩƋ ƼǦǪŚǮǥ ƴǲǱƘǭ ƘǶǲǾƖơǷƸř Ƿ ƘǶơƗƷƴǾǵǸƛƸǥ ƗƷ Ǵƛ ǧǸǦǪǭǻƘǵ ǳƳƘƽǻƸơ ƴǲǱƘǭ ǻƳ ǰƛƸǥƴǾƾǥƗ 

Ǽǭ Ǵǽƺƪơ.ƴǲǲǥ ǰǽƗ ƘǶǽƸƢǥƘƛ Ǵǥ Ǵƛ ǻƘǶǽƸƢǥƘƛ ǻƹƗǸǵ ǫǸƽǸǭ ƴǲƢƾǵ ƷƳ ǧǸǍ ǰǽƗ ƴǲǽƗƸǝ ƹƗ ǯŤǾƾǥƗ ƳǸƩǸǭ ƷƳ ƙƋ ǴǱƘƱƳǷƷ 
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Ǽǭ ǳƳƘǞƢƽƗ.ƴǲǲǥ Ƙƛ ƳǷƷǷ ƳƗǸǭ ǼǩƋ ÛƸƢǂǾƛ ǰǽƗ ǻƸƢǥƘƛƘǵ ƸǾƦǦơ ǳƴǁ Ƿ Ƙƛ ǀǽƗƺǝƗ ƳƗƴǖơ ÛƘǶǱƋ Ƹƛ ǯƗƺǾǭ ǯŤǾƾǥƗǼǵƗǸƱ ƘǶǱƋ ǳƳǷƺǝƗ 

ǼǭƳǸǁ.  

  
)ǨŨǁĥ-ĥ ǼŨǾƢǲǾƽ ǻƘǵƴǲǽƗƸǝ ǀǲŧƷƴǱƗ (BOD ÛDO ǴǱƘƱƳǷƷ ǼƛƋ ƹƘǝ ƷƳ ǻƶǚǭ ƳƗǸǭ Ƿ )EPA, 1997(  

ǯŤǾƾǥƗǼǵƗǸƱ ƷƘǾǖǭ ǼǽƘǾǮǾǁǸǾƛ ƸǾǙ ǼǮǾǢƢƾǭ ƹƗ ƠǒǪǙ ƳƗǸǭ ǼǩƋ Ǵǽƺƪơ Ƹǽƶř ǻƳǷƷǷ ǼǭƴǁƘƛ Ǵǥ ƷƳ ǯƋ Ǩǥ ǧƘǮǕƗ ǻƘǉƘǢơ 

ǳƴǁ ǼǁƘǱ ƹƗ ƙȆǉƘǝ ǻƳǷƷǷ Ǵƛ ÛǴǱƘƱƳǷƷ ƷƳ Ɵƴǭ ǯƘǭƹ ǫƹȅ ǻƗƸƛ ǫƘƪǱƗ ǨǭƘǥ ǻƘǶǂǲǥƗǷ ƠǾƜƦơ ƳƗǸǭ ǼǩƋ ǌƽǸơ ǻƸƢǥƘƛ ÛƘǵ
ǳƹƗƴǱƗǻƸǾū Ǽǭ.ƳǸǁ ƸūƗ ǰǽƗ ƘǉƘǢơ ǌƽǸơ ǻƘǶǽƸƢǥƘƛ ƠǝƘǽƷƳ)ǛƸơǷƸƢǵ ǳƴǲǲǥ ǻţƸǱƗ ƳƷǸǭ ƹƘǾǱ ƹƗ ƟƘƜǾǥƸơ ǰƛƸǥ (ǼǩƋ ǧƘǮǕƗ 

 ƫȆǎǅƗ ÛƳǸǁBOD ǼǲƛƸǥ Ƿ ƸūƗ ǻƘǶǽƸƢǥƘƛ ǛǷƸơǸơƗ ǳƳƘǞƢƽƗ) ǳƴǲǲǥ ƹƗ ƟƘƜǾǥƸơ ǯţǷƸƢǾǱ (ǼǩƋƸǾǙ ǨǾƱƳ ÛƴǲǁƘƛ  ƫȆǎǅƗ
BOD Ǵƛ ǼǱţǷƸƢǾǱ ƷƘǥ ǳƳƸƛ Ǽǭ.ƳǸǁ ƷƳ ÛǨǮǕ ǰǽƗ ƘǵƘǉƘǢơ ǼǦǽ Ƽř ƹƗ ǻƸŬǽƳ ƯƷ ǼǭÛƴǵƳ ƸūƗ Ǵš ǼǭƴǲǱƗǸơ Ǭǵ ǯƘǭƹ ƺǾǱ 

ƟƷǸǅ ÜƴǱƸǾū ǼǩǷ ƠǾǮǵƗ ǯƗƺǾǭ ǼƜƾǱ ƘǶǱƋ ƟǷƘǞƢǭ .ƠƽƗ ǯŤǾƾǥƗ ǼǵƗǸƱ ǼǭƴǱƗǸơ ǼǁƘǱ ƹƗ ǥƗǷǲǀǻƘǵ ǯǸǾƽƗƴǾƾǥƗ ǼǽƘǾǮǾǁ 

ƺǾǱ ƴǁƘƛ Ǵǥ Ǵƛ  ǯƋCOD Ǽǭ ǴƢǞū .ƳǸǁ  

ǯŤǾƾŧƗƹƗ ǼŨǽţǸǩǸǾƛ ǼǵƗǸƱ ǠǽƸǍ ǀǽƘǭƹƋǻƘǵ ƳƷƗƴǱƘƢƽƗ ǳƹƗƴǱƗǻƸǾū ǯŤǾƾǥƗ ƳǸƩǸǭ Ƽř ƹƗ ǼǍ ǳƷǷƳ ǯǸǾƽƘƛǸǦǱƗ ƷƳ  ǻƘǭƳ
ĥģ ƷƳ ƳƗƸŬǾƢǱƘƽ ǴƩƷƳ Ǥǽ ǼǱƘǭƹ ǳƷǷƳ  ȅǸǮǖǭ) ǃƘƱĨ (ƹǷƷ ǰǾǾǖơ Ǽǭ.ƳǸǁ ƴǲǽƗƸǝ ǯǸǾƽƗƴǾƾǥƗ ȅǸǮǖǭ ƷƳ ǷƳ ǴǪƭƸǭ ǫƘƪǱƗ 

Ǽǭ:ƳǸǁ ǼǲƛƸǥ Ƿ .(ǯǸǾƽƘǦǾǞǽƸƢǾǱ) ǼǱţǷƸƢǾǱ ǴǪƭƸǭ ÛǧǷƗ ǌƽǸơ ǻƘǶǭƺǾǱƘūƷƗ ƠǾǝǷƸřƘƽ Ƿ ƹƗ ǠǽƸǍ ƚƾǥ ǻţƸǱƗ ƹƗ ƠƾǦǁ Ƿ 
Ǵǽƺƪơ ƟƘƜǾǥƸơ ǼǩƋ ǼǲƛƸǥ Ǽǭ ǫƘƪǱƗ.ƳǸǁ ǴǪƭƸǭ ǫǷƳ ƺǾǱ ǌƽǸơ ǻƘǶǽƸƢǥƘƛ ǛǷƸơǸơƗ ǫƘƪǱƗ ǼǭƳǸǁ Ǵǥ ƹƘǾǱ Ǵƛ ƟƘƜǾǥƸơ ǯţǷƸƢǾǱ 

ǼǩƋƸǾǙ Ƹǵ .ƴǱƷƗƳ ÛǴǪƭƸǭ ǷƳ ǴǆƲǂǭ ǳŤǽǷ :ƳƷƗƳ ƺƢǲƽ Ƿ .ƼǞǲơ ƷƳ ǴǪƭƸǭ ÛǼǲƛƸǥ ǻţƸǱƗ ƳƷǸǭ ƹƘǾǱ ǻƗƸƛ ƴǾǩǸơ ÛǧǸǪƽ ƹƗ Ǵǽƺƪơ 

ƟƘƜǾǥƸơ ǼǲƛƸǥ ǼǩƋ ǳƴǾŢǾř Ǵƛ ƙƋ Ƿ ǻƳǴƛ ǰƛƸǥƴǾƾǥƗ ƠƽƳ Ǽǭ.ƴǽƋ Ƽř ƹƗ ǨǽƴƜơ ƳƗǸǭ ǼǩƋ Ǵƛ ǧǸǪƽǻƘǵ ÛǼǽƘǽƸƢǥƘƛ ƼǞǲơ 

ǯǷƷƳ ǫƺǾǱƘūƷƗ ǼǩǸǪƽǻƘǵ ƺƢǲƽ ǳƴǁ Ǵƛ ǓǸǡǷ ǼǭƳƴǱǸǾř Ƿ ǰƛƸǥ ǻƳÛƴǾƾǥƗ ƙƋ Ƿ ȅǸǮǖǭ ǣƘǾǱǸǭƋ Ǵƛ ƠƽƳ Ǽǭ.ƴǽƋ ƷƳ 

 ǀǽƘǭƹƋBODǯǸǾƽƗƴǾƾǥƗ ǰǾƛ Û ǼǲƛƸǥ Ƿ ǴǪƭƸǭ ÛǯǸǾƽƘǦǾǞǽƸƢǾǱ ƳǷƴƭ ĤģƹǷƷ ƸǾƱƘơ ƳǸƩǷ .ƳƷƗƳ ǰǽƗ ƸǾƱƘơ ǻƗƸƛ ƙȆǉƘǝ 
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ǴǾǞǆơ ƠǾƜƦơ)ǳƴǁ (ǳƴǁ ƷƳ) Ǭǥ ƳǷƴƭ Ĥ Ƙơ ĥ (ƹǷƷ .ƠƽƗ ƷƳ ǴǱƘƱƳǷƷÛƘǵ ǰǽƗ ǷƳ ǴǪƭƸǭ Ǭǵ ǯƘǭƹ ǟƘǞơƗ ǼǭÜƴƢǝƗ ƴǲšƸǵ ǰǦǮǭ 

ƠƽƗ ǻƗƸƛ ǴǱƘƱƳǷƷǻƘǵ Ɨƴǽƴǁ ǳƳǸǩƋ ǴǱƘƱƳǷƷ ƘǽǻƘǵ Ƙƛ ǯŤǾƾǥƗ ǧǸǪƮǭ ÛǬǥ ƷƳ ǴǪƭƸǭ ǯǸǾƽƘǦǾǞǽƸƢǾǱ ǻƸǾƱƘơ ǳƴǵƘǂǭ 

)ƳǸǁLenore et al, 1998.(  

č-ď -Č ǼǵƳƗǸǵƹƘƛČĔ  
Ǵƛ ƷǸǍ ǼǪǥ ǻƘǵƴǲǽƗƸǝ ǜǪƢƲǭ ÛǼǦǽƺǾǝ ÛǼǽƘǾǮǾǁ Ƙǽ ǼƢƾǽƹ ǰǦǮǭ ƠƽƗ ǯŤǾƾǥƗ ƗƷ ƹƗ ƙƋ ǴǱƘƱƳǷƷ ƙƶƩ ǳƳƸǥ Ƙǽ Ǵƛ ǯƋ 

.ƴǲǽƘǮǱ ƳƷƗǷ ƸūƗ ǯŤǾƾǥƗ ƹƗ ƙƋ Ǵƛ ǻƴƭ ƠǁƗƳƸƛ ƳǸǁ Ǵǥ ƠǒǪǙ ǯŤǾƾǥƗ Ǵƛ ƴƭ ƸƢǮǥ ƹƗ ǓƘƜǁƗ ÛƴƽƸƛ ǰǽƗ ƳǸƜǮǥ ǌƽǸơ 

ǧƘǢƢǱƗ ƹƘū ƹƗ Ǵƛ ƸǞƾǮơƗ ǴǱƘƱƳǷƷ ƹƗ ǠǽƸǍ Ƭǎƽ ƙƋ ǛƸǍƸƛ Ǽǭ.ƳƳƸū ƷǸơǸǭ ǴǥƸƮǭ ǰǽƗ ǀǲǥƷƴǱƗ ǰǾƛ ƹƘǝ ǔǽƘǭ Ƿ ÛƹƘū 

ǯƘǽƳƗƸū ƷƘǂǝ ǼǽƺƩ ǯŤǾƾǥƗ ƷƳ ǻƹƘū ƹƘǝ Ƿ ǯƘǽƳƗƸū ƠǒǪǙ ǯŤǾƾǥƗ ƷƳ ƙƋ Ǽǭ.ƴǁƘƛ ǨǭƗǸǕ ǻƸŬǽƳ Ǵǥ ƷƳ ǰǽƗ ǳƴǽƴř ǀǢǱ 

ÛƴǱƷƗƳ ǨǭƘǁ ǋȆƢƱƗ ǼǪƱƗƳ ǴǱƘƱƳǷƷ Ƿ ǼǁƘǱ ǬǍȆơ ƹƗ ǯƘǽƳƗƸū Ƿ ƟƘǱƘƽǸǱ ƠǕƸƽ ÛƙƋ ÛƘǭƳ ǋȆƢƱƗ ǼǁƘǱ ƹƗ ÛƳƘƛ ÛƷƘǂƛƋ ƴƽ 

Ƿ ÛǳƗƸƛƋƴǲơ Ƹǂǡ ǣƹƘǱ ǼƮǎƽ Ƿ ǠǮǕ ƙƋ ƷƳ ǴǱƘƱƳǷƷ Ǽǭ)ƳǸǁChurchill et al, 1962.(  

ƯƸǱ ǧƘǢƢǱƗ ǯŤǾƾǥƗ ƷƳ ǧƴǭǻƹƘƽ BOD/DO ǴǱƘƱƳǷƷ Ƙǵ Ǵƛ ƟƷǸǅ Ƹǽƹ ǯƘǾƛ Ǽǭ)ƳǸǁBrown and 

Barnwell, 1987:(  

)Ĥ(  
cs(ƸƢǾǩ Ƹƛ ǫƸū ǼǪǾǭ)ǧǸǪƮǭ ǯŤǾƾŧƗ ǓƘƜǁƗ ƠǒǪǙ :  

c(ƸƢǾǩƸƛ ǫƸū ǼǪǾǭ)ǴǱƘƱƳǷƷ ƷƳ ǧǸǪƮǭ ǯŤǾƾŧƗ ƠǒǪǙ :  

Ka/ƹǷƷ) ǴǱƘƱƳǷƷ ǼǵƳƗǸǵ ƯƸǱ ƚǽƸǉ :Ĥ(  

ǌƛƗǷƷ ǼƛƸƪơ ǻƷƘǾƾƛ ǻƗƸƛ ǰǾǮƲơ ƚǽƸǉ ƯƸǱ ǼǵƳƗǸǵ ƷƳ ǴǱƘƱƳǷƷƘǵ ǴǖƽǸơ ǴƢǝƘǽ .ƠƽƗ ǻƗƸƛ  ǧƘƦǭQUAL2E Ơǂǵ  ǧǸǭƸǝ
ǜǪƢƲǭ ƗƷ ƳƘǶǲǂǾř ǳƳƗƳ .ƠƽƗ ǰǽƗ ÛƚǽƸǉ ǴǲǭƗƳ ǼǖǾƽǷ )ƳƷƗƳĤ/ģ  ƘơĤģ /ƹǷƷĤǷ ( ƸƢūƷƺƛ ƹƗ ƷƗƴǢǭ ƚǽƸǉ ƯƸǱ ǀǲǥƗǷ BOD 
Ǽǭ)ƴǁƘƛBrown and Barnwell, 1987.(  

č-Đ  ƟȅƳƘǖǭ ǬǥƘƭ  
ƷƳ ǧƴǭÛǻƹƘƽ ǌƛƗǷƷ ƳǸƩǸǭ ǰǾƛ ǻƘǵƴǲǽƗƸǝ ǧƗǷƹ Ƿ ǧƘǢƢǱƗ ǳƴǲǽȅƋƘǵ ƷƳ ǻƘǶƛƋ ǼǖǾƜǍ Ƿ ǀǲǥƗǷ ǯŤǾƾǥƗ ǧǸǪƮǭ ǴǱƘƱƳǷƷƘǵ  Ǵƛ

ǻƘǵƷƘƛ ǔƛƘǲǭ ǴǎǢǱǻƗ Ƿ ǴǎǢǱƸǾǙǻƗ  ǴƢƱƘǲǁǼǭ.ƳǸǁ ƠƱƘǲǁ ǰǽƗ ǌƛƗǷƷ Ƿ ǨǭƗǸǕ ǌƜơƸǭ Ƙƛ ÛǯƋ ǯǸǱƘǡ ǯƗƷƗƶū Ƿ ǯƗƸǽƴǭ ƠǾǞǾǥ 

ƙƋ ǴǉǸƭ ǷǻƘǵ ƺǽƸƛƋ ƗƷ ƷƳ ǼƛƘǽƹƷƗ ǼūƴǾŢǾřǻƘǵ Ǽǲǝ ƳǸƩǸǭ ǄǾƲǂơ ƷƳ Ƭǎƽ ǧƴǭǻƹƘƽ Ƿ ǀǽƘř ƳƷǸǭ ǤǮǥ ƹƘǾǱ Ǽǭ-

.ƴǲǥ ǨǭƗǸǕ ǬǥƘƭ Ƹƛ ǻƘǵƴǲǽƗƸǝ ǧƗǷƹ Ƿ ǧƘǢƢǱƗ ǻƘǵƷƘƛ ǳƴǲǽȅƋ ƷƳ ǴǱƘƱƳǷƷƘǵ Ǵǥ Ƹƛ ǯƗƺǾǭ ǯŤǾƾǥƗ ǧǸǪƮǭ ƺǾǱ ǰǾǾǖơ  ǳƴǲǲǥ
ÛƴǲƢƾǵ ǨǭƘǁ ǼǪǭƗǸǕ ƠƽƗ Ǵǥ Ƙƛ ǳƹƗƴǱƗ Ƿ ǻƸǽƶřƸǾǾǚơ ǔƛƘǲǭ ǴǎǢǱÛǻƗ ǌǽƗƸǁ ǼǦǽţǸǩǷƷƴǾǵ ƙƋ ǳƴǱƸǽƶř Ƿ ǧƘǢƢǱƗ ǳƴǲǽȅƋƘǵ ƷƳ 

ǌƜơƸǭ ǴǱƘƱƳǷƷ  .ƠƽƗ  

ĥ- Ĩ- Ĥ  ǨǅƗ ǧƳƘǖơ ǫƸƩ  
ǨǅƗ ǴǽƘř ƷƳ ǧǸǭƸǝǻƴǲƛ ǧƴǭǻƘǵ ǼǞǾǥ ÛƙƋ ǨǅƗ ǧƳƘǖơ ǫƸƩ .ƠƽƗ ƻƘƽƗƸƛ ǰǽƗ ÛǨǅƗ ǔǮƪơ Ǥǽ ƊƺƩ ǼǞǾǥ ƙƋ ƷƳ Ǥǽ 

ǼǱƘǭƹ ǳƹƘƛ ǻƗƸƛ Ǥǽ ǳƳǷƴƮǭ ƹƗ ǴǱƘƱƳǷƷ ƹƗ ǌƛƗǷƷ Ƹǽƹ ǨƛƘǡ ǴƜƽƘƮǭ  ÛƹǸǭƋƷƘŧ)ƠƽƗĤĦīĩ(.  

                                                             
19 - Reaeration 

)( cck
t
c

sa 





٣٠ 
 

ǛƸǆǭ – ǔƜǲǭ + ǫƸƩ ǼƩǷƸƱ – ǫƸƩ ǻƳǷƷǷ = ǔǮƪơ  
ǻƗƸƛ Ǥǽ ǳƹƘƛ ǤšǸǥ ƹƗ ÛǴǱƘƱƳǷƷ ǨǅƗ ǴǱƹƗǸǭ ǫƸƩ ƗƷ Ǵƛ ƟƷǸǅ Ƹǽƹ ǼǭǯƗǸơ )ƠǁǸǱChapra, 1997(: 

)ĥ(                                                                 tdVKctWtx
x
ccQQtQccdV 
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 :ǯƋ ƷƳ ǬƪƭdV  Ƙƛ ƠƽƗ ƸƛƗƸƛ Ǵŧ ǳƹƘƛA∆x Û∆c ÛƠǒǪǙ ƸǾǾǚơ :A  ÛǴǱƘƱƳǷƷ ǔǎǢǭ Ƭǎƽ :Q ÛǯƘǽƸƩ ǳƴƛ :cƠǒǪǙ :  

∆t ÛǼǱƘǭƹ ŦšǸŧ ǳƹƘƛ : ∆Q ÛǳƹƘƛ ǧǸǍ ƷƳ ǯƘǽƸƩ ǳƴƛ ƸǾǾǚơ :W ÛǬǾǢƢƾǭ ǻƷƗƶūƷƘƛ ƯƸǱ :k ǧǷƗ ǴƩƷƳ ǀǲŧƗǷ ƯƸǱ :  

 ǴǎƛƗƷ ǬǾƾǢơ Ƙƛĥ  Ƹƛ∆V∆t  .ƠǁƗƳ ǬǾǵƗǸƱ  
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ƴǽƘƛ ǴƩǸơ ƠǁƗƳ Ǵǥ ƟƷƘƜǕ  ǼǂǲǥƗǷkC ǼǭƴǱƗǸơ ǛƸǖǭ ǯŤǾƾǥƗ ǼǽƗƳƹ ÛǼǲƛƸǥ ǯŤǾƾǥƗ ǼǽƗƳƹ ÛǼǱţǷƸƢǾǱ ǼǵƳƗǸǵ Ƙǽ Ƹǵ 

ǴƩƷƳ ǀǲǥƗǷ ǧǷƗ ǻƸŬǽƳ ƴǁƘƛ. 

ĥ-Ĩ -ĥ  ƟȅƳƘǖǭ ǯŤǾƾǥƗ ǧǸǪƮǭ  
Ƙƛ ƷƳ ƸǒǱ ǰƢǝƸū ǔƛƘǲǭ Ƿ ǛƷƘǆǭ ǯŤǾƾǥƗ  ǫƴǕ ǰǾǲŢǮǵ Ƿ ǳƹƘƛ ǧǸǍ ƷƳ ǔǎǢǭ Ƭǎƽ Ƿ ǌƽǸƢǭ ƠǕƸƽ ǯƳƸŧ ǇƸǝ ƠƛƘƥ Ƿ ǧǸǪƮǭ

ǔǽƹǸơ ÛǳƹƘƛ ǧǸǍ ƷƳ ǯƘǽƸƩ ƧǷƸƱ Ƿ ƳǷƷǷ ǯŤǾƾǥƗ ÛǧǸǪƮǭ Ǵƛ ƟƷǸǅ ǨƛƘǡ Ƹǽƹ ǯƘǾƛ )ƠƽƗEPA, 1983(:  
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ǴǎƛƗƷ ǰǽƗ ƷƳ: 

  c)ǧǸǪƮǭ ǯŤǾƾŧƗ ƠǒǪǙ :mg/l Û(u)ǴǱƘƱƳǷƷ ǌƽǸƢǭ ƠǕƸƽ :m/s Û( DX )ǼǩǸǍ ǀƲř ƚǽƸǉ :m2/s(  

ka )ǼǵƳƗǸǵ ƚǽƸǉ :1/day Û(cs )ǧǸǪƮǭ ǯŤǾƾŧƗ ǓƘƜǁƗ ƠǒǪǙ :mg/l Û(kc: )ǼŨǽţǸǩǸǾƛ ǼǵƗǸƱ ǯŤǾƾŧƗ ǧƗǷƹ ƚǽƸǉ1/day Û(
L )ǼŨǽţǸǩǸǾƛ ǼǵƗǸƱ ǯŤǾƾŧƗ ƠǒǪǙ :mg/lÛ(  α1) ǼơƗƸƢǾǱ ǯţǷƸƢǾǱ ǧƗǷƹ ƚǽƸǉ :1/day(  

α2) ƟƘǞƾǝ ǧƗǷƹ ƚǽƸǉ :1/day Û(N) ǼơƗƸƢǾǱ ǯţǷƸƢǾǱ ƠǒǪǙ :mg/l Û(P) ƟƘǞƾǝ ƠǒǪǙ :mg/l(  

ƷƳ ǼƱƸƛ ǧƴǭǻƘǵBOD/DO Û ƠǝƗ ǯŤǾƾǥƗ ÛǧǸǪƮǭ(D = Cs − C) Ǵƛ ǻƘƩ ǯŤǾƾǥƗ ǧǸǪƮǭ ƷƳ ǧǸǭƸǝǻƴǲƛ  ǨǾǝǷƸř
ǯŤǾƾǥƗ ǧǸǪƮǭ Ǵƛ ƷƘǥ ǼǭÛƳǷƷ Ƿ  ǴǎƛƗƷĨ Ǵƛ ƟƷǸǅ Ƹǽƹ ǴƢǁǸǱ ǼǭƳǸǁ:  

)Ĩ(
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ƠǮƾǡ Ǵŧ ƠƽƗ ƸŧƵ Ǵƛ ǫƹȅǼǭ ǴǎƛƗƷ ǰǽƗ Ǵƛ ƺǾǱ ǻƸŬǽƳ ƳƴǖƢǭ ǻƘǵ ǨǾǩƳ Ǵƛ ǠǾǢƮơ ǰǽƗ ƷƳ Ǵŧ ƳǷƺǝƗ ǯƗǸơ Ƿ ƘǶǱƋ ƸƢǮŧ ƠǾǮǵƗ ǫƴǕ
Ǽǭ ƘǵƸƢǭƗƷƘř ǰǽƗ ǴǪǮƩ ƹƗ .ƠƽƗ ǳƴǂǱ ǴƢǝƸū ƸǒǱ ƷƳ ǼǝƘŧ ƟƘǕȆǍƗ ƳǸƩǷǯŤǾƾŧƗ Ǵƛ ǯƗǸơ ǳƷƘǁƗ ƘǶŨƜǪƩ Ƿ ƺƢǲƽǸƢǝ ÛƙǸƽƷ ǼǵƗǸƱ

.ƳƸŧ 
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ǫǸƽ Ǩǆǝ  
 

  
  
  
ƘǶǁǷƷ Ƿ ƳƗǸǭǢƮơ ŭǾǠ  
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Ħ-Ĥ  ǲǭƘǴǖǩƘǎǭ ƳƷǸǭ ǠǍ  
ǀǩƘơ ƺǽƸƛƋ ǴǉǸƭ- ǻƴǲƛ ǬǾƾǢơ ƷƳ Ƿ ǴƢǁƗƳ ƷƗƸǡ ƷƺƱ ǻƘǽƷƳ ǼƛƸǙ ƙǸǲƩ ǀƲƛ ƷƳ ǼǩƺǱƗ ƙƗƳƸǭ ƊƺƩ ǯƗƸǽƗ ǻţǸǩǷƷƴǾǵ ǻƘǵ

Ǽǭ ƙǸƾƮǭ ƷƺƱ ǻƘǽƷƳ ƺǽƸƛƋ ǴǉǸƭǻƴǲƛ ǬǾƾǢơ ƷƳ ǰǾǲŢǮǵ .ƳǸǁ ǧǷƗ ǴǢǎǲǭ ƹƗ ǫǷƳ ǴǉǸƭ ǯƗǸǲǕ Ǵƛ ƷǸǂŧ ƙƋ ǔǭƘƩ ǻƘǵ
Ǽǭ ǄƲǂǭ ǼơƘǖǩƘǎǭ ǼǽƘǾǝƗƸǚƩ ƟƘǆƢƲǭ ǰǾƛ ǴǉǸƭ ǰǽƗ .ƳƳƸūµħī Ċ ,ħĨ  ƘơµĦĨ Ċ ,ħĬ  Ƿ ǼǡƸǁ ǧǸǍµĨĨ Ċ ,Ħĩ  ƘơµĦĨ Ċ ,ĦĪ 

ǀǩƘơ ƺǽƸƛƋ ǴǉǸƭ ƠƭƘƾǭ .ƳƷƗƳ ƷƗƸǡ ǼǩƘǮǁ ǇƸǕ-  ƳǷƴƭ ǼǩƺǱƗ ƙƗƳƸǭĩīĥĪ  ƳǷƴƭ ǼǩƺǱƗ ƙƗƳƸǭ ƠƭƘƾǭ .ƠƽƗ ǔƛƸǭƸƢǭǸǪǾŧ
Ĥģģ Ǽǭ ƙǸƾƮǭ ƠǁƳ Ƿ ǴǽƘŚǵǸŧ ƊƺƩ Ǵŧ ƠƽƗ ǔƛƸǭƸƢǭǸǪǾŧǴǱƘƱƳǷƷ .ƳǸǁǩƺǱƗ ƙƗƳƸǭ ǠǽƸǍ ƹƗ ǴǉǸƭ ǰǽƗ ƷƳ ǔǡƗǷ ǻƘǵ ƘǽƷƳ Ǵƛ Ǽ

Ǽǭ ǨǆƢǭ Ƿ ǳƳǸƛ ƳǷƴƮǭ ƳǷƷƴǾǞƽ ǴǉǸƭ Ǵƛ ǟƸǁ Ƿ ƙǸǲƩ ƹƗ Ƿ ƻƷƗ ǴǉǸƭ Ǵƛ ƙƸǙ ƹƗ ÛƷƺƱ ǻƘǽƷƳ Ǵƛ ǧƘǮǁ ƹƗ ǴǉǸƭ ǰǽƗ .ƴǱǸǁ
ǴǉǸƭ Ƙƛ ǯƋ ťƸƢǂǭ ƹƸǭ ǧǸǍ:ƠƽƗ Ƹǽƹ ƫƸǁ Ǵƛ ƷǸŧƶǭ ǻƘǵ  

               ƷƺƱ ǻƘǽƷƳ ƘƛīĬ ƸƢǭǸǪǾŧ  
        ƳǷƷƴǾǞƽ ǴǉǸƭ ƘƛĤĬģ ƸƢǭǸǪǾŧ  

  
ǨŨǁĦ-Ĥ ǴǉǸƭǼǪǅƗ ƺǽƸƛƋ ǻƘǵ  

ǴǖǭǸǅ Ƿ ǰǭǸǝ ÛǼǩƺǱƗ ǻƘǵƸǶǁ ƺǽƸƛƋ ǴǉǸƭ .ƠƽƗ ǳƴǁ ǔǡƗǷ ǯƋ ƷƳ ǨǾƛƳƷƗ Ǵƛ ƠǁƷ ǳƳƘƩ ƹƗ ǼǂƲƛ Ƿ ǴƢǁƗƳ ƷƗƸǡ ǴǉǸƭ ǰǽƗ ƷƳ ƗƸƽ
ǀǩƘơ- Ǽǭ Ɨƺƪǭ ƳǷƷƴǾǞƽ ǴǉǸƭ ƹƗ ǀǩƘơ ǻƘǶǵǸŧ ǴƢǁƷ ǴǭƗƳƗ ǴǪǾƽǸƛ ǼǩƺǱƗ ƙƗƳƸǭ Ǵƛ ƠƜƾǱ ƘǶǵǸŧ ǴƢǁƷ ǰǽƗ ǴǪǡ ǰǽƸơƴǲǪƛ .ƳǸǁ

 ƳƗƹƋ ǻƘǶƛƋĦģĨģ ǳǸŧ ǴƢǁƷ .ƳƷƗƳ ǓƘǞơƷƗ ƸƢǭ ǀƲƛ ƷƳ ǴŨǽƷǸǍ Ǵƛ ƳƷƗƴǱ ǴǉǸƭ ǷƳ ǨǅƘǝ ƴƭ ƷƳ ǻƳƘǽƹ ƿƸƢƾū ƘǭǸǮǕ ǀǩƘơ ǻƘǵ
 ƹƗ ƻƗƸǩƗ ǌƱ ǼǩƘǮǁĥģ  ƘơĦģ ǼǮǱ ƹǷƘƪơ ƸƢǭǸǪǾŧǴǱƘƱƳǷƷ .ƴǲŧƠǁƳ Ǵƛ ƳƘǽƹ ƘƢƜƾǱ ƚǾǁ Ƙƛ ƘǭǸǮǕ ǴǢǎǲǭ ǻƘǵ ƙǸǲƩ ǓƘǞơƷƗ Ǭŧ ǻƘǵ
Ǽǭ ǨǆƢǭ ƙƗƳƸǭƠǁƳ ǰǽƗ .ƴǱǸǁǓƘǞơƷƗ Ǵŧ Ƙǵ  ƹƗ ƸƢǮŧ ȅǸǮǖǭ ƘǶǱƋĥģģ Ǽǭ ƳƗƹƋ ǻƘǽƷƳ Ƭǎƽ ƹƗ ƸƢǭ ƙƗƳƸǭ Ǵƛ ǼǮǽȆǭ ƚǾǁ Ƙƛ ƴǁƘƛ

 ƷƗƸǡ ǯƋ ǼǩƘǮǁ ǀƲƛ ƷƳ Ǵŧ ǼǩƺǱƗǼǭ ǬƢƱ ƳƷƗƳ ǓƘǞơƷƗ ǨǡƗƴƭ .ƴǱǸǁ ƳǷƴƭ Ǵŧ ƠƽƗ ƷƺƱ ǻƘǽƷƳ ƙƋ ƹƗƸơ ǯƘǮǵ ǴǉǸƭ ǰǽƗĥĪ  ƸƢǭ
Ǽǭ ƳƗƹƋ ǻƘǵƘǽƷƳ Ƭǎƽ ƹƗ ƸƢǮŧ ÛǼŨǪǭ)ƴǁƘƛĤĦīĦ .( 

Ď-Č - Č  ǔƛƘǲǭ ƠǾǞǾŧǼǩƺǱƗ ƙƗƳƸǭ ǴǉǸƭ Ƹǽƹ ƷƳ ƙƋ  
 ƳƗƴǖơ ǴǉǸƭ Ƹǽƹ ǰǽƗ ƷƳĤĥ ǛƘš :ƹƗ ƴǲơƷƘƜǕ Ǵŧ ƳƷƗƳ ǯƘǽƸƩ ǴǱƘƱƳǷƷŪǲǪř ÛǼǽƘŨǩƘƱ ÛŦǙƸǭ ÛƳǷƷǴǙƹ ÛƳǷƷǴǩǸƽƘǭ ÛƷƘƛƳǷƷ -

ǴǖǪǡ ÛƹƸƱƘǁ ÛǯƘƱƳǷƷǰƾƭ Ƿ ƳǷƸǵƘǾƽ ÛƳǷƷƸǵǸū ÛǯƘƲǾƾř ÛǯƘƱƳǷƷǼūƴǱƷƘƛ ƠǪǕ Ǵƛ Ǵŧ ƳǷƷ ǯƗƺǾǭ ǯƳǸƛ ȅƘƛ Ƿ ǴǢǎǲǭ ǯƗǷƗƸǝ ǻƘǵ
ƋǼūƳǸǩƋ ƠǒǪǙ ÛǼǵƴƛǳƷǷƳ ƷƳ ƘǅǸǆƲǭ ƘǵǼǭ ƺǾšƘǱ ƷƘǾƾƛ ǼƛƋƸř ǻƘǵ Ǩǆǝ ƷƳ ȅǸǮǖǭ Ƿ ǧƘƽ ŦǂƱ Ǩǆǝ ƷƳ ǰŨǾǩ ÛƴǁƘƛ

ǻƳǷƷǷ ƠǪǕ Ǵƛ Ơǂŧ Ƹǽƹ ǼǉƗƷƗ Ǵƛ ǼǵƳƳǸŧ Ƿ ǼǁƘŚǮƽǴǱƘƱƳǷƷ Ǵƛ ǓƷƗƺǭ ƹƗ ƠǂūƸƛ ǻƘǵ ǀǽƗƺǝƗ ǼƮǎƽ ǻƘǶƛƋ ǼūƳǸǩƋ ǯƗƺǾǭ Ƙǵ
ǼǭǴǱƘƱƳǷƷ ǼǭƘǮơ .ƴƛƘǽ ƹƗ ǴǉǸƭ Ƹǽƹ ǰǽƗ ǻƘǵǴǲǭƗƳ ƘƜǽƸǢơ Ƿ ǳƘơǸŧ ǻƘǵƸǾƾǭ ƷƳ Ƿ ǴƢǝƸū ǴǮǂšƸƽ ƹƸƜǩƗ ǻƘǶǵǸŧ ǴƢǁƷ ǼǩƘǮǁ ǻƘǵ

Ǽǭ ƷƺƱ ǻƘǽƷƳ Ǵƛ Ƿ ǴƢǝƘǽ ǯƘǽƸƩ ǧƘǮǁ Ǵƛ ƙǸǲƩ Ƿ ǟƸǁ Ǵƛ ƙƸǙ ƹƗ ǻƹƗǸǭ ÛǼŨǪǭ)ƴǱƺǽƷĤĦīĦ.(   
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Ď-Č -č ǯƘƲǾƾř ǴǱƘƱƳǷƷ  
ƟƘǕƘǞơƷƗ ƹƗ Ǵŧ ǯƘƲǾƾř ǴǱƘƱƳǷƷĥīģģ Ǽǭ ǴǮǂšƸƽ ǻƸƢǭ ǨŨǁ ǠƛƘǎǭ ƳƸǾūĦ-ĥ ǴƱƘǁ ƹƗǳƘǾƽ ǼǪǅƗ ǻƘǵ ǳƳƗƹ ǫƘǭƗ)ƸƛǸš ÛǼūƺǭ

Ǽǭ ƸŬǽƴŨǽ Ǵƛ ǯƘƜǾǎƱ Ǩř ǫƘǱ Ǵƛ ǼǪƮǭ ƷƳ Ǵŧ ǳƴǁ ǨǾŨǂơ ǯƘƱƳǷƷƘǲš Ƿ (ǬǾǵƗƸƛƗǳƴǮǕ ƹƗ ǼŨǽ ǴǱƘƱƳǷƷ ǰǽƗ .ƴǱƴǱǸǾřǴǱƘƱƳǷƷ ǰǽƸơ-

ǯȆǾū ǻƘǵ ǻƺǥƸǭ ǳƳǸƛ Ǵǥ Ƽř ƷǸƜǕ ƹƗ ƹƗ ǻƘƢƽǷƷ ǯƘƲǾƾř ƳƷƗǷ ƠǮƾǡ ǼǡƸǁ ƙȅƘơ ǼǩƺǱƗ ƽƋ ǼǪǅƗ ǳƳƘƩ Ǵƽ .ƳƳƸŬǾǭ ǴƢǩƘǞ
Ǽǭ ǔǎǡ ƗƷ ǯƘƲǾƾř ǴǱƘƱƳǷƷ ƳǷƴƭ ƠƽƳ ǰǾǽƘř ƹƗ ǴƢǩƘǞƽƋ ǳƳƘƩ ǰǽƸƢŨǽƳƺǱ Ǵŧ ƴǲǲŧĤĥ  ǯƘǮǵ Ǵŧ ƳƷƗƳ ƷƗƸǡ ƙȅƘơ ƙǸǲƩ ǻƸƢǭǸǪǾŧ

ǳƳƘƩ ÛǴǱƘƱƳǷƷ ǰǽƗ ƸǾƾǭ ƷƳ ƘƢƽǷƷ ǻȅƘƛ ǬŧƗƸơ ƠǪǕ Ǵƛ .ƠƽƗ ƸƛƘǾǉ ƠǁƷ ǳƳƘƩǼŧƘƱ Ƿ ǴƢǩƘǞƽƋ ǻƘǵ-  ƸǾƾǭ ƷƳ ƳƘǽƹ ƳƗƴǖơ Ǵƛ Ǽǲǁ
 ƳƷƗƳ ƷƗƸǡ ǴǱƘƱƳǷƷǼǭ ǯƘƽƋ ƗƷ ǴǱƘƱƳǷƷ Ǵƛ ǼƽƸƢƽƳ Ǵŧ ǳƘŬƢƾǽƗ Ŧǽ ǌƽǸơ ǯƘƲǾƾř ǻƘƢƽǷƷ ǨƮǭ ƷƳ ȆƜǡ ǴǱƘƱƳǷƷ ǰǽƗ .ƴǲŧ
ǳƹƗƴǱƗ ǻƸƢǭǷƷƴǾǵƠƽƗ ǳƴǽƳƸū ǠǾǡƳ ǻƸǾū.  

  
 ǨŨǁĦ-ĥ ǴǱǸǮǱ ǨƮǭ Ƿ ǯƘƲǾƾř ǴǱƘƱƳǷƷ ŦǾơƘǮǁƷƳ ǻƷƗƳƸƛ ǨƮǭ ǯƘƲǾƾř Ǩř  

 ǯƘƲǾƾř ǳƘŬƢƾǽƗ ƺǽƸƛƋ ǴǉǸƭ ƠƭƘƾǭĩĩĨ  ǧǸǍ Ƿ ǔƛƸǭƸƢǭǸǪǾŧ ǯƋ ǼǪǅƗ ǴǵƗƸƛƋĨĦ  ǴǱƘƱƳǷƷ ǼǮƕƗƳ ƟƘƛƘǖǂǱƗ ǧǸǍ ÛƸƢǭǸǪǾŧĤĦĩ 
 ǴǵƗƸƛƋ ǴŨƜǁ ǬŧƗƸơ ÛƸƢǭǸǪǾŧĥī/ģ  ǯƋ ƙƘǖǂǱƗ ƚǽƸǉ ǷĥĨ/Ħ Ǽǭ ƷƳ ƙȅƘơ Ǵƛ ƳǷƷǷ ƹƗ ǨƜǡ ǯƘƲǾƾř ǴǱƘƱƳǷƷ ƸǉƘƭ ǧƘƭ ƷƳ .ƴǁƘƛ

ǴǩƘƱǸǱ ǫƘǱ Ǵƛ ǼǪƮǭǳƹƗƴǱƗ ǻƸƢǭǷƷƴǾǵ ǳƘŬƢƾǽƗ Ŧǽ ǌƽǸơ ǴǱƘƱƳǷƷ ǼǵƴƛƋ ÛǻƸƜŧƗǼǭ ǻƸǾūƳǸǁ ǯƋ ǴǱȅƘƽ ǼǵƴƛƋ Ǭƪƭ ǌƽǸƢǭ .
 ƳǷƴƭ ƷƳ ǻƸƜŧƗ ǴǩƘƱǸǱ ǳƘŬƢƾǽƗ ƷƳĪĦĩ Ǽǭ ǧƘƽ ƷƳ ƚǖŨǭƸƢǭ ǯǸǾǪǾǭƚǾǁ .ƴǁƘƛ ǌƽǸƢǭ ǴǉǸƭ ƷƳ  ǯƘƲǾƾř ǳƘŬƢƾǽƗĨ/ĩ Ƿ % 

ƚǾǁ ǌƽǸƢǭ ǴǱƘƱƳǷƷ Ĥĕ .ƴǁƘƜǾǭ  
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ǨŨǁĦ-Ħ ǀǩƘơ ƺǽƸƛƋ ǴǉǸƭ- ǴƱƘǁ Ƿ ǼǩƺǱƗ ƙƗƳƸǭ ǳƴǲǵƳ ǨǾŨǂơ ǻƘǵǯƘƲǾƾř ǴǱƘƱƳǷƷ 

ƚǾǁ ǴǱƘƱƳǷƷ Ƙơ ǓƘǞơƷƗ ĥģģ ǻƸƢǭ ƹƗ Ƭǎƽ ƘǽƷƳ ǬǮǽƺŧƘǭ Ƿ ƴǖƛ ƹƗ ǯƋ ǴǱƘƱƳǷƷ ƚǾǁ ƠǕƸƾƛ ǨǾǪǢơ Ǽǭ ƻƘƽƗ Ƹƛ .ƴƛƘǽ
ǀŨǵƹ ƗƷ ǴǱƘƱƳǷƷ ǳƴǲǽȅƋ ǔƛƘǲǭ ǴǱƘƱƳǷƷ ƸǾƾǭ ƹƗ ǳƴǭƋ ǨǮǕ Ǵƛ ǻƘǵƴǽƳƹƘƛ Ƿ ƳǸƩǸǭ ƟƘǁƷƗƺū ÛǴǱƘƱƳǷƷ Ǵƛ ǳƴǱǸǁ ǴǾǪƲơ ǻƘǵ

ƙȆǉƘǝ Ƿ ǼŬǱƘƱ ǻƘǵ Ƿ ǻƹƷǷƘǂŧǼǭ ǨǾŨǂơ ǼǭƗƳ ƟȅǸǊǝǼƽƷƸƛ ǠƜǍ .ƴǲǵƳ ƸǉƘƭ ǠǾǢƮơ ƷƳ ǳƴǭƋ ǨǮǕ Ǵƛ ǴǾǩǷƗ ƟƘǢǾǢƮơ Ƿ Ƙǵ
ǻƘǵƸƢǭƗƷƘř ƟƗƸǾǾǚơ Ƿ ǼǽȅƘřƳǸƱ ǯƗǸơ ǯǸǲŧ Ƙơ Ǵŧ ƴǁ ǄƲǂǭ  ǴǱƘƱƳǷƷ ƷƳ ǼǽƘǾǮǾǁǸǾƛ ǼǵƗǸƱ ǯŤǾƾŧƗ Ƿ ǧǸǪƮǭ ǯŤǾƾŧƗ ǼǞǾǥ

ǳƹƗƴǱƗ ǯƘƲǾƾřƢǭƗƷƘř ǷƳ ǰǽƗ ƠǪǕ ǰǾǮǵ Ǵƛ .ƠƽƗ ǳƴǂǱ ǻƸǾūƸ Ǵƛ ǳƗƸǮǵ ƟƘǆƲǂǭ ǼǦǾǩǷƷƴǾǵ  ǧƘƽ ǳƘǭ ǯƘƛƋ ƷƳ ǴǱƘƱƳǷƷĤĦīĬ  Ƿ
 ǧƘƽ ǳƘǭƸǾơ ƷƳ ǰǾǲŢǮǵĤĦĬģǳƹƗƴǱƗ ƸǉƘƭ ǠǾǢƮơ ǼǍ ǧƘƽ ǳƘǭ ǯƘƛƋ ƷƳ ƷƳ ǻƷƗƳƸƛ ǴǱǸǮǱ ǻƗƸƛ Ǵŧ .ƴǁ ǻƸǾūĤĦīĬ  ǳƹƘƛ  Ŧǽ ƹƗĥ 

 ǧƘƽ ǳƘǭƸǾơ ǻƗƸƛ Ƿ ǻƸƢǭǸǪǾŧĤĦĬģ  ǳƹƘƛ Ŧǽ ƹƗħ ƳǸǁ Ǽǭ ǳƳƘǞƢƽƗ ǻƸƢǭǸǪǾŧ ǩƳ Ǵƛ ǰǾǲŢǮǵ ǷǼƛƳ ǯƗƺǾǭ ƹƗ ǼǢǾǡƳ ƷƘǭƋ Ǵŧ ǰǽƗ ǨǾ-

ǳƹƘƛ ƷƳ ǼƩǷƸƱ Ƿ ǻƳǷƷǷ ǻƘǵǳƴǲǽȅƋ ƳǷƷǷ ƹƗ ǼǝƘŧ ƟƘǕȆǍƗ Ƿ ǯƘƲǾƾř ǴǱƘƱƳǷƷ ǜǪƢƲǭ ǻƘǵǴǎǢǱ ǻƘǵǴǎǢǱ ƸǾǙ Ƿ ǻƗ ƳǸƩǷ ǻƗ
ǳƹƘƛ ÛƠǁƗƴǱ Ƙǵǽƴǁ ƙƘƲƢǱƗ ǼƴǱ Ǵŧ ƟƘǂǽƘǭƹƋ Ƿ ŭƷƗƳƸƛ ǴǱǸǮǱ ǯƘǭƹ ƷƳ ǴǎǢǱ ǳƴǲǽȅƋ Ƿ ǼƛƳ ǼƩǷƸƱ Ƿ ǻƳǷƷǷ ǴǱǸū ŠǾǵǻƗ 

ǁƗƴǱǲƢǴƛ Ƿ ǓǷƸǁ ǯƘƲǾƾř Ǩř ƹƗ Ƙǵ ǳƹƘƛ ǰǽƗ .ƴ Ǵƛ ƚǾơƸơ ĥ Ƿħ  ǬƢƱ ƠƽƳ ǰǾǽƘř ǻƸƢǭǸǪǾŧƴǁƴǱǔǎǢǭ ƨǲřǷ Ǵƽ ƷƳ ǻƷƗƳƸƛ ǴǱǸǮǱ .  ƷƳ
)ǨŨǁ ƷƳ Ǵŧ ƴǁ ǫƘƪǱƗ Ƙǵ ǳƹƘƛ ǧǸǍĦ-ħ( Ƙơ )Ħ-ĩǼǭ ǳƴǵƘǂǭ ( .ƳǸǁ  

ǴǱǸǮǱǴǾǪŧ ƠǽƘǕƷ Ƙƛ ƹƘǾǱ ƳƷǸǭ ǻƘǵ Ǵƛ ǰŨǮǭ ǯƘǭƹ ǰǽƸƢǮŧ ƷƳ Ƿ ǴǾǶơ ǴǱƘƱƳǷƷ ƹƗ ǴǍǸƛƸǭ ǻƘǵƳƷƗƴǱƘƢƽƗ ǻ"ǳƘŬǂǽƘǭƹƋ  ƙƋ ƠǾǞǾŧ
ǯƗƸǶơ ǳƘŬǂǱƗƳ ǼǱƗƳƘƛƋ Ƿ ǻƷƘǾƛƋ ǼƽƴǲǶǭ ǳǷƸū"  Ƿ"ƘǭƹƋ ǰǾǶƛ ťƘƱ ƠǥƸǁ" ƢǝƸū ƷƗƸǡ ǨǾǪƮơ Ƿ Ǵǽƺƪơ ƳƷǸǭ Ƿ ǨǢƢǲǭƴǲ .  

 محل نمونه برداري
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 ǨŨǁĦ-ħ ǯƘƲǾƾř Ǩř ǨƮǭ ƷƳ ǯƘƲǾƾř ǴǱƘƱƳǷƷ ƹƗ ǼǽƘǮǱ  

    
ǨŨǁĎ-ĨǳƷƗǸǵƘǭ ƸǽǸǆơǴǱǸǮǱ ǔǍƘǢǭ Ƿ ǴǖǩƘǎǭ ƳƷǸǭ ǳƹƘƛ ǻƗ ǻƷƗƳƸƛ

 ǳƘǭ ƸǾơ ƷƳ ǯƘƲǾƾř ǴǱƘƱƳǷƷ ƷƳĤĦĬģ  
ǨŨǁĎ-ĩ ǳƷƗǸǵƘǭ ƸǽǸǆơǴǱǸǮǱ ǔǍƘǢǭ Ƿ ǴǖǩƘǎǭ ƳƷǸǭ ǳƹƘƛ ǻƗ-

 ǳƘǭ ǯƘƛƋ ƷƳ ǯƘƲǾƾř ǴǱƘƱƳǷƷ ƷƳ ǻƷƗƳƸƛĤĦīĬ  
 

  

ǔǍƘǢǭ ƟƘǆƢƲǭ ƺǾǽƘř ǻƷƗƳƸƛ ǴǱǸǮǱ ĤĦīĬ  ǯƘƢƾƛƘơ ǷĤĦĬģ  ǯƘƲǾƾř ǴǱƘƱƳǷƷƴƩ ƷƳƗǧǷ Ħ-Ĥ  ǷĦ-ĥ   ƸǽƹǴƕƗƷƗ ƴǁƠƽƗ ǳ.  
 ǧǷƴƩĦ-Ĥ ǴǱǸǮǱ ǔǍƘǢǭ ƹƗ Ŧǽ Ƹǵ ƗƴƜǭ ƹƗ ǴǪǅƘǝ Ƿ ƠǾǖǡǸǭ ǻƷƗƳƸƛƺǾǽƘřĤĦīĬ ǯƘƲǾƾř  

  
 ǔǎǢǭ :ƬǾǉǸơĤ  ǨŨǁ ƹƗĦ-Ĩ  ǷĦ-ĩ .ƠƽƗ ǳƴǁ ƙƘƲƢǱƗ ƗƴƜǭ ǯƗǸǲǖƛ  

  

(Km)فاصله از مبدا X Y
Section 1 0 364744 4125848
Section 2 1 364908 4126267
Section 3 2 365199 4127052

 (UTM )مختصات
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 ǧǷƴƩĦ-ĥ ǴǱǸǮǱ ǔǍƘǢǭ ƹƗ Ŧǽ Ƹǵ ƗƴƜǭ ƹƗ ǴǪǅƘǝ Ƿ ƠǾǖǡǸǭ ǻƷƗƳƸƛ ǯƘƢƾƛƘơĤĦĬģ ǯƘƲǾƾř ǴǱƘƱƳǷƷ  

section (ƸƢǭǸǪǾŧ)ƗƴƜǭ ƹƗ ǴǪǅƘǝ X Y  
Section1 0 37°16'12.28" 49°28'30.18" 

Section2 1 37°16'31.12" 49°28'58.65" 

Section3 2 37°16'48.49" 49°28'36.81" 

Section4 3 37°17'4.37" 49°28'29.25" 

Section5 4 37°17'32.67" 49°28'31.24" 

 ǔǎǢǭ :ƬǾǉǸơĤ  ǨŨǁ ƹƗħ-Ĩ  Ƿħ-ĩ .ƠƽƗ ǳƴǁ ƙƘƲƢǱƗ ƗƴƜǭ ǯƗǸǲǖƛ  

Ħ-Ĥ -Ħ  ǴǱƘƱƳǷƷǧƘšƘǲǽƳ  
دیناچال در غرب استان گیالن و به سمت آستارا بعد از رودخانه شفارود و در بخش پره سر شهرستان  رودخانه

 22دارد. رودخانه دیناچال از دهستان دیناچال که از آبادي هاي جنوب اسالم و در فاصله حدود  جریانتالش 
این رودخانه بر  شرایط غیرسیالبیمتوسط  گذرد. حداقل دبیکیلومتري جنوب شهر تالش واقع شده است می

ش شده است. از آب مترمکعب بر ثانیه گزار 3تا  2اساس اندازه گیري هاي هیدرومتري انجام شده در حدود 
  شود. شرب استفاده میهمچنین این رودخانه عموماً براي آبیاري اراضی شالیکاري منطقه و 

محدوده و مقاطع نمونه برداري از رودخانه دیناچال در بخش پره سر شهرستان تالش در نظر در تحقیق حاضر 
 نمونهگرفته شد. این محدوده در راستاي ضلع شمال شرقی جاده آسفالته تالش و در دشت دیناچال قرار دارد. 

که ورودي و یا برداشتی  زمانیشرایط و و در  کیلومتر 2اي به طول بازه طول درمقطع از رودخانه  سه در برداري
تالش  - نمایی از رودخانه دیناچال را بعد پل جاده انزلی 7- 3شکل انجام شد.  از آب آن وجود نداشته باشد،

در نظر  3-3جدول و مطابق با مختصات ارائه شده در  این پلدر پائین دست برداري دهد. مقاطع نمونهنشان می
  گرفته شد.
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  تالش -نمایی از رودخانۀ دیناچال در محل پل جاده انزلی  7-3شکل 

مختصات جغرافیایی سه مقطع در نظر گرفته شده براي نمونه برداري از رودخانه دیناچال را نشان  3-3جدول 
  دهد.می

 رودخانه دیناچال برداريموقعیت و فاصله از مبدا هر یک از مقاطع نمونه 3-3 جدول

  

  * مقطع شماره یک به عنوان مبدا محاسبه فاصله در نظر گرفته شده است.                         

-نشان میرا اي بازه مورد مطالعه و موقعیت مقاطع نمونه برداري رودخانه دیناچال تصویر ماهواره  8-3نیز شکل 

  دهد.

  )yطول جغرافیایی (  )xعرض جغرافیایی ( مبدا(کیلومتر) فاصله از  شماره مقطع

1 0 37° 37' 49.4" N 49° 02' 40.0" E 

2 1 37° 38' 10.9" N 49° 02' 51.30" E 
3 2 37° 38' 35.6" N 49° 02' 50.40" E 
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  رودخانه دیناچال بردارينمونه مقاطع و مطالعه مورد بازه ايماهواره تصویر  8-3شکل 

Ħ-ĥ ǳƹƗƴǱƗǻƸǾū  ŭƷƗƳƸƛ ǴǱǸǮǱ ǷƘǵ  
Ď-č -Č ǳƹƗƴǱƗƙƋ ǠǮǕ ǻƸǾū  
ǳƳƘƽǳƹƗƴǱƗ ǻƗƸƛ ǴǪǾƽǷ ǰǽƸơǄƱƘǁ ƹƗ ǳƳƘǞƢƽƗ ƙƋ ǠǮǕ ǻƸǾū Ǵŧ ƠƽƗ ǼǎǽƗƸǁ Ǵƛ ƳǷƴƮǭ ǄƱƘǁ ƹƗ ǳƳƘǞƢƽƗ .ƠƽƗ ƧƷƴǭ ǻƘǵ

ǨƛƘŧ ƹƗ ƴǁƘƛ ƳƘǽƹ ƙƋ ǠǮǕ Ǵŧ ǻƳƷƗǸǭ ƷƳ Ƙǽ Ƿ ǴǱƘƱƳǷƷ ǯƳǸƛ ǼƛȆǾƽ ǫƘŬǲǵ ƷƳ .ƴǁƘƛ Ǭŧ ƙƋ ǠǮǕ ǯƋ Ǵƛ ǼǲǾŬǲƽ ǴǱƹǷ Ǵŧ ǼǽƘǵ
Ǽǭ ǳƳƘǞƢƽƗ ǳƴǁ ǨǆƢǭǢǭ ƷƳ .ƳǸǁƘƳƷǸǭ ǔǍ ǴǱƘƱƳǷƷ ƸǒǱ ŭƘǵ ǯƘƲǾƾř ǧƘšƘǲǽƳ Ƿ ǴŨǲǽƗ ƠǪǕ Ǵƛ Û ƷƳǯƘǭƹ ŭƘǵ ǴǱǸǮǱǳƹƗƴǱƗ ǻƷƗƳƸƛ-

ƧƷƴǭ ǯǸǩƗţ ƹƗ ǳƳƘǞƢƽƗ Ƙƛ ƙƋ ǠǮǕ ǻƸǾū  ŮǝƘŧ ƠǡƳ Ƙƛ Ƿ ƿǷƷ ǰǽƗ Ƙƛ ƷƘŧ ǰǽƗ ƳǸƛ ǰŨǮǭ .ƴǁ ǫƘƪǱƗ  

Ď-č -č ǳƹƗƴǱƗƙƋ ǯƘǽƸƩ ƠǕƸƽ ǻƸǾū  
ǳƹƗƴǱƗǳƹƗƴǱƗ ƹƗ ǼŨǽ ƙƋ ƠǕƸƽ ǻƸǾūǻƸǾū Ǵŧ ƠƽƗ ǼǽƘǵǳƷǷƳ ƷƳ Ƙǽ Ƿ ǴǱƗƹǷƷ ƟƷǸǅ Ǵƛ ȅǸǮǖǭǼǭ ǫƘƪǱƗ ǳƘơǸŧ ǼǱƘǭƹ ǻƘǵ .ƳǸǁ

ǳƹƗƴǱƗ Ƿ ǯƋ ǰƢǁƗƳ Ƙƛ Ǵŧ ƠƽƗ ƠǾǮǵƗ ƺƕƘƭ ƠǶƩ ǰǽƗ ƹƗ ǌƽǸƢǭ ƠǕƸƽ ǰƢǁƗƳǼǭ ǴǱƘƱƳǷƷ ǔǎǢǭ Ƭǎƽ ǻƸǾū ƗƷ ǼƛƳ ƷƗƴǢǭ ǯƗǸơ
ǳƹƗƴǱƗ .ƳƷǷƋ ƠƽƴƛƿǷƷ Ǵƛ ƙƋ ǯƘǽƸƩ ƠǕƸƽ ǻƸǾū ƿǷƷ ƙƘƲƢǱƗ .ƠƽƗ Ƹǽƶř ǯƘŨǭƗ ǜǪƢƲǭ ǻƘǵ ƠǡƳ ÛǴǱƘƱƳǷƷ ǼǪƮǭ ǌǽƗƸǁ Ǵƛ

ƿǷƷ ƹƗ ǼƱƸƛ .ƳƷƗƳ ǼŬƢƾƛ ǫƹȅ ƟƘǱƘŨǭƗ Ƿ ǨǽƘƽǷ ǰƢǁƗƳ ƷƘǾƢƱƗ ƷƳ Ƿ  ƹƘǾǱ ƳƷǸǭǳƹƗƴǱƗ ƷƳ ǧǸǮǖǭ ǻƘǵ ƴǲơƷƘƜǕ ƙƋ ƠǕƸƽ ǻƸǾū
ǳƹƗƴǱƗ :ƹƗǳƹƗƴǱƗ ÛƷǷƘǲǁ ǬƾƩ Ƙƛ ƠǕƸƽ ǻƸǾūƠǕƸƽ ǳƘŬƢƽƳ Ƙƛ ƠǕƸƽ ǻƸǾūǳƹƗƴǱƗ Û(ǴǲǾǩǸǭ)ƨǲƽƿǷƷ Ƙƛ ƠǕƸƽ ǻƸǾūǽƘǾǮǾǁ ǻƘǵ Ǽ
ǳƹƗƴǱƗ Ƿ)ǼơǸǅ ƿǷƷ Ǵƛ ƠǕƸƽ ǻƸǾūADV .(  

Ħ-ĥ -ĥ-Ĥ ǳƹƗƴǱƗƠǕƸƽ ǳƘŬƢƽƳ Ƙƛ ƠǕƸƽ ǻƸǾūƨǲƽ  
ǧǸǮǖǭǳƹƗƴǱƗ ǴǪǾƽǷ ǰǽƸơǴǵƗƸƛƋ ƷƳ ƙƋ ƠǕƸƽ ǻƸǾūƠǕƸƽ ǳƘŬƢƽƳ ƹƗ ǳƳƘǞƢƽƗ ƘǵƠǕƸƽ ǰǽƗ .ƠƽƗ ǼƛƋ ǴǱƗǷƸř Ƙǽ ƨǲƽƨǲƽ ƷƳ Ǵŧ Ƙǵ

 ǛǷƸǖǭ (ǻǸƾǱƗƸǝ ǫƘǱ)ǴǲǾǩǸǭ ǫƘǲƛ ŦǾǩǷƷƴǾǵ ǯƘǆǆƲƢǭ ǰǾƛǴǱƗǷƸř ƠǮƾǡ Ǵŧ ƴǱƷƗǸƢƽƗ ǨǅƗ ǰǽƗ Ƹƛ ƠƽƗŦǱƘƪǲǝ Ƙǽ ǻƗ ƷƳ ǯƋ ǻƘǵ
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Ǽǭ ƷƗƸǡ ƙƋ ǯƘǽƸƩ ǨƛƘǢǭǼǭ ƷƳ ǀƱƸš Ǵƛ ƙƋ ƠǕƸƽ ƸƥƗ ƷƳ Ƿ ƳƸǾūǼǭ ǳƳƸǮǁ ƸŬǁƷƘǮǁ ǠǽƸǍ ƹƗ ǴǱƗǷƸř ƷǷƳ ƳƗƴǖơ .ƴǽƋ .ƳǸǁ
 ƸūƗN  ÛǳƳƗƺǾǪǕ)Ƙƛ ƳǸƛ ƴǵƗǸƱ ƸƛƗƸƛ ƙƋ ƠŧƸƭ ƠǕƸƽ ƴǁƘƛ ǴǢǾǡƳ ƷƳ ǴǱƗǷƸř ƷǷƳ ƳƗƴǖơĤĦīĨ( :  

)Ĥ                                                                                                                            (                                      V=a+bN  

Ǵŧ b ,a ƠǕƸƽ ǓǸǱ Ǵƛ ǋǸƛƸǭ ƚǽƗƸǉ ũǸǩƘơƘŧ Ƙƛ ǳƗƸǮǵ ǳƴǱƹƘƽ ǴǱƘƱƷƘŧ ǌƽǸơ Ƿ ǳƳǸƛ ƨǲƽ ƷƗƸǡ ǳƴǲǲŧ ǛƸǆǭ ƷƘǾƢƱƗ ƷƳ ǳƘŬƢƽƳ
Ǽǭ ǳƳƗƳ Ƙƛ ǯƘƽƘǲǁƷƘŧ ǌƽǸơ ǴŨǲǽƗ Ƙǽ Ƿ ƳǸǁŮƪǲƽƗǷ ǳƘŬǂǽƘǭƹƋ ƷƳ ǳƘŬƢƽƳ ǯƳƸŧǼǭ Ơƽƴƛ ŦǾǩǷƷƴǾǵ ǻƘǵ ǠǾǢƮơ ƷƳ .ƴǽƋ ƸǉƘƭ
ƠǕƸƽ ƹƗǴǱƗǷƸř ƨǲƽ ǳƷƘǮǁ Ƙƛ ǻƗ ǼǩƘƢǾƪǽƳ ƹƗƴǱƗ ǳƴǁ ŮƪǲƽƗǷ Ƿ ƳƷƗƴǱƘƢƽƗǳƹƗƴǱƗ ǻƗƸƛƙƋ ǯƘǽƸƩ ƠǕƸƽ ǻƸǾū ǁ ǳƳƘǞƢƽƗ .ƴ 

Ď-č -Ď ǳƹƗƴǱƗǼƛƳ ǻƸǾū  
ǳƹƗƴǱƗ ǫƘǮơǻƸǾūƙƋ ǻƘǵǼǭ ǫƘƪǱƗ ǼƛƳ ƷƗƴǢǭ ƳƷǷƋƸƛ ƷǸǒǲǭ Ǵƛ ƠǕƸƽ Ƿ ƙƋ ǠǮǕ ǨǾƜǡ ƹƗ Ǽƪǲƽ ƠǕƸƽ ÛǼƛƳ ǰǾǮƲơ ǻƗƸƛ .ƳǸǁ

ǳƹƗƴǱƗ ǔǎǢǭ Ƭǎƽ Ƿ ǌƽǸƢǭǼǭ ǻƸǾū ǜǪƢƲǭ ǋƘǢǱ ƷƳ ǴǱƘƱƳǷƷ Ŧǽ ǔǎǢǭ ƷƳ ƙƋ ǯƘǽƸƩ ƠǕƸƽ Ǵŧ ƠǁƗƳ ǴƩǸơ ƴǽƘƛ ǴƢƜǩƗ .ƳǸǁ
 ƟǷƘǞƢǭ ǯƋǼǭǢǱ Ƿ ǯƘǽƸƩ ǌƽǷ ǛƸǍ Ǵƛ Ǵš Ƹǵ Ƿ ǳƳǸƛ Ǭŧ ƷƘǾƾƛ ǴǱƘƱƳǷƷ ƷƗƴƩ ƷƳ ǯƘǽƸƩ ƠǕƸƽ ǴŨǽƷǸǎƛ ƴǁƘƛƘǠǾǮǕ ǋ Ƹơ  ǀǾř

Ǽǭ ǳƳǷƺǝƗ ƠǕƸƽ ƷƗƴǢǭ Ƹƛ ǬǽǷƸƛƿǷƷ ƠǪǕ ǰǾǮǵ Ǵƛ ƳǸǁǴǎǢǱ Ŧǽ ǻƘǵǴǎǢǱ ǷƳ ÛǻƗǴǎǢǱ Ǵƽ ÛǻƗǴǎǢǱ ƨǲř Ƿ ǻƗ Ơƽƴƛ ǻƗƸƛ ǻƗ
ǠǾǢƮơ ƷƳ .ƠƽƗ ǳƴǁ ƳƘǶǲǂǾř ǌƽǸƢǭ ƠǕƸƽ ǯƳƷǷƋ ƸƩ ǠǮǕ Ǵƛ ǴƩǸơ Ƙƛ ƸǉƘƭǽǴǖǩƘǎǭ ƳƷǸǭ ŭƘǵ ǴǱƘƱƳǷƷ ǯƘ ǴǎǢǱ Ŧǽ ƿǷƷ ƹƗ ǻƗ

 ƫƸǁ Ǵŧ ƴǁ ǳƳƘǞƢƽƗ.ƠƽƗ ǳƴǭƋ ǴǭƗƳƗ ƷƳ ǯƋ   

ǳƹƗƴǱƗ ƿǷƷ ǰǽƗ ƷƳǼǭ ǫƘƪǱƗ ƙƋ ǯƘǽƸƩ ǌƽǷ ƷƳ Ƿ ǴǎǢǱ Ŧǽ ƷƳ ǌǢǝ ƙƋ ƠǕƸƽ ǻƸǾū ǬƕƘǡ ǌƱ Ŧǽ ƗƴƢƛƗ ƷƘŧ ǰǽƗ ǻƗƸƛ .ƳǸǁ
 ǻǷƷ Ƿ ǳƴǁ ǴƢǝƸū ƸǒǱ ƷƳ ƙƋ Ƭǎƽ Ǵƛ ƠƜƾǱǴǎǢǱ ƷƳ ƠǕƸƽ ǌƱ ǰǽƗ ƳǷƴƭ ƙƋ Ƭǎƽ ƹƗ ǯƋ ǴǪǅƘǝ Ǵŧ ǻƗĨ/ģ  ƘơĪ/ģ )ǠǮǕd (

ǳƹƗƴǱƗ ƴǁƘƛǼǭ ǻƸǾū ƷƳ ƙƋ ƠǕƸƽ ƳƷǸǭ ǰǽƗ ƷƳ ȅǸǮǖǭ .ƳǸǁĩ/ģ  ƸǒǱ ƷƳ ǌƽǸƢǭ ƠǕƸƽ ǯƗǸǲǕ Ǵƛ Ƿ ǰǾǾǖơ ƙƋ Ƭǎƽ ƹƗ ǠǮǕ
Ǽǭ ǴƢǝƸū ǬǡƷ .ƳǸǁĩ/ģ ƷƘŧ Ǵƛ ǻƳƷƗǸǭ ƷƳ ƿǷƷ ǰǽƗ .ƠƽƗ ǳƴǭƋ ƠƽƳ Ǵƛ ǴƛƸƪơ ƚƾƭ Ƹƛ ǠǮǕ Ǽǭ ǳƳƸƛ ƹƗ ƙƋ ǠǮǕ Ǵŧ ƳǸǁĪģ 
ǼƢǱƘƽƠƽƗ ƸƢǮŧ ƸƢǭ  ÛǳƳƗƺǾǪǕ)ĤĦīĨ .(  

Ħ-Ħ ǻƷƗƳƸƛ ǴǱǸǮǱ  
Ď-Ď - Č ǴǭƴǢǭ  

ǷƷƴǾǵ ƟƘǖǩƘǎǭ Ƿ ƙƋ ǔƛƘǲǭ ǼǞǾŧ ǼƛƘǽƹƷƗǀǽƘǭƹƋ ƠƮǅ Ƿ ƠǡƳ Ǵƛ ǼǽƘǾǮǾǁǸƕţ ...Ƿ ǼŨǽţǸǩǸǽƸƢŧƘƛ Ƿ ǼǽƘǾǮǾǁ ÛǼŨǽƺǾǝ ǻƘǵ
ǳƳƗƳ .ƳƷƗƳ ǼŬƢƾƛ ƷƳ ƙƋ ƠǁƗƳƸƛ ǳǸƮǱ Ƙƛ ǨǅƘƭ ǻƘǵǼǭ ǋƘƜơƷƗƿǷƷ ǻƸǾū ƷƘŨƛ ƷƳ ƠƽƗ ǼǶǽƴƛ .ƴǁƘƛ ǼǵƘŬǂǽƘǭƹƋ ǴƢǝƸǂǾř ǻƘǵ

ǳƴǲǲŧ ǳƗƸǮū Ƿ ƚƽƘǲǭ ƘǱ ƨǽƘƢǱ ÛƴǁƘƛ ǴƢǁƗƴǱ ƠǢƛƘǎǭ ƳƷƗƴǱƘƢƽƗ Ƿ ǼǮǪǕ ǌǽƗƸǁ Ƙƛ ǼǪǅƗ ǔƜǲǭ ƹƗ ƙƋ ǻƷƗƳƸƛ ǴǱǸǮǱ ǴŢǱƘǲš ƷƳ ǻƗ
ǴǱǸǮǱ ƴǲǽƋƸǝ .ƠǁƗƳ ƴǵƗǸƱƸƛǴǱǸǮǱ ǨƭƗƸǭ ǨǭƘǁ ƙƋ ǻƷƗƳƸƛǧƘǢƢǱƗǷ ƠǾƜƦơ ÛǻƸǾū  .ƠƽƗ ǳƘŬǂǽƘǭƹƋ Ǵƛ  

Ď-Ď -č ǻƷƗƳƸƛ ǴǱǸǮǱ ǛǷƸǑ  
ǴǱǸǮǱ ƷƳ ǻƳƸƛƷƘŧ ǛǷƸǑ ÛǼǽƘǾǮǾǁ ƸǒǱ ƹƗǴǂǾǁ Ƙǽ Ƿ ǼŨǾƢƽȆř ƴǽƘƛ ƙƋ ǻƷƗƳƸƛ .ƴǲƢƾǵ ƸƢƛǸǙƸǭ ǰŨǂǱ ǼŨǾƢƽȆř ǛǷƸǑ .ƴǲǁƘƛ ǻƗ

 ƴǽƗƴǽ ǬǾƽƘƢř ǧǸǪƮǭ Ƙƛ ƹǷƷ Ŧǽ Ɵƴǭ Ǵƛ ǳƳƘǞƢƽƗ ƹƗ ǨƜǡ ǼǲǪǾơƗ ǼǪř ǻƘǵ ǻƸǎƛ ǼǪƱƗƳ ƠǮƾǡī ƛ ƺǾǱ Ƿ ƴǅƷƳǻƸǎǴǂǾǁ ǻƘǵ Ƙƛ ǻƗ
 ƴǾƽƗ ŦǽƷǸƕǸǪǝǷƷƴǾǵ ǧǸǪƮǭĨ/ģ Ǽǭ ǳƳƘǞƢƽƗ ƼŚƽ Ƿ ǳƴǁ ǻƷƗƴǶŬǱ Ƿ Ƹř ƴǅƷƳǻƸǎƛ ǰǽƗ .ƴǱǸǁǴǱǸǮǱ ƷƘƛ Ƹǵ ƹƗ Ƽř Ƙǵ ǻƷƗƳƸƛ

 .ƴǱǸǁ ƺǾǮơ ƸǎǢǭ ƙƋ Ƿ ǼŨǾƢƽȆř ƻƸƛ Ƙƛ ǼƢƾǽƘƛ  
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Ď-Ď -Ď ǼƮǎƽ ǻƘǶƛƋ ǻƷƗƳƸƛ ǴǱǸǮǱ  
ǀǽƘǭƹƋ ǻƗƸƛ ǼŨǽţǸǩǸǾƛ Ƿ ǼǽƘǾǮǾǁ Ƿ ǼŨǽƺǾǝ ǻƘǵĤ ǼǩƗ Ħ  ƷƘŨƛ ǻƳƘǽƹ ƠǡƳ ƴǽƘƛ ƙƋ ǔƛƘǲǭƹƗ ǻƷƗƳƸƛ ǴǱǸǮǱƷƳ .ƠƽƗ ǼǝƘŧ ƙƋ ƸƢǾǩ

ǻƸǎƛ ƷƘŧ ǓǷƸǁ ƷƳ .ƴǁƘƛ ǼǪǅƗ ǔƜǲǭ ƙƋ ƠǾǞǾŧ ǛƸǖǭ ǻƸǎƛ ƙƋ ǴǱǸǮǱ Ƙơ ƳǷƷ Ûǳƴǁ ǴƢƾǁ ǴǖǩƘǎǭ ƳƷǸǭ ƙƋ Ƙƛ ƷƘƛ Ǵƽ ƴǽƘƛ Ƙǵ
ǴǱǸǮǱ Ǵƛ ǫƗƴǡƗ ƼŚƽǴǱǸǮǱ ƹƗ Ƽř .ƳƸŧ ǻƸǾūǻƸǎƛ ǻƸǾūǯƗƴƲǽ ƷƳ ƴǽƘƛ ƸǒǱ ƳƷǸǭ ǻƘǵǀǽƘǭƹƋ ǻƗƸƛ .ƳƸǾū ƷƗƸǡ ưǽ ǻǸƢƮǭ ǻƘǵ-

ǴǱƘƱƳǷƷ ƷƳ .ƳƸŧ ǻƷƗƳƸƛ ǴǱǸǮǱ ƳǸǩƋ Ǩū ǻƘǶƛƋ ƹƗ ƴǽƘƜǱ ǴƩǷ ŠǾǵ Ǵƛ ǼǽƘǾǮǾǁ Ƿ ǼŨǽƺǾǝ ǻƘǵǴơ ƹƗ Ƽř ǼƛȆǾƽ ǻƘǵ ƳƗǸǭ ǯƴǁ ǰǾǂǱ
ǴǱƘƱƳǷƷ ƷƳ ƙƋ ƠǾǞǾŧ ǯǸš .ƳǸǁ ǫƗƴǡƗ ǳƘŬǂǽƘǭƹƋ Ǵƛ ǯƋ ǧƘǢƢǱƗ Ƿ ƙƋ ǻƸǎƛ ǯƳƸŧƸř Ǵƛ ƠƜƾǱ ƙƋ ǠǪǖǭƠƽƗ ǰŨǮǭ Ƙǵ  ǔǎǢǭ ƷƳ

ǴǎǢǱ ƴǲš ƷǸǍ Ǵƛ ƠƽƗ ƸƢǶƛ ÛƴǁƘƛ ƸǾǚƢǭ ǼǢǮǕ Ƿ ǼǉƸǕǴǱƘƱƳǷƷ ǔǎǢǭ ƷƳ ǻƗǴǱǸǮǱ Ƙǵ ǴǱƘƱƳǷƷ ǠǮǕ Ǵŧ ǼơƷǸǅ ƷƳ .ƳǸǁ ǻƷƗƳƸƛ
ƠƽƗ ǫƹȅ ǻƷƗƳƸƛ ǴǱǸǮǱ ƺǾǱ ǜǪƢƲǭ ǟƘǮǕƗ ƹƗ ƴǁƘƛ ƳƘǽƹ ƳǸǁ ǫƘƪǱƗǴǱƘƱƳǷƷ ƷƳ . ǯƘǽƸƩ ǌƽǷ ƹƗ ǴǱǸǮǱ Ŧǽ ƘǵƸǶǱ Ƿ ǇƸǕ Ǭŧ ǻƘǵ

 .ƠƽƗ ǼǝƘŧ  

            
  و پسیخان دیناچال آب هاي نمونهبرخی از   9-3شکل

ǴǱǸǮǱ ƸǉƘƭ ǠǾǢƮơ ƷƳǻƷƗƳƸƛ ǧƘšƘǲǽƳǷ ǯƘƲǾƾř ŭƘǵ ǴǱƘƱƳǷƷ ƹƗ  ƷƳǴƽ ƠƛǸǱ:  1390(پسیخان پارامترهاي مختلف)، تیر  1389آبان 
ƴǁ ǫƘƪǱƗ.  ƸŬǽƳ ƟƷƘƜǕ Ǵƛرم)  وکلیف(دیناچال پارامترهاي مختلف و پسیخان پارامتر  1391(پسیخان پارامترهاي مختلف) و شهریور 

řƟƗƸƢǾǱ ǻƘǵƸƢǭƗƷƘÛ ǼŨǽƸƢŨǩƗ ƠǽƗƴǵ ÛƙƋ ǻƘǭƳ ÛǼŨǽţǸǩǸǾƛ ǼǵƗǸƱ ǯŤǾƾŧƗ ÛǧǸǪƮǭ ǯŤǾƾŧƗ ÛƟƘǞƾǝÛ رموکلیف ǳƹƗƴǱƗ ǴƢǽƴǾƽƗ Ƿ-

ǴǱǸǮǱ ǰǾǲŢǮǵ .ƴǁ ǻƸǾūƸǶǑ ƹƗ ƴǖƛ Ƿ ƸǶǑ ÛƬƜǅ ǯƘǭƹ ƷƳ ǻƷƗƳƸƛÛ  ƹƘǾǱ ƚƾƭ Ƹƛ .ƠǝƸū ƟƷǸǅ  

ǓǸǲơ ƠǪǕ ǴƛÛ Ƣƾū Ƿ ƳƗƴǖơǴǱǸǮǱ ǧƘǢƢǱƗ ǼŬǱǸŬš Ƿ ǌǽƗƸǁ ƺǾǱ Ƿ ǼƽƷƸƛ ƳƷǸǭ ǔƛƘǲǭ ƿƸ ƴǽƘƛ ÛǼǱƘǭƹ ǴǪǅƘǝ ƠǽƘǕƷ Ƿ ǀǽƘǭƹƋ Ƿ Ƙǵ
ƿǷƷ ǴƢƽǸǾřƿǷƷ ǧǷƴƩ ÛƘǵƳƘǶǲǂǾř Ƿ ƘǵǴǱǸǮǱ ǻƘǵ ǰǽƸƢǶƛ Ƙơ ƠǁƗƳ ƸǒǱƴǭ ƗƷ ǼǽƘǾǮǾǁǸƕţ ǷƷƴǾǵ ǻƘǵƸƢǭƗƷƘř ǀǽƘǭƹƋ Ƿ ǻƷƗƳƸƛ

ƨǽƘƢǱ ǧǷƴƩ .ƳƳƸū ǨǅƘƭ )Ħ-ħǴǱǸǮǱ ǳǸƮǱ ( Ƿ ǻƷƗƳƸƛǴǱǸǮǱ ǴǲǾǶƛ ǼǱƘǭƹ ǴǪǅƘǝƿǷƷ ǰǽƸƱƋ Ƿ ǀǽƘǭƹƋ Ƙơ ǻƷƗƳƸƛ ƺǾǩƘǱƋ ǻƘǵ
 ǴǽƸǂǱ)ƠƽƗ ǳƴǁ ƙƘƲƢǱƗ Ŧǽ Ƹǵ Ǵƛ ǋǸƛƸǭ ƳƷƗƴǱƘƢƽƗ ǻƘǵƴƭƗǷ Ƿ ǬǽȆǕ ǳƗƸǮǵ ÛǼǽƘǾǮǾǁǸƕţǷƷƴǾǵ ǻƘǵƸƢǭƗƷƘřĥĪħǴǭƘǱƸƛ ƠǱǷƘǖǭ Û-

.(ǻƺǽƷ  

ǧǷƴƩĦ-ħ ƿǷƷ ǻƘǵƳƷƗƴǱƘƢƽƗƙƋ ǼǞǾŧ ǻƘǵƸƢǭƗƷƘř ǀǽƘǭƹƋ ǻƘǵ )Lenore et al, 1998(  

 ǳƷƘǮǁ
ƸƢǭƗƷƘř 

ƸƢǭƗƷƘř ǻƷƗƴǶŬǱ 
 Ƙơ ǼǱƘǭƹ ƠǽƳǷƴƮǭ
ǀǽƘǭƹƋ 

ǀǽƘǭƹƋ Ƿ ƠǾƜƦơ ǻƘǶǁǷƷ 

 Ƿ ǬƕȆǕ
 ǻƘǵƴƭƗǷ
ƳƷƗƴǱƘƢƽƗ 
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Ĥ )ǴƢǽƴǾƽƗpH( ƳǸǮǱ ǻƷƗƴǶŬǱ ǯƗǸơ ǼǮǱ 

 ǓƸƽƗ ƷƳ ǀǽƘǭƹƋ Ƿ ǻƷǸǝ
.ƠǡǷ  

 ǯƘǽƘř Ƙơ ƳƳƸū ƳƸƽ ǴŢǱƘǲš
ǻƷƗƳƸƛ ǴǱǸǮǱ ƹǷƷ 

 ǬŨƮǭ ǻƸǎƛ ƷƳ ǻƷƗƳƸƛ ǴǱǸǮǱ ƹƗ Ƽř
ǨǾŨǂơ ƹƗ Ƿ  Ƿ ƗǸǵ ƙƘƜƭ ǴǱǸūƸǵ

ƳƳƸū ƙƘǲƢƩƗ ƴǽƘƛ ƟƷǷƴŧ 

Acidity  
mg/l 

ĥ 
 ǯţǷƸƢǾǱ- 
ƟƗƸƢǾǱ 

 Ǽǭ Ƹǽƶř ǯƘŨǭƗ ǻƷƗƴǶŬǱ
ƴǁƘƛ 

ǻƷƗƳƸƛ ǴǱǸǮǱ ƹǷƷ ǯƘǽƘř Ƙơ 

 ÛǫǸǾǭƳƘŧ ǻƘǾƭƗ ǻƘǶǂǲŧƗǷ ǌƽǸơ
 ǻƸƢǭǸƢǝǷƸƢŨŚƽƗ Ƙǽ ÛǰǾƽƗƸƛ ƟƘǞǩǸƽ
ƴǾƽƗ ŦǾǱǸǞǩǸƽ ǻƳ Ǩǲǝ ǴǪǾƽǸƛ 

NO3  
mg/l 
 

Ħ ǧǸǪƮǭ ǯŤǾƾŧƗ  ǯƗǸơ ǼǮǱƳǸǮǱ ǻƷƗƴǶŬǱ 
 ǓƸƽƗ ƷƳ ǀǽƘǭƹƋǷ  ǻƷǸǝ

ƠǡǷ 

 ǴǪǾƽǸƛ ǻƸǾū ǳƹƗƴǱƗ Ƙǽ ƸǪŨǲǽǷ ƿǷƷ
ǯŤǾƾŧƗ ǻƘǶƛƗƸř Ƙƛ ƸƢǭ ǯŤǾƾŧƗ ǳƘŬƢƽƳ 

DO  
mg/l 
 

ħ ƟƘǞƾǝ 
 Ǽǭ Ƹǽƶř ǯƘŨǭƗ ǻƷƗƴǶŬǱ

ƴǁƘƛ 
ƠǡǷ ǓƸƽƗ ƷƳ ǀǽƘǭƹƋ 

 ǫǸǾǱǸǭƋ ǛƸǖǭ Ƙƛ ǻƸƢǭǸƢǝǷƸƢŨŚƽƗ
ƟƗƴƜǾǩǸǭ 

PO4  
mg/l 

Ĩ 
 ǼǵƗǸƱ ǯŤǾƾŧƗ
ǼǽƘǾǮǾǁǸǾƛ 

ǯƗǸơ ǼǮǱ ƳǸǮǱ ǻƷƗƴǶŬǱ ǻƷǸǝ 

 ǬŨƮǭ ǻƸǎƛ ƷƳ ǻƷƗƳƸƛ ǴǱǸǮǱ ƹƗ Ƽř
 ƴǲš ǼǍ ƷƳ Ƿ ƳǸǁ ƳƸƽ ƼŚƽ Ƿ ǴƢƾƛ
.ƳƳƸū Ơǂŧ Ǵƛ ǓǷƸǁ ƠǕƘƽ  
 ǴƩƷƳ Ǽƽ ǻƘǭƳ ƷƳ Ơǂŧ ǌƽǸơ
 ǯŤǾƾŧƗ Ƿ ƹǷƷ ƨǲř ǧǸǍ ƷƳ ƳƗƸŬǾƢǱƘƽ
 ƗƴƢƛƗ ƷƳ ǳƴǁ ǻƸǾū ǳƹƗƴǱƗ ǧǸǪƮǭ ǻƘǵ
 ǴƾǽƘǢǭ Ǭǵ Ƙƛ ǳƹǷƷ ƨǲř Ơǂŧ ǴǮơƘƱ Ƿ

Ǽǭ.ƴǱǸǁ 

BOD5  
mg/l 

ĩ 
 ƠǽƗƴǵ
ǼŨǽƸƢŨǩƗ 

ƳǸǮǱ ǻƷƗƴǶŬǱ ǯƗǸơ Ǽǭ ƹǷƷ ƴǲš Ƙơ 
 ƹƗ ǳƳƘǞƢƽƗ Ƙƛ ǻƸǾū ǳƹƗƴǱƗ ƿǷƷ
ƸƢǭǸƢŧƗƴǲŧ ǳƘŬƢƽƳ 

EC  
µS/cm 

) ǻƘǵ ǨŨǁĦ-Ĥģ) Ƿ (Ħ-ĤĤ ƺǾǽƘř ƷƳ ǯƘƲǾƾř ǴǱƘƱƳǷƷ ƹƗ ƙƋ ǻƷƗƳƸƛ ǴǱǸǮǱ ƹƗ ǼǽƘǮǱ (ĤĦīĬ   ǯƘƢƾƛƘơ ǷĤĦĬģ  .ƴǵƳ Ǽǭ ǯƘǂǱ ƗƷ 

  

  ǨŨǁĦ-Ĥģ  ƹƗ ǻƷƗƳƸƛ ǴǱǸǮǱƺǾǽƘř  ÛǯƘƲǾƾř ǴǱƘƱƳǷƷĤĦīĬ 
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 ǨŨǁĦ-ĤĤ ǯƘƢƾƛƘơ ÛǯƘƲǾƾř ǴǱƘƱƳǷƷ ƹƗ ǻƷƗƳƸƛ ǴǱǸǮǱĤĦĬģ  ǷĤĦĬĤ 

    
 ǨŨǁĦ-Ĥĥ ǯƘƢƾƛƘơ ÛǧƘšƘǲǽƳ ǴǱƘƱƳǷƷ ƹƗ ǻƷƗƳƸƛ ǴǱǸǮǱĤĦĬĤ  

Ħ-ħ ǭƷ ǧƴǭ ǴǖƽǸơ ŮǱƘƜǽ ŮǉƘ  

  محاسبات خودپاالیی رودخانه 1- 3-4

هاي الزم در ارتباط با کنترل و اکسیژن محلول در طول رودخانه و در نتیجه توصیهمحاسبات خودپاالیی رودخانه تعیین مطالعه و 
باشد. به طوري که با آگاهی از مقدار مواد آالینده تخلیه شده، هیدرولوژي رودخانه و شاخه آن میبه ها مدیریت تخلیه آالینده

و موجودي اکسیژن را بدست آورده و شماي آن را گیري بتوان تعادل بین مصرف هاي مصرف اکسیژن و اکسیژنهاي آن، ثابت
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را  20گیري آب، منحنی افت اکسیژن محلول. تعادل بین مصرف اکسیژن و اکسیژن)1386(خاتمی، در طول رودخانه ترسیم نمود
ا در طول آید، میزان اکسیژن محلول رگیري بدست میزدایی و اکسیژندهد. این منحنی که از ترکیب دو فرآیند اکسیژننتیجه می

موجودات و مصرف  ها توسطها و تجزیه آنکند و در بهسازي رودخانه بسیار مهم است. با افزایش آالیندهرودخانه بیان می
گیري از اتمسفر و کاهش مواد آلی اکسیژن ممکن است میزان اکسیژن محلول آب حتی به صفر نیز برسد. افزایش فرآیند اکسیژن

رودخانه به وضعیت سابق و شرایط نرمال بازگردد. بررسی این روند در خصوص اطالع از توان جریان شود که قابل تجزیه سبب می
هاي مختلفی ضروري است. روش و حفظ حداقل کیفیت مورد نیاز آب شرب چون ماهیانهم یرودخانه براي حفظ بقاي موجودات

هاي شگران مختلف پیشنهاد شده است. امروزه مدلهاي گذشته توسط پژوهجهت محاسبه روند اکسیژن محلول رودخانه در سال
-میهاي هیدرولیکی مورد استفاده قرار ریاضی مختلفی براي انجام تحقیقات پایه و استخراج قوانین کلی و یا قانونمند کردن پدیده

مدل خوب مدلی است که نتایج هاي میدانی مورد تایید قرار گیرد. بنابراین یک بوسیله داده ستیبایها گیرند که صحت و نتایج مدل
-حاصل از آن تا حد قابل قبولی به واقعیت نزدیک باشد و یک مدل زمانی داراي راندمان نسبتاً خوبی خواهد بود که به استناد داده

  هاي میدانی واسنجی شده باشد.

  هاي ریاضیمدل  2- 3-4

گسترش زیادي داشته است و تعداد زیادي مدل ریاضی ارائه هاي ریاضی در علوم آب ها، مدلهاي اخیر، با پیشرفت رایانهدر دهه
توان هایی را میآید. بنابر این تنها پدیدهشده است. مدل ریاضی مدلی است که بر اساس روابط حاکم بر یک پدیده بوجود می

ناسبی براي حل این روابط ثانیا روش قابل قبول و ابزار م و روابط ریاضی حاکم بر پدیده استخراج شده باشد کرد که اوالً مدل
  باشد:وجود داشته باشد. یک مدل ریاضی در مقایسه با مدل فیزیکی داراي مزایایی به شرح زیر می

با شرایط اولیه و  و هاي مختلفقابلیت کاربرد در محل -3مطالعه تاثیر هر متغیر سریع و آسان است  -2اتخاذ نتایج سریع است  -1
  ست.اهاي فیزیکی ارزانتر از مدل -5اي قابلیت کاربرد انفرادي است دار -4مرزي متفاوت را دارد 

  هاي ریاضی عدديمدل 2-1- 3-4

 که است این امر این دلیل مشکل است. بسیار یاو  ندارد وجود تحلیلی ریاضی هايازمدل استفاده امکان پیچیده هايدرموردپدیده
 امکان هاسازي ساده این اعمال بدون و داشته زیادي هايسازي به ساده نیاز تحلیلی، ریاضی هايمدل با هاسیستم اینگونه تحلیل

 چنین شرایطی در .بود نخواهند اعتماد قابل و صحیح نتایج شود انجام هاسازي ساده این که در صورتی و داشت نخواهد وجود حل
 همراه دیفرانسیل معادالت باحل عددي عموماً ریاضی هايمدل شود.می استفاده عددي هايروش ها ازپدیده اینگونه تحلیل براي

 معادالت یکسري این بنابر شوند.می جانشین ناپیوسته متغیرهاي پیوسته بوسیله متغیرهاي عددي، روشهاي از استفاده جهت است.
در تحقیق حاضر  .شوندمی حل تکراري هايروش یا و مستقیم هايازروش استفاده با عموماً حاصل معادالت. آیدمی بدست جبري

                                                             
20-Sag curve 
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براي حل معادله  QUICKESTو  FTCS21 ،LAX22 ،UPSTREAM23 به نام هاي محدود تتفاضال از چهار روش عددي
  فلپس مقایسه شد. -تحلیلی استریترحل تعادل جرم اکسیژن محلول رودخانه استفاده شد و نتایج با روش 

دیفرانسیل با مشتقات جزئی است که بجز در موارد بسیار ساده حل  معادله دینامیکی یک بعدي تعادل اکسیژن محلول، یک معادله
روند عبارتند از: روش تفاضالت براي اینگونه معادالت بکار می هاي محاسباتی که معموالًباشد. روشتحلیلی آن مقدور نمی

تري مورد طور گستردههاي تفاضالت محدود بها، روشمحدود، روش عناصر محدود و روش احجام محدود. از بین این روش
هاي عددي مختلفی براي تبدیل معادالت دیفرانسیل با مشتقات جزئی بصورت تفاضالت محدود گیرند. روشاستفاده قرار می

گیري عددي در روش وجود دارد. روش حل عددي یک معادله دیفرانسیل با مشتقات جزئی به نوع معادله بستگی دارد. مشتق
توان آن را با استفاده از بسط کند که میتابع را با استفاده از مقادیر تابع در نقاط مشخص، ارزیابی میتفاضالت محدود، مشتق یک 

  ).Abbott, 1989( تیلور بدست آورد

محلول و ثابت فرض کردن سرعت متوسط و سطح مقطع  اکسیژن مصارف و ابعنم نظرگرفتن در همانطور که قبال شرح داده شد، با
 ,EPAاست( بیان ر قابلیز صورت به محلول، اکسیژن همچنین عدم ورود و خروج جریان در طول بازه، توزیعدر طول بازه و 

1997(:  
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  :1که در رابطه 
cغلظت اکسیژن محلول : ، u: سرعت متوسط رودخانه ، DXضریب پخش طولی : ، kaضریب هوادهی : ، cs غلظت اشباع :

: ضریب زوال نیتروژن 1α، : غلظت اکسیژن خواهی بیوشیمیاییL ، ضریب زوال اکسیژن خواهی بیوشیمیایی :kc ، اکسیژن محلول
  باشد.می : غلظت فسفاتP و  : غلظت نیتروژن نیتراتیN ، : ضریب زوال فسفات 2α، نیتراتی

، FTCSاستفاده از روشهاي  و با بیولوژیکیآالینده اکسیژن خواهی ) با لحاظ ترم زوال 1همانطور که در باال نیز اشاره شد رابطه (
LAX ،UPSTREAM  وQUICKEST  و در محیط گسسته Visual Fortran مدل شد.  90نسخه  

  شرایط مرزي و اولیه:

مقدار اولیه و در  نیازمند یسهموي است، اینگونه معادالت از لحاظ زمان جزئیدیفرانسیل  تاز نوع معادال ،1 با توجه به اینکه رابطه
شوند. شرایط مرزي در تحقیق از لحاظ زمانی به صورت گام به گام حل می شرایط مرزي هستند و عموماً نیازمندجهت مکان 

گیري حاضر مقدار غلظت اکسیژن محلول در ابتدا و انتهاي بازه مورد مطالعه در نظر گرفته شد و شرط اولیه نیز مقادیر غلظت اندازه
  محلول در نقاط میانی بازه را به خود اختصاص داد. شده اکسیژن

                                                             
21 -Forward Time Central Space 
22 -Lax & Wendroff  Scheme 
23 - First order Upwind 
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  هاي ریاضی تحلیلیمدل 2-2- 3-4

شوند. از جمله کارهاي هایی هستند که در شرایط خاص و با اعمال فرضیات مختلف ساخته میهاي ریاضی تحلیلی مدلمدل
فلپس اشاره  -توان به فرمول استریترر گرفته میتحقیقاتی مهم که به صورت تحلیلی انجام گرفته و تا کنون نیز مورد استفاده قرا

سازي اکسیژن محلول ارائه هاي دیگري مانند روش توماس، روش چرچیل، روش فیر و روش هال نیز در مدلکرد. همچنین روش
یاضی هاي رفلپس هستند. مدل -ها به جز روش چرچیل ادامه دهنده روش حل تحلیلی استریتراند که البته همه این روششده

تحلیلی بدلیل پیچیده بودن و در نظر گرفتن فرضیات خاص در حل معادالت آنها همواره نیازمند دانش باالي ریاضی بوده که به 
هاي ریاضی عددي هاي عددي به حل معادالت حاکم پرداخته و مدلهاي ریاضی عددي با در نظر گرفتن راه حلهمین دلیل مدل

  را بوجود آوردند.

استریتر و فلپس با این فرض که اثرات فتوسنتز گیاهان آبزي، فرآیند تنفسی آبزیان، اکسیژن خواهی بیوشیمیایی  1925در سال 
را ارائه و سپس به صورت تحلیلی حل  16نیتروژنی و تغییرات غلظت ناشی از پخش و انتقال ناچیز و قابل صرف نظر باشند، رابطه 

گیرد، مشخص کردن نقاط که در تحقیقات مختلف هنوز مورد استفاده قرار میفلپس  -کردند. از مزایاي اصلی مدل استریتر
  ).Streeter and Phelps, 1925باشد. (بحرانی کمبود اکسیژن محلول در طول رودخانه مورد بررسی می
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غلظت اکسیژن محلول اشباع  csغلظت اکسیژن محلول،  cکربنی،  BODضریب زوال  kcکربنی،  BODمقدار غلظت  Lcکه در آن 
  پیشنهاد کردند.  Lcرا براي بدست آوردن  17باشد. همچنین آنها رابطه ضریب هوادهی می kaو 

)17                                                                (                                                                               tk
cc

ceLL
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kcکه در آن 
’
= kc+ks ،ks نشینی نرخ تهBOD  کربنی وLc0  مقدار اولیهLc باشد. با استفاده از معادالت فوق و با تعریف میزان می

) و با فرض D=Os-cکمبود اکسیژن محلول به صورت اختالف غلظت اکسیژن محلول اشباع و غلظت اکسیژن محلول موجود (
D=D0  در زمانt=0 ،D=0  در زمانt=∞  وkc

’
= kc فلپس به صورت زیر خواهد  -استریتر، حل تحلیلی معادله پیشنهادي

  ):Streeter and Phelps, 1925بود(
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مقدار  18باشد. در صورتی که رابطه نشان دهنده میزان کمبود اکسیژن محلول نسبت به حالت اشباع می D، 18که در رابطه 
هاي اکسیژن محلول منفی)، میزان غلظت اکسیژن محلول برابر صفر در نظر بزرگتري از میزان اکسیژن اشباع را به دست دهد(غلظت

 شود.گرفته می
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و مساوي قرار دادن آن با صفر به  18گیري از رابطه توان از طریق مشتقی نام دارد را میزمان رسیدن به این نقطه که زمان بحران
  ):Streeter and Phelps , 1925صورت زیر بدست آورد(
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  محاسبه نمود. 19در رابطه  tcتوان با قرار دادن ) را نیز میDcمقدار کمبود اکسیژن بحرانی(

هاي دهند و پارامتري اساسی در بسیاري از مدلگرم در لیتر نشان میو بر حسب میلی csاکسیژن محلول اشباع را به طور معمول با 
هاي کیفی آب اساسی است، داشتن مقادیر دقیق اکسیژن محلول در مدلبینی اکسیژن کیفی آب است. از آنجایی که اغلب پیش

  محلول اشباع ضروري است.

هاي کیفی آب ارائه شده است. در این ها و معادالت بسیار زیادي تا کنون براي محاسبه میزان اکسیژن محلول اشباع در مدلروش
هاد شده بیشترین کاربرد را دارد. در این معادله فشار و اثر شوري اي المور و هایس که براي آب مقطر پیشنمیان معادله چند جمله

مقادیر اشباع به صورت نسبت فشار محل  بر). اثر فشار شده است(فشار را یک اتمسفر و شوري صفر فرض نشده است در نظر گرفته
هاي اقیانوسی و سیستم (مصب ها)ا. اثر شوري معموال براي خورهداده می شودبه سطح دریا یا به صورت تابعی از ارتفاع نشان 

شود رود، بخشی از معادله که براي اثر شوري استفاده میشود، در حقیقت وقتی محاسبات براي آبهاي شیرین بکار میبررسی می
اعم از اصالح شده یا نشده شامل فشار  یهر معادله اشباع شود.صرف نظر میاکسیژن محلول اشباع آن بر  حذف شده و اثر

  ).APHA, 1985کند(تاندارد یا شوري، اکسیژن محلول اشباع را به صورت تابعی از دما بیان میغیراس

  :براي محاسبه اکسیژن محلول اشباع APHAروش 

پیشنهاد کرد که غلظت اکسیژن محلول اشباع در فشار غیراستاندارد از معادله زیر  1985انجمن بهداشت عمومی امریکا در سال 
  ):APHA, 1985شود(حساب 
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فشار : pwvو  : فشارp، : غلظت تعادلی اکسیژن در فشار یک اتمسفرcs، : غلظت تعادلی اکسیژن در فشار غیر استانداردc´sکه در آن 
  آید:که از معادله زیر بدست می است جزئی بخار آب بر حسب اتمسفر
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  می باشد. : دما بر حسب کلوینTk که در آن
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  می باشد. : دما بر حسب سلسیوسTc که در آن

  ضرایب بکار رفته در حل عددي و تحلیلی معادله تعادل جرم اکسیژن محلول 3-5

  )BOD)kcضریب زوال  1- 3-5

کند که عمدتا توسط شرایط هوازي را بیان میمحاسبه ضریب زوال اکسیژن خواهی بیولوژیکی روند سرعت تجزیه مواد آلی در 
روند تبدیل مواد بر حسب زمان را نشان  kcگردد. به عبارتی در یک سیستم بسته محاسبه می kcگیرد. ها صورت میمیکروارگانیزم

د بر روي ضریب هاي فرعی رودخانه وارد شودهد و چنانچه در طول مسیر رود یا سیستم، جریان فرعی اعم از فاضالب یا شاخهمی
تنها به عوامل زمان و  kc  زوال تاثیر گذاشته و ضروري است محاسبه آن در مقطع مذکور مجددا صورت گیرد. به طور کلی میزان

گیرد دما بستگی ندارد، بلکه عوامل دیگري نظیر نوع ماده آلی، شرایط بیولوژیکی، شیمیایی و فیزیکی که تجزیه در آن صورت می
بیان کننده این مطلب بوده که کاهش اکسیژن در آب پذیرنده بار آلی سریعتر صورت  kcباشد. مقدار زیاد ارتباط مینیز با آن در 

باشد. براي گرفته و سرعت واکنش بیولوژیکی زیاد است و مقدار کم آن نتیجه نیاز کم اکسیژن براي واکنش بیولوژیکی می
هاي زیاد دارد ها نیاز به دادهروش ارائه شده است، که اکثر این روش16کنون محاسبه ضریب زوال اکسیژن خواهی بیوشیمیایی تا 

). در تحقیق حاضر به علت تطابق فرضیات روش مورد استفاده با شرایط فیزیکی رودخانه مورد مطالعه، از روش 1386(خاتمی، 
  فلپس استفاده شده است. -استریتر

و سرعت اکسیژن گیري(نرخ  BODشود جریان، حذف ام شود بدلیل اینکه فرض میبایستی با احتیاط انجاستفاده از این روش می
 kcباشد. این روش براي محاسبه هوادهی)، عمق رودخانه و درجه حرارت ثابت است. به عبارتی کلیه شرایط در رودخانه ثابت می

  ):Streeter, Phelps 1936باشد(بر اساس فرمول زیر استوار می
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در پایین  BODمقدار  Lbدر باالدست رودخانه و  BODمقدار  Laزمان عبور بین دو نقطه نمونه برداري،  ∆tکه در رابطه ي فوق
در دو ایستگاه(دو نقطه نمونه برداري)  BODباشد. در این روش با داشتن زمان عبور بین دو ایستگاه و مقدار دست رودخانه می

  توان ضریب مصرف اکسیژن محلول را بدست آورد.می

  )kaضریب هوادهی( 2- 3-5

اکسیژن محلول محیط آبی به طور طبیعی جبران  ها، کمبودبا مصرف اکسیژن آب توسط موجودات آبزي بویژه میکروارگانیزم
هاي آب تامین شود. تواند از طریق جلبکشود که عمده منبع تامین کننده آن، اکسیژن اتمسفر بوده اگر چه بخشی نیز میمی

هوا، در  شود. تحت این سازوکار اکسیژن و سایر عناصر گازي موجود درسازوکار ورود اکسیژن در آب، اکسیژن گیري نامیده می
باشد. عوامل گیري متناسب با کمبود اکسیژن از حد اشباع میاند سرعت اکسیژنشوند. پژوهشگران مختلف ثابت کردهآب حل می

گیري آب موثر متعددي از جمله فشار، دما، غلظت امالح آب و از همه مهمتر میزان مصرف اکسیژن آب جاري بر روي اکسیژن
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) kaگیري(اکسیژن توسط اتمسفر داراي روند مشخصی بوده که سرعت آن تحت ثابت اکسیژن شود. به طور کلی جذبواقع می
هاي متعددي براي محاسبه آن وجود دارد که در این پژوهش از چهار روش براي محاسبه این ضریب استفاده شده بیان شده و روش

 است.

1- Oconnor- Dobbins  

 Oconnorتوسط این دو محقق پیشنهاد شده است( 1956گیرد در سال استفاده قرار میاین رابطه که بیشتر در کارهاي اجرایی مورد 

and Dobbins, 1956.(  
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2-  Duram- Langbein )1967(  
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3- Bolton)1954(  
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4- Lang)1984(  
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  تعدیل دمایی 3- 3-5

  

و هم ضریب هوادهی به دماي آب بستگی داشته و دما سرعت اکثر  BODهمانطور که توضیح داده شد هم ضریب زوال 
شوند، بنابراین درجه سانتیگراد انجام می 20ها معموال در دماي ). آزمایشChurchill, 1962برد(فرآیندهاي بیولوژیکی را باال می

  ).Nemerow, 1974در دماهاي دیگر باید این دو ضریب تعدیل شوند که براي این کار از رابطه زیر استفاده شد(
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و نرخ  BODبه ترتیب نرخ زوال  ka,Tو  kc,Tو نرخ هوادهی و  BODبه ترتیب برابر است با نرخ زوال ka,20و  kc,20که در روابط باال، 
و  135/1باشد برابر درجه سلسیوس می 20تا  4در مواقعی که دماي آب بین  θباشد. مقدار درجه سلسیوس می Tهوادهی در دماي 

  ).Nemerow, 1974شود(در نظر گرفته می 056/1درجه سلسیوس باشد برابر  30تا  20بین در مواقعی که دماي آب 

  ضریب پخش طولی 4- 3-5

ها به لحاظ مسائل مهندسی رودخانه، محیط زیست، طراحی آبگیرها و دلتاها و تخمین دقیق ضریب پخش طولی در رودخانه
اي برخوردار است. بنابراین بررسی دقیق تغییرات از اهمیت ویژههاي خطرناك به درون رودخانه ارزیابی خطر تزریق آالینده

پخش نیازمند انتخاب ضریب پخش طولی  -هاي یک بعدي انتقالهاي طبیعی با استفاده از مدلها در رودخانهغلظت آالینده
این ضریب بسیار مشکل  هاي طبیعی، محاسبه دقیقمناسب است. به علت پیچیده بودن فرآیند پخش آلودگی و جریان در رودخانه

شود که استفاده از این روابط در برخی شرایط با نتایج خوبی همراه بوده ولی است و اغلب با استفاده از روابط تجربی تعیین می
توان باشد. از میان پارامترهاي موثر در برآورد ضریب پخش طولی میتعمیم آنها براي کلیه شرایط هندسی و هیدرولیکی دشوار می

) اشاره کرد. در این *U) و سرعت متوسط برشی(S)، شیب کف رودخانه(U)، سرعت متوسط جریان(Hعمق متوسط جریان( به
 Kashefipour and) استفاده شد (30پور و فالکونر(رابطه تحقیق براي محاسبه ضریب پخش طولی از رابطه تجربی کاشفی

Falconer, 2002.(  
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 ǴǱǸǮǱ ǼǵƘŬǂǽƘǭƹƋ ƨǽƘƢǱ
ǻƷƗƳƸƛǪƮơ Ƿ ǳƴǁ ǫƘƪǱƗ ŭƘǵǾ Ǩ

ǳƳƷ ƷƳ ƘǶǱƋŧ ŭƴǲƛǾǞǾƙƋ Ơ  
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ħ-Ĥ ǻƘǵƸƢǭƗƷƘř ƠǾǞǾǥ ƙƋ 
ǜǾǅǸơ ƠǾǖǉǷ ǼǞǾǥ ƙƋ ƗƷ Ǽǭ ǯƗǸơ Ƙƛ ǰƢǁƗƳ Ǥǽ ƸƢǭƗƷƘř Ƿ Ƙǽ ǼƜǾǥƸơ ƹƗ ƴǲš ƸƢǭƗƷƘř ǫƘƪǱƗ ƳƗƳ . ǛƗƴǵƗ ǀǽƘř Ƿ ǻƸƛƷƘǥ 

ǼǪǖǝ Ƿ ǼơƋ ƙƋ ƹƗ ǼǪǭƗǸǕ ƴǲƢƾǵ Ǵǥ ǓǸǱ ǻƘǵƸƢǭƗƷƘř ƳƷǸǭ ƹƘǾǱ ƷƳ ǀǽƘř ǰǾǾǖơ ƗƷ Ǽǭ ƴǲǲǥ . ǻƸƛƷƘǥ ǼǽƘǵ ƹƗ ǨǾƜǡ : ƙƸǁ Û 
ÛǼŬǱƘƱ ǻƷƘǾƛƋ Ƿ ÛǻƹƷǷƘǂǥ ÛǼǭƗƳ ǼƢǖǲǅ Ƿ ǼŬǮǵ ǼƩƸǞơ ƴǲǭƹƘǾǱ ǼƛƋ Ƙƛ ƠǾǞǾǥ ǃƘƱ ǯƘǮǵ ǻƸƛƷƘǥ Ǽǭ ƴǲǁƘƛ. ǰǾǲŢǮǵ 

ǻƗƸƛ ǰǾǾǖơ ǻƘǵƸƢǭƗƷƘř ǼūƳǸǩƋ ǫƹȅ ƠƽƗ ǔƜǲǭ ǼūƳǸǩƋ Û ǳƸƢƾū ƠǒǪǙ ƳƗǸǭ ǳƴǲǽȅƋ ƷƳ ƙƋ ƷƘƢǝƷ Û Ƿ ƟƗƸǾǾǚơ Ƹǵ Ǥǽ ƹƗ 

ǻƘǵƸƢǭƗƷƘř ǼǞǾǥ ƙƋ ƷƳ ǋƘƜơƷƗ Ƙƛ ƳǷƷǷ ǼūƳǸǩƋ ƳƷǸǭ ǴǖǩƘǎǭ ƴǱƸǾūƷƗƸǡ. ǻƗƸƛ ǰǾǾǖơ ƠǾǞǾǥ ƙƋ Û ƷƳ ǳƳƘƽ ǰǽƸơ ƠǩƘƭ Ǽǭ 

ǯƗǸơ ƹƗ ǻƘǵƸƢǭƗƷƘř ǴƩƷƳ ƟƷƗƸƭ Û ƠǽƗƴǵ ǼǦǽƸƢǦǩƗ ÛpHǯŤǾƾǥƗ Û ǧǸǪƮǭ Ƿ Ǩǥ ƳƗǸǭ ƴǭƘƩ ǠǪǖǭ ǳƳƘǞƢƽƗ ƳƸǥ . ƷƳ ƠǩƘƭ 

ǻƘǵ ǳƴǾŢǾř Ƹơ ǼƢƭ ƘơĤģģ ƸƢǭƗƷƘř ƗƷ Ǽǭ ǯƗǸơ ƷƳ ƸǒǱ ƠǝƸū Ǵƛ ƷǸǍ ǧƘƦǭ ǻƘǵƸƢǭƗƷƘř ƺǽƷ ǳƴǲǽȅƋ ǻƘǵ ǼǩƋ Ƿ ǻƺǪǝ Û ǼƽƷƸƛ 

ǨǭƘǁ)ƘơǸǾƛ ǯǸƢǦǱȆř Û ǯƘǾǵƘǭ Ƿ ǻƘƽ Ʒ ƟƗƳǸƩǸǭ ǳƴǱƹ ( Ƿ Ƙǽ ƳƷƗǸǭ ǃƘƱ ƹƗ) ǨǾƜǡ ƟƗƷƵ ƺǽƷ Ƿ ƟƘƛǸƽƷ ( ƸƦǥƗ ƷƳ ǴǭƘǱƸƛ ǻƘǵ 

ǀǽƘř Ƙƛ ǴƩǸơ Ǵƛ ǛƗƴǵƗ ǯƋ Ƿ ƠƱƘǲǁ Ƙǽ ǀǾř ǼǲǾƛ ƠǾǖǉǷ ƳǸƩǸǭ Ǽǭ ǻƘǵƸƢǭƗƷƘř ǯƗǸơ ƠǾǞǾǥ ƗƷ ǰǾǾǖơ ƳƸǥ .ǰǾǲŢǮǵ ƷƳ 

ǼǖǡƗǸǭ Ǵǥ ǫƹȅ ƠƽƗ ƠǾƛǸǪǎǭ ƙƋ ƗƷ ǻƗƸƛ ǼǅƘƱ ǻƸƛƷƘǥ ǼƽƷƸƛ ƳƸǥ Ǽǭ ǯƗǸơ ǻƘǵƸƢǭƗƷƘř ƠǾǞǾǥ ƗƷ ǋƘƜơƷƗƷƳ Ƙƛ ǯƋ ǻƸƛƷƘǥ 

ǃƘƱ ƙƘƲƢǱƗ ƳƸǥ. ǼƱƸƛ ƘǵƸƢǭƗƷƘř ǳƷƗǸǮǵ ƊƺƩ ǼǪǅƗ ǴǭƘǱƸƛ ǀǽƘř ƴǲƢƾǵ Ƿ ǼƱƸƛ ƸŬǽƳ Ƙǲƛ Ǵƛ ǌǽƗƸǁ ǼūƳǸǩƋ ƙƋ ǻƸƛƷƘǥ Ƙǽ 

ƳƷǸǭ ÛƸǒǱ ƷƳ ǴǭƘǱƸƛ ǳƴǱƘƪǲū Ǽǭ ƳǸǁ. 

ď-Č -Č ƳƗǸǭ ƴǽƗƹ ǼǩƋ : Ǵǥ ƷƳ ƙȆǉƘǝ ǻƸǶǁ Ƿ ƷƳ ƙƘƾř ǳƘūƷƘƢǂǥ Ƙǵ ƳǸƩǷ ƳƷƗƳ Ƿ ƺǾǱ ƷƳ  ǻƷǷƋƸǝ ƳƗǸǭ ǼǽƗƶǙ Ƿ 
ǔǽƘǲǅ ǴƛƘǂǭ ƷƳ ǻƹƷǷƘǂǥ Ǵƛ Ǭǂš Ǽǭ ƴǱƷǸƱ . ǻƘǵƸƢǭƗƷƘř ǨƛƘǡ ǳƹƗƴǱƗ ǻƸǾū ƴǲơƷƘƜǕ  :ƹƗTOC (ǼǩƋ ǰƛƸŧ Ǩŧ)ÛCOD  Û

BOD ÛǼǩƋ ǯţǷƸƢǾǱ ÛǧǸǪƮǭ ǨǥƸǞƾǝ Ƿ ǫƸǞǾǪǥ ǼǕǸǝƴǭ.  
ď-Č -č ǯǸǾƽƘǦǾǞǽƸơǷƗ:  Ǵǥ ǼǁƘǱ ƹƗ ƳǷƷǷ ƳƗǸǭ ƶǚǭ ǻ ƹƗ ǠǽƸǍ ǴǾǪƲơ ǴǎǢǱ ǻƗ Ƙǽ ƙƘǱƗǷƷ ǻƘǵ  ǼǉƗƷƗ ǻƹƷǷƘǂǥ Ǵƛ ƙƋ 

ǻƘǵ ǼƮǎƽ Ǽǭ .ƴǁƘƛ ǻƘǵƸƢǭƗƷƘř ǨƛƘǡ ǳƹƗƴǱƗ ǻƸǾū ƴǲơƷƘƜǕ ƟƗƸƢǾǱ :ƹƗ Û ÛƠǽƸƢǾǱ ÛǣƘǾǱǸǭƋ ƸǞƾǝ Ǩǥ ƸƢǪǾǝ) ǳƴǁ Ƿ ǳƴǂǱ Û( 

ǻƘǦǾǪǾƽ ǧƘǖǝ Û ÛƠǾǝƘǞǁ (ƟƷǷƴǥ) Ƿ ǨǾǝǷƸǪǥ .a  
ď-Č -Ď ǻƹƷǷƘǂǥ Ƿ ǻƷƘǾƛƋ : Ǵǥ Ǽǭ ƴǱƗǸơ ƚƩǸǭ ƳǷƷǷ ƸǅƘǲǕ Ƿ ƟƘƜǾǥƸơ ǼǅƘƱ Ǵƛ ǴǱƴƛ ǼƛƋ ƳǸǁ Ǵƛ) ǳŤǽǷ ƟƗƸƢǾǱ Ƙǵ Ƿ 

ƟƘǞƾǝ ǻƘǵ ǼǁƘǱ ƹƗ ǛƸǆǭ ƳǸǥ Û ǜǪǕ ǀǥ Ƿ ǫǸǮƽ ǔǝƳ (ƟƘǝƋ ƴǽƘƛ ǴƩǸơ ƠǁƗƳ Ǵǥ ƳǸƩǷ ǼƱƸƛ ƸǅƘǲǕ ƷƳ ƠǒǪǙ ǻƘǵ 

ȅƘƛ Ǽǭ ƴǱƗǸơ ǼơȆǦǂǭ ƗƷ ǻƗƸƛ ƙƋ ǻƹƷǷƘǂǥ Ǵƛ ƳǸƩǷ ƳƷǷƋ ƹƗ) ǨǾƜǡ ƸǾǾǚơ ƷƳ ƵǸǞǱ ǻƸǽƶř ÛǣƘƱ ƸǾƥƘơ ǼǞǲǭ Ƹƛ ƴǁƷ ÛǯƘǵƘǾū 

ƠǾǭǸǮƾǭ ǫƗƳ Ƙǵ (Ƿ.. ǰǾǲŢǮǵ ƠǾǩƘǖǝ ǻƘǵ ǻƹƷǷƘǂǥ Ǽǭ ƴǱƗǸơ Ƹƪǲǭ Ǵƛ ǀǽƘƽƸǝ ǣƘƱ ƳǸǁ.  
ǼǽƘǵƸƢǭƗƷƘř Ǵǥ ƠǶƩ ǻƸƛƷƘǥ ǳŤǽǷ ƙƋ ƷƳ ǻƹƷǷƘǂǥ ƴǽƘƛ ǳƹƗƴǱƗ ǻƸǾū ƴǱǸǁ ƴǲơƷƘƜǕ ƹƗ: ƟƗƴǭƘƩ ÛǧǸǪƮǭ Ǩǥ ƳƗǸǭ ƴǭƘƩ 

ÛǠǪǖǭ ÛƸƛ ÛǫǸǾǲǪƽ ÛǬǽƴƽ ÛǬǾƾǪǥ ǬǽƺǾǲǭ Ƿ ǼǕǸǝƴǭ ǫƸǞǾǪǥ.  

ď-Č -ď ƙƘƾř ǻƘǵ ǼƢǖǲǅ : Ǵǥ ǰǦǮǭ ƠƽƗ ǴƢƾƛ Ǵƛ ǓǸǱ ƴǲǽƗƸǝ ǼƢǖǲǅ ǨǭƘǁ Ǹǭ ƳƗ ǼǮƽ  ÛǼǽƘǾǮǾǁ ƳƗǸǭ ǼǩƋ Ƿ ǼǱƴǖǭ Ƙǽ 

Ƹǵ ǷƳ ƴǲǁƘƛ . ǼǵƘūƋ ǰƢǝƘǽ ƹƗ ǓǸǱ ƴǲǽƗƸǝ ǼƢǖǲǅ ǤǮǥ ǻƸƥǸǭ Ǵƛ ƙƘƲƢǱƗ ǻƘǵƸƢǭƗƷƘř ǴǭƘǱƸƛ ǀǽƘř Ǽǭ ƴǲǥ. ǼƱƸƛ ƹƗ ǰǽƗ 

ƘǵƸƢǭƗƷƘř ƴǲơƷƘƜǕ ƹƗ :Ǩǥ ÛƟƗƴǭƘƩCODÛ  BOD ǻƸơ ǸǩƘǵ ǯƘƢǭ ÛƘǵ ǰƛƸǥǷƷƴǾǵ ǻƘǵ ǤǾơƘǭǷƷƋ ƴǲš ǴƢƾǵ Û ÛǻƗ Ǩǥ 

ǰƛƸǥǷƷƴǾǵ ǻƘǵ ÛƙƸƽ ÛǰǵƋ ÛƺǲŬǲǭ ÛǳǸǾƩ ÛǨǦǾǱ ǫǸǾǲǪƽ Ƿ .ǻǷƷ  
ď-Č -Đ ǻƴǾƽƗ ǯƴǁ ǴǱƘƱƳǷƷ : Ǵǥ Ǵƛ ǨǾǩƳ ǧƘǢƢǱƗ ǳƴǲǽȅƋ ǻƘǵ ƳǸƩǸǭ ƷƳ ƸǞƾǮơƋ Ǵƛ ƙƋ ƷƳ  ǼǍ Ɵƴǭ ǯƘǭƹ ǼǱȅǸǍ 

ƟƷǸǅ Ǽǭ ƳƸǾū . ƙȆǉƘǝ ǯƴǖǭ ǧƘǙƹ Ūǲƽ Ǵƛ Ɵƴǁ ǻƴǾƽƗ ǳƳǸƛ Ƿ ƤǕƘƛ ǻƴǾƽƗ ǯƴǁ ǴǱƴƛ ǻƘǵ ǼƛƋ Ǽǭ ƳǸǁ.  ǼǽƘǵƸƢǭƗƷƘř 

Ǵǥ ƷƳ ǰǽƗ ǀƲƛ ƴǽƘƛ ǳƹƗƴǱƗ ǻƸǾū ƴǱǸǁ ƴǲơƷƘƜǕ ƹƗ : ƟƗƺǪǝ ǧǸǪƮǭ Û ǫǸǾǲǾǭǸǩƋ Û ÛǫǸǾǭƳƘǥ ÛƼǭ ǰǵƋ Û ƺǲŬǲǭ Û ǻǷƷ Ƿ.pH  
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ǴǱǸǮǱ ƸǉƘƭ ǠǾǢƮơ ƷƳ :ƠƛǸǱ Ǵƽ ƷƳ ǧƘšƘǲǽƳǷ ǯƘƲǾƾř ŭƘǵ ǴǱƘƱƳǷƷ ƹƗ ǻƷƗƳƸƛ 1390(پسیخان پارامترهاي مختلف)، تیر  1389آبان 
 ƟƘǆƲǂǭ ǳƗƸǮǵ Ǵƛرم) و(دیناچال پارامترهاي مختلف و پسیخان پارامتر کلیف 1391(پسیخان پارامترهاي مختلف) و شهریور 

 ǴǱƘƱƳǷƷ ǇƸǕ Ƿ ƠǕƸƽ ÛǠǮǕ ǨǭƘǁ ǴǱƘƱƳǷƷ ǼǦǾǩǷƷƴǾǵ ÛǧǸǪƮǭ ǯŤǾƾŧƗ ÛƟƘǞƾǝ ÛƟƗƸƢǾǱ ǻƘǵƸƢǭƗƷƘř ƸŬǽƳ ƟƷƘƜǕ Ǵƛ .ƴǁ ǫƘƪǱƗ
 ÛƙƋ ǻƘǭƳ ÛǼŨǽţǸǩǸǾƛ ǼǵƗǸƱ ǯŤǾƾŧƗÛǼŨǽƸƢŨǩƗ ƠǽƗƴǵ رمویفلک ǳƹƗƴǱƗ ǴƢǽƴǾƽƗ Ƿ .ƴǁ ǻƸǾū ǴǭƗƳƗ ƷƳ ƘǶǱƋ ŮƽƷƸƛ Ƿ ƨǽƘƢǱ Ǵŧ

.ƠƽƗ ǳƴǁ ǳƳƷǷƋ  

ħ-ĥ  ǼƽƷƸƛ řǯƘƲǾƾř ǴǱƘƱƳǷƷ ǼǞǾŧ ǻƘǵƸƢǭƗƷƘ  
 ǴǱǸǮǱ ƠǕƘƽ ǼǱƘǭƹ ǔǎǢǭ Ǵƽ ƷƳ ǻƷƗƳƸƛĤģ  ÛƬƜǅĤĥ  Ƿ ƸǶǑĤħ  ǳƘǭ ǯƘƛƋ ǻƗƸƛ ǼǱƘŨǭ ǔǎǢǭ Ǵƽ ǰǾǲŢǮǵ Ƿ ǓǷƸǁ ƸǶǑ ƹƗ ƴǖƛĤĦīĬ Ƿ
ǸǮǱǴǱ ƠǕƘƽ ǼǱƘǭƹ ǔǎǢǭ ǷƳ ƷƳ ǻƷƗƳƸƛĤģ  Ƿ ÛƬƜǅĤħ  ǰǾǲŢǮǵ Ƿ ǓǷƸǁ ƸǶǑ ƹƗ ƴǖƛĨ  ǳƘǭ ƸǾơ ǻƗƸƛ ǼǱƘŨǭ ǔǎǢǭĤĦĬģ  Ǵŧƴǁ ǫƘƪǱƗ

ǴǱǸǮǱ ǓǷƸǁ ǯƘǭƹ Ǵƛ ǴƩǸơ Ƙƛ ǜǪƢƲǭ ǻƘǵƸƢǭƗƷƘř ƟƗƸǾǾǚơ ƴǱǷƷ ǼƽƷƸƛ ǻƗƸƛ ÛƸŬǽƴŨǽ ƹƗ ƸƢǭǸǪǾŧ Ŧǽ ǴǪǅƘǝ Ǵƛ ǔǍƘǢǭ ǫƗƴŧ Ƹǵ -

ƷƳ .ƠƽƗ ǳƴǁ ǴƢǝƸū ƸǒǱ ƷƳ ǻƷƗƳƸƛ ƘǵƸƢǭƗƷƘř ƹƗ ǫƗƴŧ Ƹǵ ƟƗƸǾǾǚơ ƴǱǷƷ ǼƽƷƸƛ Ǵƛ Ƹǽƹ ƸǒǱ ƳƷǸǭ ǔǎǢǭ Ƿ ǯƘǭƹ Ǵƛ ǴƩǸơ Ƙƛ ǼǞǾŧ ǻ
ǳƳƗƳ  .ƠƽƗ ǳƴǁ ǴƢƱƗƳƸřǴǱǸǮǱ ǀǽƘǭƹƋ ƹƗ ǨǅƘƭ ǻƘǵǼǭ Ƹǽƹ ƫƸǁ Ǵƛ Ƙǵ:ƴǁƘƛ  

 ǧǷƴƩħ-Ĥ ǴǱǸǮǱ ƨǽƘƢǱ ƠǕƘƽ ǻƷƗƳƸƛĤģ  ǳƘǭ ǯƘƛƋ ƷƳĤĦīĬǯƘƲǾƾř Û  

ǔǎǢǭ EC pH Do NO3 Po4 

Ĥ ĦĦ/ģ Īħ/Ī ĥģ/ĩ Ĩħ/ģ Ħģ/ģ 

ĥ Ħħ/ģ īĤ/Ī ĤĨ/ĩ ħģ/ģ ĩĬ/ģ 

Ħ ħģ/ģ Ħĥ/ī ħģ/Ī ħĤ/ģ Ĭģ/ģ 
  

 ǧǷƴƩħ-ĥ ǴǱǸǮǱ ƨǽƘƢǱ ƠǕƘƽ ǻƷƗƳƸƛĤĥ  ǳƘǭ ǯƘƛƋ ƷƳĤĦīĬǯƘƲǾƾř Û  

ǔǎǢǭ EC pH Do NO3 Po4 

Ĥ ĦĦ/ģ īĤ/Ī ħģ/ĩ Ħģ/ģ ħĬ/ģ 

ĥ Ħħ/ģ ĪĬ/Ī Ĭģ/Ĩ ĥĬ/ģ Ĥĥ/Ĥ 

Ħ ħģ/ģ Ħĥ/ī ħĨ/Ī Ħĥ/ģ ħĤ/ģ  
  

 ǧǷƴƩħ-Ħ ƨǽƘƢǱ ǴǱǸǮǱ ƠǕƘƽ ǻƷƗƳƸƛĤħ  ǳƘǭ ǯƘƛƋ ƷƳĤĦīĬǯƘƲǾƾř Û  

ǔǎǢǭ EC pH Do NO3 Po4 BOD 
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Ĥ ĦĦ/ģ ĦĦ/ī Ħģ/Ī ĥĬ/ģ ĩħ/ģ Ĥħ 

ĥ Ħĩ/ģ Ħĥ/ī Ī Ħĩ/ģ ĨĬ/ģ ĤĦ 

Ħ ħĨ/ģ Ħħ/ī īģ/Ī Ħī/ģ ħĨ/ģ Ĥģ 
 

 ǧǷƴƩħ-ħ ǴǱǸǮǱ ƨǽƘƢǱ ƠǕƘƽ ǻƷƗƳƸƛĤģ  ǳƘǭ ƸǾơ ƷƳĤĦĬģǯƘƲǾƾř Û  

ǔǎǢǭ EC pH Do NO3 Po4 

1 1/34 7/52 6/67 0/65 0/85 
2 1/28 7/37 5/44 0/58 0/83 
3 1/27 7/43 5/5 0/56 0/73 
4 1/27 7/56 6/32 0/54 0/8 
5 1/26 7/74 5/49 0/52 0/57 

  

 ǧǷƴƩħ-Ĩ ǴǱǸǮǱ ƨǽƘƢǱ ƠǕƘƽ ǻƷƗƳƸƛĤħ  ǳƘǭ ƸǾơ ƷƳĤĦĬģǯƘƲǾƾř Û  

ǔǎǢǭ EC pH Do NO3 Po4 BOD 

1 1/38 7/56 9/25 0/54 0/76 8/4 
2 1/34 7/67 9 0/53 0/43 8/4 
3 1/32 7/71 9/1 0/46 0/91 9/7 

4 1/29 7/73 9 Ďđ0/ 0/53 9 

5 1/23 7/8 8/96 0/53 0/56 9/7 
  

ď-č -Č ǼŨǽţǸǩǸǾƛ ǼǵƗǸƱ ǯŤǾƾŧƗ Ƿ ǧǸǪƮǭ ǯŤǾƾŧƗ  
ǴǱǸǮǱ ǌǢǝ ÛǻƷƗƴǶŬǱ Ǵƛ ǼŨǽţǸǩǸǾƛ ǼǵƗǸƱ ǯŤǾƾŧƗ ƸƢǭƗƷƘř ƠǾƽƘƾƭ Ƿ ƟƘǱƘŨǭƗ ƠǽƳǷƴƮǭ Ǵƛ ǴƩǸơ Ƙƛ ǻƘǵ Ǵƛ ǋǸƛƸǭ Ǵŧ ǼƛƋ

 ƠǕƘƽĤħ ) ǧǷƴƩ ƷƳ Ǵŧ ƷǸǎǱƘǮǵ ǰǽƗƸƛƘǲƛ ƴǱƴǁ ǼǞǾŧ ƺǾǩƘǱƋ ǳƘŬǂǽƘǭƹƋ ƷƳ ƴǱƳǸƛħ-Ħ)Ƿ(ħ -ĩǼǭ ǳƴǵƘǂǭ (ǳƳƗƳ ƳǸǁ ƸƢǭƗƷƘř ǻƘǵ
BOD Ǽǭ ƳǸƩǸǭ ǓǷƸǁ ǯƘǭƹ Ŧǽ Ƿ ǔǎǢǭ ƨǲř Ƿ Ǵƽ ƷƳ.ƴǁƘƛ  

 )ǨŨǁ ƷƳħ-Ĥ) ǧǷƗƴƩ Ƿ (ħ-Ĥ) Û(ħ-ĥ) Ƿ (ħ-ĦǼǭ ǳƴǵƘǂǭ ( ǯŤǾƾŧƗ ƸƢǭƗƷƘř Ǵŧ ƳǸǁǯƘǭƹ ƷƳ ǧǸǪƮǭǴǱǸǮǱ ǓǷƸǁ ǻƘǵ ǻƷƗƳƸƛĤģ  Ƿ
Ĥĥ Ƿ ǴƢǝƘǽ ǀǽƗƺǝƗ ǧǸǪƮǭ ǯŤǾƾŧƗ ƠǒǪǙ ǯƗƺǾǭ ƠƽƳ ǰǾǽƘř ƠǮƽ Ǵƛ ƠŧƸƭ Ƿ ǯƘǭƹ Ơǁƶū ƹƗ Ƽř Ƿ ǴƢǁƗƳ ǼǂǵƘŧ ƴǱǷƷ ƗƴƢƛƗ Û

Ǽǭ ǴǾǩǷƗ ƷƗƴǢǭ ƹƗ ǀǾƛ ǼƢǒǪǙ Ǵƛ ǼƢƭ Ƿ ƸǒǱ ƳƷǸǭ ǳƹƘƛ ǧǸǍ ƷƳ ǴǱƘƱƳǷƷ ǼǽȅƘřƳǸƱ ǯƗǸơ ǳƴǲǵƳ ǯƘǂǱ ƸǭƗ ǰǽƗ Ǵŧ ƴƽƷǯƘǭƹ ǻƘǵ
ǴǱǸǮǱ ǓǷƸǁǼǭ ÛǻƷƗƳƸƛǴǱǸǮǱ ǯƘǭƹ ǓǷƸǁ ƷƳ ǧǸǪƮǭ ǯŤǾƾŧƗ ƠǒǪǙ ǰǾǲŢǮǵ .ƴǁƘƛ ƠǕƘƽ ǻƷƗƳƸƛĤħ Ǽǭ ƟƷǸǅ ǰǽƴƛ Ǵŧ ƴǁƘƛ

Ǽǭ ǀǾř ƠƽƳ ǰǾǽƘř ƠǮƽ Ǵƛ Ǵš Ƹǵ Ƿ ǴƢǝƘǽ ǀǵƘŧ ǧǸǪƮǭ ǯŤǾƾŧƗ ƠǒǪǙ ƗƴƢƛƗ Ƙơ ǴƢǝƘǽ ǻƸƢǂǾƛ ǀǽƗƺǝƗ ǧǸǪƮǭ ǯŤǾƾŧƗ ƷƗƴǢǭ ƳǷƷ



۵۴ 
 

ƗƴǢǭ ǰǽƗ ƸƱƋ ǔǎǢǭ ƷƳ ǴŨǲǽƗǼǭ ǳƹƘƛ ǻƗƴƢƛƗ ƷƳ ƳǸƱ ǴǾǩǷƗ ƷƗƴǢǭ ƹƗ ƸƢǂǾƛ Ǵƛ Ʒ ƷƳ ǧǸǪƮǭ ǯŤǾƾŧƗ ƠǒǪǙ ÛƸǾƾǭ ǧǸǍ Ǩŧ ƷƳ .ƴƽƷ
 ƠǕƘƽĤħ Ǽǭ ǀǵƘŧ ƘǭƳ ǀǽƗƺǝƗ Ƙƛ ǧǸǪƮǭ ǯŤǾƾŧƗ ǓƘƜǁƗ ƠǒǪǙ ǴŨǲǽƗ Ǵƛ ǴƩǸơ Ƙƛ Ƿ ƠƽƗ ǼǪƜǡ ǯƘǭƹ ǷƳ ƹƗ ǻƸƢǂǾƛ ƷƗƴǢǭ Ǵŧ ÛƴƛƘǽ

ǳƳƗƳ Ƙƛ ǴǪƖƾǭ ǰǽƗ ǠƛƘǎơ ǫƴǕ ƠǕƘƽ ǼơƗƴǵƘǂǭ ǻƘǵĤħ ƗƷ ǼǭǼūƳǸǩƋ ǯƗǸơǴǎǢǱ ǻƘǵ ƹǷƷ ǴǾǩǷƗ ƟƘǕƘƽ ƷƳ ƳƷǸǭ ǳƹƘƛ ƠƽƳȅƘƛ ƷƳ ǻƗ
Ǽǭ ƠǢǾǢƭ ƷƳ .ƳƸƛ ǫƘǱǳƴǲǽȅƋ ƸǾƥƘơ ƠǞū ǯƗǸơǼǭ ǴǢǎǲǭ ǻƗǸǵ Ƿ ƙƋ ǻƘǭƳ ƹƗ ƸƢǂǾƛ ƷƘǾƾƛ ǧǸǪƮǭ ǯŤǾƾŧƗ ǻǷƷ Ƹƛ Ƙǵ ǰǾǲŢǮǵ .ƴǁƘƛ

 ƸƢǭƗƷƘř Ǵƛ ǋǸƛƸǭ ƟƘǂǽƘǭƹƋ ƨǽƘƢǱ ǴŨǲǽƗ Ǵƛ ǴƩǸơ ƘƛBODǷƸǁ ǯƘǭƹ ƷƳ ǌǢǝ ÛǴǱǸǮǱ Ǔ ǻƷƗƳƸƛĤħ Ǽǭ ƳǸƩǸǭ)ǨŨǁ ÛƴǁƘƛħ-Ĥ ǯƘǂǱ (
Ǽǭ ƠǒǪǙ Ǵŧ ƴǵƳBOD Ǽǭ ǼǍ ƗƷ ǼǂǵƘŧ ƴǱǷƷ Ŧǽ ǼǪŧ ƷǸǍ Ǵƛ ƳǸƱ ǴǾǩǷƗ ƷƗƴǢǭ ƹƗ ƸƢǮŧ ǼƢǒǪǙ Ǵƛ ǼǽƘǶƢǱƗ ǔǎǢǭ ƷƳ Ƙơ ƴǲŧ
ǼǭƮǭ ǯŤǾƾŧƗ ǛƸǆǭ ƯƸǱ ǻǷƘƾǭ ƘǭǷƺǩ ǼǩƋ ƳƗǸǭ Ǵǽƺƪơ Ƙǽ Ǜƶƭ ƯƸǱ Ǵŧ ǴƢŨǱ ǰǽƗ Ǵƛ ǴƩǸơ Ƙƛ Ƿ ǼǪŧ ƷǸǍ Ǵƛ .ƴƽƷǼǭ ÛƠƾǾǱ ǧǸǪ-

 ƸƢǭƗƷƘř ǷƳ Ƹǵ ǼǂǽƗƺǝƗ Ƙǽ ǼǂǵƘŧ ƴǱǷƷ ƠǾǖƜơ ǫƴǕ ǯƗǸơDo  ǷBOD Ǵơ ƴǲǱƘǭ ǼǽƘǵƴǲǽƗƸǝ ÛƗƷ ƸŬǽƴŨǽ Ǵƛ ƠƜƾǱ ƠǽƷƗƸǝ Ƿ ǼǲǾǂǱ
BOD ǳƴǲǽȅƋ ƸŬǽƳ ƸǾƥƘơ ƘǽǼǭ Ǵŧ ǻƸŬǽƳ ǴƩǸơ ǨƛƘǡ ǴƢŨǱ .ƠƾǱƗƳ ǧǸǪƮǭ ǯŤǾƾŧƗ ǻǷƷ Ƹƛ Ƙǵ ƸƢǮŧ ƠǒǪǙ ÛƳƸŧ ǳƷƘǁƗ ǯƋ Ǵƛ ǯƗǸơ

ǯŤǾƾŧƗ ƸƢǭƗƷƘř ǯƘǭƹ Ƿ ǳƹƘƛ ǧǸǍ ƷƳ ǯƋ ǓƘƜǁƗ ƠǒǪǙ ƷƗƴǢǭ Ǵƛ ƠƜƾǱ ǧǸǪƮǭǴǱǸǮǱ ǻƘǵ ƨǽƘƢǱ Ǵƛ ǴƩǸơ Ƙƛ Ǵŧ .ƠƽƗ ǜǪƢƲǭ ǻƷƗƳƸƛ
ǴǱǸǮǱ ƺǾǩƘǱƋ ǀǽƘǭƹƋǼǭ ǄƲǂǭ ÛƘǵ ƳǷƴƭ Ǵŧ ǯƋ ǓƘƜǁƗ ƷƗƴǢǭ ƹƗ ǔǎǢǭ Ǵƽ Ƹǵ ƷƳ ǧǸǪƮǭ ǯŤǾƾŧƗ ƠǒǪǙ ÛƷƗƸŨơ Ŧǽ ƺƩ Ǵƛ Ǵŧ ƳǸǁ

ĪĨ/Ĭ ǼǪǾǭǼǭ ƸƢǮŧ ÛƠƽƗ ƸƢǾǩ ƷƳ ǫƸū .ƴǁƘƛ)ǧǷƗƴƩ Ǵƛ ǴƩǸơ Ƙƛħ-Ĥ) Ƙơ (ħ-ĦǼǭ ǳƴǵƘǂǭ ( ƹƗ ǼǊǖƛ ƷƳ ǛȆƢƱƗ ǰǽƗ ƷƗƴǢǭ Ǵŧ ƳǸǁ
 Ǵƛ ǔǍƘǢǭĦ ǼǪǾǭǼǭ ƸƢǾǩ ƷƳ ǫƸūǼǭ ƸǭƗ ǰǽƗ Ǵŧ ƴƽƷ ǴǱƘƱƳǷƷ ƷƳ ǋƘǢǱ ƹƗ ǼǊǖƛ ƷƳ ǧǸǪƮǭ ǯŤǾƾŧƗ ƳƘǽƹ ǀǵƘŧ ǳƴǲǵƳ ǯƘǂǱ ƴǱƗǸơ

Ǽǭ ƸǭƗ ǰǽƗ Ƿ ƴǁƘƛ ǯƘƲǾƾřƘƱƳǷƷ ǰǽƗ ǯƘǽƺƛƋ ǻƗƸƛ ǻƴƩ ƟƗƸǍƘƲǭ ƴǱƗǸơ.ƳƷǷƘǾƛ ƳǸƩǸƛ ǴǱ  

  

  
 ǨŨǁħ-ĤǻƘǵƸƢǭƗƷƘř ƟƗƸǾǾǚơ ƴǱǷƷ Do Ƿ BOD  ǳƘǭ ǯƘƛƋ ƷƳĤĦīĬǯƘƲǾƾř Û  

)ǨŨǁ ƷƳħ-ĥ) ǧǷƗƴƩ Ƿ (ħ-ħ) Ƿ (ħ-ĨǼǭ ǳƴǵƘǂǭ (ǯƘǭƹ ƷƳ ǧǸǪƮǭ ǯŤǾƾŧƗ ƸƢǭƗƷƘř Ǵŧ ƳǸǁ ǴǱǸǮǱ ǓǷƸǁ ǻƷƗƳƸƛĤģ  ƗƴƢƛƗ  ÛƬƜǅ
 ǰǾǽƘř ƠǮƽ Ǵƛ ƠŧƸƭ Ƿ ǯƘǭƹ Ơǁƶū ƹƗ Ƽř Ƿ ǴƢǁƗƳ ǼǂǵƘŧ ƴǱǷƷ ǔǎǢǭ ƷƳ ǼǩǷ ǴƢǝƘǽ ǀǽƗƺǝƗ ǧǸǪƮǭ ǯŤǾƾŧƗ ƠǒǪǙ ǯƗƺǾǭ ƠƽƳ

Ǽǭ ǴǾǩǷƗ ƷƗƴǢǭ ƹƗ ƸƢǮŧ ǼƢǒǪǙ Ǵƛ ǧǸǪƮǭ ǯŤǾƾŧƗ ƠǒǪǙ ǯƗƺǾǭ ǳƷƘƛǷƳ ƸƱƋ ǼǽȅƘřƳǸƱ ǯƗǸơ ǀǵƘŧ ǳƴǲǵƳ ǯƘǂǱ ƸǭƗ ǰǽƗ Ǵŧ ƴƽƷ
ǯƘǭƹ Ƿ ƸǒǱ ƳƷǸǭ ǳƹƘƛ ǧǸǍ ƷƳ ǴǱƘƱƳǷƷǴǱǸǮǱ ǓǷƸǁ ǻƘǵǼǭ ÛǻƷƗƳƸƛǪƮǭ ǯŤǾƾŧƗ ƠǒǪǙ ǰǾǲŢǮǵ .ƴǁƘƛǴǱǸǮǱ ǯƘǭƹ ǓǷƸǁ ƷƳ ǧǸ-

 ƠǕƘƽ ǻƷƗƳƸƛĤħ Ǽǭ ƟƷǸǅ ǰǽƴƛǼǭ ǀǾř ƠƽƳ ǰǾǽƘř ƠǮƽ Ǵƛ Ǵš Ƹǵ Ƿ ǴƢǝƘǽ ǀǵƘŧ ǧǸǪƮǭ ǯŤǾƾŧƗ ƠǒǪǙ ƗƴƢƛƗ Ǵŧ ƴǁƘƛ ƳǷƷ
Ǽǭ ǳƹƘƛ ǻƗƴƢƛƗ ƷƳ ƳǸƱ ǴǾǩǷƗ ƷƗƴǢǭ ƹƗ ƸƢǮŧ Ǵƛ ƷƗƴǢǭ ǰǽƗ ƸƱƋ ǔǎǢǭ ƷƳ ǴŨǲǽƗ Ƙơ ǴƢǝƘǽ ǀǽƗƺǝƗ ǧǸǪƮǭ ǯŤǾƾŧƗ ƷƗƴǢǭ Ǩŧ ƷƳ .ƴƽƷ
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ƸǾƾǭ ǧǸǍ ƠǕƘƽ ƷƳ ǧǸǪƮǭ ǯŤǾƾŧƗ ƠǒǪǙ ÛĤħ  ǯŤǾƾŧƗ ǓƘƜǁƗ ƠǒǪǙ ǴŨǲǽƗ Ǵƛ ǴƩǸơ Ƙƛ Ƿ Ǵŧ ƠƽƗ ǼǪƜǡ ǯƘǭƹ ƹƗ ǻƸƢǂǾƛ ƷƗƴǢǭ
Ǽǭ ǀǵƘŧ ƘǭƳ ǀǽƗƺǝƗ Ƙƛ ǧǸǪƮǭǳƳƗƳ Ƙƛ ǴǪƖƾǭ ǰǽƗ ǠƛƘǎơ ǫƴǕ Ǵŧ ƴƛƘǽ ƠǕƘƽ ǼơƗƴǵƘǂǭ ǻƘǵĤħ Ǽǭ ƗƷǼūƳǸǩƋ ǯƗǸơǴǎǢǱ ǻƘǵ ƷƳ ǻƗ

 ƹǷƷ ǴǾǩǷƗ ƟƘǕƘƽ ƷƳ ƳƷǸǭ ǳƹƘƛ ƠƽƳȅƘƛǼǭ ƠǢǾǢƭ ƷƳ .ƳƸƛ ǫƘǱǳƴǲǽȅƋ ƸǾƥƘơ ƠǞū ǯƗǸơ ƹƗ ƸƢǂǾƛ ƷƘǾƾƛ ǧǸǪƮǭ ǯŤǾƾŧƗ ǻǷƷ Ƹƛ Ƙǵ
Ǽǭ ǴǢǎǲǭ ǻƗǸǵ Ƿ ƙƋ ǻƘǭƳ ƸƢǭƗƷƘř Ǵƛ ǋǸƛƸǭ ƟƘǂǽƘǭƹƋ ƨǽƘƢǱ ǴŨǲǽƗ Ǵƛ ǴƩǸơ Ƙƛ ǰǾǲŢǮǵ .ƴǁƘƛBODǴǱǸǮǱ ǓǷƸǁ ǯƘǭƹ ƷƳ ǌǢǝ Û-

 ǻƷƗƳƸƛĤħ Ǽǭ ƳǸƩǸǭ)ǨŨǁ ÛƴǁƘƛħ-ĥǼǭ ǯƘǂǱ ( ƠǒǪǙ Ǵŧ ƴǵƳBOD Ǵƛ ǼǂǵƘŧ ƴǱǷƷ Ŧǽ ǼǪŧ ƷǸǍ- Ǽǭ ǼǍ ƗƷ ǼǂǽƗƺǝƗ ƴǲŧ
Ǽǭ ƳǸƱ ǴǾǩǷƗ ƷƗƴǢǭ ƹƗ ƸƢǂǾƛ ǼƢǒǪǙ Ǵƛ ǼǽƘǶƢǱƗ ǔǎǢǭ ƷƳ Ƙơ ƷƳ Ƿ ǴƢǝƘǽ ǀǵƘŧ ǧǸǪƮǭ ǯŤǾƾŧƗ ƠǎǪǙ ǯƗƺǾǭ ƠǞū ǯƗǸơ Ǽǭ Ǵŧ ÛƴƽƷ

ƗǸǭ Ǵǽƺƪơ Ƙǽ Ǜƶƭ ƯƸǱ Ǵŧ ǴƢŨǱ ǰǽƗ Ǵƛ ǴƩǸơ Ƙƛ Ƿ ǼǪŧ ƷǸǍ Ǵƛ . ƴƛƘǽ Ǽǭ ǀǵƘŧ ǴǱƘƱƳǷƷ ǼǽȅƘřƳǸƱ ǴƪǾƢǱ ƯƸǱ ǻǷƘƾǭ ƘǭǷƺǩ ǼǩƋ Ƴ
Ǽǭ ÛƠƾǾǱ ǧǸǪƮǭ ǯŤǾƾŧƗ ǛƸǆǭ ƸƢǭƗƷƘř ǷƳ Ƹǵ ǼǂǽƗƺǝƗ Ƙǽ ǼǂǵƘŧ ƴǱǷƷ ƠǾǖƜơ ǫƴǕ ǯƗǸơDo  ǷBOD  ÛƗƷ ƸŬǽƴŨǽ Ǵƛ ƠƜƾǱ

Ǵơ ƴǲǱƘǭ ǼǽƘǵƴǲǽƗƸǝ ƠǽƷƗƸǝ Ƿ ǼǲǾǂǱBOD ǳƴǲǽȅƋ ƸŬǽƳ ƸǾƥƘơ Ƙǽ Ǵŧ ǻƸŬǽƳ ǴƩǸơ ǨƛƘǡ ǴƢŨǱ .ƠƾǱƗƳ ǧǸǪƮǭ ǯŤǾƾŧƗ ǻǷƷ Ƹƛ Ƙǵ
ǼǭǯƋ Ǵƛ ǯƗǸơ ǯƘǭƹ Ƿ ǳƹƘƛ ǧǸǍ ƷƳ ǯƋ ǓƘƜǁƗ ƠǒǪǙ ƷƗƴǢǭ Ǵƛ ƠƜƾǱ ǧǸǪƮǭ ǯŤǾƾŧƗ ƸƢǭƗƷƘř ƸƢǮŧ ƠǒǪǙ ÛƳƸŧ ǳƷƘǁƗǴǱǸǮǱ ǻƘǵ-

ǴǱǸǮǱ ƺǾǩƘǱƋ ǀǽƘǭƹƋ ƨǽƘƢǱ Ǵƛ ǴƩǸơ Ƙƛ Ǵŧ .ƠƽƗ ǜǪƢƲǭ ǻƷƗƳƸƛ ƠǕƘƽ ƷƳ ƘǵĤģ Ǽǭ ǄƲǂǭ ÛƬƜǅ ƷƳ ǧǸǪƮǭ ǯŤǾƾŧƗ ƠǒǪǙ Û ƳǸǁ
 ƳǷƴƭ Ǵŧ ǯƋ ǓƘƜǁƗ ƷƗƴǢǭ ƹƗ ǔǎǢǭ ƨǲř Ƹǵī.ĨĪ ǭǼǪǾǼǭ ƸƢǮŧ ÛƠƽƗ ƸƢǾǩ ƷƳ ǫƸū)ǧǷƴƩ Ǵƛ ǴƩǸơ Ƙƛ .ƴǁƘƛħ-ħǼǭ ǳƴǵƘǂǭ ( Ǵŧ ƳǸǁ

ƳǷƴƭ Ǵƛ ǔǍƘǢǭ ƹƗ ǼǊǖƛ ƷƳ ǛȆƢƱƗ ǰǽƗ ƷƗƴǢǭĦ ǼǪǾǭǼǭ ƸƢǾǩ ƷƳ ǫƸūǼǭ ƸǭƗ ǰǽƗ Ǵŧ ƴƽƷ ǯŤǾƾŧƗ ƳƘǽƹ ǀǵƘŧ ǳƴǲǵƳ ǯƘǂǱ ƴǱƗǸơ
Ǽǭ ƸǭƗ ǰǽƗ Ƿ ƴǁƘƛ ǯƘƲǾƾř ǴǱƘƱƳǷƷ ƷƳ ǋƘǢǱ ƹƗ ǼǊǖƛ ƷƳ ǧǸǪƮǭǍƘƲǭ ƴǱƗǸơ.ƳƷǷƘǾƛ ƳǸƩǸƛ ǴǱƘƱƳǷƷ ǰǽƗ ǯƘǽƺƛƋ ǻƗƸƛ ǻƴƩ ƟƗƸ  

  
ǨŨǁħ-ĥ ǻƘǵƸƢǭƗƷƘř ƟƗƸǾǾǚơ ƴǱǷƷ Do  ǷBOD  ǳƘǭ ƸǾơ ƷƳĤĦĬģǯƘƲǾƾř Û  

ď-č -č ƟƗƸƢǾǱ  
ƠǾǩƘǖǝ ǯƴǁ ǜǡǸƢǭ ƠǪǕ Ǵƛ ǴǪƖƾǭ ǰǽƗ Ǵŧ ƳǸƛ ǳƳƗƳ ǃƘǆƢƱƗ ƳǸƱ Ǵƛ ƗƷ ǼǮŧ ƷƗƴǢǭ ǳƹƘƛ ǧǸǍ ƷƳ ƟƗƸƢǾǱ ƸƢǭƗƷƘř ƠǒǪǙ ǻƘǵ

 ǳƳƘǞƢƽƗ ǫƴǕ Ƿ ǻƹƷǷƘǂŧǰǾǭƹ ƙƘƾř ǯƴǂǱ ǴƢƲǽƷ Ƿ ǼǽƘǾǮǾǁ ǻƘǵƳǸŧ ƹƗǼǭ ƸǒǱ ƳƷǸǭ ǴǱƘƱƳǷƷ Ǵƛ ǻƹƷǷƘǂŧ ǻƘǵ Ǵƛ ǴƩǸơ Ƙƛ .ƴǁƘƛ
 ƗƷ ƹƘƪǭ ƠǒǪǙ ƸƦŧƗƴƭ ƷƗƴǢǭ Ǵŧ ǯƗƸǽƗ Ơƾǽƹ ǌǾƮǭ ƠǑƘǞƭ ǯƘǭƹƘƽ ƳƷƗƴǱƘƢƽƗĨģ ǼǪǾǭǼǭ ǄƲǂǭ ÛǳƳƸŧ ǫȆǕƗ ƸƢǾǩ ƷƳ ǫƸū ƳǸǁ

ǴǱǸǮǱ ǯƘǭƹ)ƺǾǽƘř Ǩǆǝ ǌƽƗǷƗ ƷƳ Ǵŧƾř ǴǱƘƱƳǷƷ (ǻƷƗƳƸƛ Ǵŧ ƠƽƗ ƸŧƵ ǯƘǽƘǁ .ƳƷƗƴǱ ǼǱƗƴǲš ǨŨǂǭ ƟƗƸƢǾǱ ǳƴǲǽȅƋ ǏƘƮǩ ƹƗ ǯƘƲǾ
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ǴǱǸǮǱ ǧǷƗ ǴƜơƸǭ ƷƳ Ǵƛ ǼƢƭ ƟƗƸƢǾǱ ƠǒǪǙ ƷƗƴǢǭ ƴǁ ǫƘƪǱƗ (ǼǕƗƷƹ Ǩǆǝ ǻƘǶƢǱƗ)ǳƘǭƸǶǭ ǨǽƗǷƗ ƷƳ Ǵŧ ǻƷƗƳƸƛħĦ ǼǪǾǭ Ǭǵ ƸƢǾǩ ƷƳ ǫƸū
ǼǭǼǭ ƟƗƸƢǾǱ ǳƴǲǽȅƋ Ǵƛ ǴǱƘƱƳǷƷ ƳƘǽƹ ƷƘǾƾƛ ǼūƳǸǩƋ ǳƴǲǵƳ ǯƘǂǱ Ǵŧ ƴǾƽƷǁƘƛ .ƴ  

) ǨŨǁ Ǵƛ ǴƩǸơ Ƙƛħ-Ħ) ǧǷƴƩ Ƿ (ħ-ĥ) Ƿ (ħ-ĦǼǭ ǳƴǵƘǂǭ ÛǳƹƘƛ ǧǸǍ ƷƳ ƟƗƸƢǾǱ ƠǒǪǙ ƟƗƸǾǾǚơ ƴǱǷƷ Ƿ (ǯƘǭƹ ƷƳ Ǵŧ ƳǸǁ ǻƘǵ
ǴǱǸǮǱ ǓǷƸǁ ǻƷƗƳƸƛĤĥ ǷĤħ ǻƸƢǂǾƛ ƷƗƴǢǭ Ǵƛ ƟƗƸƢǾǱ ƠǒǪǙ ǳƹƘƛ ǻƘǶƢǱƗ ƷƳ Ƿ ƠƽƗ ǼǂǽƗƺǝƗ ƘƜǽƸǢơ ƟƗƸƢǾǱ ƠǒǪǙ ƟƗƸǾǾǚơ ƴǱǷƷ Û

Ǽǭ ƳǸƱ ǴǾǩǷƗ ƠǒǪǙ Ǵƛ ƠƜƾǱ) ǨŨǁ Ǵƛ ǴƩǸơ Ƙƛ .ƴƽƷħ-3) ǧǷƴƩ Ƿ (ħ-ĤǴǱǸǮǱ ǓǷƸǁ ǯƘǭƹ ƷƳ (ƠǕƘƽ ǻƷƗƳƸƛĤģ  ƟƗƸǾǾǚơ ƴǱǷƷ
Ǽǭ ƳǸƱ ǴǾǩǷƗ ƷƗƴǢǭ ƹƗ ƸƢǮŧ Ǵƛ ǳƹƘƛ ǻƘǶƢǱƗ ƷƳ ǯƋ ƷƗƴǢǭ Ƿ ǳƳǸƛ ǼǂǵƘŧ ǼǪŧ ƷǸǍ Ǵƛ ƟƗƸƢǾǱ ƠǒǪǙ .ƴƽƷ  

  
 ǨŨǁħ-Ħ  ǳƘǭ ǯƘƛƋ ƷƳ ƟƗƸƢǾǱ ƸƢǭƗƷƘř ƟƗƸǾǾǚơ ƴǱǷƷĤĦīĬǯƘƲǾƾř Û  

Ǹơ Ƙƛ ǰǾǲŢǮǵ) ǨŨǁ Ǵƛ ǴƩħ-ħ) ǧǷƴƩ Ƿ (ħ-ħ) Ƿ (ħ-ĨǼǭ ǳƴǵƘǂǭ ÛǳƹƘƛ ǧǸǍ ƷƳ ƟƗƸƢǾǱ ƠǒǪǙ ƟƗƸǾǾǚơ ƴǱǷƷ Ƿ (ǯƘǭƹ ƷƳ Ǵŧ ƳǸǁ 
ǴǱǸǮǱ ǓǷƸǁ ƠǕƘƽ ǻƷƗƳƸƛĤħ ǻƸƢǮŧƷƗƴǢǭ Ǵƛ ƟƗƸƢǾǱ ƠǒǪǙ ǳƹƘƛ ǻƘǶƢǱƗ ƷƳ Ƿ ƠƽƗ ǼǂǵƘŧ ƘƜǽƸǢơ ƟƗƸƢǾǱ ƠǒǪǙ ƟƗƸǾǾǚơ ƴǱǷƷ Û

Ǽǭ ƳǸƱ ǴǾǩǷƗ ƠǒǪǙ Ǵƛ ƠƜƾǱǴƛ ǴƩǸơ Ƙƛ .ƴƽƷ ) ǨŨǁħ-ħ) ǧǷƴƩ Ƿ (ħ-ħǴǱǸǮǱ ǓǷƸǁ ǯƘǭƹ ƷƳ (ƠǕƘƽ ǻƷƗƳƸƛĤģ  ƟƗƸǾǾǚơ ƴǱǷƷ
Ǽǭ ƳǸƱ ǴǾǩǷƗ ƷƗƴǢǭ ƹƗ ƸƢǮŧ Ǵƛ ǳƹƘƛ ǻƘǶƢǱƗ ƷƳ ǯƋ ƷƗƴǢǭ Ƿ ǳƳǸƛ ǼǂǵƘŧ ǼǪŧ ƷǸǍ Ǵƛ ƟƗƸƢǾǱ ƠǒǪǙ.ƴƽƷ 

 ǴǱǸǮǱ ǯƘǭƹ Ǵƽ Ƹǵ Ƿ ǔǎǢǭ Ǵƽ Ƹǵ ƷƳ ƟǷƘǞƢǭ ƷƘǾƾƛ ƟƗƸǾǾǚơ ǰǾǲš ǰǽƗ Ǵƛ ǴƩǸơ ƘƛƷƳ ǻƷƗƳƸƛ  ǳƘǭ ǯƘƛƋĤĦīĬ  ǰǾǲŢǮǵ Ƿ ƨǲř Ƹǵ ƷƳ
ǴǱǸǮǱ ǯƘǭƹ ǷƳ Ƹǵ Ƿ ǔǎǢǭƷƳ ǻƷƗƳƸƛ  ǳƘǭ ƸǾơĤĦĬģ ǼǮǱ ƗƷ ǼǅƘƱ ǨǾǩƳ Ƙǽ Ƿ ǴǾƩǸơ .ƳƸŧ ǯƗǸǲǕ ƟƗƸƢǾǱ ƸƢǭƗƷƘř ƟƗƸǾǾǚơ ƴǱǷƷ ǻƗƸƛ ǯƗǸơ
Ǽǭ ǴƢŨǱ ǷƳ Ǵƛ ǌǢǝƠǒǪǙ Ǵƛ ǴƩǸơ Ƙƛ ǴŨǲǽƗ ȅǷƗ ÛƳƸŧ ǳƷƘǁƗ ǯƗǸơÛƸǒǱ ƳƷǸǭ ǳƹƘƛ ǧǸǍ ƷƳ ƟƗƸƢǾǱ ƺǾšƘǱ ǻƘǵ Ǽǭ ǼǱƗƸŬǱ ƠǞū ǯƗǸơ

ǳƴǮǕ-ǼǮǱ Ǭǂš Ǵƛ ƟƗƸƢǾǱ ǳƴǲǽȅƋ ǳƷƘƛƷƳ ǧƘƽ ƹƗ Ǩǆǝ ǰǽƗ ƷƳ ǻƗ) ǧǷƗƴƩ Ǵƛ ǴƩǸơ Ƙƛ ǴŨǲǽƗ ƘǾǱƘƥ .ƳƷǸƱħ-Ĥ) Ƙơ (ħ-Ħ) Û(ħ-ħ) Ƿ(ħ -
ĨǼǭ ǄƲǂǭ (ƠǒǪǙ ƸƦŧƗƴƭ ƳǸǁ ǯƘǭƹ ƷƳ ƟƗƸƢǾǱ ǻƘǵĤģ Ǽǭ ǳƴǽƳ ƬƜǅǼǭ ǯƋ ƠǪǕ Ǵŧ ƳǸǁǴǎǢǱ ǼūƳǸǩƋ ƴǱƗǸơ ǨǾƜǡ ƹƗ ǻƗ

ơƗ ǻǸǂƢƾǁǨǾƜǭǸǴǱƘƱƳǷƷ ƷƳ ƚǪǙƗ ƷƘŧ ǰǽƗ Ǵŧ ƗƸš ÛƴǁƘƛ ǴǱƘƱƳǷƷ ƠƽƳȅƘƛ ƷƳ ƬƜǅ ǴǾǩǷƗ ƟƘǕƘƽ ƷƳ Ƙǵ Ƿ ǳƴǁ ǫƘƪǱƗ ǼǪƮǭ ǻƘǵ
ǴǱǸǮǱ ǻƘǎƱ Ǵŧ ƠƽƗ ǻƷǷƸǉ Ǭǵ ǴƢŨǱ ǰǽƗ ƸŧƵ ǴƢƜǩƗ .ƴǁ ƟƘƜƥƗ ǻƳǷƴƭ Ƙơ ƸǭƗ ǰǽƗ Ǭǵ ǼǪƮǭ ǻǸƩ Ƿ ƻƸř Ƙƛ ƟƘǂǽƘǭƹƋ Ƿ ǻƷƗƳƸƛ

ǼǮǱ Ǭǵ ƗƷƠǝƸū ǳƴǽƳƘǱ ǯƗǸơ.  
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 ǨŨǁħ-ħ Ʒ ǳƘǭ ƸǾơ ƷƳ ƟƗƸƢǾǱ ƸƢǭƗƷƘř ƟƗƸǾǾǚơ ƴǱǷĤĦĬģǯƘƲǾƾř Û  

ď-č -Ď ƟƘǞƾǝ 
 Ƙǽ ƼǞǲơ) ǴǱƘƱƳǷƷ ƷƳ ƳǸƩǸǭ ǻƘǶŨƜǪƩ ǴǪǾƽǸƛ Ƿ ƳƷƗƴǱ ƸǾƥƘơ ǧǸǪƮǭ ǯŤǾƾŧƗ ǻǷƷ Ƹƛ ǬǾǢƢƾǭ ƷǸǍ Ǵƛ ƟƗƸƢǾǱ ǛȆƱ Ƹƛ ƸǞƾǝ ƸǆǲǕ

Ǽǭ ƗƴǾř ǋƘƜơƷƗ ǧǸǪƮǭ ǯŤǾƾŧƗ Ƙƛ (ƘǶŨƜǪƩ ƺƢǲƽǸƢǝǯƘǭƹƘƽ ƳƷƗƴǱƘƢƽƗ Ǵƛ ǴƩǸơ Ƙƛ .ƴǲŧ  ƠǒǪǙ ƸƦŧƗƴƭ Ǵŧ ǯƗƸǽƗ Ơƾǽƹ ǌǾƮǭ ƠǑƘǞƭ
 ƗƷ ƟƘǞƾǝ ƸƢǭƗƷƘř ƹƘƪǭĩ ǼǪǾǭǼǭ ǄƲǂǭ ÛƠƽƗ ǳƳƸŧ ǫȆǕƗ ƸƢǾǩ ƷƳ ǫƸū ȆƢƜǭ ƟƘǞƾǝ ǳƴǲǽȅƋ Ǵƛ ǻƳǷƴƭ Ƙơ ǯƘƲǾƾř ǴǱƘƱƳǷƷ ƳǸǁ

ƠǒǪǙ Ƿ ƠƽƗ Ǽǭ ǴǱƘƱƳǷƷ ǰǽƗ ƷƳ ƟƗƸƢǾǱ ƠǒǪǙ ƹƗ ǀǾƛ ƟƘǞƾǝǼƽƷƸƛ ƹƗ Ƽř .ƴǁƘƛǭ ƹƗ ƟƘǕȆǍƗ ƚƾŧ Ƿ ǼǱƗƴǾǭ ǻƘǵ ǼǪƮǭ ǫƳƸ
Ǽǭ ǯƘƲǾƾř ǴǱƘƱƳǷƷ ǻƘǶƢǮƾǡ ƹƗ ǼǊǖƛ ƷƳ ǳƴǲǽǸǁ ƳƗǸǭ ƹƗ ǳƳƘǞƢƽƗ Ƿ ǜǪƢƲǭ ǴǾǪǢǱ ǨǽƘƽǷ ǻǸǂƢƾǁ ƸǭƗ ǰǽƗ ƠǪǕ ƴǁ ǄƲǂǭ ƴǁƘƛ

ǴǱǸǮǱ ƹǷƷ ƷƳ ǴǪƖƾǭ ǰǽƗ Ǵŧ ƴƭ ƹƗ ǀǾƛ ƴǁƷ ƤǕƘƛ Ƿ ǴǾǪƲơ ǴǱƘƱƳǷƷ ǯǷƷƳ Ǵƛ ƗƷ ǻƳƘǽƹ ƟƘǞƾǝ ƸǭƗ ǰǽƗ .ƴǽƳƸū ǳƴǵƘǂǭ Ǭǵ ǻƷƗƳƸƛ
ŧ ǴƪǾƢǱ ƷƳ Ƿ ƘǶŨƜǪƩ ǯƘǾǵƘǭ ƳƗƴǖơ ǼǪƮǭ ǫƳƸǭ ǴƢǞū Ǵƛ Ǵŧ ǻƷǸǍ Ǵƛ .ƠǁƗƳ ƴǵƗǸƱ ǧƘƜǱƳ Ǵƛ ƗƷ ǧǸǪƮǭ ǯŤǾƾŧƗ ƠǒǪǙ Ƿ ƷǸǱ ǀǵƘ

.ƠƽƗ ǴƢǁƗƳ ǻƸǾŬǮǂš ǀǵƘŧ ƸǾƱƗ ǻƘǶǩƘƽ ƷƳ ǴǱƘƱƳǷƷ ǰǽƗ ƷƳ ƳǸƩǸǭ  

 ) ǨŨǁ Ǵƛ ǴƩǸơ Ƙƛħ-ĨǼǭ ǳƴǵƘǂǭ (Ǽǭ ƟǷƘǞƢǭ ƴǱǷƷ Ǵƽ ǻƗƷƗƳ ǳƹƘƛ ǧǸǍ ƷƳ ƟƘǞƾǝ ƠǒǪǙ Ǵŧ ƳǸǁǴƛ ǴƩǸơ Ƙƛ .ƴǁƘƛ ) ǧǷƴƩħ-Ĥ (
) ǨŨǁ Ƿħ-ĨǴǱǸǮǱ ǓǷƸǁ ƠǕƘƽ ƷƳ ( ǻƷƗƳƸƛĤģ Ǵƛ ǳƹƘƛ ǯƘǽƘř ƷƳ ǯƋ ƠǒǪǙ Ƿ ǳƳǸƛ ǼǂǽƗƺǝƗ ȆǭƘŧ ƟƘǞƾǝ ƠǒǪǙ ƴǱǷƷ ÛĬ/ģ ǼǪǾǭ-

Ǽǭ ƸƢǾǩ ƷƳ ǫƸū) ǧǷƴƩ Ǵƛ ǴƩǸơ Ƙƛ ƴǱǷƷ ǰǽƗ .ƴƽƷħ-ĥ) ǨŨǁ Ƿ (ħ-Ħ ƠǕƘƽ ƷƳ (Ĥħ  Ǵƛ ǳƹƘƛ ǯƘǽƘř ƷƳ Ƿ ƠƽƗ ǼǂǵƘŧ ȆǭƘŧħĨ/ģ 
ǼǪǾǭ ƸƢǾǩ ƷƳ ǫƸūǼǭ .ƳƷƗƳ ǯƘƲǾƾř ǴǱƘƱƳǷƷ ƷƳ ǼǪƮǭ ǫƳƸǭ ǌƽǸơ ǴǾǪǢǱ ǨƕƘƽǷ ǻǸǂƢƾǁ ǯƘǭƹ Ƙƛ ǼǮǾǢƢƾǭ ǋƘƜơƷƗ ǴǪƖƾǭ ǰǽƗ Ǵŧ ƴƽƷ

 ƠǕƘƽ ƷƳ ƠǒǪǙ ƟƗƸǾǾǚơ ƴǱǷƷ ǴƢƜǩƗĤĥ ) ǨŨǁ ƷƳ Ǵŧ ƠƽƗ ǴƢǝƘǽ ǀǵƘŧ ƠǒǪǙ ƷƗƴǢǭ ƼŚƽ Ƿ ǼǂǽƗƺǝƗ ƗƴƢƛƗ Ƿ ƟǷƘǞƢǭ ȆǭƘŧħ-Ĩ (
) ǧǷƴƩ Ƿħ-ĦǴƩǸơ Ƙƛ ǴƢƜǩƗ .ƠƽƗ ƳǸǶǂǭ ȆǭƘŧ ( ǯƘǭƹ ƷƳ ƟƘǞƾǝ ƟƗƸǾǾǚơ ƴǱǷƷ Ǵƛ ǻƘǵĤĥ  ǷĤħ Ǽǭ ÛǴǖǩƘǎǭ ƳƷǸǭ ǳƹƘƛ ƷƳ ƠǞū ǯƗǸơ

.ƴǵƳ ǯƘǂǱ ƳǸƱ ƹƗ ƟƘǞƾǝ ǳƴǲǽȅƋ ǀǽƘř ƷƳ ǳƹƘƛ ǰǽƗ ǧǸǍ ƷƳ ǻƳǸƲƛƳǸƱ ǀǽȅƘř Ŧǽ ǴƢƾǱƗǸơ ǴǱƘƱƳǷƷ 
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 ǨŨǁħ-Ĩ  ǳƘǭ ǯƘƛƋ ƷƳ ƟƘǞƾǝ ƸƢǭƗƷƘř ƟƗƸǾǾǚơ ƴǱǷƷĤĦīĬǯƘƲǾƾř Û  

) ǨŨǁ Ǵƛ ǴƩǸơ Ƙƛħ-ĩǳƴǵƘǂǭ ( ǼǭǻƗƷƗƳ ǳƹƘƛ ǧǸǍ ƷƳ ƟƘǞƾǝ ƠǒǪǙ Ǵŧ ƳǸǁ Ǽǭ ƟǷƘǞƢǭ ƴǱǷƷ ǷƳ) ǧǷƴƩ Ǵƛ ǴƩǸơ Ƙƛ .ƴǁƘƛħ-ħ Ƿ (
) ǨŨǁħ-ĩǴǱǸǮǱ ǓǷƸǁ ƠǕƘƽ ƷƳ ( ǻƷƗƳƸƛĤģ Ǵƛ ǳƹƘƛ ǯƘǽƘř ƷƳ ǯƋ ƠǒǪǙ Ƿ ǳƳǸƛ ǼǂǵƘŧ ƘƜǽƸǢơ ƟƘǞƾǝ ƠǒǪǙ ƴǱǷƷ ÛĨĪ/ģ ǼǪǾǭ -

Ǽǭ ƸƢǾǩ ƷƳ ǫƸūǂƢƾǁ ǯƘǭƹ Ƙƛ ǼǮǾǢƢƾǭ ǋƘƜơƷƗ ǴǪƖƾǭ ǰǽƗ .ƴƽƷ ǴƢƜǩƗ .ƳƷƗƳ ǯƘƲǾƾř ǴǱƘƱƳǷƷ ƷƳ ǼǪƮǭ ǫƳƸǭ ǌƽǸơ ǴǾǪǢǱ ǨƕƘƽǷ ǻǸ
 ƠǕƘƽ ƷƳ ƠǒǪǙ ƟƗƸǾǾǚơ ƴǱǷƷĤħ ) ǨŨǁ ƷƳ Ǵŧ ƠƽƗ ǴƢǝƘǽ ǀǽƗƺǝƗ ƠǒǪǙ ƷƗƴǢǭ ƼŚƽ Ƿ ǼǂǵƘŧ ƗƴƢƛƗ Ƿ ƟǷƘǞƢǭ ȆǭƘŧħ-ĩ Ƿ (

) ǧǷƴƩħ-ĨǯƘǭƹ ƷƳ ƟƘǞƾǝ ƟƗƸǾǾǚơ ƴǱǷƷ Ǵƛ ǴƩǸơ Ƙƛ ǴƢƜǩƗ .ƠƽƗ ƳǸǶǂǭ ȆǭƘŧ ( ǻƘǵĤģ  ǷĤħ ƠǕƘƽ Ǽǭ ÛǴǖǩƘǎǭ ƳƷǸǭ ǳƹƘƛ ƷƳ ǯƗǸơ
.ƴǵƳ ǯƘǂǱ ƳǸƱ ƹƗ ƟƘǞƾǝ ǳƴǲǽȅƋ ǀǽƘř ƷƳ ǳƹƘƛ ǰǽƗ ǧǸǍ ƷƳ ǻƳǸƲƛƳǸƱ ǀǽȅƘř Ŧǽ ǴƢƾǱƗǸơ ǴǱƘƱƳǷƷ ƠǞū 

  
 ǨŨǁħ-ĩ  ǳƘǭ ƸǾơ ƷƳ ƟƘǞƾǝ ƸƢǭƗƷƘř ƟƗƸǾǾǚơ ƴǱǷƷĤĦĬģǯƘƲǾƾř Û  
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ď-č -ď ǼŨǽƸƢŨǩƗ ƠǽƗƴǵ  
) ǨŨǁ Ǵƛ ǴƩǸơ Ƙƛħ-Ī) ǧǷƴƩ Ƿ (ħ-Ĥ) Ƿ(ħ-ĥǼǭ ǄƲǂǭ  ( ƟƗƸǾǾǚơ ƴǱǷƷ ƳǸǁEC  ƠǕƘƽ ƷƳĤģǷĤĥ  ƷƗƴǢǭ Ƿ ǳƳǸƛ ǼǂǽƗƺǝƗ ȆǭƘŧ
 ǳƹƘƛ ǻƗƴƢƛƗ ƷƳ ǯƋ ds/mĦĦ/ģ  Ǵƛ ǳƹƘƛ ǻƘǶƢǱƗ ƷƳ Ƿ ǳƳǸƛds/mħģ/ģ Ǽǭ) ǨŨǁ ƷƳ .ƴƽƷħ-Ī) ǧǷƴƩ Ƿ (ħ-ĦǼǭ ǳƴǵƘǂǭ ( Ǵŧ ƳǸǁ

Ǽǭ ǼǂǽƗƺǝƗ ȆǭƘŧ ƠƽƳ ǰǾǽƘř ƠǮƽ Ǵƛ ƠŧƸƭ Ƙƛ ƟƗƸǾǾǚơ ƴǱǷƷ ǀǽƗƺǝƗ ǼǪƜǡ ǯƘǭƹ ǷƳ Ǵƛ ƠƜƾǱ ǼŨǽƸƢŨǩƗ ƠǽƗƴǵ ǯƗƺǾǭ ƘǭƗ ƴǁƘƛ
 ǼŨǽƸƢŨǩƗ ƠǽƗƴǵ ƷƗƴǢǭ ǳƹƘƛ ǻƗƴƢƛƗ ƷƳ  Ǵŧ ǻƷǸǍ Ǵƛ ƠƽƗ ǴƢǁƗƳds/mĦĦ/ģ  Ǵƛ ǳƹƘƛ ǯƘǽƘř ƷƳ Ƿds/mħĨ/ģ Ǽǭ Ǵŧ ƷǸǎǱƘǮǵ .ƴƽƷ

)ǨŨǁ ƹƗħ-ĪǼǭƸƛ ( ǀǽƗƺǝƗ ǯƗƺǾǭ ƴǽƋEC ǯƋ ƠǪǕ Ǵŧ ƠƽƗ ǼǪƜǡ ǯƘǭƹ ǷƳ ƹƗ ƸƢǂǾƛ ƸƱƋ ǯƘǭƹ ƷƳ  ǰƢǝƷ ȅƘƛ Ƿ ǀƛƘơ ǀǽƗƺǝƗ ƗƷ
Ǽǭ ƙƋ ǻƘǭƳ.ƳƷƗƳ ƘǭƳ Ƙƛ ǼǮǾǢƢƾǭ ǴǎƛƗƷ ǼŨǽƸƢŨǩƗ ƠǽƗƴǵ Ǵŧ ƗƸš ƠƾǱƗƳ ǯƗǸơ  

  

  
 ǨŨǁħ-Ī  ǳƘǭ ǯƘƛƋ ƷƳ ǼŨǽƸƢŨǩƗ ƠǽƗƴǵ ƸƢǭƗƷƘř ƟƗƸǾǾǚơ ƴǱǷƷĤĦīĬǯƘƲǾƾř Û  

) ǨŨǁ Ǵƛ ǴƩǸơ Ƙƛħ-ī) ǧǷƴƩ Ƿ (ħ-ħǼǭ ǄƲǂǭ ( ƟƗƸǾǾǚơ ƴǱǷƷ ƳǸǁEC  ƠǕƘƽ ƷƳĤģ  ƷƳ ǯƋ ƷƗƴǢǭ Ƿ ǳƳǸƛ ǼǂǵƘŧ Ǵŧ ȆǭƘŧ
 ǳƹƘƛ ǻƗƴƢƛƗ ds/mĦħ/Ĥ  Ǵƛ ǳƹƘƛ ǻƘǶƢǱƗ ƷƳ Ƿ ǳƳǸƛds/mĥĩ/Ĥ Ǽǭ) ǨŨǁ Ǵƛ ǴƩǸơ Ƙƛ .ƴƽƷħ-ī) ǧǷƴƩ Ƿ (ħ-ĨǼǭ ǄƲǂǭ ( ƳǸǁ
 ƟƗƸǾǾǚơ ƴǱǷƷEC  ƠǕƘƽ ƷƳĤħ ǳƹƘƛ ǻƗƴƢƛƗ ƷƳ ǯƋ ƷƗƴǢǭ Ƿ ǳƳǸƛ ǼǂǵƘŧ ds/mĦī/Ĥ  Ǵƛ ǳƹƘƛ ǻƘǶƢǱƗ ƷƳ Ƿ ǳƳǸƛds/mĤ.ĥĦ Ǽǭ ƴƽƷ
Ǽǭ ǳƴǵƘǂǭ)ǨŨǁ ƹƗ Ǵŧ ƷǸǎǱƘǮǵ .ƠƽƗ ǴƢǁƗƳ ǀǽƗƺǝƗ ǼǪƜǡ ǯƘǭƹ Ǵƛ ƠƜƾǱ ǼŨǽƸƢŨǩƗ ƠǽƗƴǵ ǯƗƺǾǭ ƳǸǁħ-īǼǭƸƛ ( ǀǽƗƺǝƗ ǯƗƺǾǭ ƴǽƋ

EC Ǽǭ ƙƋ ǻƘǭƳ ǰƢǝƷ ȅƘƛ Ƿ ǀƛƘơ ǀǽƗƺǝƗ ƗƷ ǯƋ ƠǪǕ Ǵŧ ƠƽƗ ǼǪƜǡ ǯƘǭƹ ƹƗ ƸƢǂǾƛ ƸƱƋ ǯƘǭƹ ƷƳ ƠǽƗƴǵ Ǵŧ ƗƸš ƠƾǱƗƳ ǯƗǸơ
ǭ ǴǎƛƗƷ ǼŨǽƸƢŨǩƗ.ƳƷƗƳ ƘǭƳ Ƙƛ ǼǮǾǢƢƾ 
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 ǨŨǁħ-ī ǳƘǭƸǾơƷƳ ǼŨǽƸƢŨǩƗ ƠǽƗƴǵ ƸƢǭƗƷƘř ƟƗƸǾǾǚơ ƴǱǷƷģ ĤĦĬǯƘƲǾƾř Û  

ď-č -Đ ǴƢǽƴǾƽƗ  
 ƹƘƪǭ ƷƗƴǢǭ Ǵŧ ǯƗƸǽƗ Ơƾǽƹ ǌǾƮǭ ƠǑƘǞƭ ǯƘǭƹƘƽpH  ǳƳǷƴƮǭ ƗƷĨ/ī- Ĩ/ĩ Ǽǭ ƳƷƗƴǱƘƢƽƗ ǯƗƺǾǭ ƠǽƳǷƴƮǭ ǰǽƗ Ǵƛ ǴƩǸơ Ƙƛ .ƴǱƗƳ

 Ǩǆǝ ǷƳ Ƹǵ  ƷƳ ǯƘƲǾƾř ǴǱƘƱƳǷƷ ǴƢǽƴǾƽƗ ƠǮƽ Ǵƛ ƸƢǂǾƛ ǼǩǷ ǴƢǁƗƳ ƷƗƸǡ ƸǒǱ ƳƷǸǭ ǳƳǷƴƮǭ ƷƳ ǔǍƘǢǭ ǴǮǵ ƷƳǷ ǯƘƢƾƛƘơ Ƿ ƺǾǽƘř
.ƠƽƗ ǳƴǁ ǨǽƘǮƢǭ ǼǽƘǾǪǡ ƠǾǅƘƱ  

 ) ǨŨǁ Ǵƛ ǴƩǸơ Ƙƛħ-Ĭ) ǧǷƗƴƩ Ƿ (ħ-Ĥ) Ƿ (ħ-ĥǼǭ ǳƴǵƘǂǭ ( ƷƗƴǢǭ ƳǸǁpH  ƠǕƘƽ ƷƳĤģ  ƷƗƴǢǭ ƹƗĪ/Ī  ƷƗƴǢǭ ǴƛĦ/ī Ǽǭ Ƿ ƴƽƷ
 ƠǕƘƽ ƷƳĤĥ  ƷƗƴǢǭ ƹƗī/Ī  ǴƛĦ/ī ǼǭƴƽƷ ǴǱǸǮǱ ƠǕƘƽ ǷƳ Ƹǵ ƷƳ Ǵŧ ƷƳ ƴǱǷƷ ǰǽƗ ǼǩǷ .ƠƽƗ ƳǸǶǂǭ ȆǭƘŧ ǼǂǽƗƺǝƗ ƴǱǷƷ ǻƷƗƳƸƛ
ǴǱǸǮǱ ƠǕƘƽ ǻƷƗƳƸƛĤħ  ƷƗƴǢǭ ƹƗ Ǵŧ ǻƷǸǍ Ǵƛ ƠƽƗ ǳƳǸƛ ƠƛƘƥ ƘƜǽƸǢơĦĦ/ī  ǴƛĦħ/ī Ǽǭ ǳƹƘƛ ǻƘǶƢǱƗ ƷƳ Ƙƛ Ǵŧ ƠƽƗ ƸŧƵ ǯƘǽƘǁ .ƴƽƷ

ƭȆǭ ǨƛƘǡ ƴǁƷ Ǭǵ ǴƢǽƴǾƽƗ ƷƗƴǢǭ ƴǾǁƷǸƱ ǀƛƘơ ǯƗƺǾǭ Ƿ ƘǭƳ ǀǽƗƺǝƗǴǒ .ƠƽƗ ǳƳƗƳ ǯƘǂǱ ƳǸƱ ƹƗ ǻƗ  

  
 ǨŨǁħ-Ĭ  ǳƘǭ ǯƘƛƋ ƷƳ ǴƢǽƴǾƽƗ ƸƢǭƗƷƘř ƟƗƸǾǾǚơ ƴǱǷƷĤĦīĬǯƘƲǾƾř Û  
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) ǨŨǁ Ǵƛ ǴƩǸơ Ƙƛħ-Ĥģ) ǧǷƗƴƩ Ƿ (ħ-ħ) Ƿ (ħ-ĨǼǭ ǳƴǵƘǂǭ ( ƷƗƴǢǭ ƳǸǁpH  ƠǕƘƽ ƷƳĤģ  ƷƗƴǢǭ ƹƗħħ/Ī  ƷƗƴǢǭ ǴƛĪħ/Ī Ǽǭ ƴƽƷ
 ƠǕƘƽ ƷƳ ǷĤħ  ƷƗƴǢǭ ƹƗĨī/Ī  ǴƛĪ.Īī ǼǭƸǵ ƷƳ Ǵŧ ƴƽƷ ǴǱǸǮǱ ǯƘǭƹǷƳ ǰǽƗ ǯƋ ƠǪǕ Ǵŧ ..ƠƽƗ ƳǸǶǂǭ ȆǭƘŧ ǼǂǽƗƺǝƗ ƴǱǷƷ ǻƷƗƳƸƛ

ǴǒƭȆǭ ǨƛƘǡ ƴǁƷ Ǭǵ ǴƢǽƴǾƽƗ ƷƗƴǢǭ ƴǾǁƷǸƱ ǀƛƘơ ǯƗƺǾǭ Ƿ ƘǭƳ ǀǽƗƺǝƗ Ƙƛ Ǵŧ ƠƽƗ .ƠƽƗ ǳƳƗƳ ǯƘǂǱ ƳǸƱ ƹƗ ǻƗ  

  

  
 ǨŨǁħ-Ĥģ ƷƳ ǴƢǽƴǾƽƗ ƸƢǭƗƷƘř ƟƗƸǾǾǚơ ƴǱǷƷ ǳƘǭƸǾơģ ĤĦĬǯƘƲǾƾř Û  

ħ-Ħ  ǼƽƷƸƛ ř ǴǱƘƱƳǷƷ ǼǞǾŧ ǻƘǵƸƢǭƗƷƘƳǽǧƘšƘǲ  
و  4ي در تحقیق حاضر، در راستاي مطالعه خودپاالیی رودخانه هاي پسیخان ودیناچال تغییرات غلظت اکسیژن محلول در طول بازه

 بیولوژیکی،کاتیون و آنیون ، نیترات و فسفات به همراه مشخصات خواهی محلول،اکسیژن اکسیژن کیفی پارامترهاي کیلومتر 2
و براي رودخانه  1390و در تیرماه  1389 سال ماه ي پسیخان درآبانشامل عمق، سرعت و عرض برایرودخانه هیدرولیکی رودخانه
 ) آورده شده است. 7-4) تا (1-4شدند که نتایج این نمونه برداري ها در جداول( گیرياندازه  1391دیناچال در شهریور 

ظهر  12صبح،  10کیلومتر و در سه مقطع زمانی ساعت  2در بازه ي به طول  1389ان در آبان برداري  اول براي رودخانه پسیخنمونه
کیلومتر در دو مقطع زمانی  4در بازه ي به طول  1390برداري دوم از رودخانه پسیخان در تیرماه بعد از ظهر شروع نمونه 14و 

برداري از رودخانه دیناچال دردو مقطع زمانی ام شد. نمونهمقطع مکانی انج 5بعد از ظهر شروع و همچنین  14صبح، و  10ساعت 
هاي حاصل از انجام شد.  در زیر  داده 1391بعد از ظهر شروع و همچنین سه مقطع مکانی در شهریور ماه  14صبح و  10ساعت 

  باشد:نمونه برادري هاي انجام از رودخانه هاي پسیخان و دیناچال  به شرح زیر می

  

  1391شهریورماه  10درساعت رودخانه دیناچال يبردارنمونه جینتا 6-4 جدول

 EC pH Do NO3 PO4 BOD مقطع
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1 0/322 7/81 6/95 1/85 0/038 27/9 

2 0/33 7/82 6/9 1/67 0/048 14/6 

3 0/329 7/9 7/1 1/48 0/046 18/1 

  
  1391شهریورماه  14درساعت رودخانه دیناچال يبردارنمونه جینتا 7-4 جدول

 EC pH Do NO3 PO4 BOD مقطع

1 0/322 7/9 6/55 3/35 0/069 28/5 

2 0/325 7/92 6/7 1/97 0/071 18/1 

3 0/327 7/95 6/95 2/23 0/056 20/4 

  

  1391تابستان  ،بررسی روند تغییرات پارامترهاي کیفی رودخانه دیناچال 1- 4-3
) ارائه شده است. 7-4) و (6-4نتایج نمونه برداري در جدول هاي (انجام شد و  1391نمونه برداري از رودخانه دیناچال در شهریور 
  که در زیر به بررسی  این جداول می پردازیم.

  اکسیژن محلول و اکسیژن خواهی بیولوژیکی 1-1- 4-3
هاي شروع شود که پارامتر اکسیژن خواهی بیولوژیکی در زمان) مشاهده می7-4) و (6-4) و جداول (11-4با توجه به شکل(

، ابتدا روند کاهشی داشته و پس از گذشت زمان و حرکت به سمت پایین دست میزان غلظت اکسیژن 14و  10برداري نمونه
رسد که این امر نشان دهنده توان خودپاالیی رودخانه در خواهی بیولوژیکی افزایش یافته ولی به غلظتی کمتر از مقدار اولیه می

  باشد.برداري، مینمونههاي شروع طول بازه مورد نظر و زمان

  
  1391رودخانه دیناچال در شهریور ماه   BODيپارامترها راتییتغ روند11-4 شکل
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صبح بدین  10برداري ساعت )  غلظت اکسیژن محلول در شروع زمان نمونه7-4) و (6-4) و جدول هاي (12-4با توجه به شکل ( 
رود مقدار اکسیژن محلول و هر چه به سمت پایین دست پیش می باشد که ابتدا غلظت اکسیژن محلول کاهش یافتهصورت می

رسد. در کل طول مسیر، غلظت افزایش بیشتري یافته تا اینکه در مقطع آخر این مقدار به بیشتر از مقدار اولیه خود در ابتداي بازه می
اشباع اکسیژن محلول با افزایش دما مقدار کمتري از زمان قبلی است و با توجه به اینکه غلظت  14اکسیژن محلول در ساعت 

یابد. به طور کلی و با توجه به این نکته که نرخ حذف یا تجزیه مواد آلی لزوما مساوي نرخ مصرف اکسیژن محلول کاهش می
و  نشینینسبت به یکدیگر را، فرایندهایی مانند ته BODو  Doتوان عدم تبعیت روند کاهشی یا افزایشی هر دو پارامتر نیست، می

  توان به آن اشاره کرد. ها بر روي اکسیژن محلول دانست. نکته قابل توجه دیگري که مییا تاثیر دیگر آالینده BODفراریت 

  
  1391براي رودخانه دیناچال در شهریور ماه  DOيپارامترها راتییتغ روند 12-4 شکل

  نیترات 1-2- 4-3
هاي کشاورزي ي  را به خود اختصاص داده است که این مسئله به علت فعالیتغلظت پارامتر نیترات در طول بازه مقدار قابل توجه 

باشد. با توجه به استاندارد هاي کشاورزي به رودخانه مورد نظر میو استفاده از کودهاي شیمیایی و ریخته نشدن پساب زمین
تر اعالم کرده. روند تغییرات غلظت گرم در لیمیلی 50سازمان حفاظت محیط زیست ایران که مقدار حداکثر غلظت مجاز را 

، روند تغییرات غلظت نیترات تقریباکاهشی 14و 10برداري  هاي شروع نمونهشود که در زماننیترات در طول بازه، مشاهده می
ن ) تغییرات غلظت نیترات به طور کلی کاهشی بوده و مقدار نیترات در زما7-4) و (6-4) و جدول (13-4است با توجه به شکل (

ظهر) بیشتر از زمان نمونه برداري اول است.  و روند کاهش نیترات نشان دهنده خودپاالیی مناسب  14نمونه برداري دوم (ساعت 
  رودخانه دیناچال در کاهش غلظت نیترات است. 
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 1391رودخانه دیناچال در شهریور ماه  تراتین پارامتر راتییتغ وندر 13-4 شکل

  فسفات 1-3- 4-3
گرم در لیتر اعالم کرده میلی 6استاندارد سازمان حفاظت محیط زیست ایران که حداکثر غلظت مجاز پارامتر فسفات را  با توجه به

است. عنصر فسفر بر خالف نیترات به طور مستقیم بر روي اکسیژن محلول تاثیر ندارد و بوسیله جلبکهاي موجود در رودخانه 
کند.  مشخص شد که رودخانه دیناچال  به مقدار خیلی کمی به آالینده ل ارتباط پیدا می(تنفس یا فتوسنتز جلبکها) با اکسیژن محلو

باشد. با شود که غلظت فسفات در طول بازه داراي دو روند متفاوت می) مشاهده می14-4فسفات مبتال است  با توجه به شکل (
ند غلظت فسفات کامالً  افزایشی بوده و این روند با ، رو10برداري ) در ساعت شروع نمونه15-4) و شکل (6-4توجه به جدول (
ابتدا افزایشی و بعد از آن کاهشی است .البته با توجه به روند تغییرات فسفات  14) در ساعت 14-4) و شکل (7-4توجه به جدول (

طول این بازه در پایش توان گفت رودخانه توانسته یک پاالیش خودبخودي در در بازه مورد مطالعه، می 14و  10هاي در زمان
  آالینده فسفات از خود نشان دهد.

  
 1391رودخانه دیناچال در شهریور ماه  فسفات پارامتر راتییتغ روند 14-4 شکل
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  هدایت الکتریکی 1-4- 4-3
کامالً افزایشی بوده و  14 و 10 در ساعت  ECشود روند تغییرات )  مشخص می7-4)و (6-4) و جدول (5-4با توجه به شکل (

شود ) مشاهده می5-4رسد. در شکل (می ds/m329/0بوده و در انتهاي بازه به  ds/m322/0مقدار آن در ابتداي زمان اول در بازه 
- باشد که علت آن را افزایش تابش و باال رفتن دماي آب میکه روند تغییرات با حرکت به سمت پایین دست کامال افزایشی می

  دانست چرا که هدایت الکتریکی رابطه مستقیمی با دما دارد. توان

  
 1391ی رودخانه دیناچال در شهریور ماه کیالکتر تیپارامترهدا راتییتغ روند 15-4 شکل

  اسیدیته 1-5- 4-3
محدودیت میزان داند. با توجه به این استاندارد می 5/6 -5/8را محدوده  pHسازمان حفاظت محیط زیست ایران که مقدار مجاز 

اسیدیته رودخانه دیناچال در  فصل تابستان ودر همه مقاطع در محدوده مورد نظر قرار داشته ولی بیشتر به سمت خاصیت قلیایی 
برداري روند هر دو ساعت نمونه pHشود مقدار ) مشاهده می7-4) و (6-4) و جداول (16-4متمایل شده است. با توجه به شکل (

اي از خود نشان داده یان ذکر است که با افزایش دما و میزان تابش خورشید مقدار اسیدیته هم رشد قابل مالحظهافزایشی دارد. شا
  . است

  
  1391رودخانه دیناچال در شهریور ماه  تهیدیاس پارامتر راتییتغ روند 16-4 شکل
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   پسیخان و دیناچال هاي تحلیل کیفیت آب رودخانه 4-4
  FAOرده بندي کیفی آب توسط   )1
  )WQIشاخص هاي کیفیت آب  (  )2
 تقسیم بندي کیفیت آب بر اساس جدول ویلکوکس  )3

 FAOبندي کیفی آب توسط ه راهنماي ارزیابی کیفیت آب با استفاده از رد 1- 4-4
اثرات بلند مدت کیفیت آب را روي میزان تولید محصوالت، شرایط خاك ومدیریت مزرعه افزایش می  )8-4(رهنمودهاي جدول

دهند . این ارقام کاربردي هستند و از آنها در بخش هاي مختلف براي ارزیابی تجزیه شیمیایی آبهاي سطحی، آبهاي زیر زمینی، 
  خوبی بدست آمده است. آب درون زهکشها، فاضالبها و هرز آبها استفاده شده و نتایج

بر اساس یک سري فرضیات تعیین شده است. این فرضیات باید کامال درك کرد ولی نباید آنها را به  )8-4( ارقام این جدول
  صورت یک سري شرایط اولیه اي که حتما باید وجود داشته باشند در نظر گرفت.

متوسط و محدودیت شدید تقسیم شده که اگر آب مصرفی به سه محدوده ي ؛ بدون محدودیت ، محدودیت کم تا  )8-4(جدول
در محدوده اول باشد مشکلی براي خاك و محصول پیش نخواهد آمد ، اگر در محدوده دوم باشد باید با احتیاط بیشتري آب را 

انند مصرف کرد و اگر در محدوده سوم بود خاك و محصول دچار مشکل خواهند شد. این جدول یک ابزار مدیریتی است و م
سایر ابزارهاي تفسیري در کشاورزي تهیه شده تا به مراکز و افرادي مثل سازمان هاي آب ، طراحان پروژه هاي کشاورزي ، 

  محققان  براي اینکه درك بهتري از تاثیر کیفیت آب روي خاك و محصول داشته باشند.
یی خاصی باشد این جدول آن را پوشش نمی دهد، و اگر آب مصرفی داراي شرایط خاصی باشد ، مثال داراي سم و یا مواد شیمیا

  همچنین در این جدول استانداردهاي کیفیت آب آشامیدنی لحاظ نشده زیرا آب آشامیدنی مباحث متفاوت و جداگانه اي دارد. 
 )FAO -1985راهنماي تفسیر ارقام کیفیت آب آبیاري ( ) 8-4(جدول

 درجه محدودیتهاي کاربردي
 آبیاري مسائل پتانسیل واحد

 بدون محدودیت محدودیت کم تا متوسط محدودیت شدید

 
شور (تاثیر بر روي میزان آب قابل دسترسی براي 

 نباتات)

>3 0.7-3 <0.7 ds/m ECw 
>2000 450 – 2000 <450 mg/l TDc 

 
نفوذ پذیري (تاثیر بر روي سرعت نفوذ آب در 

 توامان می باشد SARو  ECwخاك) مبناي ارزیابی 

<0.2 0.7 - 0.2 >0.7  ECw , SAR = 0 – 2 
<0.3 1.2 - 0.3 >1.2  ECw , SAR = 2- 6 
<0.5 1.9 - 0.5 >1.9  ECw , SAR = 6 – 12 
<1.3 2.9 - 1.3 >2.9  ECw , SAR = 12 – 20 
<2.9 5 - 2.9 >5  ECw , SAR = 20 – 40 

 
 مسمومیتهاي ویژه یونی (براي گیاهان حساس)

>9 3 – 9 <3 mg/l )سدیمNa ، آبیاري سطحی ، (SAR 

 >3 <3 mg/l )سدیمNa ، آبیاري بارانی ، (SAR 

>10 4 – 10 <4 mg/l )کلرCl ، آبیاري سطحی ، (SAR 
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 >3 <3 mg/l )کلرCl ، آبیاري بارانی ، (SAR 

>2 7  - 2 <0.7 mg/l ) برB( 

    
 موارد متفرقه (بر روي گیاهان احتماال حساس)

>20 5 – 20 <0.5 mg/l روژن تنی 

>8.5 1.5 - 8.5 <1.5 mg/l ) بیکربناتHCO3منحصرا در مورد آبیاري بارانی ، ( 

 )pHاسدیته  ( 8.4 – 6.5حدود نرمال

  
  )8- 4(فرضیات جدول 

شرایط گسترده اي آبیاري  در که طوري تهیه شده  میالدي 1974در سال  توسط هیئت مشاوران دانشگاه کالیفرنیااین جدول 
  کشاورزي را پوشش می دهد. اگر آب مصرفی در شرایط کامال متفاوتی بکاربرده شود باید تنظیماتی تعبیه شود.

ECw  به معناي هدایت الکتریکی است و شاخصی براي ببان شوري آب که در مبناي دسی زیمنس بر متر و یا میلی موس بر سانتی
  متر بیان شده.

TDS .به معناي کل جامدات حل شده در آب که بر مبناي میلی گرم در لیتر  
SAR   به معناي نسبت سدیم چذب شده، در یک میزانSAR .مشخص با افزایش شوري آب، سرعت نفوذ افزایش می یابد  

  ندارند. در آبیاري سطحی اکثر گیاهان درختی و چوبی به سدیم و کلر حساس اند، گیاهان یک ساله این حساسیت را  
  به گونه اي تهیه شده اند که محدوده ي بزرگی از شرایط آبیاري در کشاورزي را پوشش می دهد.   ) 8-4(رهنمودهاي جدول 

نیاز به تغییر دارند. انحراف زیاد از  )8-4(اگر شرایط مصرف آب به طور اساسی با شرایط عادي تفاوت داشته باشد ارقام جدول
فرضیات ممکن است  به نتیجه اشتباه منجر شود. در صورتی که امکان آزمایشات علمی، بررسی هاي صحرایی و تحقیق  وجود 

  داشته باشد می توان براي نتایج بهتر جدول کالیبره کرد.
  )8-4جدول(فرضیات اساسی 

به این معناست که تولید کامل همه محصوال بدون نیاز به تمرینات و دوره هاي  "ودیت بدون محد ": واژه پتانسیل تولید محصول
به این معناست که ممکن است محمودیت در انتخاب گیاه داشته "محدودیت کم تا متوسط  "خاص قابل دسترسی است. واژه 

به این معنا نیست که آب  "محدودیت شدید  "باشیم و یا نیاز به مدیریت جدیتري براي دست یابی به تولید حداکثري است. واژه 
  کامال قابل استفاده نیست.

محدوده بافت خاك از لوم شنی تا لوم رسی با زهکشی درونی خوب. آب و هوا خشک تا نیمه خشک با بارندگی  :شرایط منطقه 
دون وجود سفره آبی در عمق دو مهمی در تعیین نیاز آبی و یا نیاز آبشویی ندارد. زهکش مناسب فرض شده ب شکم. بارندگی نق

  متر از سظح زمین.
روشهاي معمول آبیاري سطحی و بارانی استفاده شده. آبیاري به صورت نامنظم انجام می شود و گیاه تا  روشها و زمان آبیاري:

ه بیاري قطرآبه  درصد باشد. ارقام جدول 15دوره ي آبیاري بعدي از آب موجود در خاك استفاده می شود. نیاز آبشویی کمتر از 
ي ویا آبیاري روزانه بشدت حساس هستند اما در مورد آبیاري زیرزمینی صادق اند اگر نیاز آبشویی سطحی بقدري باشد که نیاز ا

  آبشویی را تامین کند.
بیشترگیاهان میزان جذب آب متفاوتی دارند اما همگی از آب سهل الوصول موجود در ناحیه ریشه. به  جذب آب توسط گیاه:

درصد از یک سوم پایینی   20صد از نیمه باالیی، رد 30درصد از یک چهارم باالیی ناحیه ریشه،  40طور میانگین فرض شده که 
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شوید و شوري آن قسمت را کم می کند. شوري با عمق زیاد ه را میدرصد از یک چهارم پایینی. هر آبیاري ناحیه باالیی ریش 10
آب سه برابر آب کاربردي است و  –می شود و بیشترین شوري در پایین ترین قسمت ناحیه ریشه قرار دارد. شوري متوسط خاك 

  متوسط شوري ناحیه است.  
 مقادیر پارامترهاي تجزیه شیمیایی آب  )9-4(جدول 

 مقدار معمول در آب آبیاري واحد نماد پارامترهاي آب

 شوري
   

 اجزاي شوري
   

 ECw ds/m 0 – 3 هدایت الکتریکی
 یا

   
 TDS mg/l 0 – 2000 کل مواد حل شده جامد

 کاتیون ها و آنیونها
   

 Ca++ mg/l 0 – 20 کلسیم
 Mg++ mg/l 0 – 5 منیزیم
 Na+ mg/l 0 – 40 سدیم

Co3 کربنات
- mg/l 0 - 0.1 

HCo3 بی کربنات
- mg/l 0 – 10 

 Cl- mg/l 0 – 30 کلراید
So4 سولفات

-- mg/l 0 – 20 
 مواد مغذي

   
 No3 – N mg/l 0 – 10 نیتروژن –نیترات 
 NH4 – N mg/l 0 – 5 نیتروژن –آمونیوم 

 Po4 – P mg/l 0 – 2 فسفر –فسفات 
 K+ mg/l 0 – 2 پتاسیم

 موارد متفرقه
   

 B mg/l 0 – 2 بور
 pH  1 - 14 6.0 - 8.5 اسیدیته

 SAR mg/l 0 – 15 نسبت جذب سدیم
 براي رودخانه پسیخان FAOکیفی آب توسط  رده بنديراهنماي ارزیابی کیفیت آب با استفاده از  1-1- 4-4

می توان گفت که وضعیت آب رودخانه پسیخان از  )FAO -1985راهنماي تفسیر ارقام کیفیت آب آبیاري ()8-4(جدولاساس  رب
) براي دو فصل پاییز و pH(تاثیر بر روي میزان آب قابل دسترسی براي نباتات)و کل مواد حل شده جامد و اسدیته  (نظر شوري

  تابستان به صورت زیر است.
شد، براي استفاده  از آب این رودخانه می با 1389) که براي فصل زمستان در سال 3-4و( )2-4( )،1-4با توجه به جدول هاي( 

چون بیشترین مقدارهدایت  رف آبیاري در کشاورزي در درجه محدویت هاي کاربردي بدون محدویت قرار می گیرد،ابراي مص
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است که در درجه بندي بدون محدودیت قرار می گیرد. و  288mg/l  و کل مواد حل شده جامدبرابر ds/m 45/0الکتریکی برابر
) در محدویت کم تا متوسط قرار می گیرد 5-4)و(4-4با توجه جداول ( 1390این رودخانه براي فصل تابستان در سال وضعیت 

می باشد در محدویت کم تا  mg/l884 و کل مواد حل شده جامد برابر   ds/m 38/1 چون بیشترین مقدارهدایت الکتریکی برابر
  متوسط قرار می گیرد.

آب رودخانه پسیخان  توامان می باشد SARو  ECwبر روي سرعت نفوذ آب در خاك) مبناي ارزیابی  نفوذ پذیري (تاثیراز نظر 
می باشد در درجه محدودیت هاي  676موس بر سانتی متر  کرومیمساوي   ECwو   2.52مساوي  SARبا توجه به جدول زیر که 

  کم تا متوسط قرار دارد.
که آب رودخانه پسیخان می تواند براي گیاهان حساس ایجاد کند براساس جدول  مسمومیتهاي ویژه یونی (براي گیاهان حساس)

میلی اکی واالن بر لیتر است در درجه محدودیت هاي بدون  3و  3.6ب مساوي که به ترتی  Cl ,Na،  2.52مساوي  SARزیر که 
  محدودیت قرار دارد و می توان در آبیاري سطحی و بارانی استفاده شود.

میلی اکی واالن بر  4.4براي استفاده در آبیاري بارانی مساوي  )HCO3(جدول زیر رودخانه پسیخان از نظر بی کربناتبا توجه به 
) از لحاظ اسیدیته در وضعیت نرمال 5-4) تا (1-4( لیتر است در درجه محدودیت هاي کم تا متوسط قرار دارد.همچنین با توجه به

تمام پارامترهاي اندازه گیري شده براي رودخانه پسیخان در حد  امترهاي تجزیه شیمیایی آبمقادیر پار با توجه به جدولقرار دارد.
  مقدار معمول در آب آبیاري قرار دارد.

  FAOکیفی آب توسط رده بندي) نتایج نمونه برداري از رودخانه پسیخان براي 10-4جدول(
TDS(pp

m) SAR Cl(me
q/l) 

SO4(m
eq/l) 

HCO3(m
eq/l) 

CO3(m
eq/l) 

Na(me
q/l) 

Mg(me
q/l) 

Ca(me
q/l) pH EC(

µs) 
نوع 

 آزمایش
باقی مانده 

 خشک

نسبت جذب 
 سدیم

 کلسیم منیزیم سدیم کربنات بی کربنات سولفات کلر
اسید
 یته

رودخانه  شوري
 پسیخان

502 2.52 3 0.3 4.4 0 3.6 1.5 2.6 7.4
2 679 

  
  براي رودخانه دیناچال FAOکیفی آب توسط  رده بنديراهنماي ارزیابی کیفیت آب با استفاده از  1-2- 4-4

 دیناچالمی توان گفت که وضعیت آب رودخانه  )FAO -1985راهنماي تفسیر ارقام کیفیت آب آبیاري () 8-4(جدول با اساس 
تابستان به ) براي فصل pH (تاثیر بر روي میزان آب قابل دسترسی براي نباتات)و کل مواد حل شده جامد و اسدیته( از نظر شوري

  .صورت زیر است
ده ي بدون محدویت قرار در محدو )8-4و( )7-4(،)6-4با توجه جداول ( 1391وضعیت این رودخانه براي فصل تابستان در سال  

رودخانه دیناچال با توجه به جدول  TDS) در محدوده بدون محدودیت قرار دارد چون مقدار TDSدارد. از نظر کل مواد حل شده(
  ) کمتر است.8-4جدول ( mg/l 450 است که از محدوده mg/l233) مساوي4-11(

. آب رودخانه دیناچال توامان می باشد SARو  ECwنفوذ پذیري (تاثیر بر روي سرعت نفوذ آب در خاك) مبناي ارزیابی از نظر 
می باشد در درجه محدودیت  314موس بر سانتی متر  کرومیمساوي   ECwو   0.22مساوي  SAR) که 11-4با توجه به جدول (

  هاي کم تا متوسط قرار دارد.
که آب رودخانه دیناچال می تواند براي گیاهان حساس ایجاد کند براساس جدول  مسمومیتهاي ویژه یونی (براي گیاهان حساس)

میلی اکی واالن بر لیتر است در درجه محدودیت هاي  0.4 و 0.29که به ترتیتب مساوي   Cl ,Na،  0.22مساوي  SARزیر که 
  بدون محدودیت قرار دارد و می توان در آبیاري سطحی و بارانی استفاده شود.



٧٠ 
 

میلی اکی واالن  3.1براي استفاده در آبیاري بارانی مساوي  )HCO3() رودخانه  دیناچال از نظر بی کربنات11-4با توجه به جدول(
رودخانه  ) از لحاظ اسیدیته7-4) تا (6-4( همچنین با توجه به درجه محدودیت هاي کم تا متوسط قرار دارد.بر لیتر است در 

  در وضعیت نرمال قرار دارد. دیناچال
تمام پارامترهاي اندازه گیري شده براي رودخانه پسیخان  مقادیر پارامترهاي تجزیه شیمیایی آب )11-4) و(9-4با توجه به جدول(

  ار معمول در آب آبیاري قرار دارد.در حد مقد
  FAOکیفی آب توسط رده بندي) نتایج نمونه برداري از رودخانه دیناچال براي 11-4جدول(

 
TDS(pp

m) SAR Cl(meq
/l) 

SO4(me
q/l) 

HCO3(
meq/l) 

CO3(me
q/l) 

Na(m
eq/l) 

Mg(m
eq/l) 

Ca(m
eq/l) pH EC(µ

s) 
نوع 

 آزمایش

باقی مانده 
 خشک

نسبت 
جذب 
 سدیم

 کلسیم منیزیم سدیم کربنات بی کربنات سولفات کلر
اسید
 یته

رودخانه  شوري
 دیناچال

233 0.22 0.4 0.09 3.1 0 0.29 0.5 2.8 8.11 314 

  
 )WQIمعرفی شاخص هاي کیفیت آب  (2- 4-4

نامیده شد که به اختصار شاخص   ( water quality index)تهیه گردید و شاخص کیفیت آب 1970این استاندارد در اوایل دهه 
WQI   ست ریاضی که نتایج آزمایشات عوامل موثر در یک موضوع را به یک  عدد ا عنوان می گردد. این شاخص اساسا ابزاري

تبدیل می کند بنابراین این عدد که از تاثیر توامان پارامترهاي موثر در کیفیت آب به دست می آید باعث می گردد تا بتوان بحث 
  یت آب را به صورت کمی مورد ارزیابی قرار دهیم که نتیجه آن بیان ساده تر و درك بهتري از موضوع خواهد بود . شاخصکیف

WQI  دسته تقسیم بندي میشوند: 5کاهشی بوده و با افزایش آلودگی آب کاهش می یابد.به طور کلی شاخص هاي کیفی آب به 

شاخص هاي عمومی: در این نوع شاخص ها طبقه بندي کیفی آب، صرفنظر از نوع مصرف آن صورت می گیرد. براي مثال  -الف
 )Horton, 1965) و (Ott, 1978نام برد. ( Pratiو شاخص صریح آلودگی  NSF WQI ،Hortonمی توان از روش هاي 

بر اساس نوع مصرف صورت می گیرد. مانند شاخص  شاخص مصارف ویژه: در این نوع شاخص طبقه بندي کیفی آب -ب
 .Walslie  & Parker و شاخص تفریحی Occonor، شاخص مصارف عمومی Occonorزیست آبی 

 شاخص هاي طراحی: ابزاري براي کمک به سنجش تصمیمات و برنامه ریزي هاي آبی می باشد. -ج

 ,Ott) .اده شده و نظرهاي شخصی کمتر در آن وارد می شودشاخص هاي آماري: در این شاخص ها از روش هاي آماري استف -د

1978) 

  بیولوژیکی: این نوع شاخص ها عموما کیفیت آب را بر اساس تاثیر آن بر روي حیات ارزیابی می کنند.ي شاخص ها -ه

 NSF24 WQI  آمریکا بهداشت ملی فدراسیون آب کیفیت شاخصمعرفی  2-1- 4-4

 نه پارامتر مورد نیاز میباشد که عبارتند از:  NSF براي تعیین شاخص

                                                             
24-NSF: National Sanitation Federation 



٧١ 
 

1-  BOD     ( نیاز بیو شیمیایی به اکسیژن )2 -  DO  ( اکسیژن محلول )کلیفورم مدفوعی  - 3 

 کدورت -9فسفات   -8( کل مواد جامد )   - TDS 7دما   -pH -  6  5نیترات      –4

 محاسبه قابل دهی وزن هاي منحنی از استفاده با که است گردیده تعیین وزنی اهمیت، نسبت به فوق پارامترهاي از یک هر براي
 اشاره آنچه بنابر .است متناسب رودخانه درآب آالینده شده گیري اندازه غلظت با آب، کیفیت پارامترهاي از یک هر وزن .است
 منحنیها از استفاده با را مربوطه وزن میتوان ،)فوق گانه نه پارامترهاي از یک هر( نظر مورد آالینده غلظت داشتن دست در با شده

 در آمده بدست وزن ضرب حاصل از که است گردیده تعیین اهمیتی درجه پارامترها از یک هر براي بعدي مرحله در .آورد بدست
 در .شود می حاصل آب کلی آلودگی شاخص در کیفیتی پارامتر هر کلی تاثیرگذاري میزان اهمیت درجه این در قبل مرحله
 مورد هايمنحنی .آید می بدست رودخانه NSF در آب آلودگی شاخص کیفیتی، پارامتر هر تاثیرگذاري میزان جمع با نهایت

 جدول در کیفی پارامتر هر تاثیرگذاري میزان محاسبه نحوه جدول خام نمونه .است شده ارائه هشاخص محاسب فرآیند در استفاده
این پارامترها درتعیین شاخص مذکور داراي ارزش یکسانی نیستند بلکه هر کدام بسته به  اهمیتی که  .است شده داده نشان )4-12(

 در کیفیت آب دارا می باشند داراي ضریب وزنی خاص خود می باشند.
 

 رودخانه آب کیفیت ازپارامترهاي یک هر تاثیرگذاري میزان محاسبه نحوه) 12-4(جدول

 
 .نمود برآورد) 13-4( جدول شرح به را رودخانه آلودگی شدت میتوان NSF رودخانه آب کیفیت شاخص محاسبه از پس

و نا مناسب ترین  100این شاخص آب را از نظر کیفیت به پنج گروه تقسیم می نماید  به گونه اي که بهترین آب داراي شاخص 
  .می باشد 0آب داراي شاخص 

  

  

 )WQIتقسیم بندي شاخص کیفیت آب (  )13-4(جدول 

 کیفیت آب عالی 91 – 100

 کیفیت آب خوب 71 – 90
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 کیفیت آب متوسط 51 – 70

 کیفیت آب نسبتاً ضعیف 26 – 50

 کیفیت آب ضعیف 0 -25

 

کیفیت آب عالی و  خوب : تنوع گوناگونی از زندگی آبی را ایجاد می کنند. عالوه بر آن چنین آبی می تواند براي تفریحاتی که 
 در تماس مستقیم با آب هستند مانند شنا کردن مورد استفاده قرار گیرد. 

 افزایش رشد جلبک ها می گردند.کیفیت آب متوسط : موجب کاهش تنوع زندگی آبی، آبهاي این گروه اکثراً باعث 

 کیفیت آب نسبتاً ضعیف : داراي توانایی اندکی براي ایجاد تنوع زندگی آبی بوده و با مشکالت آلودگی آب مواجه هستند.

کیفیت آب ضعیف : ایجاد زندگی آبی خیلی اندك و مشکالت کیفی بسیار فراوان . این آبها نباید براي فعالیت هایی مانند شنا که 
 تماس مستقیم با آب هستند استفاده گردند.  در

 پارامتر نوع لحاظ به چه شده انتخاب پارامترهاي آماري اهمیت اساس بر فوق شاخص که است ضروري نکته این ذکر اینجا در
 شاخصی چنین مستقیم کاربرد است بدیهی. است گرفته شکل آمریکا متحده ایاالت در آنها تاثیرگذاري میزان نظر از وچه کیفیتی

 چه اگر باشند،می متفاوت ایران مختلف مناطق در اصلی آالینده منابع ونوع اقلیمی لحاظ به چه که ایران هايرودخانه خصوص در
 وضعیت مناسب شاخصی است الزم حال عین در ولی مینماید، ارائه رودخانه  آلودگی شدت با رابطه در قبول قابل نسبتا تصویري

زیر مربوط به این  شکل هاي .یابد توسعه NSF شاخص محاسبه درخصوص شده ارائه شناسی روش اساس بر ایران مختلف مناطق
 است.  در شاخص مورد نظر  پارامتر ارائه شده 9

 
 BODمربوط به تعیین پارامتر  )17-4شکل(

 .میشود درنظرگرفته 2 محاسبه به عددمربوط باشد برلیتر گرم میلی 30 بزرگتراز شده گیري اندازه عدد اگر: تذکر
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 اکسیژن محلول  )18- 4شکل(

 .میشود درنظرگرفته 50 محاسبه به مربوط عدد باشد 140 بزرگتراز شده گیري اندازه عدد اگر: تذکر

 

 کلیفورم مدفوعی  )19-4شکل(

 .می شود درنظرگرفته 2 محاسبه به مربوط عدد باشد 100000 از بزرگتر شده گیري اندازه عدد اگر: تذکر
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 pH )20-4شکل(

 .شود می گرفته نظر در صفر محاسبه به مربوط عدد باشد 2 از کوچکتر یا 12 از بزرگتر شده گیري اندازه عدد اگر: تذکر

 

 نیترات  )21-4شکل(  

 .شود می نظرگرفته در 1 محاسبه به مربوط عدد باشد 100 از بزرگتر شده يرگی اندازه عدد اگر: تذکر

 

 TDS)22-4شکل(
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 .شود می درنظرگرفته 20 محاسبه به مربوط عدد باشد 500 از بزرگتر شده گیري اندازه عدد اگر تذکر:

 

 درجه حرارت )23-4شکل(

 

 کدورت )24-4شکل(

 .شود می درنظرگرفته 5 محاسبه به مربوط عدد باشد 100 بزرگتراز شده گیري اندازه عدد اگر تذکر:

 

 
 فسفات  )25-4شکل(

 .شودمی نظرگرفته در 2 محاسبه به مربوط عدد باشد 10 از بزرگتر شده گیري اندازه عدد اگر: تذکر
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  1390و تابستان  1389براي رودخانه پسیخان در فصول پاییز  NSF WQIتعیین شاخص 2-2- 4-4
از طریق نمونه برداري  و ارسال آنها به آزمایشگاه بدست آمد که نتایج ي که براي این شاخص نیازمند است. که پارامتر مورد نیاز 9

) به 3-4با توجه به جدول (  NSF WQIشاخص  1389) ارائه شده است. براي فصل پاییزسال5-4)و (3-4آن در جدول هاي (
  صورت زیر بدست آمده است.

  می باشد. 22ن شاخص به آن تعلق می گیرد عدد بی بعدي که براساس ای )26-4شکل(و در  است 1100کلیفورم مدفوعی

 

 محاسبه عدد بی بعد کلیفورم مدفوعی  )26-4شکل(

TDS   (کل مواد جامد )61عدد بی بعدي که براساس این شاخص به آن تعلق می گیرد  )27-4شکل(بدست آمده است. در 288 
  می باشد.

  
 ( کل مواد جامد ) TDSمحاسبه عدد بی بعد   )27-4شکل(

DO  )( با توجه به بدست آمده است.7.8اکسیژن محلول)عدد بی بعدي که براساس این شاخص به آن تعلق می گیرد  )28-4شکل
  می باشد. 6
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  ( اکسیژن محلول ) DOمحاسبه عدد بی بعد    )28-4شکل(

pH  8.34 .می باشد. 72عدد بی بعدي که براساس این شاخص به آن تعلق می گیرد  )29-4شکل (با توجه به بدست آمده است  

 

  
  pHمحاسبه عدد بی بعد   )29-4شکل(

  

  می باشد. 24عدد بی بعدي که براساس این شاخص به آن تعلق می گیرد  )30-4شکل(با توجه به بدست آمده است. 85کدورت 
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  کدورتمحاسبه عدد بی بعد    )30-4شکل(

BOD  ( نیاز بیو شیمیایی به اکسیژن )عدد بی بعدي که براساس این شاخص به آن تعلق می )31-4شکل(بدست آمده است. در 14
  می باشد. 23گیرد 

  
  ( نیاز بیو شیمیایی به اکسیژن ) BODمحاسبه عدد بی بعد   )31-4شکل(

  می باشد. 97شاخص به آن تعلق می گیرد عدد بی بعدي که براساس این ) 32-4شکل(و در  بدست آمده است 38/0 نیترات
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  نیتراتمحاسبه عدد بی بعد   )32-4شکل(

  می باشد. 65عدد بی بعدي که براساس این شاخص به آن تعلق می گیرد )33-4شکل(و در  بدست آمده است 45/0 فسفات

  
  فسفاتمحاسبه عدد بی بعد   )33-4شکل(

  بدست می آید. 27درجه سانتیگراد عدد بی بعد  17براي دمایی 

  د.مبدست آ 40)،14-4(با توجه به جدول   NSF WQIشاخص بر اساس اعداد بی بعد بدست آمد،
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 1389براي رودخانه پسیخان در فصل زمستان NSF WQIمحاسبه شاخص  )14-4(جدول

  
کیفیت آب رودخانه پسیخان براي فصل پاییزسال  )13-4(براساس جدول  NSF WQIشاخص با توجه به عدد بدست آمده براي

را دارا می باشد، که این موجب کاهش تنوع زندگی آبی، آبهاي این گروه اکثراً باعث افزایش رشد جلبک   بدکیفیت آب  1389
 ها می گردند.

) به صورت زیر بدست آمده 5-4با توجه به جدول ( 1390فصل تابستان سال رودخانه پسیخان در براي NSF WQIشاخص محاسبه 
  .است

  می باشد. 22عدد بی بعدي که براساس این شاخص به آن تعلق می گیرد  )34-4شکل(و در  بدست آمد1100کلیفورم مدفوعی
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 محاسبه عدد بی بعد کلیفورم مدفوعی  )34-4شکل(

TDS   ( کل مواد جامد )عدد بی بعدي که براساس این شاخص به آن تعلق می گیرد ) 35-4شکل (و در  استبدست آمده  884
  می باشد. 20

  
 ( کل مواد جامد )  TDSمحاسبه عدد بی بعد   )35-4شکل(

DO ( اکسیژن محلول ) 7 عدد بی بعدي که براساس این شاخص به آن تعلق می گیرد) 36-4شکل (در  .بدست آمده است 9.25 
  می باشد.
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  ( اکسیژن محلول ) DOمحاسبه عدد بی بعد   )36-4شکل(

pH ،7.8 می باشد. 90عدد بی بعدي که براساس این شاخص به آن تعلق می گیرد ) 37-4شکل(و در  بدست آمده است 

  
  pHمحاسبه عدد بی بعد   )37-4شکل(

  می باشد. 31عدد بی بعدي که براساس این شاخص به آن تعلق می گیرد ) 38-4شکل(بدست آمده است. در  66 کدورت

  
  کدورتمحاسبه عدد بی بعد   )38-4شکل(
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 BOD   ( نیاز بیو شیمیایی به اکسیژن ) عدد بی بعدي که براساس این شاخص به آن ) 39-4شکل (و در  بدست آمده است 9.7
  می باشد. 35تعلق می گیرد 

  
  ( نیاز بیو شیمیایی به اکسیژن ) BODمحاسبه عدد بی بعد   )39-4شکل(

  می باشد. 96عدد بی بعدي که براساس این شاخص به آن تعلق می گیرد )40-4شکل(و در  بدست آمده است 54/0 نیترات

  
  نیتراتمحاسبه عدد بی بعد   )40-4شکل(

  می باشد. 43عدد بی بعدي که براساس این شاخص به آن تعلق می گیرد ) 41-4شکل(بدست آمده است. در  91/0 فسفات
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  فسفاتمحاسبه عدد بی بعد   )41-4شکل(

  بدست می آید. 10درجه سانتیگراد عدد بی بعد  30براي دمایی 

 37)،15-4( با توجه به جدول  براي فصل تابستان در رودخانه پسیخان NSF WQIشاخص ،هبر اساس اعداد بی بعد بدست آمد
  .آمده استبدست 

 

 

  NSF WQIمحاسبه شاخص  )15-4(جدول 
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کیفیت آب رودخانه پسیخان براي فصل تابستان سال  )13-4(براساس جدول  NSF WQIشاخص با توجه به عدد بدست آمده براي
کیفیت آب نسبتاً ضعیف را دارا می باشد، که این  کیفیت داراي توانایی اندکی براي ایجاد تنوع زندگی آبی بوده و با  1390

  مشکالت آلودگی آب مواجه هستند.

  1390براي رودخانه دیناچال در فصل تابستان  NSF WQIتعیین شاخص 2-3- 4-3
به صورت زیر  )7-4و ( )6-4با توجه به جدول ( 1390فصل تابستان سال رودخانه دیناچال در براي NSF WQIشاخص محاسبه 

  .بدست آمده است

  می باشد. 22عدد بی بعدي که براساس این شاخص به آن تعلق می گیرد ) 42-4شکل(و در  بدست آمد 1100کلیفورم مدفوعی

 

 محاسبه عدد بی بعد کلیفورم مدفوعی  )42-4شکل(

TDS  ( کل مواد جامد )68عدد بی بعدي که براساس این شاخص به آن تعلق می گیرد )43-4شکل (بدست آمده است.و در  233 
  می باشد.
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 ( کل مواد جامد )  TDSمحاسبه عدد بی بعد   )43-4شکل(

DO ( اکسیژن محلول )می   5 عدد بی بعدي که براساس این شاخص به آن تعلق می گیرد) 44-4شکل(در  .بدست آمده است 6.4
  باشد.

  
  ( اکسیژن محلول ) DOمحاسبه عدد بی بعد   )44-4شکل(
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pH ،7.99  می باشد.  84عدد بی بعدي که براساس این شاخص به آن تعلق می گیرد ) 45-4شکل (و در  بدست آمده است 

  
  pHمحاسبه عدد بی بعد   )45-4شکل(

  می باشد. 34عدد بی بعدي که براساس این شاخص به آن تعلق می گیرد ) 46-4شکل(بدست آمده است. در   58کدورت 

  
  کدورتمحاسبه عدد بی بعد   )46-4شکل(

BOD  ( نیاز بیوشیمیایی به اکسیژن )عدد بی بعدي که براساس این شاخص به آن تعلق می )47-4شکل(و در  بدست آمده است 30
  می باشد. 5گیرد 
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  ( نیاز بیو شیمیایی به اکسیژن ) BODمحاسبه عدد بی بعد   )47-4شکل(

  می باشد. 95عدد بی بعدي که براساس این شاخص به آن تعلق می گیرد ) 48-4شکل(و در  بدست آمده است1.873 نیترات

  
  نیتراتمحاسبه عدد بی بعد   )48-4شکل(

  می باشد.  97عدد بی بعدي که براساس این شاخص به آن تعلق می گیرد ) 49-4شکل(بدست آمده است.و در  0.075 فسفات
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  فسفاتمحاسبه عدد بی بعد   )49-4شکل(

  بدست می آید. 10درجه سانتیگراد عدد بی بعد  32براي دمایی 

 42)،16-4(جدول با توجه به  براي فصل تابستان در رودخانه دیناچال NSF WQI شاخص ،هبر اساس اعداد بی بعد بدست آمد
  .مده استبدست آ

 NSF WQIمحاسبه شاخص  )16-4(جدول 

 

براي فصل تابستان  دیناچالکیفیت آب رودخانه  )13-4(براساس جدول  NSF WQIشاخص با توجه به عدد بدست آمده براي
کیفیت آب نسبتاً ضعیف را دارا می باشد، که این  کیفیت داراي توانایی اندکی براي ایجاد تنوع زندگی آبی بوده و با  1391سال 

  مشکالت آلودگی آب مواجه هستند.

 تقسیم بندي کیفیت آب بر اساس جدول ویلکوکس 3- 4-4
ه هاي خام است باید داده ها را پردازش کرده تا پس از اندازه گیري مقادیر پارامترهاي فیزیکی و شیمیایی آب که به صورت داد

پس از اندازه گیري مقادیر یون ها و ترکیبات شیمیایی .بتوان براي تصمیم گیري ها همچنین درك شرایط فعلی از آنها استفاده کرد
دارد از قبیل استفاده از  موجود در آب نیاز است این مقادیر را پایش و دسته بندي کنیم. که روشهاي مختلفی براي این منظور وجود

 شاخص ها، نقشه هاي پهنه بندي و دیاگرام هاي کیفی.
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یکی از قدیمی ترین سیستم هاي طبقه بندي کیفیت آب براي استفاده از آن در بخش کشاورزي، طبقه بندي ویلکوکس می باشد. 
و هریک از آنها به  )50-4(شکلمی شود در نظر گرفته (SAR)در این طبقه بندي دو عامل هدایت الکتریکی و نسبت جذب سدیم 

چهار قسمت تقسیم شده که در مجموع باعث پدید آمدن شانزده گروه کیفیت آب می گردد میزان هدایت الکتریکی نشان دهنده 
 شوري می باشد و خطر سدیم بر حسب نسبت جذب سدیم که به صورت زیر تعریف می شود بیان می شود: 

 

 

 
  تقسیم بندي آب ویلکوکس -)50-4شکل(

 .قسمت تقسیم می شود. و کیفیت هاي مختلف رو شامل می شود 4هر کدام به  SARو  ECآب از نظر 

 تقسیم بندي کیفیت آب بر اساس جدول ویلکوکس) 17-4جدول(

  
  بر اساس جدول ویلکوکسطبقه بندي کیفیت رودخانه پسیخان  3-1- 4-4

) که از نتایج نمونه برداري از رودخانه پسیخان بدست آمده است و نمودار تقسیم بندي آب ویلکوس 18-4با توجه به جدول(
قرار دارد، که این رده آب براي کشاورزي کمی شور بوده و براي کشاورزي  C2S1کیفیت رودخانه پسیخان در رده آب هاي 

  تقریباً متناسب است.

2/)( MgCa
NaSAR
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  ) نتایج نمونه برداري از رودخانه پسیخان براي تقسیم بندي کیفیت ویلکوکس18-4جدول(

CLASS SAR Na(meq/l) Mg(meq/l) Ca(meq/l) EC(µs) نوع آزمایش 

 طبقه بندي ویلکوکس
نسبت جذب 

 سدیم
 شوري کلسیم منیزیم سدیم

 رودخانه پسیخان

C2S1 2.52 3.6 1.5 2.6 679 

 
  کیفیت رودخانه دیناچال بر اساس جدول ویلکوکسطبقه بندي  3-2- 4-4

) که از نتایج نمونه برداري از رودخانه دیناچال بدست آمده است و نمودار تقسیم بندي 40-4) و شکل(19-4با توجه به جدول (
ه و براي قرار دارد، که این رده آب براي کشاورزي کمی شور بود C2S1آب ویلکوس کیفیت رودخانه دیناچال در رده آب هاي 

  کشاورزي تقریباً متناسب است.

  ) نتایج نمونه برداري از رودخانه دیناچال براي تقسیم بندي کیفیت ویلکوکس19-4جدول(

CLASS SAR Na(meq/l) Mg(meq/l) Ca(meq/l) EC(µs) نوع آزمایش 

 طبقه بندي ویلکوکس
نسبت جذب 

 سدیم
 رودخانه دیناچال شوري کلسیم منیزیم سدیم

C2S1 0.22 0.29 0.5 2.8 314 
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  فصل پنجم
 
  

  
 کاربست مدل ریاضینتایج 

 براي رودخانه توسعه داده شده
  پسیخان و دیناچال هاي
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  نتایج شبیه سازي عددي 5-1
اکسیژن محلول و ثابت فرض کردن سرعت متوسط و سطح مقطع در طول بازه و همچنین عدم  ومصارف منابع نظرگرفتن در با

-کند که در تحقیق حاضر ترمدر طول بازه، توزیعاکسیژنمحلول،از معادله یک بعدي تعادل جرم پیروي میورود و خروج جریان 
  هاي عدديهاي انتقال، پخش و زوال نیز به  معادله تعادل جرم اکسیژن محلول اضافه و توسط روش

1- Forward time Central space scheme) FTCS (  

2- Upstream)First order Upwind(  

3- QUICKEST Scheme  

4- Lax&Wendroff  

هاي مشاهداتی رودخانه هاي عددي با دادهسازي روشنویسی تهیه شد. نتایج شبیههاي کامپیوتري مربوطه به زبان برنامهحل و برنامه
ه در معادله فلپس مورد مقایسه قرار گرفت. همچنین با توجه به اهمیت ضریب هوادهی بکار رفت -پسیخان و نتایج روش استریتر

حاکم بر اکسیژن محلول، یک آنالیز حساسیت بر روي این ضریب انجام و بهترین رابطه پیشنهادي براي رودخانه پسیخان معرفی 
فلپس محاسبه شده است تا  -شده است. فاصله بحرانی و زمان بحرانی رسیدن به غلظت حداقل اکسیژن محلول توسط رابطه استریتر

  .باشدبا شرایط موجود در چه فواصل زمانی و مکانی قادر به پاالیش خود میمشخص شود این رودخانه 

  هاي مشاهداتیفلپس در مقابل داده - مقایسه نتایج حل عددي و روش تحلیلی استریتر 5-2
  

هاي مشاهداتی رودخانه هاي عددي و تحلیلی در مقابل دادهسازي پارامتر کیفی اکسیژن محلول نسبت به فاصله بوسیله روششبیه
روش عددي و هر روش  4سازي انجام شده مشتمل بر ترسیم شده است. شبیه1390و تابستان  1389براي دو فصل پاییزپسیخان 

به تفکیک  1389شبیه سازي اکسیژن محلول  براي فصل پاییز باشد که در زیرروش تجربی برآورد ضریب هوادهی می 4عددي با 
  مدل عددي شده است تا بتوانیم یک مقایسه داشته باشیم. به تفکیک 1390فصل تایستان ضرایب هوادهی و براي

  براي رودخانه پسیخان 1389شبیه سازي اکسیژن محلول بر اساس ضرایب هوادهی براي فصل پاییز 1- 5-2

  Oconnor- Dobbinsضریب هوادهی  1-1- 5-2
  

شود، روند تغییرات غلظت اکسیژن محلول بدین صورت است مشاهده می) 4-5) و (3-5)، (2-5)، (1-5هاي(همانطور که در شکل
میلی گرم در لیتر  7کند و به حداقل غلظت میلی گرم در لیتر شروع شده و به طور محسوسی کاهش پیدا می 3/7که ابتدا غلظت از 

میزان غلظت حداقل به سمت پایین دست سد، اما با توجه به خصوصیات توان خودپاالیی رودخانه پسیخان در بازه مورد مطالعه، می
رسد. این مقدار غلظت حتی کمی بیشتر از غلظت اولیه میلی گرم در لیتر در انتهاي بازه می 8/7بازه، افزایش یافته تا اینکه به مقدار 

شاهداتی استفاده شده هاي مهاي عددي که از دادهباشد. با توجه به شرایط مرزي و اولیه اعمال شده براي روشدر ابتداي بازه می
جهت برآورد ضریب  Oconnor- Dobbinsهاي عددي مورد استفاده که از روش تجربی شود که همه روشاست، مشخص می

سازي دهند و اختالف بسیار کمی با یکدیگر دارند، بطوریکه همگی در شبیهاند نتایج مشابهی را نشان میهوادهی استفاده کرده
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اند و مقدار غلظت حداقل اکسیژن محلول را بیشتر از مقدار غلظت هاي مشاهداتی داشتهیش از دادهاکسیژن محلول برآوردي ب
اند. اما به اند و در انتهاي بازه هم به غلظتی کمتر از غلظت حداکثر داده مشاهداتی رسیدههاي مشاهداتی برآورد کردهحداقل داده

سازي روند تغییرات غلظت در شبیه Oconnor- Dobbinsریب هوادهی هاي عددي بکار رفته با استفاده از ضطور کلی روش
 1/7هاي عددي حدود سازي شده توسط همه روشاند. حداقل غلظت شبیههاي مشاهداتی داشتهاکسیژن محلول تطابق خوبی با داده

سازي نشان از تطابق سد. نتایج شبیهرگرم در لیتر میمیلی 5/7گرم در لیتر  است و در انتهاي بازه غلظت اکسیژن محلول به میلی
فلپس با استفاده از ضریب هوادهی  -سازي روش استریترهاي مشاهداتی است. همچنین نتایج شبیههاي عددي با دادهروش

Oconnor- Dobbins به هاي مشاهداتی دارد اما از نیمه بازه به سمت پایین دست دهد، در ابتداي بازه تطابق خوبی با دادهنشان می
میلی گرم در لیتر را  5/6دهد تا جاییکه در انتهاي بازه غلظت حدود طور کامل روند کاهشی غلظت اکسیژن محلول را نشان می

فلپس که معموال روند تغییرات اکسیژن محلول را به صورت یک نمودار قاشقی نمایش  -دهد. با توجه به روش استریترنشان می
شود به علت کوتاه بودن بازه مورد مطالعه است. در حقیقت این روش براي خاصیت مشاهده نمیدهد و در این بازه مورد این می
  هاي کوتاه  عملکرد مناسبی را نخواهد داشت که در بخش بعدي این مسئله مفصل توضیح داده خواهد شد.   بازه

  

  
  پسیخان، مشاهداتیهاي مقایسه نتایج حل عددي و تحلیلی در مقابل داده  1-5شکل 
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  هاي مشاهداتیمقایسه نتایج حل عددي و تحلیلی در مقابل داده 2-5شکل 

  
  هاي مشاهداتیمقایسه نتایج حل عددي و تحلیلی در مقابل داده 3-5شکل 
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  هاي مشاهداتیمقایسه نتایج حل عددي و تحلیلی در مقابل داده  4-5شکل 

  

  Duram- Langbeinضریب هوادهی  1-2- 5-2
  

 -Duramهاي عددي و تحلیلی از روش تجربی شود، روش) مشاهده می8-5) و (7-5، ()6-5)، (5-5هاي(که در شکلهمانطور 

Langbein متري از ابتداي  500هاي عددي تا حدود دهند همه روشاند. نتایج نشان میبراي برآورد ضریب هوادهی استفاده کرده
هاي مشاهداتی داشته اما بعد از آن روند تغییرات اکسیژن محلول بر خالف روند دادههاي مشاهداتی بازه، تطابق بسیار خوبی با داده

رسد و از نیمه بازه به پایین دست روند تغییرات گرم در لیتر میمیلی 8/6کند تا به حداقل غلظت به صورت کاهشی ادامه پیدا می
هاي رسد. نکته قابل ذکر اینکه در گرهگرم در لیتر میمیلی 2/7اکسیژن محلول افزایش محسوسی داشته تا در انتهاي بازه به غلظت 

تواند ناشی از شرط مرزي پایین دست در انتهاي بازه رسند، که این میهاي عددي به یک روند ثابت میانتهایی بازه همه روش
یار زیاد روند کاهشی را طی کرده و دهد، غلظت اکسیژن محلول از ابتداي بازه با شیب بسرودخانه باشد. نتایج حل تحلیلی نشان می

اي و نتایج حل عددي ندارد. این روند کاهشی تا انتهاي بازه ادامه یافته و غلظت اکسیژن هاي مشاهدهاصال تطابق خوبی با داده
  رسد. میلی گرم در لیتر می 1/6محلول در پایان بازه  به مقداري حدود 
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  هاي مشاهداتیمقایسه نتایج حل عددي و تحلیلی در مقابل داده 5-5شکل 

  

  
  هاي مشاهداتیمقایسه نتایج حل عددي و تحلیلی در مقابل داده 6-5شکل 
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  هاي مشاهداتیمقایسه نتایج حل عددي و تحلیلی در مقابل داده 7-5شکل 

  

  
  مشاهداتیهاي مقایسه نتایج حل عددي و تحلیلی در مقابل داده 8-5شکل 

  

  Langضریب هوادهی  1-3- 5-2
  

در برآورد  Langهاي عددي و روش حل تحلیلی با استفاده از روش تجربی سازي اکسیژن محلول توسط روشدر این قسمت شبیه
هاي عددي تطابق شود که روش) مشاهده می12-5) و (11-5)، (10-5)، (9-5هاي(ضریب هوادهی انجام شده است. در شکل

هاي عددي بدین صورت است که اند. روند تغییرات غلظت در روشهاي مشاهداتی نسبت به نتایج حل تحلیلی داشتهبا دادهبیشتري 
رسد که این مقدار کمتر میلی گرم در لیتر می 7/6ابتدا غلظت اکسیژن محلول تا نیمه مسیر کاهش یافته و غلظت حداقل به حدود 
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باشد. بعد از نیمه مسیر، غلظت اکسیژن محلول افزایش یافته تا در انتهاي بازه به غلظتی یاي مهاي مشاهدهاز غلظت حداقل داده
میلی گرم در لیتر کمتر غلظت اکسیژن محلول در انتهاي بازه است.  7/0رسد که این مقدار حدود میلی گرم در لیتر می 1/7حدود 

دهند و مانند سازي اکسیژن محلول نشان میرا در شبیههاي عددي روند تقریبا مشابهی همانطور که مشخص است کلیه روش
هاي مشاهداتی فلپس هم تقریبا تطابقی با داده -هاي قبلی اختالف بسیار ناچیزي با یکدیگر دارند. نتایج حل تحلیلی استریترروش

دهد. روند محلول را نشان میندارد و از ابتداي بازه به صورت کامال نزولی و با شیب بسیار زیاد روند تغییرات غلظت اکسیژن 
هاي رسد. از میان روشمیلی گرم در لیتر می 8/5نزولی غلظت اکسیژن محلول تا انتهاي بازه ادامه داشته تا در آخر به غلظتی حدود 

  هاي مشاهداتی داشته است.کمترین تطابق را با نتایج حل عددي و داده Langتجربی برآورد ضریب هوادهی، روش 

  

  
  هاي مشاهداتیمقایسه نتایج حل عددي و تحلیلی در مقابل داده 9-5شکل 

  

  
  هاي مشاهداتیمقایسه نتایج حل عددي و تحلیلی در مقابل داده 10-5شکل 
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  هاي مشاهداتیمقایسه نتایج حل عددي و تحلیلی در مقابل داده 11-5شکل 

  

  
  مشاهداتیهاي مقایسه نتایج حل عددي و تحلیلی در مقابل داده 12-5شکل 

  Boltonضریب هوادهی  1-4- 5-2
  

شود، روند تغییرات غلظت اکسیژن محلول حاصل از ) مشاهده می16-5) و (15-5)، (14-5)، (13-5هاي(همانطور که در شکل
سازي شبیههاي مشاهداتی قرار دارد و به نوعی هاي پایانی بازه در باالي نمودار دادههاي عددي به طور کامل تا قسمتنتایج روش

متر پایانی بازه روند تغییرات ثابت شده و  200دچار پیش برآورد شده، ولی در  Boltonهاي عددي با استفاده از روش تجربی روش
هاي دهد. با توجه به نمودار نتایج حل عددي، حداقل غلظتی که همه روشهاي مشاهداتی را نشان میهایی کمتر غلظتغلظت
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رسند. میلی گرم در لیتر می 4/7باشد و در انتهاي بازه هم به غلظتی حدود میلی گرم در لیتر می 2/7د حدود انبینی کردهعددي پیش
اند و به نسبت دهد که تا اواسط بازه تطابق نسبتا خوبی با نتایج حل عددي داشتهفلپس نشان می -همچنین نتایج حل تحلیلی استریتر

هاي مشاهداتی حلول کندتر بوده و در مسافت نسبتا زیادي برآوردي بیش از دادههاي قبلی روند کاهش غلظت اکسیژن مروش
هاي تجربی ضریب هوادهی روند کاهشی خود را حفظ کرده است. در انتهاي بازه مورد داشته است. اما به طور کلی مانند روش
با توجه به روند تغییرات غلظت اکسیژن محلول،  دهند کهمیلی گرم در لیتر را نشان می 9/6مطالعه نتایج حل تحلیلی غلظتی معادل 

هاي مشاهداتی در انتهاي بازه دارد و تا حدودي هاي دیگر با دادهشود روش مذکور اختالف کمتري نسبت به روشمشخص می
  توانسته است از روند کلی تغییرات اکسیژن محلول در طول بازه تبعیت کند. 

  
  هاي مشاهداتیمقایسه نتایج حل عددي و تحلیلی در مقابل داده 13-5شکل 

  

  
  هاي مشاهداتیمقایسه نتایج حل عددي و تحلیلی در مقابل داده 14-5شکل 
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  هاي مشاهداتیمقایسه نتایج حل عددي و تحلیلی در مقابل داده 15-5شکل 

  

  
  مشاهداتیهاي مقایسه نتایج حل عددي و تحلیلی در مقابل داده 16-5شکل 

  

- هاي عددي در دقت شبیههاي عددي مورد استفاده در تحقیق حاضر با یکدیگر، مشخص شد که روشبا توجه به مقایسه روش

) در حل 1387پور(زاده و کاشفیسازي اکسیژن محلول در طول بازه مورد نظر تفاوت چندانی با هم ندارند. این مسئله را مستوفی
هاي حل عددي بینی پارامتر اکسیژن خواهی بیولوژیکی نیز بررسی کردند و نشان دادند روشپیشپخش در دقت  -معادله انتقال
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سازي با یکدیگر ندارند، بلکه براي افزایش دقت باید بر روي ضرایب تجربی بکار رفته مختلف تفاوت چندانی از لحاظ دقت شبیه
  پخش توجه بیشتر شود. -در معادالت انتقال

) عنوان کرد این روش بازخورد بین غلظت اکسیژن محلول و نسبت 2010فلپس نیز گوتوسیو( -روش استریتر در رابطه با دقت کم
شود. همچنین سازي میهاي انتقال و پخش را در نظر نگرفته است و این مسئله باعث عدم دقت شبیهاکسیداسیون مواد آلی و ترم

دهی و زوال دارد، چرا تنها این دو ضریب در این معادله استفاده شده فلپس وابستگی بسیار زیادي به ضرایب هوا -روش استریتر
  تواند خطاي زیادي را در نتایج نمایان سازد.است و دقیق نبودن این ضرایب می

هاي مشاهداتی با استفاده فلپس در مقابل داده - مقایسه نتایج حل عددي و روش تحلیلی استریتر 5-3
  1389اییزبراي فصل پ از پارامترهاي آماري

)، مجذور متوسط مربعات MAE)، متوسط خطاي مطلق(R2در این بخش با استفاده از پارامترهاي آماري ضریب همبستگی(
هاي اي میان نتایج حل تحلیلی و نتایج حل عددي در مقابل داده)، مقایسهERROR) و درصد خطاي متوسط(RMSEخطا(

  .مشاهداتی انجام شده است 

فلپس با استفاده  -اي میان نتایج حل تحلیلی استریترشود که با استفاده از پارامترهاي آماري، مقایسهمی ) مشاهده1-5در جدول (
شود حل تحلیلی هاي مشاهداتی انجام شده است. با توجه به نتایج بدست آمده مشخص میضرایب هوادهی مختلف و داده

ترهاي متوسط خطاي مطلق، مجذور متوسط مربعات خطا و درصد داراي کمترین پارام Boltonفلپس با ضریب هوادهی  -استریتر
باشد. از می 21/0هاي مشاهداتی برابر و ضریب همبستگی این روش با داده 85/5و  51/0، 46/0خطاي متوسط با مقادیري به ترتیب 

اکسیژن محلول در سازي غلظت داراي کمترین میزان دقت در شبیهLangشود روش تجربی هاي تجربی، مشخص میمیان روش
سازي روند تغییرات اکسیژن محلول در رودخانه پسیخان در بازه مورد باشد. اما به طور کلی و با توجه به شبیهرودخانه پسیخان می

د انتظار را فلپس دقت مور -شود روش تحلیلی استریترهاي تجربی بکار رفته، مشخص مینظر و مقادیر ضرایب همبستگی روش
  است.  برآورده نکرده

هاي مشاهداتی داشته است. در تطابق نسبتا خوبی با داده QUICKESTشود روش عددي ) مشخص می1-5با توجه به نتایج جدول (
، مجذور 85/0بیشترین دقت را با ضریب همبستگی  Boltonداراي کمترین دقت و روش تجربی  Langاین میان روش تجربی 
 Occonorباشد. البته روش تجربی ، دارا می43/0و متوسط خطاي مطلق  50/5، درصد خطاي متوسط 47/0متوسط مربعات خطاي 

  هاي مشاهداتی دارد. با داده 88/0نیز بیشترین میزان همبستگی را با ضریب همبستگی 

روش تجربی برآورد ضریب هوادهی  4با استفاده از  FTCSاي بین نتایج روش عددي د که مقایسهشو)  مشاهده می1-5در جدول (
آید این است که ) برمی1-5هاي مشاهداتی رودخانه پسیخان توسط پارامترهاي آماري انجام شده است. آنچه که از جدول (و داده

جربی از دقت بیشتري برخوردار است و پارامترهاي هاي تنسبت به بقیه روش Boltonبا ضریب هوادهی  FTCSروش عددي 
، 85/0آماري ضریب همبستگی، مجذور متوسط مربعات خطا، درصد خطاي متوسط و متوسط خطاي مطلق آن به ترتیب برابر 

  باشد. می 43/0و  51/5، 48/0

مشاهداتی داشته است. در این هاي تطابق خوبی با داده Upstreamشود روش عددي ) مشخص می1-5با توجه به نتایج جدول (
، مجذور متوسط 84/0بیشترین دقت را با ضریب همبستگی  Boltonداراي کمترین دقت و روش تجربی  Langمیان روش تجربی 

نیز  Occonorباشد. البته روش تجربی ، دارا می43/0و متوسط خطاي مطلق  46/5، درصد خطاي متوسط 47/0مربعات خطاي 
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هاي مشاهداتی دارد و اختالف بسیار ناچیزي میان نتایج روش با داده 88/0گی را با ضریب همبستگی بیشترین میزان همبست
Occonorو روش تجربیBolton شود. مشاهده می  

روش تجربی برآورد  4با استفاده از  Lax & Wendroffاي بین نتایج روش عددي شود که مقایسه) مشاهده می1-5در جدول (
- ) برمی1-5هاي مشاهداتی رودخانه پسیخان توسط پارامترهاي آماري انجام شده است. آنچه که از جدول (ضریب هوادهی و داده

هاي تجربی از دقت بیشتري نسبت به بقیه روش Boltonبا ضریب هوادهی  Lax & Wendroffآید این است که روش عددي 
است و پارامترهاي آماري ضریب همبستگی، مجذور متوسط مربعات خطا، درصد خطاي متوسط و متوسط خطاي مطلق برخوردار 

  باشد.می 43/0و  50/5، 47/0، 85/0آن به ترتیب برابر 

که از ضریب  Upstreamشود که به طور کلی و با توجه به پارامترهاي آماري مختلف، روش عددي ) مشاهده می1-5در جدول (
باشد. البته از هاي تجربی دیگر داراي بیشترین دقت میهاي عددي و روشاستفاده کرده است، نسبت به بقیه روش Boltonادهی هو

استفاده کرده است بهترین  Occonorکه از ضریب هوادهی  Lax & Wendroffهاي مذکور، روش عددي میان همه روش
باشد. همچنین با توجه به نتایج بدست آمده ن در بازه مورد مطلعه دارا میهاي مشاهداتی رودخانه پسیخاهمبستگی را با داده

سازي پارامتر کیفی اکسیژن محلول در رودخانه پسیخان هاي عددي از دقت خوبی در شبیهشود که همه روشمشخص می
ی در رودخانه یب هوادههاي تجربی برآورد ضرهم بهترین روش Occonorو  Boltonبرخوردارا هستند. ضمنا روش هاي تجربی 

  باشند.  مذکور می

  هاي عدديو روش Streeter-Phelps پارامترهاي آماري روش تحلیلی 1-5جدول 

Lax & Wendroff ،Upstream ،FTCS  و QUICKEST هاي مشاهداتیدر مقابل داده 

  
 پارامتر آماري

 

 مدل
ضریب 
 هوادهی

ERROR% R2  MAE RMSE 

Streeter-
Phelps 

Occonor 99/7  26/0  63/0  67/0  

Duram 98/10  24/0  86/0  90/0  

Lang 63/12  17/0  01/1  04/1  

Bolton 85/5  21/0  46/0  51/0  

Upstream 

Occonor 65/5  88/0  44/0  49/0  

Duram 90/6  75/0  54/0  61/0  

Lang 43/7  64/0  58/0  66/0  

Bolton 46/5  84/0  43/0  47/0  

FTCS 

Occonor 70/5  88/0  45/0  49/0  

Duram 95/6  76/0  55/0  69/0  

Lang 48/7  65/0  59/0  67/0  

Bolton 51/5  85/0  43/0  48/0  

QUICKEST Occonor 69/5  88/0  45/0  49/0  
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Duram 94/6  76/0  54/0  62/0  

Lang 47/7  65/0  59/0  67/0  

Bolton 50/5  85/0  43/0  47/0  

LAX 

Occonor 69/5  88/0  45/0  49/0  

Duram 94/6  76/0  54/0  62/0  

Lang 47/7  65/0  59/0  67/0  

Bolton 50/5  85/0  43/0  47/0  

  
  
 - محاسبه فاصله بحرانی و زمان بحرانی حداقل غلظت اکسیژن محلول توسط رابطه استریتر 5-4

  1389فلپس براي فصل پاییز
  

پژوهشگران پیشنهاد شده است، که یکی از ها توسط هاي مختلفی جهت محاسبه روند اکسیژن محلول در رودخانهروش
کیلومتر در فصل  4و2باشد. با توجه به بازه مورد مطالعه در تحقیق حاضر که طول آن فلپس می -پرکاربردترین آنها روش استریتر

وان و شرایط هاي عددي به دلیل استفاده از پارامترهاي فرادر نظر گرفته شد، مشخص شد که روش 1390و تابستان  1389هاي پاییز
سازي کردند. اما با توجه به منحنی تغییرات غلظت مرزي و اولیه رودخانه، اکسیژن محلول در رودخانه پسیخان را بخوبی شبیه

ترین کیفیت آب از نظر متغیر اکسیژن ترین نقطه در منحنی افت اکسیژن، که معرف بحرانیاکسیژن محلول در طول رودخانه، پایین
فلپس، زمان رسیدن، فاصله و غلظت  -گیرد که بوسیله معادالت استریتربیشتر از بقیه نقاط مورد توجه قرار میباشد و محلول می

فلپس با در نظر  -توان مشخص کرد. البته ذکر این نکته ضروري است که روش استریتراکسیژن محلول آن نقطه بحرانی را می
) بدترین حالت DOcادهی، ضریب زوال و غلظت اشباع اکسیژن محلول(پارامتر اکسیژن خواهی بیولوژیکی، ضریب هو 4گرفتن 

توان ترسیم کرد. در حقیقت این روش غلظت اشباع اکسیژن محلول را در بهترین حالت ممکن را رودخانه از لحاظ کیفیت را می
  دهد که به بهترین حالت ممکن برسد. سازي را تا جایی ادامه میفرض کرده و شبیه

ساعت به نقطه  12/3کیلومتر و مدت زمان  6) که حداقل غلظت اکسیژن محلول پس از طی مسافتی برابر 2-5جدول (با توجه به 
  رسد میلی گرم در لیتر می 1/6بحرانی با غلظت اکسیژن محلول 

 24/6ت زمان کیلومتر و مد 12شود که حداقل غلظت اکسیژن محلول پس از طی مسافتی برابر ) مشاهده می2-5با توجه به جدول (
  .رسد می 2/4ساعت به نقطه بحرانی با غلظت 

 84/9کیلومتر و مدت زمان  19شود که حداقل غلظت اکسیژن محلول پس از طی مسافتی برابر ) مشاهده می2-5با توجه به جدول (
  . رسدمی 5/1ساعت به نقطه بحرانی با غلظت 

 92/1کیلومتر و مدت زمان  4اکسیژن محلول پس از طی مسافتی برابر شود که حداقل غلظت شاهده میم) 2-5با توجه به جدول (
  .رسد می 8/6ساعت به نقطه بحرانی با غلظت 
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 پارامترهاي زمان، فاصله و غلظت بحرانی منحنی افت اکسیژن محلول 2-5جدول 

 
 ضریب هوادهی

 
Oconnor- 
Dobbins 

Duram- 
Langbein Lang Bolton 

DOc(mg/l) 10/6  20/4  50/1  80/6  

Dc (km) 6 12 19 4 

tc (day) 13/0  26/0  41/0  08/0  

tc (hr) 12/3  24/6  84/9  92/1  

  

  رودخانه پسیخان 1390هاي عددي براي فصل تابستانلشبیه سازي اکسیژن محلول براساس مد 5-5

)  ارائه شده 2002پور و فالکونر ( سازي پارامتر کیفی تغییرات اکسیژن محلول نسبت به فاصله با استفاده از ربطه تجربی کاشفیشبیه

هاي مشاهداتی  رودخانه پسیخان نمایش داده شده هاي عددي و تحلیلی در مقابل دادهبراي ضریب انتشار طولی  بوسیله روش

- سازي انجام شده شامل چهار روش عددي و هر روش عددي باشامل چهار روش تجربی برآورد ضریب هوادهی میاست. شبیه

سازي ر به بررسی هر یک از  این چهار روش عددي با استفاده از چهار روش تجربی برآورد ضریب هوادهی که به شبیهباشد. در زی

اند. باید توجه داشت که اند، در مقابل داده هاي مشاهداتی و روش تحلیلی با هم مقایسه شده پارامتر کیفی اکسیژن محلول پرداخته

هاي مشاهداتی استفاده شده است. روند تغییرات غلظت هاي عددي از دادهال شده در روشبراي مقادیر شرایط مرزي و اولیه اعم

در ابتدا غلظت   14هاي مشاهداتی ساعت  ) بدین صورت است که داده32-4)تا (17-4هاي(اکسیژن محلول مشاهداتی در شکل

رود مقدار اکسیژن محلول کاهش ست پیش میگرم در لیتر کاهش یافته و هر چه به سمت پایین دمیلی 25/9اکسیژن محلول از 

رسد. در کل طول میلی گرم لیتر خود در ابتداي بازه می 96/8یافته تا اینکه در مقطع آخر این مقدار به کمتر از مقدار اولیه  یعنی 

ع اکسیژن محلول با مقدار بیشتري از زمان قبلی است که و با توجه به اینکه غلظت اشبا 14مسیر، غلظت اکسیژن محلول در ساعت 

  یابد.افزایش دما کاهش می

دهد و در این فلپس که معموال روند تغییرات اکسیژن محلول را به صورت یک نمودار قاشقی نمایش می -با توجه به روش استریتر 

هاي کوتاه  هشود که علت آن کوتاه بودن بازه مورد مطالعه است. در حقیقت این روش براي بازبازه این خاصیت مشاهده نمی

دهد نتایج حل )  نشان می32-4)تا (17-4هاي(عملکرد مناسبی را نخواهد داشت. روند تغییرات غلظت اکسیژن محلول در شکل

  هاي مشاهداتی و روش هاي عددي داشته است. فلپس در مجموع برآوردي کمتري از داده -تحلیلی استریتر
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  هاي مشاهداتی و روش تحلیلی در مقابل داده FTCS روش عددي  1- 5-5
) 17-5( در شکل  Boltonو  ضریب هوادهی  FTCS روند تغییرات شبیه سازي غلظت اکسیژن محلول با استفاده از حل عددي

 بازههایی مشاهداتی است. در مقطع دوم از  انجام، و مشخص شد که روند شبیه سازي  تغییرات غلظت اکسیژن محلول کمتر از داده

هاي مشاهداتی است و اختالف بین آنها در  گرم بر لیتر که نزدیک دادهمیلی 76/8مورد مطالعه شبیه سازي اکسیژن محلول برابر با 

گرم بر میلی  84/8باشد ولی در مقطع سوم اختالف بین اکسیژن محلول شبیه سازي که مساوي با میلی گرم در لیتر می 24/0حدود 

گرم بر لیتر رسیده است. در مقاطع چهارم و پنجم اکسیژن محلول شبیه سازي  میلی 26/0مشاهداتی بیشتر شده و به لیتر با داده هاي 

گرم بر  میلی 19/0و  12/0هاي مشاهداتی در حدود ها با دادهمیلی گرم بر لیتر که اختالف بین آن  78/8و  88/8به ترتیب مساوي

یه سازي تغییرات غلظت اکسیژن محلول و داده هاي مشاهداتی است. همچنین نتایج حل باشد. که نشان از نزدیک شدن شبلیتر می

هاي مشاهداتی دارد، ولی در مقاطع بعدي برآوردي دهد که تا مقطع دوم تطابق نسبتا خوبی با دادهفلپس نشان می -تحلیلی استریتر

  هاي مشاهداتی دارد.کمتري از داده

  

  Bolton هاي مشاهداتی با استفاده از ضریب هوادهی و روش تحلیلی در مقابل داده FTCS مقایسه نتایج حل عددي 17-5شکل

و  FTCS شود روند تغییرات شبیه سازي غلظت اکسیژن محلول با استفاده از حل عددي) مشاهده می18-5( همانطور که در شکل

انجام شد. روند شبیه سازي تغییرات غلظت اکسیژن محلول در مقاطع دوم و سوم مساوي با  Duram-Langbeinضریب هوادهی 

میلی گرم بر لیتر که بیشتر از  07/9هاي مشاهداتی ولی درمقطع چهارم مساوي میلی گرم بر لیتر است، که کمتر از داده 97/8و 81/8

لظت اکسیژن محلول کمتر از داده هاي مشاهداتی و مساوي با باشد. درمقطع پنجم شبیه سازي تغییرات غداده هاي مشاهداتی می
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هاي ها برآوردي کمتري از داده دهد که در کل بازهفلپس نشان می -میلی گرم بر لیتر است . نتایج حل تحلیلی استریتر 82/8

  مشاهداتی داشته است.

  

-Duram هاي مشاهداتی با استفاده از ضریب هوادهی و روش تحلیلی در مقابل داده FTCS مقایسه نتایج حل عددي 18-5شکل

Langbein  

- نشان می Langو ضریب هوادهی  FTCS )، روند تغییرات شبیه سازي غلظت اکسیژن محلول با استفاده از حل عددي19-5( شکل

باشد که میلی گرم بر لیتر  می 82/8یژن محلول مساوي سازي تغییرات غلظت اکسدهد. در کیلومتر دوم از بازه مورد مطالعه شبیه

باشد ولی در کیلومتر سوم گرم در لیتر میمیلی 18/0هاي مشاهداتی و اختالف بین آنها فقط در حدود حدود  کمی نزدیک به داده

تغییرات غلظت اکسیژن  میلی گرم بر لیتر است اما در مقاطع چهارم  و پنجم 12/0اختالف بین تغییرات غلظت اکسیژن در حدود 

گرم  میلی 14/0و  -09/0هاي مشاهداتی در حدود ها با دادهمیلی گرم بر لیتر است که اختالف آن 82/8و 09/9محلول شبیه سازي 

  هاي مشاهداتی دارد.هاي برآوردي کمتري از داده دهد که در کل بازهفلپس نشان می -باشد. نتایج حل تحلیلی استریتربر لیتر می
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  Lang هاي مشاهداتی با استفاده از ضریب هوادهی و روش تحلیلی در مقابل داده FTCS مقایسه نتایج حل عددي 19-5شکل

و  FTCS شود روند تغییرات شبیه سازي غلظت اکسیژن محلول با استفاده از حل عددي) مشاهده می20-5( همانطور که در شکل

انجام ومشخص شد که روند شبیه سازي  تغییرات غلظت اکسیژن محلول کمتر از  Oconnor and Dobbinsضریب هوادهی 

میلی گرم بر لیتر  76/8هاي مشاهداتی است. با توجه به شکل در یک کیلومتر ابتدایی شبیه سازي اکسیژن محلول که مساوي داده

م در لیتر است. ولی در کیلومتر دوم میلی گر 24/0هاي مشاهداتی و اختالف بین آنها در حدود  است، کمی نزدیک به داده

میلی گرم بر لیتر است، با داده هاي مشاهداتی بیشتر شده و در  84/8اختالف بین اکسیژن محلول شبیه سازي که مساوي با 

 87/8گرم بر لیتر است. اما در کیلومترهاي سوم و چهارم اختالف بین اکسیژن محلول شبیه سازي که مساوي  میلی 26/0حدود

باشد، که نشان از نزدیک شدن شبیه گرم بر لیتر می میلی 2/0و  13/0هاي مشاهداتی درحدود میلی گرم بر لیتر است  با داده 76/8و

فلپس نشان  -سازي تغییرات غلظت اکسیژن محلول و داده هاي مشاهداتی در بازه سوم است. همچنین نتایج حل تحلیلی استریتر

هاي مشاهداتی هاي بعدي برآورد کمتري از داده نسبتا خوبی با نتایج حل عددي دارند ولی در بازهدهد که تا کیلومتر اول تطابق می

  دارد.
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 Oconnor هاي مشاهداتی با استفاده از ضریب هوادهی و روش تحلیلی در مقابل داده FTCS مقایسه نتایج حل عددي 20-5شکل

and Dobbins 

 و  Oconnor and Dobbinsبا ضریب هاي  FTCS وان گفت، که در حل عدديت )  می20-5و () 17-5هاي(با توجه به شکل

Bolton ) با ضریب هاي 19-5) و (18-5و همچنین شکل هاي (Lang و Duram-Langbein  نتایج شبیه سازي تغییرات غلظت

هاي مشاهداتی تقریباً شبیه به هم است یعنی عملکرد و حساسیت این دو ضریب هوادهی در روش  اکسیژن محلول در مقابل داده

  شبیه  به هم بوده است.  FTCS عددي

 هاي مشاهداتی و روش تحلیلی در مقابل داده QUICKEST روش عددي  2- 5-5
 شود روند تغییرات شبیه سازي غلظت اکسیژن محلول با استفاده از حل عددي) مشاهده می21-5( همانطور که در شکل

QUICKEST و ضریب هوادهیBolton  انجام و مشخص شد که روند شبیه سازي  تغییرات غلظت اکسیژن محلول بیش تر از

 87/9اول شبیه سازي اکسیژن محلول که مساوي  هایی مشاهداتی و دچار بیش برآورد شده است. با توجه به شکل در کیلومتر داده

باشد. میلی گرم در لیتر می -87/0هاي مشاهداتی است و اختالف بین آنها حدود باشد، کمی بیش از دادهمیلی گرم برلیتر می

تر از کیلومتر میلی گرم بر لیتر است با داده هاي مشاهداتی کمی کم 1/9درکیلومتر دوم اختالف بین اکسیژن محلول شبیه سازي که

 53/9باشد. در کیلومترهاي سوم و چهارم اکسیژن محلول شبیه سازي مساوي با گرم بر لیتر می میلی -61/0اول است و در حدود

باشد. که این نشان از گرم بر لیتر می میلی -0/ 41و  -53/0هاي مشاهداتی درحدود میلی بر لیتر است که اختالفشان با داده 37/9،

هاي انتهایی است. همچنین نتایج حل  شبیه سازي تغییرات غلظت اکسیژن محلول و داده هاي مشاهداتی در بازهنزدیک شدن 

اند و نسبت به حل عددي شبیه سازي فلپس نشان در کیلومتر اول تطابق نسبتا خوبی با نتایج حل عددي داشته -تحلیلی استریتر
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هاي مشاهداتی داشته است. بعبارت دیگر یر برآوردي کمتري نسبت به دادههاي بعدي مقاد بهتري انجام داده است ولی در بازه

روش عددي در بازه هاي پایانی و روش تحلیلی در بازه هاي ابتدایی شبیه سازي بهتري از تغییرات غلظت اکسیژن محلول از خود 

  اند.نشان داده

 

 هاي مشاهداتی با استفاده از ضریب هوادهی و روش تحلیلی در مقابل داده QUICKEST مقایسه نتایج حل عددي 21-5شکل

Bolton  

و  QUICKEST شود روند تغییرات شبیه سازي غلظت اکسیژن محلول با استفاده از حل عددي)، مشاهده می22-5( با توجه به شکل

هاي  غلظت اکسیژن محلول بیش تر  از دادهانجام و مشخص شد که روند شبیه سازي  تغییرات  Duram-Langbeinضریب هوادهی 

هاي مشاهداتی و مساوي با  مشاهداتی است. با توجه به این شکل در  کیلومتر اول بازه شبیه سازي اکسیژن محلول کمی بیش از داده

یلومتر دوم اختالف میلی گرم در لیتر است. در ک -27/1اي مشاهداتی در حدود باشد و اختالفش با دادهمیلی گرم بر لیتر می 27/10

گرم بر  میلی -73/0میلی گرم بر لیتر است با داده هاي مشاهداتی در حدود  83/9بین اکسیژن محلول شبیه سازي شده که مساوي 

است که اختالف بین اکسیژن محلول  37/9، 58/9لیتر است. در کیلومترهاي سوم و چهارم اکسیژن محلول شبیه سازي مساوي با 

گرم بر لیتر است، که نشان از نزدیک شدن شبیه  میلی -41/0و  -58/0هاي مشاهداتی در حدود ن مقاطع با دادهسازي در ایشبیه

فلپس  -هاي انتهایی است. همچنین نتایج حل تحلیلی استریتر سازي تغییرات غلظت اکسیژن محلول و داده هاي مشاهداتی در بازه

یژن محلول شبیه سازي کرده است. به بیان دیگر روش عددي در بازه هاي پایانی در تمام بازه ها مقدار کمتري براي تغییرات اکس

  شبیه سازي بهتري نسبت به روش تحلیلی از تغییرات غلظت اکسیژن محلول داشته است.
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هاي مشاهداتی با استفاده از ضریب  و روش تحلیلی در مقابل داده QUICKEST مقایسه نتایج حل عددي 22-5شکل

  Duram-Langbeinهوادهی

 Langو ضریب هوادهی QUICKEST ) روند تغییرات شبیه سازي غلظت اکسیژن محلول با استفاده از حل عددي23-5( در شکل

هاي مشاهداتی است. با توجه  شود و مشخص شد که روند شبیه سازي  تغییرات غلظت اکسیژن محلول بیش تر  از دادهمشاهده می

میلی  17/10هاي مشاهداتی و مساوي با  بازه ي ابتدایی شبیه سازي اکسیژن محلول کمی بیش از دادهبه این شکل در یک کیلومتر 

گرم بر لیتر است ولی در کیلومتر دوم اختالف بین اکسیژن محلول شبیه سازي با داده هاي مشاهداتی کمی کمتر از کیلومتر اول 

میلی  17/9و 38/9ي سوم و چهارم اکسیژن محلول شبیه سازي مساوي با میلی گرم بر لیتر رسیده است. در کیلومترها 53/9شده و به

گرم بر لیتر است. که نشان از نزدیک شدن  میلی -21/0و  -38/0هاي مشاهداتی در حدود باشد و اختالفشان با دادهگرم بر لیتر می

فلپس در  -است. همچنین حل تحلیلی استریترهاي انتهایی  شبیه سازي تغییرات غلظت اکسیژن محلول و داده هاي مشاهداتی در بازه

تمام بازه ها مقدار کمتري براي اکسیژن محلول شبیه سازي کرده است. روش عددي در بازه هاي پایانی شبیه سازي بهتري نسبت به 

  روش تحلیلی از غلظت اکسیژن محلول داشته است.
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 هاي مشاهداتی با استفاده از ضریب هوادهی بل دادهو روش تحلیلی در مقا QUICKEST مقایسه نتایج حل عددي 23-5شکل

Lang  

 شود روند تغییرات شبیه سازي غلظت اکسیژن محلول با استفاده از حل عددي) مشاهده می24-5( همانطور که در شکل

QUICKEST و  ضریب هوادهیOconnor and Dobbins  انجام و مشخص شد که روند شبیه سازي تغییرات غلظت اکسیژن

میلی  85/9هاي مشاهداتی است. با توجه به این شکل در کیلومتر اول شبیه سازي اکسیژن محلول مساوي با  ل بیش تر از دادهمحلو

باشد ولی در میلی گرم در لیتر می -85/0هاي مشاهداتی است و اختالف بین آنها حدود  گرم بر لیتر است که کمی بیش از داده

هاي مشاهداتی کمی کمتر از میلی گرم بر لیتر است با داده 7/9لول شبیه سازي که مساويکیلومتر دوم اختالف بین اکسیژن مح

، 52/9گرم بر لیتر است. در کیلومترهاي سوم و چهارم اکسیژن محلول شبیه سازي شده مساوي با  میلی -6/0کیلومتر اول و حدود  

گرم بر لیتر است، که نشان از  میلی -41/0و  -52/0اتی در حدود هاي مشاهدباشد که اختالفشان با دادهمیلی گرم بر لیتر  می 37/9

هاي انتهایی است. همچنین نتایج حل تحلیلی  نزدیک شدن نتایج شبیه سازي غلظت اکسیژن محلول و داده هاي مشاهداتی در بازه

تغییرات اکسیژن محلول را شبیه دهد که در اوایل کیلومتر اول توانسته نزدیک به داده هاي مشاهداتی فلپس نشان می -استریتر

هاي بعدي  مقادیر کمتري براي اکسیژن محلول شبیه سازي کرده است. پس روش عددي در بازه هاي سازي کند، ولی در بازه

  پایانی شبیه سازي بهتري نسبت به روش تحلیلی از غلظت اکسیژن محلول داشته است.
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 هاي مشاهداتی با استفاده از ضریب هوادهی و روش تحلیلی در مقابل داده QUICKEST مقایسه نتایج حل عددي 24-5شکل

Oconnor and Dobbins  

 و  Oconnor and Dobbinsبا ضریب هاي QUICKEST توان گفت، که در حل عددي )می24-5) و (21-5هاي(با توجه به شکل

Bolton) با ضریب هاي 23-5) و (22-5و همچنین شکل هاي (Lang و Duram-Langbein  نتایج شبیه سازي تغییرات غلظت

هاي مشاهداتی تقریباً شبیه به هم است یعنی عملکرد و حساسیت این دو ضریب هوادهی در روش  اکسیژن محلول در مقابل داده

  شبیه  به هم است.  QUICKEST عددي

  هاي مشاهداتی و روش تحلیلی در مقابل داده Upstream روش عددي  3- 5-5
و ضریب هوادهی Upstream )، روند تغییرات شبیه سازي غلظت اکسیژن محلول با استفاده از حل عددي25-5( وجه به شکلبا ت

Bolton هاي مشاهداتی است. در انجام و مشخص شد که روند شبیه سازي  تغییرات غلظت اکسیژن محلول تقریباً نزدیک داده 

میلی گرم بر لیتر است که اختالف بسیار کمی با   992/8ي اکسیژن محلول مساوي ي مورد مطالعه شبیه سازکیلومتر اول از بازه

باشد. در کیلومتر دوم اختالف اکسیژن محلول میلی گرم در لیتر می 008/0هاي مشاهداتی دارد و اختالف آنها فقط در حدود  داده

باشد. گرم بر لیتر می میلی 15/0دار کمی و در حدود میلی گرم بر لیتر است مق 95/8شبیه سازي با داده هاي مشاهداتی که مساوي 

هاي میلی گرم بر لیتر است که اختالفش با داده 91/8، 92/8درکیلومتر سوم و چهارم اکسیژن محلول شبیه سازي مساوي با 

زي تغییرات غلظت دهد در بازه هاي پایینی شبیه سا باشد. و این نشان میگرم بر لیتر می میلی 04/0و 08/0مشاهداتی در حدود 
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دهد که شبیه سازي فلپس نشان می -اکسیژن محلول و داده هاي مشاهداتی نزدیک به هم است. همچنین نتایج حل تحلیلی استریتر

  ها مشاهداتی داشته است.هاي برآورد کمتري از داده ضعیف تري نسبت به حل عددي دارد و در کل بازه

  

  Bolton هاي مشاهداتی با استفاده از ضریب هوادهی و روش تحلیلی در مقابل داده Upstream مقایسه نتایج حل عددي 25-5شکل

 شود روند تغییرات شبیه سازي غلظت اکسیژن محلول با استفاده از حل عددي) مشاهده می26-5( همانطور که در شکل

Upstream و ضریب هوادهیDuram-Langbein تغییرات غلظت اکسیژن محلول  کمی   انجام و مشخص شد که روند شبیه سازي

هاي مشاهداتی و دچار بیش برآورد خیلی کمی شده است. با توجه به شکل در کیلومتر اول شبیه سازي تغییرات  بیش تر از داده

وم میلی گرم بر لیتراست ولی در کیلومتر د 099/9هاي مشاهداتی  و مساوي  غلظت اکسیژن محلول  مقدار بسیار کمی بیش از داده

میلی گرم بر لیتر با داده هاي مشاهداتی کمی بیش از کیلومتر اول و در  16/9اختالف بین اکسیژن محلول شبیه سازي که مساوي

 23/9، 2/9گرم بر لیتر است. در کیلومترهاي سوم  و چهارم اختالف بین اکسیژن محلول شبیه سازي که مساوي میلی -06/0حدود 

گرم بر لیتر است، که نشان از دور شدن شبیه سازي تغییرات غلظت  میلی -27/0و  -2/0حدود میلی گرم بر لیتر و مشاهداتی 

دهد که در کل فلپس نشان می -هاي انتهایی است. همچنین نتایج حل تحلیلی استریتر اکسیژن محلول و داده هاي مشاهداتی در بازه

روش عددي شبیه سازي ضعیف تري از تغییرات غلظت اکسیژن هاي مشاهداتی داشته و نسبت به ها برآورد کمتري از داده بازه

محلول دارد. پس می توان گفت روش عددي در بازه هاي اول و دوم شبیه سازي بهتري انجام داد ولی در بازه هاي  سوم و چهارم 

  دچار بیش برآورد شده است.
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 هاي مشاهداتی با استفاده از ضریب هوادهی و روش تحلیلی در مقابل داده Upstream مقایسه نتایج حل عددي 26-5شکل

Duram-Langbein  

نشان  Langو  ضریب هوادهی  Upstream )، روند تغییرات شبیه سازي غلظت اکسیژن محلول با استفاده از حل عددي27-5( شکل

است. در کیلومتر اول هاي مشاهداتی  دهد و مشخص شد که روند شبیه سازي  تغییرات غلظت اکسیژن محلول بیش تر از دادهمی

میلی گرم بر لیتر است ولی در  1/9هاي مشاهداتی و مساوي شبیه سازي تغییرات غلظت اکسیژن محلول مقدار کمی بیش از داده

میلی گرم بر لیتر با داده هاي مشاهداتی کمی کمتر از  18/9کیلومتر دوم اختالف بین اکسیژن محلول شبیه سازي که مساوي 

 27/9، 23/9باشد. در کیلومتر سوم و چهارم اکسیژن محلول شبیه سازي مساويگرم بر لیتر می میلی -08/0حدود  کیلومتر اول و در

باشد، که نشان از دور گرم بر لیتر می میلی -32/0و  -23/0هاي مشاهداتی در حدود باشد که اختالفشان با دادهمیلی گرم بر لیتر می

فلپس  -محلول و داده هاي مشاهداتی در مقاطع انتهاي است. نتایج حل تحلیلی استریترشدن شبیه سازي تغییرات غلظت اکسیژن 

هاي مشاهداتی داشته و نسبت به روش عددي شبیه سازي ضعیف تري از ها برآورد کمتري از داده دهد که در کل بازهنشان می

و سوم شبیه سازي خوبی انجام داده ولی در  تغییرات غلظت اکسیژن محلول دارد. پس می توان گفت روش عددي در مقاطع  دوم

  شده است. مقاطع  چهارم  و پنجم دچار بیش برآورد 
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  Lang هاي مشاهداتی با استفاده از ضریب هوادهی و روش تحلیلی در مقابل داده Upstream مقایسه نتایج  حل عددي 27-5شکل

 Oconnorو ضریب هوادهی Upstream با استفاده از حل عددي) روند تغییرات شبیه سازي غلظت اکسیژن محلول 28-5( در شکل

and Dobbins هاي مشاهداتی است. در  شود و که روند شبیه سازي تغییرات غلظت اکسیژن محلول نزدیک دادهمشاهده می

ها در حدود آن هاي مشاهداتی دارد و اختالف بین با اختالف کمی با داده 97/8کیلومتر اول شبیه سازي اکسیژن محلول که مساوي

میلی گرم بر لیتر با داده  94/8میلی گرم در لیتر است ولی در کیلومتر دوم اختالف بین اکسیژن محلول شبیه سازي که مساوي 03/0

باشد. در کیلومترهاي سوم  و چهارم  اختالف بین اکسیژن گرم بر لیتر می میلی 16/0هاي مشاهداتی مقدار کمی است و حدود

گرم بر لیتر است. که نشان  میلی 07/0و  09/0میلی گرم بر لیتر و مشاهداتی حدود   89/8، 91/8ي که مساوي محلول شبیه ساز

دهد در بازه هاي پایینی شبیه سازي تغییرات غلظت اکسیژن محلول و داده هاي مشاهداتی نزدیک به هم است. همچنین حل  می

هاي مشاهداتی ها  برآورد کمتري از داده ل عددي داشته و در کل بازهفلپس شبیه سازي ضعیف تري نسبت به ح -تحلیلی استریتر

  از خود نشان داده است.
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 هاي مشاهداتی با استفاده از ضریب هوادهی و روش تحلیلی در مقابل داده Upstream مقایسه نتایج حل عددي 28-5شکل

Oconnor and Dobbins  

 و  Oconnor and Dobbinsبا ضریب هاي  Upstream گفت، که در حل عدديتوان  ) می29-5) و(28-5هاي(با توجه به شکل

Bolton ) با ضریب هاي 27-5) و (26-5و همچنین شکل هاي (Lang و Duram-Langbein  نتایج شبیه سازي تغییرات غلظت

ضریب هوادهی در روش  هاي مشاهداتی تقریباً شبیه به هم است یعنی عملکرد و حساسیت این دو اکسیژن محلول در مقابل داده

  شبیه  به هم است. Upstream عددي 

  هاي مشاهداتی و روش تحلیلی در مقابل داده Lax&Wendroff روش عددي  4- 5-5
 شود روند تغییرات شبیه سازي غلظت اکسیژن محلول با استفاده از حل عددي) مشاهده می29-5( همانطور که در شکل

Lax&Wendroff  و ضریب هوادهیBolton هاي  انجام و مشخص شد که روند شبیه سازي  غلظت اکسیژن محلول بیشتر از داده

میلی  15/9مشاهداتی و دچار بیش برآورد شده است. با توجه به این شکل در کیلومتر اول شبیه سازي اکسیژن محلول که مساوي

باشد  ولی در میلی گرم در لیتر می -15/0دود هاي مشاهداتی است و اختالف آنها در ح گرم بر لیتر است کمی بیش از داده

میلی گرم بر لیتر است با داده هاي مشاهداتی کمی کمتر از  16/9کیلومتر دوم اختالف بین اکسیژن محلول شبیه سازي که مساوي

محلول شبیه سازي  باشد. اما در کیلومترهاي سوم و چهارم اختالف بین اکسیژنگرم بر لیتر می میلی -06/0کیلومتر اول و در حدود

باشد، که نشان از دور  شدن گرم بر لیتر می میلی -27/0و  -11/0میلی گرم بر لیتر و مشاهداتی در حدود  22/9، 11/9که مساوي 

فلپس در  -هاي انتهایی دارد. نتایج حل تحلیلی استریتر شبیه سازي تغییرات غلظت اکسیژن محلول و داده هاي مشاهداتی در بازه
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هاي مشاهداتی داشته است. می توان گفت که روش حل عددي در بازه میانی(دوم) شبیه هاي بعدي برآورد کمتري از داده هتمام باز

  سازي بهتري از تغییرات اکسیژن محلول نسبت به داده هاي مشاهداتی داشته است.

  

 اهداتی با استفاده از ضریب هوادهیهاي مش و روش تحلیلی در مقابل داده Lax&Wendroff مقایسه نتایج حل عددي 29-5شکل

Bolton  

و ضریب  Lax&Wendroff )، روند تغییرات شبیه سازي غلظت اکسیژن محلول با استفاده از حل عددي30-5( با توجه به شکل

هاي  انجام و مشخص شد که روند شبیه سازي  تغییرات غلظت اکسیژن محلول کمی بیش تر از داده Duram-Langbeinهوادهی 

هداتی و دچار بیش برآورد کمی شده است. در  کیلومتر اول شبیه سازي تغییرات غلظت اکسیژن محلول  مقدار کمی بیش از مشا

میلی گرم بر لیتر است ولی در کیلومتر دوم اختالف بین اکسیژن محلول شبیه سازي با داده هاي  15/9هاي مشاهداتی و مساوي داده

باشد. اما در کیلومترهاي میلی گرم بر لیتر می 17/9سازي مساوياست و مقدار اکسیژن شبیهمشاهداتی کمی کمتر از کیلومتر اول 

گرم بر لیتر است. که نشان از دور شدن شبیه سازي تغییرات  میلی 24/9و  15/9سوم  و چهارم اکسیژن محلول شبیه سازي در حدود 

ها  فلپس در کل بازه -دارد. همچنین نتایج حل تحلیلی استریترهایی انتهاي  غلظت اکسیژن محلول و داده هاي مشاهداتی در بازه

هاي مشاهداتی داشته و نسبت به روش عددي شبیه سازي ضعیف تري از غلظت اکسیژن محلول دارد. پس برآورد کمتري از داده

هارم دچار بیش برآورد می توان گفت روش عددي در کیلومتر دوم شبیه سازي نزدیکی انجام داده ولی در بازه هاي اول سوم و چ

  شده است. 
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 هاي مشاهداتی با استفاده از ضریب هوادهی و روش تحلیلی در مقابل داده Lax&Wendroff مقایسه نتایج حل عددي  30-5شکل

Duram-Langbein  

 شود روند تغییرات شبیه سازي غلظت اکسیژن محلول با استفاده از حل عددي ) مشاهده می31-5( همانطور که در شکل

Lax&Wendroff  و ضریب هوادهیLang  انجام و مشخص شد که روند شبیه سازي  تغییرات غلظت اکسیژن محلول کمتر از

میلی گرم بر لیتر است تا  35/8هاي مشاهداتی است. در کیلومتر اول شبیه سازي تغییرات غلظت اکسیژن محلول که مساوي داده

باشد ولی در کیلومتر دوم اختالف میلی گرم در لیتر می 64/0ها درحدود هاي مشاهداتی و اختالف آن حدودي نزدیک داده

گرم بر  میلی 7/0میلی گرم بر لیتر است  با داده هاي مشاهداتی بیشتر شده و درحدود  39/8اکسیژن محلول شبیه سازي که مساوي

باشد که میلی گرم بر لیتر می 44/8، 49/8شد. اما در کیلومترهاي سوم و چهارم اکسیژن محلول شبیه سازي مساوي بالیتر می

باشد، که نشان از نزدیک شدن شبیه سازي تغییرات گرم بر لیتر می میلی 51/0و 5/0هاي مشاهداتی در حدود اختالفش با داده

دهد که تا بازه فلپس نشان می -ازه سوم است . همچنین نتایج حل تحلیلی استریترغلظت اکسیژن محلول و داده هاي مشاهداتی در ب

هاي مشاهداتی از خود نشان هاي بعدي برآوردي کمتري از داده اند ولی در بازهاول تطابق بهتري نسبت به نتایج حل عددي داشته

 داده است.
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 هاي مشاهداتی با استفاده از ضریب هوادهی در مقابل داده و روش تحلیلی Lax&Wendroff مقایسه نتایج حل عددي 31-5شکل

Lang  

و ضریب  Lax&Wendroff )، روند تغییرات شبیه سازي غلظت اکسیژن محلول با استفاده از حل عددي32-5با توجه به شکل (

هاي  تر از داده انجام و مشخص شد که روند شبیه سازي  تغییرات غلظت اکسیژن محلول بیش Oconnor and Dobbinsهوادهی 

میلی گرم بر لیتر است کمی  15/9مشاهداتی و دچار بیش برآورد شده است. در کیلومتر اول شبیه سازي اکسیژن محلول مساوي

باشد و میلی گرم بر لیتر می 16/9باشد ولی در کیلومتر دوم اکسیژن محلول شبیه سازي مساويهاي مشاهداتی می بیش از داده

گرم بر لیتر است، اما در کیلومترهاي سوم  و چهارم اختالف بین اکسیژن  میلی -066/0مشاهداتی در حدود اختالفش با داده هاي

گرم بر لیتر است. که این  میلی -26/0و  -15/0میلی گرم بر لیتر  و مشاهداتی در حدود  22/9، 19/9محلول شبیه سازي که مساوي 

هاي انتهایی است. همچنین نتایج حل  ن محلول و داده هاي مشاهداتی در بازهنشان از دور  شدن شبیه سازي تغییرات غلظت اکسیژ

هاي مشاهداتی داشته است. پس می توان روش عددي برآورد ها بعدي برآورد کمتري از داده فلپس در تمام بازه -تحلیلی استریتر

ین می توان گفت که روش حل عددي در بهتري نسبت به روش تحلیلی در شبیه سازي غلظت اکسیژن محلول داشته است. و همچن

  بازه هاي میانی(دوم و سوم) شبیه سازي بهتري از اکسیژن محلول نسبت به داده هاي مشاهداتی داشته است.
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 هاي مشاهداتی با استفاده از ضریب هوادهی و روش تحلیلی در مقابل داده Lax&Wendroff مقایسه نتایج حل عددي 32-5شکل

Oconnor and Dobbins  

با ضریب هاي  هوادهی  Lax&Wendroff توان گفت، که در حل عددي  ) می32-5)و (30-5)،(29-5هاي(با توجه به شکل

Oconnor and Dobbins، Duram-Langbein  ، Bolton هاي  نتایج شبیه سازي تغییرات غلظت اکسیژن محلول در مقابل داده

در شبیه سازي اکسیژن محلول در مقابل  Lang) ضریب هوادهی 31-5بوده ولی با توجه به شکل(مشاهداتی تقریباً شبیه به هم 

عملکرد متفاوتی نسبت به سه ضریب هوادهی دیگر دارد. یعنی عملکرد و  Lax&Wendroff هاي مشاهداتی با حل عددي  داده

  شبیه  به هم است Lax&Wendroff حساسیت این سه ضریب هوادهی در روش عددي

هاي مشاهداتی با استفاده از پارامترهاي مقایسه نتایج حل عددي و روش تحلیلی در مقابل داده 5-6
  1390براي فصل تابستان آماري

هاي مشاهداتی از  چهار پارامتر آماري استفاده می هاي حل عددي در مقابل دادهمعموالً براي مقایسه میان نتایج حل تحلیلی وروش

) و درصد خطاي RMSE)، مجذور متوسط مربعات خطا(MAE)، متوسط خطاي مطلق(R2یب همبستگی(شود که عبارتند از: ضر

  ) ارائه شده است.3-5نتایج بدست آمده از آنالیز آماري در جدول ( .ERRORمتوسط

  

 هاي مشاهداتیهاي عددي در مقابل دادهو روش پارامترهاي آماري روش تحلیلی 3-5جدول 

 پارامتر آماري
 %RMSE MAE  R2 ERROR هوادهیضریب  مدل
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Streeter-Phelps 

Bolton 0/79 0/58 0/54 6/43 

Duram 1/36 1/11 0/39 12/13 
Lang 1/44 1/56 0/44 12/77 

Occonor 0/66 0/56 0/47 6/13 

FTCS 

Bolton 0/11 0/1 0/93 1/05 

Duram 0/13 0/08 0/64 0/83 
Lang 0/16 0/11 0/66 1/21 

Occonor 0/121 0/11 0/92 1/15 

LAX& Wendroff 

Bolton 0/13 0/09 0/76 0/96 
Duram 0/14 0/09 0/82 1/02 
Lang 0/53 0/47 0/88 5/13 

Occonor 0/12 0/09 0/87 0/95 

QUICKEST 

Bolton 0/57 0/5 0/74 5/48 
Duram 0/75 0/62 0/79 6/77 
Lang 0/77 0/64 0/76 6/96 

Occonor 0/56 0/49 0/73 5/41 

Upstream 

Bolton 0/06 0/05 0/91 0/52 
Duram 0/19 0/17 0/86 1/85 
Lang 0/22 0/19 0/81 2/12 

Occonor 0/07 0/06 0/88 0/59 
  

  صورت زیر است که: )، و نتایج  بدست آمده از پارامترهاي آماري به3-5با توجه به جدول(

داراي کمترین پارامترهاي متوسط خطاي مطلق، مجذور متوسط  Occonorهوادهیفلپس با ضریب  -در حل تحلیلی استریتر

داراي بیشترین  Lang و ضریب هوادهی  13/6و  66/0، 56/0مربعات خطا و درصد خطاي متوسط با مقادیري به ترتیب مساوي 

فلپس با ضریب  -ا حل تحلیلی استریتر،می باشد. لذ77/12و  44/1، 11/1مقدار از پارامترهاي آماري ذکر شده که به ترتیب مساوي 

داراي کمترین میزان دقت در Langفلپس با ضریب هوادهی -داراي بیشترین میزان دقت و حل تحلیلی استریتر Occonorهوادهی 

ه فلپس دقت کمی در شبی -باشد. اما به طور کلی روش تحلیلی استریترشبیه سازي تغیییرات اکسیژن محلول در رودخانه پسیخان می

  سازي تغییرات اکسیژن محلول در رودخانه پسیخان در بازه مورد نظر و ضرایب هوادهی بکار رفته دارد. 

نسبت به دیگر ضرایب هوادهی  در این روش داراي بیشترین دقت است، چون  Boltonبا ضریب هوادهی  FTCSروش عددي 

داراي  Duramباشد. ضریب هوادهیمی 11/0و 93/0برابر پارامترهاي آماري ضریب همبستگی و متوسط خطاي مطلق آن به ترتیب 

باشد. و ضریب هوادهی می 05/1و  08/0کمترین درصد خطاي متوسط،، مجذور متوسط مربعات خطا،  که به ترتیب مساوي 

Lang  11/0با دارا بودن بیشترین متوسط خطاي مطلق، مجذور متوسط مربعات خطا و درصد خطاي متوسط که به ترتیب مساوي ،
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داریدقت نسبتاً خوبی در شبیه سازي  FTCS توان گفت روش عدديداراي کمترین دقت در این روش است. ولی می 21/1و  16/0

  تغییرات اکسیژن محلول در رودخانه پسیخان در بازه مورد نظر دارد.

وش داراي دقت بهتري نسبت به دیگر ضرایب هوادهی در این ر  Occonorبا ضریب هوادهی  Lax & Wendroffروش عددي 

باشد، چون پارامترهاي آماري مجذور متوسط مربعات خطا، درصد خطاي متوسط و متوسط خطاي مطلق آن براي ضریب می

با دارا بودن بیشترین مقادیر براي مجذور Lang باشد. اما ضریب هوادهیمی 12/0و  95/0، 09/0به ترتیب برابر Occonor هوادهی

داراي دقت کمتري در  53/0و 13/5، 47/0د خطاي متوسط و متوسط خطاي مطلق که به ترتیب مساوي متوسط مربعات خطا، درص

  ي مورد نظر است. سازي تغییرات اکسیژن محلول در رودخانه پسیخان در بازهشبیه

 داراي دقت بیشتري درشبیه سازي تغییرات اکسیژن  نسبت به دیگرOcconorبا ضریب هوادهی  QUICKESTروش عددي 

ضرایب هوادهی در این روش است. چون پارامترهاي آماري مجذور متوسط مربعات خطا، درصد خطاي متوسط و متوسط خطاي 

با دارا بودن بیشترین مقادیر براي مجذور متوسط  Langباشد. ولی ضریب هوادهی می 49/0و  41/5، 56/0مطلق آن  به ترتیب برابر

- داراي کمترین دقت در شبیه 64/0و  96/6، 77/0خطاي مطلق که به ترتیب مساوي مربعات خطا، درصد خطاي متوسط و متوسط 

  سازي اکسیژن محلول در رودخانه مورد نظر است.

به دلیل اینکه داراي کمترین مقدار براي مجذور متوسط مربعات خطا، درصد  Boltonبا ضریب هوادهی  Upstreamروش عددي 

باشد داراي بیشترین دقت در می 91/0و  05/0، 06/0،52/0رین ضریب همبستگی آن خطاي متوسط ، متوسط خطاي مطلق و بیشت

ي مورد نظر نسبت به دیگر ضرایب هوادهی در این روش عددي است. سازي اکسیژن محلول براي رودخانه پسیخان در بازهشبیه

درصد خطاي متوسط ، متوسط خطاي با دارا بودن بیشترین مقدار برایمجذور متوسط مربعات خطا، Lang ولی ضریب هوادهی

  داراي کمترین دقت در شبیه سازي اکسیژن محلول در رودخانه مورد نظر در این روش عددي است. 19/0و  12/2، 22/0مطلق 

داراي بیشترین دقت از  Boltonبا ضریب هوادهی  FTCSتوان گفت که: روش عددي ) و به طور کلی می3-5با توجه به جدول ( 

باشد. با در بین سایر ضرایب هوادهی در کل روش عددي موجود در جدول را دارا می 93/0نظر ضریب همبستگی که مساوي 

هاي عددي و ضریب ، نسبت به روش Boltonبا ضریب هوادهی  Upstreamتوجه به پارامترهاي آماري مختلف، روش عددي 

باشد، چون داراي کمترین مقدار براي سازي اکسیژن محلول در رودخانه پسیخان میقت در شبیههوادهی دیگر داراي بیشترین د

و متوسط خطاي مطلق که مساوي با  52/0، درصد خطاي متوسط  که مساوي با 06/0مجذور متوسط مربعات خطاي که مساوي با 

هاي مشاهداتی نیز تطابق خوبی با داده Occonorبی با ضریب هوادهی روش تجر Upstreamباشد. البته روش عددي ، دارا می05/0
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با  QUICKESTشود. روش عددي مشاهده می Boltonو روش تجربیOcconorدارد و اختالف بسیار ناچیزي میان نتایج روش 

باشد.در مجموع از بین ضرایب داراي کمترین دقت در شبیه سازي اکسیژن محلول در رودخانه پسیخان میLangضریب هوادهی

لذا  . اندبدترین عملکرد را در روش هاي عددي و تحلیلی داشتهLang بهترینو ضریب هوادهی Bolton هوادهی، ضریب هوادهی

سازي تغییرات فلپس از دقت بهتري در شبیه-هاي عددي نسبت به روش تحلیلی استریترمی توان نتیجه گرفت که همه روش

 تند. اکسیژن محلول در رودخانه پسیخان برخوردار هس

 - محاسبه فاصله بحرانی و زمان بحرانی حداقل غلظت اکسیژن محلول توسط رابطه استریتر 5-7
  1390براي فصل تابستان فلپس

ها توسط پژوهشگران پیشنهاد شده است، که یکی از هاي مختلفی جهت محاسبه روند اکسیژن محلول در رودخانهروش

کیلومتر در نظر گرفته  4باشد. با توجه به بازه مورد مطالعه در تحقیق حاضر که طول آن فلپس می -پرکاربردترین آنها روش استریتر

هاي عددي به دلیل استفاده از پارامترهاي فراوان و شرایط مرزي و اولیه رودخانه، اکسیژن محلول در شد، مشخص شد که روش

ترین ییرات غلظت اکسیژن محلول در طول رودخانه، پایینسازي کردند. اما با توجه به منحنی تغرودخانه پسیخان را بخوبی شبیه

باشد و بیشتر از بقیه نقاط مورد ترین کیفیت آب از نظر متغیر اکسیژن محلول مینقطه در منحنی افت اکسیژن، که معرف بحرانی

توان ن نقطه بحرانی را میفلپس، زمان رسیدن، فاصله و غلظت اکسیژن محلول آ -گیرد که بوسیله معادالت استریترتوجه قرار می

پارامتر اکسیژن خواهی بیولوژیکی،  4فلپس با در نظر گرفتن  -مشخص کرد. البته ذکر این نکته ضروري است که روش استریتر

توان ) بدترین حالت ممکن را رودخانه از لحاظ کیفیت را میDOcضریب هوادهی، ضریب زوال و غلظت اشباع اکسیژن محلول(

-سازي را تا جایی ادامه میحقیقت این روش غلظت اشباع اکسیژن محلول را در بهترین حالت فرض کرده و شبیهترسیم کرد. در 

  اند.روش برآورد ضریب هوادهی، نقاط بحرانی محاسبه شده 4) با استفاده از 4-5دهد که به بهترین حالت ممکن برسد. در جدول (

  ی اکسیژن محلولپارامترهاي زمان، فاصله و غلظت بحران 4-5جدول 

 ka(1/day) DOc(mg/l) tc(day) tc(hr) Distance(km) ضریب هوادهی

Oconnor-Dobbins 20/68 7/57 0/106 2/56 3/131 

Duram-Langbein 5/68 6/12 0/231 5/54 6/778 

Bolton 19/53 7/53 0/111 2/65 3/248 

Lang 4/68 4/79 0/257 6/15 7/525 

  

  فلپس نقاط بحرانی براي هر یک از ضرایب هوادهی عبارتنداز: -)، و با استفاده از رابطه استریتر4-5با توجه به جدول(
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کیلومتر و مدت زمان  13/3حداقل غلظت اکسیژن محلول پس از طی مسافتی برابر  Oconnor- Dobbinsبر اساس ضریب هوادهی 

-Duramرسد. براساس ضریب هوادهی میلی گرم در لیتر می 57/7ساعت به نقطه بحرانی با غلظت اکسیژن محلول  56/2

Langbein 5/54کیلومتر و مدت زمان   78/6فلپس، حداقل غلظت اکسیژن محلول پس از طی مسافتی برابر -در رابطه استریتر 

فلپس حداقل -در رابطه استریتر Boltonبر اساس ضریب هوادهی  .رسدمیلی گرم در لیتر می 6/12ساعت به نقطه بحرانی با غلظت 

میلی گرم  53/7ساعت به نقطه بحرانی با غلظت  2/65کیلومتر و مدت زمان 3/25غلظت اکسیژن محلول پس از طی مسافتی برابر 

فلپس، حداقل غلظت اکسیژن محلول پس از طی مسافتی برابر -در رابطه استریترLangی رسد. بر اساس ضریب هوادهی در لیتر م

)، ضریب 4-5رسد با توجه به جدول (میلی گرم در لیتر می 4/79ساعت به نقطه بحرانی با غلظت  15/6کیلومتر و مدت زمان  53/7

نقاط بحرانی را که براي رودخانه پسیخان تخمین می  فلپس-ته در رابطه استریتربه کار رف  Boltonو  Oconnor-Dobbinsهوادهی 

بیشترین مقدار را براي  Oconnor-Dobbinsکمترین و ضریب هوادهی  Langد. ضریب هوادهی برآورد کرده انزنند، تقریباً برابر 

  فلپس برآورد کرده اند.-غلظت بحرانی اکسیژن محلول با استفاده از رابطه استریتر
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رودخانه  هاي مشاهداتیفلپس در مقابل داده - مقایسه نتایج حل عددي و روش تحلیلی استریتر 5-8
  1391دیناچال در شهریورماه 

  هاي مشاهداتی و روش تحلیلی در مقابل داده FTCS روش عددي 1- 5-8
) 33-5( در شکل  Boltonو  ضریب هوادهی  FTCS  روند تغییرات شبیه سازي غلظت اکسیژن محلول با استفاده از حل عددي

 بازه هایی مشاهداتی است. در مقطع دوم از انجام، و مشخص شد که روند شبیه سازي  تغییرات غلظت اکسیژن محلول کمتر از داده

هاي مشاهداتی است و اختالف بین آنها در  گرم بر لیتر که نزدیک دادهمیلی 75/6مورد مطالعه شبیه سازي اکسیژن محلول برابر با 

گرم بر میلی 75/6باشد ولی در مقطع سوم اختالف بین اکسیژن محلول شبیه سازي که مساوي با میلی گرم در لیتر می 15/0حدود 

-فلپس نشان می -همچنین نتایج حل تحلیلی استریتر. گرم بر لیتر رسیده است میلی 25/0مشاهداتی بیشتر شده و به لیتر با داده هاي 

هاي مشاهداتی هاي مشاهداتی دارد، ولی در مقطع بعدي برآوردي کمتري از دادهدهد که تا مقطع دوم تطابق نسبتا خوبی با داده

  دارد.

  

   ، دیناچالBolton هاي مشاهداتی با استفاده از ضریب هوادهی وش تحلیلی در مقابل دادهو ر FTCS  نتایج حل عددي 33-5شکل

و  FTCS شود روند تغییرات شبیه سازي غلظت اکسیژن محلول با استفاده از حل عددي) مشاهده می34-5( همانطور که در شکل

لظت اکسیژن محلول در مقاطع دوم و سوم . روند شبیه سازي تغییرات غه استانجام شد Duram-Langbeinضریب هوادهی 

ها برآوردي کمتري  دهد که در کل بازهفلپس نشان می -میلی گرم بر لیتر است. نتایج حل تحلیلی استریتر 85/6 و  91/6مساوي با 

  هاي مشاهداتی داشته است.از داده
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-Duram هاي مشاهداتی با استفاده از ضریب هوادهی و روش تحلیلی در مقابل داده FTCS  مقایسه نتایج حل عددي 34-5شکل

Langbeinدیناچال ،  

نشان  Langو ضریب هوادهی  FTCS  )، روند تغییرات شبیه سازي غلظت اکسیژن محلول با استفاده از حل عددي35-5( شکل

باشد که میلی گرم بر لیتر  می 91/6ت غلظت اکسیژن محلول مساوي سازي تغییرادهد. در کیلومتر دوم از بازه مورد مطالعه شبیهمی

هاي برآوردي کمتري  دهد که در کل بازهفلپس نشان می -نتایج حل تحلیلی استریتر .باشدهاي مشاهداتی می کمی نزدیک به داده

  هاي مشاهداتی دارد.از داده

  

  Lang هاي مشاهداتی با استفاده از ضریب هوادهی و روش تحلیلی در مقابل داده FTCS مقایسه نتایج حل عددي 35-5شکل
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و  FTCS شود روند تغییرات شبیه سازي غلظت اکسیژن محلول با استفاده از حل عددي) مشاهده می36-5( همانطور که در شکل

غلظت اکسیژن محلول کمتر از  مشخص شد که روند شبیه سازي  تغییرات انجام و Oconnor and Dobbinsضریب هوادهی 

میلی گرم بر لیتر  8/6هاي مشاهداتی است. با توجه به شکل در یک کیلومتر ابتدایی شبیه سازي اکسیژن محلول که مساوي داده

میلی گرم در لیتر است. ولی در کیلومتر دوم اختالف  1/0هاي مشاهداتی و اختالف بین آنها در حدود  است، کمی نزدیک به داده

 2/0 میلی گرم بر لیتر است، با داده هاي مشاهداتی بیشتر شده و در حدود 9/6اکسیژن محلول شبیه سازي که مساوي با  بین

دهد که تا کیلومتر اول تطابق نسبتا خوبی با نتایج حل فلپس نشان می -گرم بر لیتر است. همچنین نتایج حل تحلیلی استریتر میلی

  هاي مشاهداتی دارد.برآورد کمتري از داده هاي بعدي عددي دارند ولی در بازه

  

 Oconnor هاي مشاهداتی با استفاده از ضریب هوادهی و روش تحلیلی در مقابل داده FTCS مقایسه نتایج حل عددي 36-5شکل

and Dobbinsدیناچال ، 

 و  Oconnor and Dobbinsبا ضریب هاي  FTCS  توان گفت، که در حل عددي )  می36-5و () 33-5هاي(با توجه به شکل

Bolton ) با ضریب هاي 34-5) و (35-5و همچنین شکل هاي (Lang و Duram-Langbein    نتایج شبیه سازي تغییرات غلظت

هاي مشاهداتی تقریباً شبیه به هم است یعنی عملکرد و حساسیت این دو ضریب هوادهی در روش  اکسیژن محلول در مقابل داده

  هم بوده است.  شبیه  به FTCS عددي
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 هاي مشاهداتی و روش تحلیلی در مقابل داده QUICKEST روش عددي  2- 5-8
 شود روند تغییرات شبیه سازي غلظت اکسیژن محلول با استفاده از حل عددي) مشاهده می37-5( همانطور که در شکل

QUICKEST و ضریب هوادهیBolton  انجام و مشخص شد که روند شبیه سازي  تغییرات غلظت اکسیژن محلول بیش تر از

 1/7هایی مشاهداتی و دچار بیش برآورد شده است. با توجه به شکل در کیلومتر اول شبیه سازي اکسیژن محلول که مساوي  داده

باشد. میلی گرم در لیتر می -15/0آنها حدودهاي مشاهداتی است و اختالف بین  باشد، کمی بیش از دادهمیلی گرم برلیتر می

میلی گرم بر لیتر است با داده هاي مشاهداتی کمی کمتر از کیلومتر  4/7 درکیلومتر دوم اختالف بین اکسیژن محلول شبیه سازي که

متر اول تطابق نسبتا فلپس نشان در کیلو -باشد. همچنین نتایج حل تحلیلی استریترگرم بر لیتر می میلی -25/0اول است و در حدود

هاي بعدي مقادیر  اند و نسبت به حل عددي شبیه سازي بهتري انجام داده است ولی در بازهخوبی با نتایج حل عددي داشته

هاي مشاهداتی داشته است. بعبارت دیگر روش عددي در بازه هاي پایانی و روش تحلیلی در بازه برآوردي کمتري نسبت به داده

  اند.ه سازي بهتري از تغییرات غلظت اکسیژن محلول از خود نشان دادههاي ابتدایی شبی

  

هاي مشاهداتی با استفاده از ضریب  و روش تحلیلی در مقابل داده QUICKEST مقایسه نتایج حل عددي 37-5شکل

  ، دیناچال Boltonهوادهی

و  QUICKEST اکسیژن محلول با استفاده از حل عدديشود روند تغییرات شبیه سازي غلظت )، مشاهده می38-5( با توجه به شکل

هاي  انجام و مشخص شد که روند شبیه سازي  تغییرات غلظت اکسیژن محلول بیش تر  از داده Duram-Langbeinضریب هوادهی 

اتی و مساوي با هاي مشاهد مشاهداتی است. با توجه به این شکل در  کیلومتر اول بازه شبیه سازي اکسیژن محلول کمی بیش از داده
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میلی گرم در لیتر است. در کیلومتر دوم اختالف بین  -9/0اي مشاهداتی در حدود باشد و اختالفش با دادهمیلی گرم بر لیتر می 8/7

گرم بر لیتر  میلی -4/0میلی گرم بر لیتر است با داده هاي مشاهداتی در حدود  5/7اکسیژن محلول شبیه سازي شده که مساوي 

فلپس در تمام بازه ها مقدار کمتري براي تغییرات اکسیژن محلول شبیه سازي کرده  -همچنین نتایج حل تحلیلی استریتراست. 

است. به بیان دیگر روش عددي در بازه هاي پایانی شبیه سازي بهتري نسبت به روش تحلیلی از تغییرات غلظت اکسیژن محلول 

  داشته است.

  

هاي مشاهداتی با استفاده از ضریب  و روش تحلیلی در مقابل داده QUICKEST يمقایسه نتایج حل عدد 38-5شکل

  ، دیناچال Duram-Langbeinهوادهی

 Langو ضریب هوادهی QUICKEST ) روند تغییرات شبیه سازي غلظت اکسیژن محلول با استفاده از حل عددي39-5( در شکل

هاي مشاهداتی است. با توجه  غلظت اکسیژن محلول بیش تر  از داده شود و مشخص شد که روند شبیه سازي  تغییراتمشاهده می

میلی  97/7هاي مشاهداتی و مساوي با  به این شکل در یک کیلومتر بازه ي ابتدایی شبیه سازي اکسیژن محلول کمی بیش از داده

شاهداتی کمی کمتر از کیلومتر اول گرم بر لیتر است ولی در کیلومتر دوم اختالف بین اکسیژن محلول شبیه سازي با داده هاي م

فلپس در تمام بازه ها مقدار کمتري براي اکسیژن  -میلی گرم بر لیتر رسیده است. همچنین حل تحلیلی استریتر 57/7شده و به

محلول شبیه سازي کرده است. روش عددي در بازه هاي پایانی شبیه سازي بهتري نسبت به روش تحلیلی از غلظت اکسیژن محلول 

  شته است.دا
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 هاي مشاهداتی با استفاده از ضریب هوادهی و روش تحلیلی در مقابل داده QUICKEST مقایسه نتایج حل عددي 39-5شکل

Langدیناچال ،   

 شود روند تغییرات شبیه سازي غلظت اکسیژن محلول با استفاده از حل عددي) مشاهده می40-5( همانطور که در شکل

QUICKEST و  ضریب هوادهیOconnor and Dobbins  انجام و مشخص شد که روند شبیه سازي تغییرات غلظت اکسیژن

میلی  6/7هاي مشاهداتی است. با توجه به این شکل در کیلومتر اول شبیه سازي اکسیژن محلول مساوي با  محلول بیش تر از داده

باشد ولی در میلی گرم در لیتر می -7/0ا حدود هاي مشاهداتی است و اختالف بین آنه گرم بر لیتر است که کمی بیش از داده

هاي مشاهداتی کمی کمتر از میلی گرم بر لیتر است با داده 65/7 کیلومتر دوم اختالف بین اکسیژن محلول شبیه سازي که مساوي

ه در اوایل کیلومتر دهد کفلپس نشان می -گرم بر لیتر است. همچنین نتایج حل تحلیلی استریتر میلی -55/0کیلومتر اول و حدود  

هاي بعدي  مقادیر کمتري براي اول توانسته نزدیک به داده هاي مشاهداتی تغییرات اکسیژن محلول را شبیه سازي کند، ولی در بازه

اکسیژن محلول شبیه سازي کرده است. پس روش عددي در بازه هاي پایانی شبیه سازي بهتري نسبت به روش تحلیلی از غلظت 

  داشته است. اکسیژن محلول
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 هاي مشاهداتی با استفاده از ضریب هوادهی و روش تحلیلی در مقابل داده QUICKEST مقایسه نتایج حل عددي 40-5شکل

Oconnor and Dobbinsدیناچال ،  

  و  Oconnor and Dobbinsبا ضریب هاي QUICKEST توان گفت، که در حل عددي )می40-5) و (37-5هاي(با توجه به شکل

Bolton ) با ضریب هاي 38-5) و (39-5و همچنین شکل هاي (Lang و Duram-Langbein  نتایج شبیه سازي تغییرات غلظت

هاي مشاهداتی تقریباً شبیه به هم است یعنی عملکرد و حساسیت این دو ضریب هوادهی در روش  اکسیژن محلول در مقابل داده

  شبیه  به هم است.  QUICKEST عددي

  هاي مشاهداتی و روش تحلیلی در مقابل دادهUpstream  عدديروش  3- 5-8
و ضریب هوادهی Upstream )، روند تغییرات شبیه سازي غلظت اکسیژن محلول با استفاده از حل عددي41-5( با توجه به شکل

Bolton اهداتی است. درهاي مش انجام و مشخص شد که روند شبیه سازي  تغییرات غلظت اکسیژن محلول تقریباً نزدیک داده 

میلی گرم بر لیتر است که اختالف بسیار کمی با  85/6ي مورد مطالعه شبیه سازي اکسیژن محلول مساوي کیلومتر اول از بازه

باشد. در کیلومتر دوم اختالف اکسیژن محلول میلی گرم در لیتر می 05/0هاي مشاهداتی دارد و اختالف آنها فقط در حدود  داده

باشد. گرم بر لیتر می میلی 05/0میلی گرم بر لیتر است مقدار کمی و در حدود  15/7داده هاي مشاهداتی که مساوي شبیه سازي با 

هاي  دهد که شبیه سازي ضعیف تري نسبت به حل عددي دارد و در کل بازهفلپس نشان می -همچنین نتایج حل تحلیلی استریتر

  ها مشاهداتی داشته است.برآورد کمتري از داده
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، Bolton هاي مشاهداتی با استفاده از ضریب هوادهی و روش تحلیلی در مقابل دادهUpstream مقایسه نتایج حل عددي 41-5شکل

  دیناچال

 شود روند تغییرات شبیه سازي غلظت اکسیژن محلول با استفاده از حل عددي) مشاهده می42-5( همانطور که در شکل

Upstream و ضریب هوادهیDuram-Langbein  انجام و مشخص شد که روند شبیه سازي  تغییرات غلظت اکسیژن محلول کمی

هاي مشاهداتی و دچار بیش برآورد خیلی کمی شده است. با توجه به شکل در کیلومتر اول شبیه سازي تغییرات  بیش تر از داده

میلی گرم بر لیتراست ولی در کیلومتر دوم  -03/0ساوي هاي مشاهداتی  و م غلظت اکسیژن محلول  مقدار بسیار کمی بیش از داده

میلی گرم بر لیتر با داده هاي مشاهداتی کمی بیش از کیلومتر اول و در  2/7 اختالف بین اکسیژن محلول شبیه سازي که مساوي

ها برآورد کمتري از  هدهد که در کل بازفلپس نشان می -گرم بر لیتر است. همچنین نتایج حل تحلیلی استریتر میلی -1/0حدود 

  هاي مشاهداتی داشته و نسبت به روش عددي شبیه سازي ضعیف تري از تغییرات غلظت اکسیژن محلول داردداده
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 هاي مشاهداتی با استفاده از ضریب هوادهی و روش تحلیلی در مقابل داده Upstream  مقایسه نتایج حل عددي 42-5شکل

Duram-Langbeinدیناچال ،  

نشان  Langو  ضریب هوادهی  Upstream )، روند تغییرات شبیه سازي غلظت اکسیژن محلول با استفاده از حل عددي43-5( شکل

هاي مشاهداتی است. در کیلومتر اول  دهد و مشخص شد که روند شبیه سازي  تغییرات غلظت اکسیژن محلول بیش تر از دادهمی

میلی گرم بر لیتر است ولی در  7 هاي مشاهداتی و مساوي ی بیش از دادهشبیه سازي تغییرات غلظت اکسیژن محلول مقدار کم

میلی گرم بر لیتر با داده هاي مشاهداتی کمی کمتر از  15/7کیلومتر دوم اختالف بین اکسیژن محلول شبیه سازي که مساوي 

ها برآورد  دهد که در کل بازهپس نشان میفل -باشد. نتایج حل تحلیلی استریترگرم بر لیتر می میلی -05/0کیلومتر اول و در حدود 

  هاي مشاهداتی داشته و نسبت به روش عددي شبیه سازي ضعیف تري از تغییرات غلظت اکسیژن محلول دارد. کمتري از داده
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، Langهاي مشاهداتی با استفاده از ضریب هوادهی و روش تحلیلی در مقابل داده Upstream  مقایسه نتایج  حل عددي 43-5شکل

  دیناچال

 Oconnorو ضریب هوادهی Upstream ) روند تغییرات شبیه سازي غلظت اکسیژن محلول با استفاده از حل عددي44-5( در شکل

and Dobbins هاي مشاهداتی است. در  شود و که روند شبیه سازي تغییرات غلظت اکسیژن محلول نزدیک دادهمشاهده می

ها در حدود هاي مشاهداتی دارد و اختالف بین آن با اختالف کمی با داده 85/6 حلول که مساويکیلومتر اول شبیه سازي اکسیژن م

میلی گرم بر لیتر با داده   7 میلی گرم در لیتر است ولی در کیلومتر دوم اختالف بین اکسیژن محلول شبیه سازي که مساوي 05/0

فلپس شبیه سازي ضعیف  -باشد. همچنین حل تحلیلی استریترمی گرم بر لیتر میلی 1/0 هاي مشاهداتی مقدار کمی است و حدود

  هاي مشاهداتی از خود نشان داده است.ها  برآورد کمتري از داده تري نسبت به حل عددي داشته و در کل بازه
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 ادهیهاي مشاهداتی با استفاده از ضریب هو و روش تحلیلی در مقابل داده Upstream مقایسه نتایج حل عددي 44-5شکل

Oconnor  ،and Dobbins دیناچال،  

 و  Oconnor and Dobbinsبا ضریب هاي  Upstream توان گفت، که در حل عددي )  می41-5) و(44-5هاي(با توجه به شکل

Bolton ) با ضریب هاي 42-5) و (43-5و همچنین شکل هاي (Lang و Duram-Langbein  نتایج شبیه سازي تغییرات غلظت

هاي مشاهداتی تقریباً شبیه به هم است یعنی عملکرد و حساسیت این دو ضریب هوادهی در روش  اکسیژن محلول در مقابل داده

  شبیه  به هم است. Upstream عددي 

  هاي مشاهداتی و روش تحلیلی در مقابل داده Lax&Wendroff  روش عددي  4- 5-8
 شود روند تغییرات شبیه سازي غلظت اکسیژن محلول با استفاده از حل عددي) مشاهده می45-5( شکلهمانطور که در 

Lax&Wendroff  و ضریب هوادهیBolton هاي  انجام و مشخص شد که روند شبیه سازي  غلظت اکسیژن محلول بیشتر از داده

میلی  12/7 شبیه سازي اکسیژن محلول که مساويمتر اول مشاهداتی و دچار بیش برآورد شده است. با توجه به این شکل در کیلو

باشد  ولی در میلی گرم در لیتر می -22/0هاي مشاهداتی است و اختالف آنها در حدود  گرم بر لیتر است کمی بیش از داده

میلی گرم بر لیتر است با داده هاي مشاهداتی کمی کمتر از  14/7 کیلومتر دوم اختالف بین اکسیژن محلول شبیه سازي که مساوي

هاي بعدي برآورد کمتري از  فلپس در تمام بازه -باشد. نتایج حل تحلیلی استریترگرم بر لیتر می میلی -04/0کیلومتر اول و در حدود

سازي بهتري از تغییرات اکسیژن هاي مشاهداتی داشته است. می توان گفت که روش حل عددي در بازه میانی(دوم) شبیه داده

  محلول نسبت به داده هاي مشاهداتی داشته است.
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 هاي مشاهداتی با استفاده از ضریب هوادهی و روش تحلیلی در مقابل داده Lax&Wendroff مقایسه نتایج حل عددي 45-5شکل

Boltonدیناچال ،  

و ضریب  Lax&Wendroff محلول با استفاده از حل عددي )، روند تغییرات شبیه سازي غلظت اکسیژن46-5( با توجه به شکل

هاي  انجام و مشخص شد که روند شبیه سازي  تغییرات غلظت اکسیژن محلول کمی بیش تر از داده Duram-Langbeinهوادهی 

ی بیش از مشاهداتی و دچار بیش برآورد کمی شده است. در  کیلومتر اول شبیه سازي تغییرات غلظت اکسیژن محلول  مقدار کم

میلی گرم بر لیتر است ولی در کیلومتر دوم اختالف بین اکسیژن محلول شبیه سازي با داده هاي  9/6هاي مشاهداتی و مساوي داده

باشد. همچنین نتایج حل میلی گرم بر لیتر می 1/7 سازي مساويمشاهداتی کمی کمتر از کیلومتر اول است و مقدار اکسیژن شبیه

هاي مشاهداتی داشته و نسبت به روش عددي شبیه سازي ضعیف تري ها برآورد کمتري از داده پس در کل بازهفل -تحلیلی استریتر

  از غلظت اکسیژن محلول دارد. پس می توان گفت روش عددي در کیلومتر دوم شبیه سازي نزدیکی انجام داده است.
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 هاي مشاهداتی با استفاده از ضریب هوادهی و روش تحلیلی در مقابل داده Lax&Wendroff مقایسه نتایج حل عددي  46-5شکل

Duram-Langbein  

 شود روند تغییرات شبیه سازي غلظت اکسیژن محلول با استفاده از حل عددي ) مشاهده می47-5( همانطور که در شکل

Lax&Wendroff  و ضریب هوادهیLang یرات غلظت اکسیژن محلول کمتر از انجام و مشخص شد که روند شبیه سازي  تغی

میلی گرم بر لیتر است تا  35/8هاي مشاهداتی است. در کیلومتر اول شبیه سازي تغییرات غلظت اکسیژن محلول که مساوي داده

باشد ولی در کیلومتر دوم اختالف میلی گرم در لیتر می 64/0ها درحدود هاي مشاهداتی و اختالف آن حدودي نزدیک داده

گرم بر  میلی 7/0میلی گرم بر لیتر است  با داده هاي مشاهداتی بیشتر شده و درحدود  39/8محلول شبیه سازي که مساوي اکسیژن

اند دهد که تا بازه اول تطابق بهتري نسبت به نتایج حل عددي داشتهفلپس نشان می -باشد. همچنین نتایج حل تحلیلی استریترلیتر می

 هاي مشاهداتی از خود نشان داده است.دي کمتري از دادههاي بعدي برآور ولی در بازه
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 هاي مشاهداتی با استفاده از ضریب هوادهی و روش تحلیلی در مقابل داده Lax&Wendroff مقایسه نتایج حل عددي 47-5شکل

Langدیناچال ،  

و ضریب  Lax&Wendroff عددي )، روند تغییرات شبیه سازي غلظت اکسیژن محلول با استفاده از حل48-5با توجه به شکل (

هاي  انجام و مشخص شد که روند شبیه سازي  تغییرات غلظت اکسیژن محلول بیش تر از داده Oconnor and Dobbinsهوادهی 

میلی گرم بر لیتر است کمی  97/6 مشاهداتی و دچار بیش برآورد شده است. در کیلومتر اول شبیه سازي اکسیژن محلول مساوي

باشد و میلی گرم بر لیتر می 16/7 باشد ولی در کیلومتر دوم اکسیژن محلول شبیه سازي مساوياي مشاهداتی میه بیش از داده

ها  فلپس در تمام بازه -گرم بر لیتر است، همچنین نتایج حل تحلیلی استریتر میلی -06/0اختالفش با داده هاي مشاهداتی در حدود

داشته است. پس می توان روش عددي برآورد بهتري نسبت به روش تحلیلی در شبیه هاي مشاهداتی بعدي برآورد کمتري از داده

سازي غلظت اکسیژن محلول داشته است. و همچنین می توان گفت که روش حل عددي در بازه هاي میانی(دوم و سوم) شبیه 

  سازي بهتري از اکسیژن محلول نسبت به داده هاي مشاهداتی داشته است.
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 هاي مشاهداتی با استفاده از ضریب هوادهی و روش تحلیلی در مقابل داده Lax&Wendroff نتایج حل عدديمقایسه  48-5شکل

Oconnor and Dobbinsدیناچال ،  

با ضریب هاي  هوادهی  Lax&Wendroff توان گفت، که در حل عددي  ) می48-5)و (46-5)،(45-5هاي(با توجه به شکل

Oconnor and Dobbins، Duram-Langbein  ، Bolton هاي  نتایج شبیه سازي تغییرات غلظت اکسیژن محلول در مقابل داده

در شبیه سازي اکسیژن محلول در مقابل  Lang) ضریب هوادهی 47-5مشاهداتی تقریباً شبیه به هم بوده ولی با توجه به شکل(

بت به سه ضریب هوادهی دیگر دارد. یعنی عملکرد و عملکرد متفاوتی نس Lax&Wendroff هاي مشاهداتی با حل عددي  داده

  .شبیه  به هم است Lax&Wendroff حساسیت این سه ضریب هوادهی در روش عددي
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 رودخانه پسیخان جمع بندي نتایج 5- 5-8
  با توجه به نتایج آزمایش پارامترهاي کیفی رودخانه پسیخان و مقایسه آنها با استاندارد سازمان حفاظت محیط زیست

 باشد.کیفیت آب رودخانه پسیخان براي پارامترهاي مذکور در حد مجاز می 1389 در فصل پاییزکشور مشخص شد که 
 
  1389هاي عددي در فصل پاییز سازي روشپسیخان، و نتایج شبیهبا توجه به نتایج آزمایش پارامترهاي کیفی رودخانه 

 باشد.  مشخص شد رودخانه پسیخان در بازه مورد مطالعه داراي ظرفیت خودپاالیی نسبتا خوبی می

  
 نشان می دهد که پارامتر شوري در  1390هاي پارامترهاي کیفیت آب رودخانه پسیخان در فصل تابستان نتایج آزمایش

این تحقیق از حد مجاز خود بسیار فراتر رفته و پارامترهاي فسفات، نیترات و اسیدیته اگر چه در حد مجاز  قرار  طی انجام

. رودخانه پسیخان از یک محل تخلیه زهکش ها واز طرف یافته اندها در فصول کشاورزي افزایش دارند اما مقادیر آن

میزان آلودگی این رودخانه از اهمیت بسزائی پایش د، لذا دیگر منبع تغذیه و آبگیري کانال هاي آبیاري می باش

  برخوردار است.

 هاي عددي مشخص شد که سازي روشبا توجه به نتایج آزمایش هاي پارامترهاي کیفی رودخانه پسیخان، و نتایج شبیه

است، به نحوي که   در بازه مورد مطالعه داراي ظرفیت خودپاالیی نسبتا ضعیفی 1390رودخانه پسیخان در فصل تابستان

میلی گرم بر 8/96میلی گرم بر لیتر به 9/25مقدار اکسیژن محلول از  مقطع اول تا مقطع آخر(در طول چهار کیلومتر) از 

اي کامال هاي نقطهلیتر کاهش یافته است. با توجه به اینکه بازه مورد مطالعه از نظر عدم ورود و خروج دبی و آالینده

اي مانند نشت از ، علت این کاهش اکسیژن محلول نشان دهنده ورود آالینده هاي غیر نقطه بررسی میدانی شده بود

  باشد.، هاي کشاورزي اطراف رودخانه به داخل رودخانه میزمین

   شبیه سازي تغییرات اکسیژن محلول در رودخانه پسیخان  با استفاده از  روش هاي عددي و تحلیلی نشان داد  که نتایج

باشد، که علت این افزایش دقت در روش هاي عددي نسبت به حل تحلیلی داراي دقت بیشتري میاز روش بدست آمده

هاي عددي را می توان  در اضافه کردن ترم هاي زوال و برآورد ضریب پخش طولی مناسب دانست. و دلیل کاهش 

  ی در این  رابطه دانست. هاي زوال و ضریب پخش طولفلپس را می توان در نبود ترم -دقت رابطه استریتر

 فلپس که هنوز هم در تحقیقات مختلف از آن  استفاده قرار می شود، مشخص کردن نقاط  -از مزایاي اصلی مدل استریتر

  باشد.هاي مورد نیاز در طول یک رودخانه میبحرانی کمبود اکسیژن محلول با داشتن حداقل داده
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 سازي غلظت هاي عددي نسبت به حل تحلیلی در شبیهه دقت بیشتر روشمقایسه نتایج حل عددي و تحلیلی نشان دهند
فلپس  -هاي انتقال و پخش در رابطه استریترتوان نبود ترمباشد که علت آنرا میاکسیژن محلول در رودخانه پسیخان می

فلپس که در  -استریتر ي نه چندان طوالنی مورد مطالعه  دانست. البته از مزایاي اصلی مدلو کاهش دقت آن براي بازه
گیرد، مشخص کردن نقاط بحرانی کمبود اکسیژن محلول با داشتن حداقل تحقیقات مختلف هنوز مورد استفاده قرار می

 باشد. هاي مورد نیاز در طول رودخانه مورد بررسی میداده

 عددي مورد استفاده در  هايبا مقایسه میان نتایج حل عددي مدل ریاضی تعادل جرم اکسیژن محلول، مشخص شد روش
تواند به علت طویل نبودن طول بازه مورد مطالعه این تحقیق از نظر دقت اختالف بسیار ناچیزي دارند که این امر می

 باشد.

 هاي عددي و تحلیلی پارامتر اکسیژن محلول در رودخانه پسیخان و بررسی روند سازي روشبا توجه به نتایج شبیه
ها تاثیر ریب هوادهی یکی از مهمترین ضرایب سینتیکی است که در میزان دقت این روشتغییرات آن مشخص شد، ض

 بسزایی دارد. 

 سازي این مسئله را به وضوح نشان میهاي عددي از دقت خوبی برخوردار بودند و نتایج شبیهبا نظر به اینکه همه روش -

هاي هاي مشاهداتی، مشخص شد از میان روشبا داده داد، با مقایسه پارامترهاي آماري و میزان همبستگی نتایج عددي
 باشد. سازي اکسیژن محلول در رودخانه پسیخان دارا میبیشترین دقت را در شبیه Upstreamعددي، روش 

 هاي عددي با یکدیگر و روش حل تحلیلی، مشخص شد ضریب هوادهی با مقایسه نتایج روشBolton  از دقت قابل
نیز یکی  Oconnor- Dobbinsهاي برآورد ضریب هوادهی برخوردار است. البته روش تجربی قبولی در میان دیگر روش

هاست که در این تحقیق هم مورد استفاده قرار گرفت و بعد از روش سازي کیفی رودخانههاي پرکاربرد در مدلاز روش
 کرده بود.  بیشترین دقت را از آن خود Boltonتجربی 

 هاي مختلف بر روي پارامتر کیفی اکسیژن محلول، این نتیجه حاصل شد که آالینده اکسیژن با بررسی تاثیر آالینده
خواهی بیولوژیکی که در رودخانه پسیخان غلظت نسبتا باالیی هم دارد تاثیر بیشتري نسبت به پارامترهاي نیترات و 

 فسفات بر روي روند تغییرات اکسیژن محلول در رودخانه دارد.  

  توان به دو مورد بسیار مهم سازي غلظت اکسیژن محلول، میهاي عددي و تحلیلی در شبیهخطا در روشاز جمله عوامل
ها، و اکسیژن خواهی هاي مختلف از معادله حاکم بر اکسیژن محلول، مانند تاثیر جلبکاشاره کرد. یکی، حذف ترم

ر برآورد ضرایب سینتیکی مختلف مانند هاي تجربی درسوب بر میزان غلظت اکسیژن محلول. دوم، استفاده از روش
 ضریب هوادهی و ضرایب زوال.

  
 اي کامال بررسی میدانی شده بود، از با توجه به اینکه بازه مورد مطالعه از نظر عدم ورود و خروج دبی و آالینده نقطه

هاي ي مانند پساب زمیناتوان ورود آالینده غیر نقطهعوامل کاهش دهنده غلظت اکسیژن محلول در کیلومتر اول را می
 کشاورزي اطراف رودخانه دانست. 
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 رودخانه دیناچالجمع بندي نتایج  6- 5-8
  و مقایسه آنها با استاندارد سازمان حفاظت محیط زیست  دیناچالبا توجه به نتایج آزمایش پارامترهاي کیفی رودخانه

- براي پارامترهاي مذکور در حد مجاز می دیناچالکیفیت آب رودخانه  1391تابستاندر فصل کشور ، مشخص شد که 

 باشد.
 
  1391تابستان هاي عددي در فصل سازي روش، و نتایج شبیهدیناچالبا توجه به نتایج آزمایش پارامترهاي کیفی رودخانه 

 باشد.  در بازه مورد مطالعه داراي ظرفیت خودپاالیی نسبتا خوبی میمشابه پسیخان  دیناچال مشخص شد رودخانه

  روند تغییراتEC  افزایشی بوده و مقدار آن در ابتداي زمان اول در بازه  14 و 10در ساعت رودخانه دیناچال
ds/m322/0  بوده و در انتهاي بازه بهds/m329/0 روند تغییرات با حرکت به سمت پایین  دهد کهنتایج نشان میرسد. می

توان دانست چرا که هدایت الکتریکی تابش و باال رفتن دماي آب میباشد که علت آن را افزایش دست افزایشی می
  رابطه مستقیمی با دما دارد.

 ده بدون محدویت قرار دارد. از نظر کل مواد حل در محدو 1391براي فصل تابستان در سال  دیناچال وضعیت رودخانه
است که از  mg/l233مساوي رودخانه دیناچال TDS) در محدوده  بدون محدودیت قرار دارد چون مقدار TDS( شده

  جدول کمتر است. mg/l 450 محدوده
  نفوذپذیري (تاثیر بر روي سرعت نفوذ آب در خاك) مبناي ارزیابی از نظرECw  وSAR آب رودخانه توامان می باشد .

محدودیت هاي کم  می باشد در درجه 314موس بر سانتی متر  کرومیمساوي   ECwو   0.22مساوي  SARدیناچال که 
  تا متوسط قرار دارد.

 (براي گیاهان حساس) که آب رودخانه دیناچال می تواند براي گیاهان حساس ایجاد کند بر مسمومیتهاي ویژه یونی 
میلی اکی واالن بر لیتر است در  0.4و  0.29که به ترتیب مساوي   Cl ,Na،  0.22مساوي  SARاساس جدول زیر که 

  دون محدودیت قرار دارد و می توان در آبیاري سطحی و بارانی استفاده شود.درجه محدودیت هاي ب
 رودخانه دیناچال از نظر بی کربنات)HCO3(  میلی اکی واالن بر لیتر است در  3.1براي استفاده در آبیاري بارانی مساوي

 در وضعیت نرمال قرار دارد. رودخانه دیناچال از لحاظ اسیدیتههمچنین  درجه محدودیت هاي کم تا متوسط قرار دارد.

 شاخص با توجه به عدد بدست آمده براي NSF WQI  1391براي فصل تابستان سال  دیناچالکیفیت آب رودخانه 
کیفیت آب نسبتاً ضعیف را دارا می باشد، که این  کیفیت داراي توانایی اندکی براي ایجاد تنوع زندگی آبی بوده و با 

  د.مشکالت آلودگی آب مواجه هستن
 س کیفیت رودخانه دیناچال در رده آب هاي وکتقسیم بندي آب ویلک بر اساسC2S1  قرار دارد، که این رده آب براي

  کشاورزي کمی شور بوده و براي کشاورزي تقریباً متناسب است.
  با استفاده از  روش هاي عددي و تحلیلی نشان داد  که نتایج   دیناچالشبیه سازي تغییرات اکسیژن محلول در رودخانه

باشد، که علت این افزایش دقت در روش هاي عددي نسبت به حل تحلیلی داراي دقت بیشتري میبدست آمده از روش

هاي عددي را می توان  در اضافه کردن ترم هاي زوال و برآورد ضریب پخش طولی مناسب دانست. و دلیل کاهش 

  هاي زوال و ضریب پخش طولی در این  رابطه دانست. فلپس را می توان در نبود ترم -رابطه استریتر دقت
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 فلپس که هنوز هم در تحقیقات مختلف از آن  استفاده قرار می شود، مشخص کردن نقاط  -از مزایاي اصلی مدل استریتر

  باشد.ر طول یک رودخانه میهاي مورد نیاز دبحرانی کمبود اکسیژن محلول با داشتن حداقل داده

 سازي غلظت هاي عددي نسبت به حل تحلیلی در شبیهمقایسه نتایج حل عددي و تحلیلی نشان دهنده دقت بیشتر روش
فلپس  -هاي انتقال و پخش در رابطه استریترتوان نبود ترمباشد که علت آنرا میمی دیناچالاکسیژن محلول در رودخانه 

فلپس که در  -ي نه چندان طوالنی مورد مطالعه  دانست. البته از مزایاي اصلی مدل استریترزهو کاهش دقت آن براي با
گیرد، مشخص کردن نقاط بحرانی کمبود اکسیژن محلول با داشتن حداقل تحقیقات مختلف هنوز مورد استفاده قرار می

 باشد. هاي مورد نیاز در طول رودخانه مورد بررسی میداده

 هاي عددي مورد استفاده در ان نتایج حل عددي مدل ریاضی تعادل جرم اکسیژن محلول، مشخص شد روشبا مقایسه می
تواند به علت طویل نبودن طول بازه مورد مطالعه این تحقیق از نظر دقت اختالف بسیار ناچیزي دارند که این امر می

 باشد.

 و بررسی روند  دیناچالهاي عددي و تحلیلی پارامتر اکسیژن محلول در رودخانه سازي روشبا توجه به نتایج شبیه
ها تاثیر تغییرات آن مشخص شد، ضریب هوادهی یکی از مهمترین ضرایب سینتیکی است که در میزان دقت این روش

 بسزایی دارد. 

 سازي این مسئله را به وضوح نشان میهاي عددي از دقت خوبی برخوردار بودند و نتایج شبیهبا نظر به اینکه همه روش -

هاي هاي مشاهداتی، مشخص شد از میان روشداد، با مقایسه پارامترهاي آماري و میزان همبستگی نتایج عددي با داده
 باشد. دارا می دیناچال سازي اکسیژن محلول در رودخانهبیشترین دقت را در شبیه Upstreamعددي، روش 

 عددي با یکدیگر و روش حل تحلیلی، مشخص شد ضریب هوادهی  هايبا مقایسه نتایج روشBolton  از دقت قابل
نیز یکی  Oconnor- Dobbinsهاي برآورد ضریب هوادهی برخوردار است. البته روش تجربی قبولی در میان دیگر روش

رار گرفت و بعد از روش هاست که در این تحقیق هم مورد استفاده قسازي کیفی رودخانههاي پرکاربرد در مدلاز روش
 بیشترین دقت را از آن خود کرده بود.  Boltonتجربی 

 توان به دو مورد بسیار مهم سازي غلظت اکسیژن محلول، میهاي عددي و تحلیلی در شبیهاز جمله عوامل خطا در روش
ها، و اکسیژن خواهی کهاي مختلف از معادله حاکم بر اکسیژن محلول، مانند تاثیر جلباشاره کرد. یکی، حذف ترم

هاي تجربی در برآورد ضرایب سینتیکی مختلف مانند رسوب بر میزان غلظت اکسیژن محلول. دوم، استفاده از روش
 ضریب هوادهی و ضرایب زوال.
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  پیوست
  

 ریاضی راهنماي استفاده از مدل
  توسعه داده شده
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  مدلمعرفی 

 در تحقیق حاضر که رودخانه هاي پسیخان و دیناچال آلودگیخودپاالیی مدل ریاضی یک بعدي شبیه سازي  و پایه اولیه نسخه
به چهار روش را اولیه مدل ایشان  .شدارائه  [34] )2009توسط مرید نژاد و همکاران(ابتدا  ،و مورد کاربرد قرار گرفتگسترش 

و  ارزیابیکه به همین منظور ساخته شده بود مورد  ايآزمایشگاهی رودخانهیک مدل داده هاي حاصل از توسعه و در مقابل  عددي
با اضافه کردن ترم هاي بیشتري از اصالح و  )2011( و همکاران ابراهیمیتوسط مدل فوق الذکر سپس  دادند.قرار صحت سنجی 

 رودخانه پسیخان بکار رفتآلودگی در گسترش یافت و در شبیه سازي اي جریان هاي رودخانه انتقال و پخش آلودگی درپدیده 
و انجام آزمایشات  ضمن نمونه برداري در تحقیق حاضردر ادامه و . ، نگاه شود)1390به انصاري پور و همکاران همچنین (

مدل  بهزوال ترم هاي  اضافه کردنبا  تکمیل و و تهیه از رودخانه هاي پسیخان و دیناچالالزم داده هاي  آزمایشگاهی مربوطه،
شبیه سازي و در واقع با کاربست مدل در مورد  پسیخان و دیناچالهاي  رودخانه با استفاده از آن پدیده خودپاالیی در بحثمورد 

در راستاي  همچنینتهیه شد.  "این دو رودخانههر یک از بررسی پدیده خودپاالیی براي "هر یک از دو رودخانه مورد مطالعه مدل 
رودخانه  دانیمیبا استفاده از داده هاي  یک بار ضرایب پخشیدگی در این مدلاي مدل گسترش یافته هافزایش دقت شبیه ساز

  ) مورد بررسی و اصالح قرار گرفت. ب 1391نظري و همکاران (الف) و  1391(نظري و همکاران پسیخان

  نحوه کاربرد این مدل در ادامه تشریح شده است.

  طریقه اجراي برنامه

نسخه مورد نیاز در  ،DIGITAL Visual Fortran اي ازنسخه (ترجیحاً Fortran هاي نرم افزاراز نسخهیکی پس از نصب 
می توان ضمن مشاهده کد  به صورت زیر است) شدهائه ارمدل خودپاالیی رودخانه به همراه فایل لوح فشرده پیوست گزارش 

  .کرد RUN موجود را exeمستقیماً فایل . همچنین می توان کرداجرا مدل را  exeبا ساخت فایل  برنامه(متن مدل)

  .دکنی Openرا  text با نام ابتدا فایل  -)1

(در صورتی که تغییري در متن برنامه دو روي آن کلیک کنیرا انتخاب  Compile text گزینه Buildتب با استفاده از  -)2
و یا اخطار در برنامه آنرا مشاهده خواهید نمود و نیاز و به رفع  ایجاد کرده باشید با این کومپایل کردن در صورت وجود خطا

با  اجازه دهید تا فایل هاي اجرایی ساخته شوند.آنگاهدر همین تب  Rebuild all با انتخاب گزینه و یا یکباره .اشکال می باشد)
   .شود) نگاه) 1شکل (برنامه اجرا خواهد شد(به همین تب  از Execute text استفاده از گزینه
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  تب مورد نیاز براي ساخت فایل هاي اجرایی) 1شکل(

ي لحاظ هاپیش فرض قبولبا اجراي مدل  به صورت زیر اجرا می شود. اي نجرهپبا باز شدن  مدلexe سپس با اجراي فایل -)3
 )No( N حرف صورتدر غیر این . شروع می شود) Y )Yesحرف شده در توسعه مدل رودخانه هاي مورد مطالعه و با انتخاب 

) 2. شکل (که در ادامه بحث شده است پارامترهاي مورد نظر وارد شودالزم است تا  Nانتخاب گزینه در صورت  .را وارد کنید
  را نشان می دهد. مدلپنجره اجراي 

  

  مدل) پنجره اجراي 2شکل(

 استفاده و از چهار روش براي محاسبه این ضریب مدلکه در  می باشد،درباره نوع فرمول محاسبه ضریب هوادهی  بعدي سوال -)4
 .داستفاده می شو مورد نظر ریب هوادهیضاز  مربوطهبا وارد کردن اعداد  وگزینه هاي مذکور نام گذاري  یک تا چهارا اعداد ب

  .) این مرحله نمایش داده شده است3در شکل (توضیح کافی در مورد ضرایب مذکور در متن گزارش ارائه شده است. 
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  ضریب هوادهی انتخاب ضریب هوادهی) 3شکل(

در  انجام شود.عددي مورد استفاده براي شبیه سازي اکسیژن محلول  روشانتخاب  الزم است تابعد از انتخاب ضریب هوادهی  -)5
کافی در  توضیحعددي استفاده شده است.  روشاعداد یک تا چهار براي انتخاب نوع با گزینه  عددي از چهار روش مدل مجدداً

  ) نمایش داده شده است.4این مرحله  در شکل (مورد روش هاي عددي مذکور در متن گزارش ارائه شده است.

  

  محاسبه اکسیژن محلول  انتخاب روش حل عددي) 4شکل(

  به نام یر فایلد نتایج شبیه سازياز کیبورد  اي هر دکمه فشردنبعد از انتخاب روش عددي شبیه سازي اکسیژن محلول با  -)6
Result می دهد شان) این مرحله را به ن5خیره می شود . شکل (ذ.  



١۵٠ 
 

  

  )  اجراي برنامه بعد از انتخاب فرمول مورد استفاده براي محاسبه ضریب هوادهی و انتخاب روش عددي5شکل(

هاي  با مختصات زمانی گره ومحاسبات مربوط به شبیه سازي اکسیژن محلول براي رودخانه مورد نظر نتایج  Resultل یدر فا -)7
در  منطبق با شرایط نمونه برداري هاي میدانی که رودخانه پسیخان شبیه سازيه عنوان مثال . بمربوطه وجود خواهد داشت و مکانی

  نمایش داده شده است.  )۶(شکل در  مقطع می باشد 5داراي  وانجام شده بوده کیلومتر  4 طول

  

  

  ) نمایش فایل نتایج 6شکل (  

 در مقابلترسیم و یا  excel ا استفاده از نرم افزاربرا می توان براي مقاطع مورد نظر  هاي انجام شده شبیه سازي نتایجدر پایان   -)8
داد. همچنین امکان شبیه سازي میزان تاثیر هر آلودگی در رودخانه هاي مورد نظر وجود داده هاي مشاهداتی مورد مقایسه قرار 
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ǀǽƘǮǵ Ƿ ǳƘŬǂǽƘǮǱ ǼǆǆƲơ ǼƽƴǲǶǭ ǌǾƮǭ ÛƠƾǽƹ  .ǯƗƸǶơ ǳƘŬǂǱƗƳ 

ĩ.  Û.ǳ .ƻ ÛŮǮơƘƱ)ĤĦīĩȅƘřƳǸƱ" Û(ǽƮǭ ƠǑƘǞƭ ǯƘǭƹƘƽ ƟƗƷƘǂƢǱƗ "ÛǴǱƘƱƳǷƷ ŮǾƹ ǌǽ.ǯƗƸǶơ Ơƾ 

Ī. ).Ɨ ÛǳƳƗƺǾǪǕĤĦīĨ.ƴǶǂǭ ǼƽǷƳƸǝ ǳƘŬǂǱƗƳ ƟƷƘǂƢǱƗ Û"ǻƳƸƛƷƘŧ ǻţǸǩǷƷƴǾǵ ǧǸǅƗ" .( 
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