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 .1دانشجوی دکترای مهندسی آب و سازههای هیدرولیکی ،گروه مهندسی عمران ،دانشگاه سیستان و بلوچستان ،زاهدان ،ایران
 .2دانشیار ،دانشکدۀ مهندسی شهید نیکبخت ،گروه مهندسی عمران ،دانشگاه سیستان و بلوچستان ،زاهدان ،ایران
 .3استادیار بازنشسته ،دانشکدۀ مهندسی شهید نیکبخت ،گروه مهندسی عمران ،دانشگاه سیستان و بلوچستان ،زاهدان ،ایران
 .4دکترای مهندسی آب و سازههای هیدرولیکی ،گروه مهندسی عمران ،دانشگاه سیستان و بلوچستان ،زاهدان ،ایران
(تاریخ دریافت  ،1311/50/31تاریخ تصویب )1311/50/12

چکیده
سیستمهای توزیع آب شهری ،بخش بزرگی از زیرساختهای شهری را تشکیل مییدهنید .آگیاهی و شیناخت از منیابع ورود
آالینده و چگونگی حرکت آن ،سبب مدلسازی و انجام یک مدیریت بحران مناسیب هنگیام نفیو اییآ آالینیدههیا بیه شیبکه
میشود .در ایآ تحقیق بهمنظور شبیهسازی حرکیت نیتیراد در خیا  ،معادلی انتقیال-پخیش آلیودگی خیا در

MATLAB

کدنویسی شد .سپس ،شبک توزیع شمارۀ  ،2آب شرب شهر زاهدان بهعنوان منطق مطالعاتی مد نظر قرار گرفت و نقاط مستعد
با غلظت زیاد آالینده در شبکه شناسایی شد .شبیهسازی شبکه بر اثر وقوع دوساعت آلودگی ،با استفاده از اتصیال میدل عیددی
 EPANETو نرمافزار  MATLABمدلسازی شد .به منظور مدیریت کیفی شبکه ،دو ابیزار کارآمید و بیهصیرف زمیان مانید و
جریان رقیقساز معرفی شده و در کنار ابزار تخلی آب آلوده ،استفاده شدند .نتایج بهکارگیری ابزار مدیریت کیفی تخلی آب بیا
غلظت غیرمجاز نشان داد با قطع کردن جریان به مدد  1/20تا  2/4بازۀ زمانی تزریق آلودگی به شبکه و همچنیآ ،خیرو آب
به میزان  0درصد دبی پای لوله ،میتوان از ورود آلودگی به نقاط دیگر شبکه جلوگیری کرد .برای شبیهسازی ابزار زمیان مانید،
شبکه به چهار منطق نزدیک ،میانه ،دور و خیلی دور تقسیم شد .نتایج تحلیل کیفی شبکه بیان میکرد که زمان ماند میورد نییاز
گرههای ناحی میانه ،دور و خیلی دور نسبت به حالت نزدیک بهترتیب بیآ  20تا  05 ،35و  76تا  60درصد کاهش مییابد .در
ادامه ،تأثیر مثبت و کارآمد جریان رقیقساز بهعنوان یک راهکار مدیریت و کنترل کیفی شبک توزییع بیه اثبیاد رسیید .مقیدار
جریان رقیقساز الزم بهمنظور بهبود وضعیت کیفی آب شبکه ،حدود  25درصد دبی پای لوله محاسبه شد.
کلیدواژگان :آلودگی شبک آب ،ابزارهای مدیریت کیفی آب ،پدیدۀ مکش ،تخلی آب آلوده ،جریان رقیقساز ،زمان ماند.

* نویسندۀ مسئول

Email: g.azizyan@eng.usb.ac.ir

9494

مقدمه
دسترسي بي منيبب آب آشيبمددن سيبم در بسيدبر از
کشورهب دندب مسئل ا مه اسي  .شيکه هيب ووزیي آب
یه از زیرسبخ هب مه شهر هستند .شکهۀ آب شهر
شبمل صدهب کدلومتر موم و وعداد بسدبر زیبد گره م شيود
و این پراکندگ و گستردگ سکب شده اس وب شيکه هيب
آب شهر آسدبپذیر زیبد داشت ببشند .ب طيور کلي ،
هر وهدید و خطر برا شيکه هيب آب شيهر  ،بي طيور
مستقد مردم را مورد هدف قرار م دهد ک از آن استفبده
م کنند .از مه ورین و خطرنبکويرین ایين وهدیيدهب ،آميوده
شدن شکهۀ آب بب آالیندههب شدمدبی و یب بدوموژیه اس
[ .]1آمودگ آب عکبرت اس از :وجود یك یيب چنيد ورکديب
شدمدبی یب عوامل بدمبر زا در آب ب حد ک استفبده از آن
برا مصرفکننده مخبطرهآمدز ببشد یب منجر ب بدمبر شود.
آمودگ منبب آب ب دو دستۀ آمودگ شيدمدبی و مدهروبي
وقسد م شود [ 2و  .]3شيکه هيب ووزیي بي دمديلهيب
گونبگون ،منجر ب کبهش کدفد آب در خطيو آبرسيبن
م شوند .راهیبب مواد آمي بي خطيو آبرسيبن بي علي
عوامل مبنند شهستگ هب ،سدفون معهوس ،نش هيب ریيز،
کبهش و یب فقدان مبدۀ گندزدا ،کنش و واکنش متقببل آب و
موم اس  .این عوامل شرایط را برا رشد جمعد مدهروبي
و وغددر ورکدب شيدمدبی آب در شيکه هيب ووزیي فيراه
م آورند .ب همدن دمدل اس ک آمودگ آب در شکه هيب
ووزی بب سهم معبدل  22درصيد مهي ويرین عبميل شيدو
بدمبر هب منتقلشده از راه آب دانست شده اس  .در ایران
ندز مه ورین عبمل ایجبد و شدو بدمبر هب منتقلشيده از
راه آب ،آمودگ آن در شکه هب ووزی اس  .ب اینوروديب،
ووج ب کدفد آب در خطو آبرسيبن در زميرۀ یهي از
سرفصلهب مه کبر واحدهب کنترل کدفدي قيرار دارد
[ .]4یهي از امالحي کي زیيبد بيودن غلظي آن در آب
آشبمددن از نظر بهداشت م وواند مورد ووج قيرار گديرد و
ببید آزمبیش شود ،غلظ ندترات اس ک عالوه بير آميودگ
مدهروب م وواند ب عنوان یه از پبرامترهب کنتيرل کدفي
آب نوشددن بي حسيبب آیيد [ 2و  .]3مطيبب بيب مؤسسيۀ
استبندارد و وحقدقبت صنعت ایران ،بدشيترین غلظي مجيبز
ندترات در آب آشبمددن  05مدلي گير در مدتير اسي [.]0
طک آمبر سبزمبن جهبن بهداش  ،سبالن  1/1مدلدبرد نفر در
جهبن ب منبب آب آشبمددن سيبم دسترسي ندارنيد [ ]6و
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حدود  05درصد از مرگومدر کودکيبن بير اثير بدميبر هيب
گوارش مبنند اسهبل ،ب دنکبل مصرف آب آشيبمددن آميوده
رو مي دهيد [ .]7در هميدن راسيتب ،طکي گيزار هيب
اعال شده در سبل  2517سيبالن  400هيزار کيودک بير اثير
بدمبر مروکط بب آب آموده (اسيهبل جيبن خيود را از دسي
م دهند [ .]0هنگبم کي آميودگ در سدسيت انتقيبل آب
اوفبق م افتد ،م ووانيد ويثثدر درخيور ويوجه بير جبمعي و
اقتصبد داشت ببشد .ب طور مثيبل ،در سيبل  2514در غيرب
ویرجدندب (ایبالت متحدۀ آمریهيب  355 ،هيزار مصيرفکننيده
زمبن ک سدست ووزی آب آشبمددن بي طيور وصيبدف بيب
مبدۀ خب شدمدبی  MCHMآموده شده بود ،وح وثثدر قيرار
گرفتند [ .]2مسئلۀ مه پي از ورود آميودگ بي شيکه و
وشخدص آن ووسيط ایسيتگبههيب پيبیش ،ميدیری بحيران
ایجبدشده و اوخبذ بهترین وصمد برا جلوگدر از گستر
آمودگ و حذف آن از سدست ووزی آب اس  .بستۀ پرووهل
واکنش ي ادارۀ حفبظ ي از محييدط زیس ي ایييبالت متحييده
ووصد هبی را بيرا کمدني کيردن خطيرات نبشي از ایين
وهدیدهب ارائ داده اس  .ووصد هب این پرووهل شبمل اعيال
خطر و اطال رسبن ب مرد  ،ایزوم کيردن نبحديۀ آميوده در
شکه  ،وخلد کردن آمودگ از شکه و ورکدک از سي ميورد
قکل اس [.]15
مطبمعبت متعدد در نقب مختلف دندب در رابط بب کبهش
وثثدرات آمودگ و بررس شکه هيب آب بي صيورت عيدد و
آزمبیشگبه انجب گرفت اس  .ب طيور مثيبل ،در سيبل 2553
مطبمع ا رو پتبنسدل خطرات بهداشت نفوذ آالینيدههيب بي
سدسييت هييب ووزیيي آب نبشيي از وغددييرات فشييبر ووسييط
 LeChevallierو همهبران پدگدر شده اس  .در این وحقدي
خطرات بيبمقوۀ فشيبرهب گيذرا کي یيب منفي بيرا نفيوذ
آمودگ هب در شکه هيب ووزیي آب آشيبمددن بررسي شيده
اس [ .]11سلگ و همهيبران ( 1320غلظي و پهني بنيد
برخ پبرامترهب کدفي شيکهۀ آب شيرب شيهر مالیير را بيب
استفبده از رو هب آمبر و  GISارزیبب کردنيد .در پيووهش
یبدشده غلظ ندترات برابر  27/61مدل گر بير مدتير گيزار
شيييد [ Besner .]12و همهيييبران ( 2552مطبمعيييبو را در
خصوص منبب خبرج آمودگ انجب دادند .آنبن متوج شيدند
کيي افييزایش بدمييبر هييب دسييتگبه گييوار در جمعديي
مصرفکنندۀ آب خبنگ ممهن اس بب کمکيودهيب سدسيت
ووزی ي اروکييب داشييت ببشييد [ Naserizade .]13و همهييبران
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( 2510نوع مدل شيکد سيبز  -بهدني سيبز را بي منظيور
جبنمبی بهدنۀ سنسورهب وشخدص آمودگ در شيکهۀ ووزیي
آب شهر بب هيدف کمدني کيردن ارز در معيرر ریسيك
شرط  ،احتمبل وشخدص ندادن و وعداد سنسور ارائي کردنيد.
در پووهش یبدشده ،ریسك از منظر جمعد آمودهشده و زمبن
وشييخدص آمييودگ بررس ي شييد [ 2514( Rasekh .]14بييب
استفبده از امگوریت هب وهبمل ب بهدن سيبز مهيبر و وخلديۀ
آالینييده در شييکهۀ آب بييب هييدف حييداقل کييردن وقفيي در
سروی ده شکه آب پرداختند [.]10
در هدچیك از وحقدقبت یبدشده اثر ه زميبن شيکد سيبز
انتقبل آمودگ در ستون خبک و ورود آن از طریي مهيش بي
شکهۀ ووزی آب بررس نشده اس  .بنببراین ،در وحقد حبضر
ابتدا چگونگ انتقبل -پخش آالیندۀ ندترات در محيدط خيبک
ووسييط نيير افييزار  MATLABوييب مجييبورت موميي هييب آب
شکد سبز شده اسي  .سيس  ،نقيب مسيتعد مهيش و ورود
آمودگ ب شکهۀ ووزی آب شرب شهر زاهدان وحقد شيده و
بر اسبس آیدننبم هب موجود در شيکهۀ ووزیي آب ،نقيب بيب
ریسك ببال برا نفوذ آمودگ وعددن شيدهانيد .پي از آن ،بي
بررس بخش مهم از شيکهۀ آب شيرب زاهيدان وحي ورود
نبگهبن ندترات بب استفبده از اوصبل ميدل عيدد  EPANETو
نر افزار  MATLABپرداخت شده اس  .در نهبی  ،ب منظيور
مدیری کدف کبرآمد شکه  ،ب صورت ه زمبن س ابزار زمبن
مبنييد ،جریيبن رقدي سييبز و وخلدييۀ آب آمييوده از شييکه بييرا
نخستدنببر شکد سبز شده و آثبر اصالح آنهب مقبیسي شيد.
درخور یبدآور اس در وحقدقبت گذشت در بخش مربو بي
مدیری پدبمد پ از ورود آمودگ بي شيکه از ووصيد هيب
بستۀ پرووهل واکنش ادارۀ حفبظ از محيدط زیسي ایيبالت
متحده ،یعن وخلديۀ آب آميوده از شيکه اسيتفبده کيردهانيد.
بنببراین ،در پووهش حبضر عالوه بر شکد سبز ابزار وخلدۀ آب
آموده از شکه  ،از دو ابزار جریبن رقد سبز و زميبن مبنيد بيرا
مدیری شکه ووزی اسيتفبده شيده و درنهبیي  ،بي مقبیسيۀ
نتبیج این ابزارهب ميدیری کدفي در شيکه پرداختي شيده
اس .
مواد و روشها
نرمافزار EPANET

 EPANETیك برنبمۀ کبمسدوور اس ک رفتبر هددرومده و
کدف آب را در شکه هب موم وح فشيبر و بي صيورت دورۀ

زمبن گسترده شکد سبز م کند EPANET .جریيبن آب در
موم هب ،فشبر در گرههب ،اروفب آب در وبنيكهيب و غلظي ميواد
شدمدبی را در سراسر شکه طي یيك دورۀ شيکد سيبز بيب
چندین گب زمبن دنکبل م کند .این نر افزار بي عنيوان یيك
ابزار وحقدقيبو بيب هيدف اروقيب درک محققيبن از حرکي و
سرانجب  ،آب در شکه هب ووزی آب ،طراح شده اس  .ایين
برنبميي ميي ووانييد بييرا کبربردهييب مختلفيي در وحلدييل
سدست هب ووزی آب استفبده شود [.]16
معادالت آلودگی در خاک

معبدمۀ انتقيبل-پخيش آميودگ بي صيورت رابطيۀ  1بديبن
م شود:
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ک این معبدمۀ دیفرانسدل شبمل ور هيب انتقيبل و پخيش
اس  .در این معبدم  cمقيدار غلظي آالینيده در زميبن  tو
مهبن  xبرحسب مدل گر بر مدتر اس  u ،متوسط سيرع
جریبن برحسب متر بر ثبند و  Dضریب پخش اسي  .ایين
معبدم رو هب حل عدد و وحلدل متفبوو دارد ک بي
عل دق زیيبد حيل وحلدلي در پيووهش حبضير از حيل
وحلدل استفبده شده اس  .رو حل اوگبوب و ببنهز (رابطيۀ
 2برا انتقبل آمودگ در بخش خبک انتخبب شد.
C  x, t  

(2


 x  Vt 
 x  Vt  
 Vx 
erfc 
  exp   erf 

D
 2 Dt 
 2 Dt  


C0
2

V،M

غلظي اومديۀ آالینيده (
در این معبدمي
و  Dضييریب
سييرع حرک ي آالینييده در خييبک (
اس  .ب منظور حل این معبدم شکد سبز
پخش (
مربييو بيي آن در نيير افييزار متلييب وارد شييده و نتييبیج
ب دس آمده از آن در شهل  ،1مشيبهده مي شيود .معبدميۀ
انتقييبل آمييودگ از دو جييز اسبس ي جببي جييبی و پخييش
وشهدل شده اس  .بخيش جببي جيبی معبدمي بي سيرع
حرک آالینده در خبک مربو بوده و بخش پراکندگ ندز
مربو ب ضریب پخش اس  .در این پووهش غلظ اومديۀ
ندتييرات مطييبب بييب وحقدقييبت سييودان و بي مديزان 22/2
مدل گر بير مدتير وعديدن شيد [ .]17بيب ووجي بي عمي
موم هب آبرسبن مدفونشده در خبک مدزان جببي جيبی
حداکثر ب  155سبنت متر م رسد .بنببراین ،غلظ ثبنویيۀ
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آمودگ ندز وب همدن فبصل در خبک وعددن شيده و معبدمي
برا فبصلۀ  155سيبنت متير حيل شيده اسي  .درنهبیي ،
غلظ عکور از یك ستون خبک مبس ا ب مدزان حيدود
 30درصد کبهش یبفت اس  ،ب طور ک غلظي آميودگ
در فبصل ا ب طول یك متر 65/33 ،مدل گر بر مدتير بي
دس آمده اس  .این عدد ب عنوان غلظ آمودگ در کنيبر
موم بوده و همدن مدزان ب عنوان غلظ اومد برا آالیندۀ
راهیبفت ب درون شکه در نظر گرفت شده اس .

شکل  .9تغییرات غلظت نیترات منتجشده از حل تحلیلی در
ستون خاک

معادلۀ شبیهسازی کیفی آب در نرمافزار

انتقبل مواد وشهدلدهندۀ کدفدي آب در امتيداد موميۀ  iا
ووسط معبدمۀ انتقبل کالسدك (رابطۀ  3ارائ شده اس :
(3

ci
c
 ui i  R  ci 
t
x

ک این معبدم شبمل ور هب انتقبل و واکينش مي شيود .در
غلظ آالینده در مومۀ  iا در زميبن  tو مهيبن
این معبدم
 xبرحسب مدل گر بر مدتر اس  ،سيرع جریيبن آب در
وير مربيو بي
مومۀ  iا برحسب متر بر ثبند اسي .
نرخ واکنش اس ک شبمل واکنش دیواره و حجم م شود.
صحتسنجی و کالیبراسیون

ب منظور مقبیس و بررسي نير افيزار  MATLABاز نتيبیج
شکهۀ ارائ شده ووسط  Kumarو همهبران ( 2553استفبده
شد .وصویر از این مدل آزمبیشيگبه در شيهل  ،2نشيبن
داده شده اس  .این مدل شبمل  34گره مصيرفکننيده6 ،
گره وقوی کننده ( Aوب  ، Fیك گره بي عنيوان سرچشيم ،
 47موم و یك وبنك م شود ک ب بررس غلظي کلير در
شکه م پردازد .مدل آزمبیشگبه کومبر و همهبران ووسط
 EPANETشکد سبز شيد و سيس  ،ووسيط MATLAB
مدلسبز شده و شرایط ميرز و اومدي مطيبب بيب ميدل
آزمبیشگبه ب مدل  MATLABاعمبل شد [.]10
شهلهب  3و  ،4ب ورودب نتبیج ارائ شده (غلظي کلير
ببق مبنده ووسط کومبر و همهبران و نر افيزار MATLAB
را برا  2گره  Bو  Eنشبن مي دهنيد .بيب مقبیسيۀ ایين 2
شهل مشبهده م شود ک نر افزار  MATLABبي خيوب و
بب دق بسيدبر زیيبد بي نتيبیج ارائي شيده ووسيط کوميبر و
همهبران رسدده اس ؛ ک کبرای و دق زیبد ایين ميدل را
برا مدلسبز کدف در شکه هب آب بدبن م کند.

شکل  .2مدل آزمایشگاهی کومار و همکاران []98

حریف و همکاران :بررسی کارایی جریان رقیقساز ،زمان ماند و خروج آب آلوده در مدیریت کیفی شبکۀ توزیع آب 9497 ...

الف .غلظت کلر باقیمانده در گره E

ب .غلظت کلر باقیمانده در گره B

شکل  .9نتایج ارائهشده توسط کومار و همکاران الف) گره  Eب) گره ]98[ B

الف .غلظت کلر باقیمانده در گره E

ب .غلظت کلر باقیمانده در گره B

شکل  .4نتایج ارائهشده توسط نرمافزار MATLAB

معرفی محدودۀ مطالعاتی

استبن سدستبن و بلوچسيتبن بيب وسيع حيدود 107052
کدلومترمرب معبدل  11/0درصد کشور را ب خود اختصبص
داده اس  .شهرستبن زاهدان ب عنوان مرکز استبن سدستبن
و بلوچستبن مسبحت حدود  36001کدلومترمرب (حيدود
 25درصد کل سطح استبن در شيمبل اسيتبن سدسيتبن و

بلوچستبن قرار دارد .بب ووج بي اقليد منطقي  ،آبوهيوا
ب شدت گر و خشك بر این شهر حه فرمبس  .چگيونگ
ووزی آب در شهر زاهدان ب صورت ثقل صورت م گديرد.
این شهر دو شکهۀ آبرسبن  1و  2دارد ک محيدودۀ آنهيب
در شهل  ،0نشبن داده شده اس .

شکل  .1تقسیمبندی شبکۀ آبرسانی شهر زاهدان
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تعیین نقاط مستعد ورود آلودگی به شبکه

برا وعددن نقبط ک پتبنسدل ورود آميودگ بي شيکه را
دارنييد ،ببی يد بيير اسييبس ویوگ ي هييب نش ي و هم ن يدن،
ویوگ هب فشبر گذرا در شکه اقدا ب انتخبب آنهيب کيرد.
ادارۀ آب امریهييب در سييبل  ،2557در نتدج يۀ بررس ي هييب
مددان ویوگ هبی را ارائ داده اس ک در آن نقب بب این
ویوگ هب ،بدشترین پتبنسدل وقو فشبرهب گيذرا را دارنيد.
ب طور خالص  ،این نقب عکبرت اس از :گرههبی در شکه
بب فشبر خدل بيبال .بنيببراین ،گيرههيب موجيود در شيکه
امتدبزده شده و نقبط ک دارا بدشترین احتمبل وقيو
چندن رویداد را دارند ،انتخبب شده اس  .محدودۀ نقيب
ورود آمودگ در شهل  ،6نشبن داده شده اس .
نتایج و بحث
شبیهسازی فرایند انتقال-پخش آلودگی نیترات در شبکه

حبل ک انتقبل آمودگ وب مجبورت شکه هب موم شکد سيبز
شده اس  ،بر اثر وقو یك فشبر منف در نقبط از شکه ایين

آمودگ و بب همدن مدزان غلظ وارد شکه مي شيود .از بيدن
نقب مستعد برا نفوذ آمودگ در شکه  ،دو گره انتخبب شيد
و مقدار آمودگ ثبب  65/33مدل گر بر مدتر از این نقيب بي
شييکه وزریي شييد .یييك امگييو زمييبن بييرا ورود آمييودگ
معرف شده ک در شهل  ،7قببل مشبهده اس  .ب ایينصيورت
ک بب کبهش فشبر و در پ آن وقو فشبر منف در سيبع 12
ورود آمودگ انجب شده و در سبع  14بب عبد شدن جریيبن
ورود آمودگ قط شده اس  .هم ندن ،مدت اجرا نر افيزار
 24سبع انتخبب شده اس  .پ از وزری آمودگ ب شيکه
و اجرا نر افزار ،نتبیج نشبن داد غلظي در بسيدبر از نقيب
شکه بدشتر از  05مدل گر بر مدتير (مقيدار اسيتبندارد بيود.
شهل  0نتبیج نر افزار  MATLABرا در سبع  0( 17سيبع
پ از وزری آمودگ بي شيکه نشيبن مي دهيد یيك دیيد
عموم منبسب از منظر منبط در خطر ریسك نبشي از ورود
آمودگ را ب بهرهبيردار پي از ورود آالینيده بي شيکه ارائي
م دهد.

شکل  .1منطقۀ مستعد برای ورودی آلودگی به شبکۀ آب شرب شهر زاهدان

شکل  .7سناریوی ورود نیترات به شبکۀ آب
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شکل  .8چگونگی توزیع نیترات در شبکۀ آب شهر زاهدان ( 1ساعت پس از تزریق آالینده) در نرمافزار MATLAB

تحلیل و بررسی سناریوهای مدیریتی کنترل آلودگی

در قسم قکل سنبریو بررس وضعد کدف شيکهۀ آب
شرب شهر زاهدان مد نظر قرار گرف  .حبل در ایين بخيش
راههبرهبی برا مدیری و کنترل آميودگ ميد نظير ایين
پووهش (ندترات ارائ م شيود .مطيبب بيب بسيتۀ پرووهيل
واکنش ادارۀ حفبظ از محدط زیس ایبالت متحده ،یه
از راههب مقببل بب آمودگ پ از ورود بي شيکه  ،وخلديۀ
آب آموده از شکه اس  .بنببراین ،نخسيتدن ابيزار ميدیری
کدف شکد سبز شده در پووهش حبضر ،وخلديۀ آب آميوده
از شکه اس  .هم ندن Dehghani Darmian ،و همهيبران
( 2510؛  Hashemi Monfaredو همهييييبران ( 2517و
 Farhadianو همهبران ( 2514دو ابزار جریبن رقد سيبز و
زمبن مبند را ب عنيوان ابزارهيب کبرآميد هنگيب مواجي بيب
آمودگ معرفي کردنيد [12يي  .]21بنيببراین ،در پيووهش
حبضر از دو ابزار جریبن رقد سيبز و زميبن مبنيد بي عنيوان
ابزارهب دو و سو بيرا ميدیری و کنتيرل آميودگ در
شکهۀ آب شرب شهر زاهدان استفبده شده و درنهبیي  ،بي
بررس این س ابزار پرداخت شده اس  .شهل  ،2فلوچبرت
مربو ب فرایند وخلدۀ آب آموده از شکه و فرایند جریيبن
رقد سبز را نشبن م دهد.
نتایج ابزار مدیریت کیفی تخلیۀ آب با غلظت غیرمجاز از
شبکه

در مرحلۀ اول مدیری آمودگ واردشده بي شيکه از ابيزار
وخلدۀ آب آموده از شکه استفبده شده اس  2 .سنسيور بيب
شمبرههب  1و  2در نزدیه محل وزری آمودگ در شکه

موجييود اس ي  .وقت ي آمييودگ در محييل ایيين سنسييورهب
وشخدص داده شود ،پ از  10دقدق موم هب پبیدندسي
شکه بست م شوند وب از ورود آمودگ ب بقدۀ نقب شکه
جلييوگدر شيود .هم نييدن ،در محييل اومييدن گييره بعييد از
سنسورهب شدر وخلدۀ آب بي خيبرا از شيکه نصيب شيده
اس  ،ب طور ک  35دقدق بعد از بسيت شيدن مومي هيب
وخلدۀ آب آموده از شدرهب مربوط انجب م گدرد .مطيبب
شيهل  ،15بيب وزریي آميودگ در  2گيره بيب نيب Source
 Quality1و  Source Quality2در سييبع  12و اجييرا
نر افزار  ،MATLABدر سيبع  12:40دقدقي Sensor 1 ،
آمودگ در شيکه را وشيخدص مي دهيد و پي از آن ،در
سبع  13موم هب پبیدندس شکه یعن  2مومۀ متصيل
ب گره  J-1216شرو ب بست شدن م کنند .در ادامي در
سييبع  13:10دقدقيي آمييودگ در  Sensor 2شنبسييبی
م شود و بالفبصل پ از وشخدص 2 ،مومۀ متصل بي گيره
 J-690در سييبع  13:35دقدق ي شييرو ب ي بسييت شييدن
م کننيد .شيهل  ،11وشيخدص آميودگ در سنسيور  2در
زمبن  13:10را نشبن م دهيد .هم نيدن ،مطيبب بيب ایين
شهل در این سبع مومي هيب بعيد از گيره  J-1216بسيت
شدهاند و از ورود آمودگ ب نقب دیگير شيکه جليوگدر
شده اس  .شهل  ،12وضعد شکه در سبع  14را در 2
حبم عبد (ببز و بعد از بست شدن موم هب نشبن م دهد.
همبنطور ک مشبهده م شود ،پ از بست شدن مومي هيب
آمودگ در شکه محکوس شده و ب نقب دیگر وارد نشيده
اس .
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الف) خروج آب آلوده از شبکه

ب) جریان رقیقساز

شکل  .1فلوچارت مربوط به ابزارهای مدیریت کیفی شبکۀ آب

شکل  .94تشخیص آلودگی در  Sensor1در ساعت  92:41دقیقه

شکل  .99تشخیص آلودگی در  Sensor2در ساعت  99:91و بسته شدن
لولههای متصل به J-1216

حریف و همکاران :بررسی کارایی جریان رقیقساز ،زمان ماند و خروج آب آلوده در مدیریت کیفی شبکۀ توزیع آب ...

الف .حالت عادی (باز بودن لولهها)

9449

ب .حالت بسته شدن لولهها

شکل  .92نمایی از وضعیت شبکۀ توزیع آب در حالت باز و بسته شدن لولهها در ساعت 94

پ از بستن موم هيب ،گيب بعيد وخلديۀ آب آميوده از
شکه اس  .همبنطور ک گفت شد ،در محل گرههب بعيد
از سنسورهب یعن دو گره  J-1216و  J-690شدر وخلديۀ آب
ب خبرا از شکه نصب شده اس  .ابزار وخلدۀ آب آميوده از
شکه شبمل مقدار دب وخلد و بيبزۀ زميبن وخلدي آب از
شکه اس  .ب این صورت ک بيب وغددير مقيدار دبي  ،بيبزۀ
زمبن وخلد ه وغددر م کنيد .بنيببراین ،مقيبدیر مختليف
دب وخلد از  0وب  45درصد دب پبیۀ موم انتخبب شدند و
متنبسب بب هر دب  ،ببزۀ زمبن وخلديۀ آب آميوده از شيکه
محبسک شد .جدول  ،1نتبیج خروج مربو ب وخلديۀ آب
آمييوده از شييکه را نشييبن م ي دهييد .مطييبب بييب جييدول ،1
ب منظور بهکود وضيعد کدفي آب و مجيبز شيدن غلظي
آمودگ در شکه (غلظ کمتر از  05مدل گير بير مدتير
حداقل مقدار دب  ،برا دس یبب بي کمتيرین حجي آب
خروج از شکه  ،ک ببید از گره  J-1216وخلد شود ،برابر
بب  14/1مدتر بر ثبند ب مدت  150دقدق بود ک این مقدار
دبي  ،معيبدل  0درصيد دبي پبیيۀ مومي اسي  .هم نييدن،
موم هب متصل ب گره یبدشده ب ميدت  105دقدقي ببیيد
بست ببشند وب از ورود آب بب غلظ بدشيتر از مقيدار مجيبز
( 05مدل گر بر مدتر ب نقب دیگر شکه جلوگدر شود.
هم ندن ،مطبب بب نتيبیج ميدل عيدد بي منظيور بهکيود

وضعد کدف آب و مجبز شدن غلظ آميودگ در شيکه
حداقل مقدار دب  ،برا دس یبب بي کمتيرین حجي آب
خروج از شکه  ،ک ببید از گره  J-690وخلدي شيود برابير
بب  4/7مدتر بر ثبند ب مدت  200دقدق بود ک این مقيدار
دبي  ،معيبدل  0درصيد دبي پبیيۀ مومي اسي  .هم نييدن،
موم هب متصل ب گره یبدشده ب ميدت  200دقدقي ببیيد
بست ببشند وب از ورود آب بب غلظ بدشتر از مقدار مجبز ب
نقب دیگر شکه جلوگدر شود .درخور یبدآور اس کي
چنبن محدودیت در ببزۀ زميبن بسيت شيدن مومي هيب
شکه وجود داشت ببشد ،م ووان از دب هب دیگر استفبده
کرد وب مدت بست شدن کبهش یببد .مطبب جدول  ،1برا
گره  J-690چنبن مقدار دب وخلدي بي  35درصيد دبي
پبی موم افزایش یببد ،حداکثر زمبن بست بودن موم هيب بي
 130دقدق کبهش م یببيد .اميب حجي آب وخلدي شيده از
شکه افزایش م یببد .شهل  13وضعد شکهۀ آب را بعيد
از بستن و وخلدۀ آب آموده از شيکه در سيبع  17نشيبن
م دهد .همبنطور ک مشيبهده مي شيود ،در ایين سيبع
ومبم گرههب غلظت کمتر از  05مدل گر بر مدتير دارنيد.
بب مقبیسۀ شهل  13و شهل  ،0مشبهده م شود ک وخلدي
آب سکب بهکود وضعد شکه پ از وزریي آميودگ بي
شکه شده اس .
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شکل  .99چگونگی توزیع غلظت نیترات در شبکۀ آب شهر زاهدان ( 1ساعت پس از تزریق آالینده) در نرمافزار MATLAB

جدول  .9نتایج نرمافزار  MATLABمربوط به فرایند تخلیۀ آب آلوده از شبکه
بازۀ زمانی تخلیه از

بازۀ زمانی تخلیه از گره

بازۀ زمانی بسته بودن

بازۀ زمانی بسته بودن

درصد دبی

گره J-690

J-1216

لولههای گره J-690

لولههای گره J-1216

پایۀ لولهها

 14وب 10:10
 14وب 16:40
 14وب 16:10
 14وب 16
 14وب 16
 14وب 10:40
 14وب 10:40
 14وب 10:40

 13:35وب 10:10
 13:35وب 10
 13:35وب 10
 13:35وب 10
 13:35وب 10
 13:35وب 10
 13:35وب 10
 13:35وب 10

 13:35وب 10:10
 13:35وب 16:40
 13:35وب 16:10
 13:35وب 16
 13:35وب 16
 13:35وب 10:40
 13:35وب 10:40
 13:35وب 10:40

 13وب 10:35
 13وب 10:10
 13وب 10:10
 13وب 10:10
 13وب 10:10
 13وب 10:10
 13وب 10:10
 13وب 10:10
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جریان رقیقساز

جریبن رقد سبز ابزار کبرا و ب صرف برا مدیری کدفي
سدست هب منبب آب اس  .در ایين قسيم از وحقدي بيب
رویهرد پدافند غدرعبمل ،پ از ورود آمودگ ب شيکهۀ آب
شرب شيهر زاهيدان ،بي عملديبت حفبظي کدفي شيکه
پرداخت شده اس  .برا این هدف و ب منظور رقد سيبز
در این پروژه ،از مخبزن ک نزدیك ب محل وزری آمودگ
هستند ،استفبده شده اسي ويب بيب حيداقل هزیني ممهين
پروسۀ حفبظ و مدیری کدف شکه انجب گدرد .مطيبب
بب حبم قکل ،سنسورهب  1و  2آمودگ غدرمجبز در شکه
را وشخدص م دهنيد ،بنيببراین بيرا اصيال کدفدي آب
شکه از ابزار جریبن رقدي سيبز اسيتفبده شيده اسي کي
جریبن مورد ندبز از نزدیكورین مخيبزن موجيود در شيکه
ب منظور کبهش زميبن وميبس آميودگ غدرمجيبز و بهدني
کردن هزین هب وثمدن م شود .خروجي هيب ابيزار جریيبن
رقد سبز برا گره  ،J-1216ب منظور بهکود وضعد کدفي

ردیف
1
2
3
4
0
6
7
0

آب و مجبز شدن غلظ آمودگ در شکه (غلظ کمتير از
 05مدل گر بر مدتر نشبن داد حداقل مقدار آب مورد ندبز
برا این گره برابر بب  06/0مدتر بر ثبند بود ک ایين مقيدار
جریبن معبدل  25درصد دب پبی مومي اسي  .ایين مقيدار
جریبن ببید در ببزۀ زمبن  130دقدق ب شکه وزری شود.
مطبب بب نتبیج مدل عدد حيداقل مقيدار آب ميورد نديبز
برا گره  J-690ب منظور بهکود وضعد کدف آب و مجيبز
شدن غلظ آمودگ در شکه برابر بب  12/20مدتر بر ثبندي
بود ک این مقدار جریبن معبدل  25/7درصد دب پبی مومي
اس  .این مقدار جریبن ببیيد طي  130دقدقي بي شيکه
وزریي شييود .شييهل  14وضييعد شييکهۀ ووزی ي آب را در
سبع هيب  10و  17یعني  3و  0سيبع پي از وزریي
آمودگ در شکه را نشبن م دهد .همبنطور کي مشيبهده
م شود ،جریبن رقد سيبز ميبن از ورود آميودگ بي نقيب
پبیدندس شکه م شود و غلظ در ومبم گرههب کمتير
از مقدار مجبز اس .
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شکل  .94چگونگی توزیع نیترات در شبکۀ آب شهر زاهدان در  .MATLABالف)  9ساعت ب) 1ساعت ،پس از تزریق آلودگی به شبکه

محل وزریي آميودگ (شيبمل نقيبط کي آميودگ در 12
سبع سو بعد از وزری آمودگ بي شيکه  ،بي آن نقيب
م رسد؛ یعن ط سبع هب  36وب  40و منطقيۀ خدلي
دور از محل وزری آمودگ (شبمل نقيبط کي آميودگ در
 12سبع چهبر بعد از وزری آميودگ بي شيکه  ،بي آن
نقب م رسد؛ یعن ط سيبع هيب  40ويب  ، 65وقسيد
شده اس  .درخور یبدآور اس کي بيرا بررسي زميبن
مبندن آمودگ در گرههب شکه زمبن اجرا نر افزار برابر
بب  65سبع انتخبب شيده اسي  ،بي طيور کي فقيط در
سبع هب  12وب  14روز اول ،آمودگ ب شکه وزری شده
اس و بقدۀ سبع هب آميودگ وارد شيکه نشيده اسي .
جدول  ،2مدت زمبن وجود آمودگ در گره و ميدت زميبن
ک غلظ گره بدشتر از مقدار مجبز اس برا وعداد گره
ب عنوان نمبینده از گرههيب  4منطقيۀ اشيبرهشيده نشيبن
م دهد.

زمان ماند

زمبن مبند عکبرت اس از :زمبن ک ببید ب آب داده شود وب
بر اثير عبميل پخشيددگ معبدمي انتقيبل آميودگ  ،غلظي
غدرمجبز ب مجبز وکدیل شود ک کبرای آن ب عنيوان یيك
ابزار مدیری کدفي در رودخبني بي اثکيبت رسيدده اسي
[ .]12شبیبن یبدآور اس ک در این مدتزميبن نکبیيد از
محل گره مورد نظر آب برداش شيود .در ایين بخيش بي
بررس زمبن مبندن آمودگ (ندترات در گرههب شکهۀ آب
شهر زاهدان م پيردازی  .شيکهۀ ميورد نظير بي  4منطقيۀ
مختلف ،منطقۀ نزدیك ب محل آمودگ (شبمل نقبط کي
آمودگ در  12سبع اول بعد از وزری آمودگ بي شيکه ،
ب آن نقب م رسيد؛ یعني طي سيبع هيب  12ويب 24
اجرا نر افزار  ،منطقۀ مدبن (شبمل نقبط ک آمودگ در
 12سبع دو بعد از وزری آمودگ ب شکه  ،ب آن نقيب
م رسد؛ یعن ط سبع هيب  24ويب  ، 36منطقيۀ دور از

جدول  .2نتایج نرمافزار  MATLABبرای گرههایی از مناطق چهارگانه
گره از ناحیۀ خیلی دور

گره از ناحیۀ دور

گره از ناحیۀ میانه

گره از ناحیۀ نزدیک

سری اول
 4سبع و  40دقدق

 0سبع

 4سبع و  35دقدق

 2سبع و  10دقدق

 35دقدق

 40دقدق

 1سبع و  10دقدق

 1سبع و  35دقدق

مدت زمبن آمودگ در گره
مدتزمبن ک غلظ بدشتر
از مقدار مجبز اس

سری دوم
 0سبع

 4سبع و  10دقدق

 6سبع و  10دقدق

 4سبع و  35دقدق

 35دقدق

 1سبع

 1سبع و  35دقدق

 2سبع

مدت زمبن آمودگ در گره
مدتزمبن ک غلظ بدشتر
از مقدار مجبز اس
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بب بررسي راههيبر زميبن مبنيد آميودگ  ،بيرا کنتيرل
آمودگ در گرههب مختلف شکه در نر افزار مشبهده شيد
ک در گرههب نزدیيك بي محيل وزریي آميودگ (نبحديۀ
نزدیك  ،زمبن مبند برا آمودگ غدرمجبز از گرههيبی کي
از محل وزری آمودگ دوروير بودنيد (نبحديۀ خدلي دور ،
بدشتر بود؛ بنببراین م ووان گف ک هنگيب ورود آميودگ
غدرمجبز ب شکه  ،نقيب نزدیيك بي محيل وزریي وينش
بدشتر نسک ب نقب مدبن  ،دور و خدل دور دارند و ببید
زمبن مبند بدشتر برا اصال کدفد آب ،داده شيود .بي
بدبن دیگر ،برا شکه در منبط نزدیك ،ببید ميدتزميبن
بدشتر برداش ممنو اعال شود .بب مقبیسۀ ميدتزميبن
وجود آمودگ بب غلظت بدشتر از غلظ مجبز برا منطقيۀ
مدبني نسييک بي منطقيۀ نزدیييك مشييبهده شييد کي ایيين
مدتزمبن در منطقۀ مدبن بب کيبهش  17ويب  20درصيد
نسک ب منطقۀ نزدیك همراه اس  .هم ندن ،بيب مقبیسيۀ
مدتزمبن وجود آمودگ بب غلظت بدشيتر از غلظي مجيبز
برا منطقۀ دور نسک ب منطقۀ مدبني مشيبهده شيد کي
این مدتزمبن در منطقۀ دور بب کبهش  33وب  45درصيد
نسک ب منطقۀ مدبن همراه اس (منطقيۀ دور نسيک بي
منطقۀ نزدیك بب کبهش  05درصد همراه بيود  .مقبیسيۀ
مدتزمبن وجود آمودگ بب غلظت بدشيتر از غلظي مجيبز
برا منطقۀ خدل دور نسک ب منطقۀ دور نشبن داد ایين
مييدتزمييبن در منطق ي خدل ي دور بييب کييبهش  33وييب 05
درصد نسک ب منطقۀ دور همراه اسي (منطقيۀ خدلي
دور نسک ب منطقۀ نزدیك بب کبهش  67ويب  70درصيد
همراه بود .
نتیجهگیری
در پووهش حبضر ابتدا ب شيکد سيبز انتقيبل آميودگ در
ستون خبک و ورود آن از طریي پدیيدۀ مهيش بي شيکهۀ
ووزی آب شرب شهر زاهدان پرداخت شده اس  .بنيببراین،
ابتدا چگونگ انتقيبل -پخيش آالینيدۀ ندتيرات در محيدط
خييبک ووسييط برنبميي نویسيي در نيير افييزار MATLAB
شکد سبز شده اس  .سس  ،این آميودگ بير اثير پدیيدۀ
مهش وارد شکهۀ آب شرب شيده و بي بررسي شيکهۀ آب
شرب زاهدان ب کميك اوصيبل ميدل عيدد  EPANETو
نييير افيييزار  ،MATLABپرداختيي شيييده اسيي  .نتيييبیج
صح سنج و کبمدکراسدون نر افزار  MATLABنشبن داد
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نر افزار ب محبظ هددرومده و کدفي بيب دقي مطليوب و
خوب در شيکه هيب ووزیي عميل مي کنيد .پي از آن،
سنبریو شکد سبز  24سبعت شکه پ از وقو آمودگ
در سبع  12وب  14ب شکهۀ آب شهر زاهدان بررس شيد.
نتبیج نشبن داد بب ورود آمودگ ب شکه  ،بيب گذشي زميبن
غلظ در گرههب بدشتر از مقدار مجيبز ( 05مدلي گير بير
مدتر شد .بنببراین ،ب منظور مدیری بحران ،مطبب بب بستۀ
پرووهل واکنشي ادارۀ حفبظي از محيدط زیسي ایيبالت
متحده در مرحليۀ اول از ابيزار وخلديۀ آب آميوده از شيکه
استفبده شد .سس  ،ب معرف و بررس دو ابيزار کبرآميد و
مفدد جریبن رقد سبز و زميبن مبنيد پرداختي شيد .نتيبیج
شکد سبز مربو ب وخلدۀ آب آموده از شيکه نشيبن داد
این ابزار ب خوب مبن از نفوذ آمودگ ب نقب پيبیدندسي
م شود .ب این صورت ک پ از وشخدص آمودگ ووسيط
سنسورهبی ک در نقب مختلف شکه جبنمبی شيدهانيد،
ب منظور اصال و ميدیری کدفي شيکه بيب بسيت شيدن
موم هب ،از انتقبل آب ب نقب پبیدندس شيکه جليوگدر
م شود .بنببراین ،در این ببزۀ زميبن بسيت بيودن مومي هيب،
مصرفکنندههبی ک در نقب پبیدندس قرار دارند ،قيبدر
ب استفبده از آب ندستند .هم ندن ،ببیيد حجي مشخصي
آب از شکه وخلد شده ک م ووان این دو مورد را ب عنوان
ضعفهب این ابزار بدبن کيرد .پي از آن ،ويثثدر مثکي و
کبرآمد جریبن رقد سبز ب عنيوان یيك راههيبر ميدیری و
کنترل کدف شکه ندز ب اثکبت رسدد .ب اینورودب ک بيب
رهبسبز یك حج آب مشخص ب عنوان جریبن رقد سيبز
در نقب مختلف ورود آمودگ ب شکه  ،اصال کدفدي آب
حبصل شد و غلظ ندترات ب کمتر از مقدار  05مدل گير
بر مدتر رسدد .هم ندن ،هنگب استفبده از جریبن رقد سيبز
مصرفکنندگبن م ووانند از آب استفبده کنند ک این مورد
از نقب مثک این ابزار مدیری کدف اس  .در مواقع ک
آمودگ از چندین نقط بي شيکه وارد مي شيود ،جریيبن
رقد سبز بهدن ندز ببید از چند نقط ب شکه وزری شيود.
درخييور یييبدآور اسيي کيي مقييدار جریييبن رقديي سييبز
ب دس آمده برا شکهۀ ووزی آب شهر زاهدان بي منظيور
بهکود وضعد کدف آب و مجبز شدن غلظي آميودگ در
شکه  ،حدود  25درصد دب پبیيۀ مومي محبسيک شيد کي
م وواند ب عنوان یك امگو در شکه در شرایط بحراني بي
کبر گرفت شود .در ادام  ،برا محبسيکۀ ابيزار زميبن مبنيد،

9441 ...  زمان ماند و خروج آب آلوده در مدیریت کیفی شبکۀ توزیع آب، بررسی کارایی جریان رقیقساز:حریف و همکاران
Study: Malyer City). Irrigation and Water
Engineering, 2019, 9(4), pp. 177-190. [persian]
[13]. Besner MC, Broséus R, Lavoie J, Giovanni
GD, Payment P, Prévost M. Pressure monitoring
and characterization of external sources of
contamination at the site of the Payment
drinking
water
epidemiological
studies.
Environmental science & technology. 2010 Jan
1;44(1):269-77.
[14]. Naserizade SS, Nikoo MR, Montaseri H. A
risk-based multi-objective model for optimal
placement of sensors in water distribution
system. Journal of Hydrology. 2018 Feb 1;
557:147-59.
[15]. Rasekh A, Brumbelow K. Drinking water
distribution systems contamination management
to reduce public health impacts and system
service interruptions. Environmental Modelling
& Software. 2014 Jan 1; 51:12-25.
[16]. Rossman LA. EPANET 2: user’s manual.
[17]. SOUDANI A, CHIBAN M, ZERBET M,
SINAN F. Use of Mediterranean plant as
potential adsorbent for municipal and industrial
wastewater treatment. Journal of Environmental
Chemistry and Ecotoxicology. 2011 Aug
31;3(8):199-205.
[18]. Munavalli GR, Kumar MM. Optimal
scheduling of multiple chlorine sources in water
distribution systems. Journal of water resources
planning
and
management.
2003
Nov;129(6):493-504.
[19]. Darmian MD, Monfared SA, Azizyan G,
Snyder SA, Giesy JP. Assessment of tools for
protection of quality of water: Uncontrollable
discharges of pollutants. Ecotoxicology and
environmental safety. 2018 Oct 15; 161:190-7.
[20]. Farhadian M, Haddad OB, SeifollahiAghmiuni S, Loáiciga HA. Assimilative
capacity and flow dilution for water quality
protection in rivers. Journal of Hazardous,
Toxic, and Radioactive Waste. 2015 Apr
1;19(2):04014027.
[21]. Monfared SA, Darmian MD, Snyder SA,
Azizyan G, Pirzadeh B, Moghaddam MA.
Water quality planning in rivers: assimilative
capacity and dilution flow. Bulletin of
environmental contamination and toxicology.
2017 Nov 1;99(5):531-41.

 دور و خدلي دور،  مدبني،شيکه بي چهيبر بخيش نزدیيك
وقسد شد ک اسبس این طکق بند برپبیۀ زميبن رسيددن
 سبعت وقسد بنيد12 آمودگ ب این منبط در ببزههب
 نتبیج نشبن داد زمبن مبند الز ب منظور اصال کدفد.شد
آب برا گرههب نبحدۀ خدل دور ب نسک گرههب نبحدۀ
 کمتر اس و بيرا منطقيۀ خدلي دور نسيک بي،نزدیك
.  درصد همراه اس70  وب67 نبحدۀ نزدیك بب کبهش
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