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                                                                          406293 ش ش:

 تعالي تسمٍ       

                                                          
 

 َاي اجرايي، مُىسسان مشاير ي پيماوكاران ترشىامٍ تٍ زستگاٌ
 45586 شمارٌ:

 27/03/1394 تاريد:
 

 َا ريزذاوٍ ذًزپااليي ظرفيت مطالعات ذسمات فُرستمًضًع: 

 

َاي  وامٍ استاوسارزَاي اجرايي طرح ( آييه7( ي )6( قاوًن تروامٍ ي تًزجٍ ي مًاز )23تٍ استىاز مازٌ )

وامٍ شمارٌ  ي زر چارچًب وظام فىي ي اجرايي کشًر )مًضًع تصًية 1352مصًب سال  -عمراوي

 امًر وظام فىي 676َيأت محترم يزيران(، تٍ پيًست ضاتطٍ شمارٌ  20/4/1385مًرخ  َـ33497/ت42339

اتالغ  گروه سوماز وًع « ها رودخانه خودپااليي ظرفيت مطالعات خدمات فهرست »، تا عىًان اجرايي

 شًز. مي

 السامي است. 01/07/1394رعايت مفاز ايه ضاتطٍ زر صًرت وساشته ضًاتط تُتر، از تاريد 

 ايه ضاتطٍکىىسٌ وظرات ي پيشىُازَاي اصالحي زر مًرز مفاز  زريافت سازمانايه اجرايي امًر وظام فىي 

   .کرزاعالم ذًاَس  را تًزٌ ي اصالحات الزم
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  اصالح مدارك فني 
  

  

  خواننده گرامي:
 ، با استفاده از نظر كارشناسان برجسـته مبـادرت  ريزي كشور سازمان مديريت و برنامهاجرايي  و امور نظام فني    

نموده و آن را براي استفاده به جامعه مهندسي كشور عرضه نموده است. با وجـود تـالش فـراوان،     ضابطهبه تهيه اين 

  هاي مفهومي، فني، ابهام، ايهام و اشكاالت موضوعي نيست. اين اثر مصون از ايرادهايي نظير غلط

  

صـورت زيـر    ده هرگونه ايراد و اشكال فني مراتب را به، از شما خواننده گرامي صميمانه تقاضا دارد در صورت مشاهرو از اين

  گزارش فرماييد:
  شماره بند و صفحه موضوع مورد نظر را مشخص كنيد. -1
 ايراد مورد نظر را به صورت خالصه بيان داريد. -2

 در صورت امكان متن اصالح شده را براي جايگزيني ارسال نماييد. -3

 نشاني خود را براي تماس احتمالي ذكر فرماييد. -4

  كارشناسان اين امور نظرهاي دريافتي را به دقت مطالعه نموده و اقدام مقتضي را معمول خواهند داشت.

  شود. پيشاپيش از همكاري و دقت نظر جنابعالي قدرداني مي

  

  

  

  
  

  
  

  

مركز تلفن  - شاه  تهران، ميدان بهارستان، خيابان صفي علينشاني براي مكاتبه :

                    امور نظام فني ريزي كشور، سازمان مديريت و برنامه 33271

Email:info@nezamfanni.ir                                            web: nezamfanni.ir 
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  سمه تعالي اب

  پيشگفتار 
دامنه، نيازها و منابع مالي و ، سند مرجعي است كه اهداف، »ها رودخانهفهرست خدمات مطالعات ظرفيت خودپااليي «

اساسي موضوع مطالعاتي، به وضوح بيان كرده و سـاختار روشـني    مسايلدقيق  تاملانساني براي مطالعات را با مالحظه و 
 دهد.  مي از اقدامات آينده و قواعد حاكم بر كل فرايند مطالعات را ارائه 

لب طرح تهيه ضوابط و معيارهـاي فنـي صـنعت آب كشـور،     قا توجه به اهميت مبحث فوق، امور آب وزارت نيرو در با
سـازمان   اجرايـي  و نظام فنـي  را با هماهنگي امور» ها فهرست خدمات مطالعات ظرفيت خودپااليي رودخانه« ضابطهتهيه 

 و نـي نفـع نظـام ف   و ابالغ به عوامل ذي تاييددر دستوركار قرارداد و پس از تهيه، آن را براي  ريزي كشور مديريت و برنامه
نامـه   قـانون برنامـه و بودجـه و آيـين     23اس مـاده  راسـ اجرايي كشور به اين معاونت ارسال نمـود كـه پـس از بررسـي، ب    

مـورخ   33497/ت 42239(مصـوب   اجرايي كشـور  و استانداردهاي اجرايي مصوب هيات محترم وزيران و طبق نظام فني
  تصويب و ابالغ گرديد. هيات محترم وزيران) 20/4/1385

مطالعات در قالـب   ريزي برنامهجهت  انكمك به مشاور هماهنگ و يكنواخت كردن مطالعات و اضر به منظورح ضابطه
تعيـين  ، تعيـين مراحـل مختلـف مطالعـات     اين فهرست خدمات با هدف است.تهيه و تدوين گرديده  »برنامه كاري«يك 

  تهيه شده است. هاي مورد نياز ع تحليلمعرفي انواو  هاي مورد نياز جهت تكميل هر يك از مراحل اطالعات و داده
عليرغم تالش، دقت و وقت زيادي كه براي تهيه اين مجموعه صرف گرديد، اين مجموعـه مصـون از وجـود اشـكال و     

شود مـوارد   از كارشناسان محترم درخواست مي ضابطهابهام در مطالب آن نيست. لذا در راستاي تكميل و پربار شدن اين 

 سـازمان ارسـال كننـد. كارشناسـان     ريـزي كشـور   سـازمان مـديريت و برنامـه    اجرايـي و  نظام فنـي اصالحي را به امور 
، با همفكري نمايندگان جامعـه فنـي   ضابطهدريافت شده را بررسي كرده و در صورت نياز به اصالح در متن  هايپيشنهاد

ايگـاه اطـالع رسـاني نظـام فنـي و      كشور و كارشناسان مجرب اين حوزه، نسبت به تهيه متن اصالحي، اقدام و از طريق پ
بط برداري عموم، اعالم خواهند كرد. به همين منظور و براي تسهيل در پيدا كـردن آخـرين ضـوا    اجرايي كشور براي بهره

است كه در صورت هرگونه تغيير در مطالب هـر   ، تاريخ تدوين مطالب آن صفحه درج شدهابالغي معتبر، در باالي صفحات
  آن نيز اصالح خواهد شد. از اينرو همواره مطالب صفحات داراي تاريخ جديدتر معتبر خواهد بود. يك از صفحات، تاريخ

از تـالش و جـديت ريـيس امـور نظـام فنـي جنـاب آقـاي مهنـدس           بنايي فني و توسعه امور زيربدين وسيله معاونت 
طرح تهيه ضـوابط و معيارهـاي    مجري محترم نمايندهغالمحسين حمزه مصطفوي و كارشناسان محترم امور نظام فني و 

و متخصصان همكار در امر تهيه و نهايي نمودن ايـن   تقي عباديفني صنعت آب كشور وزارت نيرو، جناب آقاي مهندس 
 باشد. نمايد و از ايزد منان توفيق روزافزون همه اين بزرگواران را آرزومند مي ، تشكر و قدرداني ميضابطه

  ما را در اصالحات بعدي ياري فرمايند. ضابطهبا ابراز نظرات خود درخصوص اين اميد است متخصصان و كارشناسان 

  بنايي توسعه امور زير فني و  معاون  
  1394بهار   
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 ]676شماره  ضابطه[» ها فهرست خدمات مطالعات ظرفیت خودپاالیی رودخانه«تهیه و کنترل

  دفتر مطالعات آب و محیط زیست دانشگاه صنعتی شریف مجري:
  دکتراي مهندسی محیط زیست  دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف  مسعود تجریشی :وژهمشاور پر

  کننده: اعضاي گروه تهیه

  دکتراي منابع آب و محیط زیست  دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف  چی احمد ابریشم
دفتر مطالعات آب و محیط زیست، دانشگاه  مهدي احمدي

  صنعتی شریف
  مهندسی محیط زیست یسانسل فوق

  دکتراي مهندسی محیط زیست  دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف  مسعود تجریشی
اصالح مجدد این فهرست خدمات همکـاري   در از آقاي دکتر محمدعلی حامدي و آقاي دکتر سید حسین هاشمی که

  نمودند تشکر و قدردانی می نماییم

  اعضاي گروه نظارت:

  هاي داخلی دکتراي اکولوژي آب  دانشگاه شهید بهشتی  ادبهروز دهز
صنعت آب  طرح تهیه ضوابط و معیارهاي فنی  زاده مهین کاظم

  وزارت نیرو –کشور 
  لیسانس مهندسی راه و ساختمان

صنعت آب  طرح تهیه ضوابط و معیارهاي فنی پور شبستري الهام رسول
  وزارت نیرو –کشور 

ریت و ریزي، مدی برنامه لیسانس فوق
  آموزش محیط زیست

  :)طرح تهیه ضوابط و معیارهاي فنی صنعت آب کشور محیط زیستکمیته تخصصی (کننده  تاییداعضاي گروه 

 –لیسانس مهندسی عمران  فوق  آب و فاضالب کشورمهندسی شرکت   کامران اسماعیلی
  مهندسی محیط زیست

  اي یزي توسعه منطقهر دکتراي برنامه  شرکت مهندسی مشاور رویان  محمدعلی حامدي
  مدیریت محیط زیست لیسانس فوق  شرکت مدیریت منابع آب ایران  نژاد جواد حسن
  هاي داخلی دکتراي اکولوژي آب  دانشگاه شهید بهشتی  بهروز دهزاد
صنعت آب  طرح تهیه ضوابط و معیارهاي فنی پور شبستري الهام رسول

  وزارت نیرو –کشور 
یت و ریزي، مدیر برنامه لیسانس فوق

  زیست آموزش محیط
  مهندسی شیمی لیسانس فوق  سازمان حفاظت محیط زیست  خانم نادیا روستایی

  زیست دکتراي علوم محیط  دانشگاه جامع علمی کاربردي  محمد محمدي
  یستز دکتراي مهندسی محیط  دانشگاه شهیدبهشتی  سیدحسین هاشمی

  زیست یطمهندسی مح لیسانس فوق  شرکت اندیشه زالل  سیدرضا یعقوبی
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  ریزي کشور سازمان مدیریت و برنامه  کارشناس آبیاري و زهکشی، امور نظام فنی  سید وحیدالدین رضوانی
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 1  01/02/94  مقدمه

 

  مقدمه - 1

  مقدمه
، سند مرجعی است کـه اهـداف، دامنـه، نیازهـا و     »ها رودخانهفهرست خدمات مطالعات ظرفیت خودپاالیی «از  رمنظو

اساسی موضوع مطالعـاتی، بـه وضـوح بیـان کـرده و       مسایلدقیق  تاملمنابع مالی و انسانی براي مطالعات را با مالحظه و 

دهـد. هـدف کلـی از تهیـه ایـن فهرسـت        مطالعـات را ارائـه    ساختار روشنی از اقدامات آینده و قواعد حاکم بر کل فرایند

برنامـه  «مطالعـات در قالـب یـک     ریـزي  برنامـه جهـت   انکمک به مشاور هماهنگ و یکنواخت کردن مطالعات و خدمات،

  است. »کاري

  این فهرست خدمات با اهداف مشخص زیر تهیه شده است:

  تعیین مراحل مختلف مطالعات -

 مورد نیاز جهت تکمیل هر یک از مراحل هاي تعیین اطالعات و داده -

 هاي مورد نیاز معرفی انواع تحلیل -

. ایـن  کنـد  نمـی را بیـان   هـا  رودخانـه انجام مطالعات ظرفیت خودپاالیی  چگونگیبدیهی است که این فهرست خدمات 

 ریـزي  برنامهعاونت ، معاونت امور فنی، م481(نشریه شماره » ها رودخانهراهنماي مطالعات ظرفیت خودپاالیی «موضوع در 

مزبور ارائه اطالعـات کلـی جهـت مطالعـات ظرفیـت       ضابطه) شرح داده شده است. هدف جمهور و نظارت راهبردي رییس

بـراي اصـالح    TMDL)(1 عنوان حداکثر بار کل روزانـه  ریزي تدوین یک استراتژي علمی به ها و برنامه خودپاالیی رودخانه

 2(BOD)بیوشـیمیایی   خواهی اکسیژنهایی است که  بهسازي کیفیت آب رودخانه کیفیت آب، رفع تهدیدات و مخاطرات و

    .شده است  گرایی موجب افت کیفیت رودخانه کم و مواد مغذي و پدیده تغذیه 3(DO)اکسیژن محلول  ،زیاد

سـطح میانـه مطالعـات ظرفیـت      ،ایـن فهرسـت خـدمات    و بـالطبع  هـا  رودخانـه راهنماي مطالعات ظرفیت خودپاالیی 

  گیرد. را در بر نمی ها ها و رسوب دهد و ظرفیت بارگذاري فلزات، مواد سمی، پاتوژن ارگذاري را مورد توجه قرار میب

  

                                                    
1- Total Maximum Daily Load (TMDL) 
2- Biochemical Oxygen Demand 
3- Dissolved Oxygen 
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  مطالعاتفرایند آغازین 
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اول  - 2 ایند آغازین  -فصل  ر لعاتف  مطا

  اجراي خدمات 1برنامه کاري -1-1

در چـارچوب فهرسـت    »برنامـه کـاري  « نیازمنـد تـدوین   »ها دپاالیی رودخانهمطالعات ظرفیت خو«اجراي موفق طرح 

  خدمات است. برنامه کاري شامل اجزاي زیر است:

  مشخص کردن اجزاي کار -

 بندي و تشریح نوع مطالعات تقسیم -

هـاي مـدیریتی و    ها و تخصیص منـابع، تعیـین مسـوولیت    تعیین نیازهاي مطالعاتی و حدود آنها، تعیین اولویت -

 شناسیکار

 اي و نحوه برقراري ارتباط و ایجاد هماهنگی در مطالعات هاي محاوره تعیین مکانیزم -

 تنظیم برنامه زمانی انجام مطالعات -

  اجراي کار) ریزي برنامهو تدوین برنامه کاري تفصیلی ( مسالهشناخت و تعریف  -1-2

اسایی شده و تمهیدات الزم بـراي اجـراي   تر شن تر و عمیق با آغاز طرح مطالعات خودپاالیی، الزم است که مساله دقیق

  ي زیر ضروري است.ها فعالیتمطالعات آن اندیشیده شود. براي این منظور انجام 

 تشکیل گروه (هاي) مطالعاتی  -2-1- 1

 ها و تجارب کافی براي شناخت و تعریف مساله و تدوین برنامه کاري تفصیلی تشکیل گروه (هاي) مطالعاتی با تخصص

 ی و شناخت اولیه مسالهبررسی منطقه مطالعات -2-2- 1

 هاي موجود تعیین موقعیت جغرافیایی محدوده مورد مطالعه با استفاده از نقشه  -

 بازدیدهاي میدانی اولیه جزییاتریزي  برنامه  -

در مـورد مسـاله و    براي کسب اطالعات مورد نیاز اي منطقهمحلی و  مسووالن کارفرما و مذاکره و تبادل نظر با  -

 هاي آن ریشه

 و امکانات محلی مربوط به اجراي طرح ها تواناییی ارزیاب  -

 بینی ضرورت اجراي مطالعات ویژه بررسی اولیه و پیش  -

 (تعریف مساله و توصیف منطقه مطالعاتی) هاي اولیه بندي نتایج بررسی جمع  -

                                                    
1- Work Plan 
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 ریزي اجراي کار و تهیه برنامه کاري تفصیلی  برنامه -2-3- 1

 و مطالعات مورد نیاز ها فعالیتبندي نوع  تعیین اجزاي کار و تقسیم -

 ها و مطالعات تعیین دامنه فعالیت -

 تعیین نیازهاي تخصصی و پرسنلی انجام مطالعات -

 ها با توجه به نوع و حجم هر یک از آنها بررسی نحوه انجام فعالیت -

 هاي اجراي طرح و تعیین وسایل و امکانات مورد نیاز بررسی محدودیت -

 ها هاي مهم و کلیدي ارائه گزارش ، زمانها ین اولویتبندي مطالعات و تعی تنظیم برنامه زمان -

 بندي عملیات تخصصی مورد نیاز تنظیم برنامه زمان -

 تنظیم برنامه نظارت بر عملیات تخصصی -

 هاي مختلف بینی چگونگی هماهنگی بین فعالیت پیش -

 بینی شده در زمان پیشها و هماهنگی براي اجراي طرح  تر اهداف و اولویت ارتباط با کارفرما براي توجیه کامل -

   الزامات اساسی -2-4- 1

  اجراي موفق طرح مطالعات ظرفیت خودپاالیی رودخانه نیازمند رعایت عوامل زیر است:

  هاي آنها ارزیابی دقیق شرایط و اهمیت رودخانه، شامل شناسایی و تحلیل علل مشکالت و منابع و ریشه -

مالی و تعهـد بـه اسـتفاده از نیروهـاي کارامـد طبـق       هاي پروژه و اختصاص منابع شامل منابع انسانی و  اولویت -

 برنامه کاري تفصیلی

شناسایی و تحلیل ذینفعان، تبادل نظر و جلب مشارکت ذینفعـان، برگـزاري جلسـات بحـث و تبـادل نظـر بـا         -

 ذینفعان

 کسب دانش و اطالعات جامع و کافی از اجزاي مختلف مطالعات -

 ترویج تبادل نظر درون گروهی -

  ي طرح براساس برنامه از پیش تدوین شدهالزام به اجرا -
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فرایند مطالعات ظرفیت خودپاالیی 
  رودخانه
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م  - 3 دو ه –فصل  ن دخا دپاالیی رو و رفیت خ لعات ظ ایند مطا ر  ف

  کلیات -2-1

 پنجسازي شامل از طریق مدل  )TMDL( 1حداکثر بار کل روزانه تعیین فرایند مطالعات ظرفیت خودپاالیی رودخانه و

کیفیت  مساله و نوع و پیچیدگی ،هاي موجود براساس داده ممکن است ها گاماین شود.  گام است که به شرح زیر انجام می

. در مطالعـات  رددا مطالعـات  مرحلـه در هرگام بستگی به سطح یـا   الزم. میزان جزییات شودتغییر و تعدیل   آب رودخانه،

  است.بعدي مورد نیاز  مراحلتري براي  ي تفصیلیها تحلیل لکناده کافی است؛ ي سها تحلیل معموالاول،  مرحله

 TMDLکاربرد مدل و تعیین  -5 مدل 2واسنجی -3 ارزیابی اولیه -1

  اعتبارسنجی مدل -4 مطالعه میدانی رودخانه -2

  ارزیابی اولیه - 2-2

  ي زیر است:ها گاماولیه شامل ارزیابی 

  موجود عاتو اطال ها آوري و بررسی داده جمع -2-2-1

گردد. اطالعـاتی کـه    آوري می در این مرحله، اطالعات الزم جهت اجراي طرح تعیین ظرفیت خودپاالیی رودخانه جمع

  عبارت اند از:، در چنین مطالعاتی مورد نیاز خواهد بود

  المللی مرتبط ها و استانداردهاي ملی و بین نامه قوانین، مقررات، آیین - 2-1-1- 2

  هاي معتبر یز در سایر کشورها و سازمانپیشینه مطالعات در کشور و ن - 2-1-2- 2

 مشخصات حوضه آبریز رودخانه - 2-1-3- 2

 هاي فرعی و کدگذاري آنها حدود حوضه آبریز اصلی و حوضهتعیین  -

 توپوگرافی حوضه تهیه نقشه -

 موجود بر روي نقشه   سنجی آبي ها ایستگاهتعیین محل و  حوضه آب نگاريتهیه نقشه شبکه  -

 موجود و تعیین نوع ایستگاه سنجی آبي ها ایستگاهبازدید و بررسی  -

، دوره آمـاري تاسیس، سال ، موقعیت جغرافیایی: موجود شامل سنجی آبي ها ایستگاهتهیه جدول و مشخصات  -

  تجهیزات موجودو  مساحت حوضه آبریز

سـدهاي تنظیمـی،    دهانـه هـاي آبگیـر،    سدهاي مخزنی، سدهاي انحرافی، :ات آبی از قبیلتاسیستعیین محل  -

  ي پمپاژ و غیرهها ایستگاه

 رودخانه  حوضهدر کاربري اراضی  تهیه نقشه -

                                                    
1- Total Maximum Daily Load 
2- Calibration 
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   شناسائی عملیات آبخیزداري در حوضه رودخانه -

 تعیین کاربري و مصارف آب -

 شناسی زمین تهیه نقشه -

 شناسی، رسوب و فرسایش خاك تهیه نقشه -

 نقشه موقعیت جغرافیایی مناطق مسکونی و صنعتیتهیه  -

 ورزياطالعات پایه کشاها و  تهیه داده -

، مشخصـات هندسـی رودخانـه   رودخانـه و شـاخه هـاي ورودي،     از بـده  هـاي موجـود   بندي داده تنظیم و جمع -

هـاي فاضـالب    خانـه  تصـفیه (بار هیدرولیکی، بار آلی، ظرفیـت، بـازده حـذف)،     هاي فاضالب شهري خانه تصفیه

منـاطق  حاصـل از  ب روانـا هاي شـهري،   خروجی)، رواناب CODو  DO  ،BOD (ظرفیت، بازده حذف،  صنعتی

 از آب زیرزمینی ها ورودي، مراکز پرورش دام و آبزي پروري و ي کشاورزيها زمینحاصل از رواناب ، جنگلی

  هاي توسعه درحوضه رودخانه (مصوب، در حال اجرا و در دست مطالعه) شناسایی طرح -

  گوهاي عمومی توسعههاي فرهنگی، اقتصادي، اجتماعی و سیاسی مراکز عمده جمعیتی، ال شناسایی ویژگی -

 هاي مختلف دولتی، غیردولتی و مردم با رودخانه بررسی ارتباط سازمان -

 هاي مربوط به رودخانه   و نقشه ها گزارشاطالعات،  - 2-1-4- 2

 شناسی و توپوگرافی رودخانه نقشه ریخت -

 هاي اصلی و فرعی شاخه آب نگارينقشه شبکه  -

 سنجی آبي ها ایستگاهنقشه محل  -

 و نهرها  ها مسیل آب بندها، تاالب ها، هاي آبیاري، نقشه محل سدها، شبکه -

 ي برداشت آب (ایستگاه پمپاژ، بند، سد و ...)ها ایستگاهنقشه  -

 ي شهري، صنعتی و کشاورزيها فاضالبي تخلیه ها محلنقشه  -

 در رودخانه )ها سیالببیشینه ( اي لحظه بده هاي مربوط به  داده -

  جریان رودخانهروزانه، ماهانه و ساالنه سط متو هاي بده  داده -

اي، متوسـط روزانـه، متوسـط ماهانـه،      لحظـه  بـده (  رودخانـه  جریـان هاي  داده آبنمودهاي، نمودارها و ها جدول -

  تجمعی و ...) بدهمتوسط ساالنه، 

 شامل: بده، عرض، عمق و سرعت جریان رودخانه و هیدرولیکیمشخصات هندسی  -

 آب از رودخانه به تفکیک نقاط برداشتبرداشت  هاي میزان داده -

  تعیین سهم تراوش آب زیرزمینی به رودخانه -
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 هواشناسی - 2-1-5- 2

 هاي مجاور ي هواشناسی در حوضه مورد مطالعه و حوضهها ایستگاهنقشه موقعیت  -

 هاي مجاور مطالعه و حوضهدر حوضه مورد  ي هواشناسیها ایستگاهجدول مشخصات  -

 وري شده، تصحیح، تکمیل و ترمیم آنهاجمع آ هاي هواشناسی قت و صحت دادهبررسی د -

 تعیین سال مبنا و دوره شاخص آماريو  ایستگاه (هاي) معرف منطقه -

 بررسی وضعیت کلی اقلیمی منطقه مورد مطالعه با استفاده از اطالعات اقلیمی موجود -

 شامل: هاي هواشناسی به منظور تهیه اطالعات پایه مورد نیاز تحلیل داده -

 ،اي اي و منطقه به صورت نقطه ي هواماهانه و ساالنه دما بیشینهو  کمینه میزان متوسط  

 هاي دماي آب داده 

  ي شروع و خاتمه آنها زمانمتوسط دوره یخبندان و احتمال طول 

 اطالعات مربوط به بارندگی 

  ي موجودها ایستگاهبارندگی ماهانه و ساالنه در میانگین درازمدت میزان  

 1جیهاي تشعشع و نورسن داده 

 رودخانه آب شناختی زیست و ، شیمیاییفیزیکی عوامل مربوط بههاي  داده - 2-1-6- 2

  ژن محلولیاکس  -

   )BODخواهی بیوشیمیایی ( اکسیژن  -

 کربنی ( خواهی بیوشیمیایی اکسیژنCBOD( 

 یتروژنینبیوشیمیایی  خواهی اکسیژن )NBOD( 

 دما  -

-  pH 
 مواد مغذي  -

 ) و نیتریت و نیترات) نیتروژن کل کلدال، نیتروژن آمونیاکی،نیتروژن 

 فسفر 

                                                    
هـا قابـل    سـنجی از وزارت نیـرو و نیـز از گـزارش مطالعـات رودخانـه       هاي آب هاي بده جریان و مشخصات هندسی رودخانه در ایستگاه داده -1

تـوان تهیـه کـرد.     ها می ان حفاظت محیط زیست و نیز مراکز پژوهشی مانند دانشگاههاي کیفیت آب را از وزارت نیرو، سازم دسترس است. داده
هاي شهري و صنعتی تـا   هاي فاضالب خانه ها از سازمان حفاظت محیط زیست و نیز تصفیه اي فاضالب ورودي به رودخانه هاي بارهاي نقطه داده

هاي بارندگی و  اي، شهري و محلی، داده ي رواناب شهري از مطالعات منطقهها اي، داده حدي قابل دسترس است. براي محاسبه بارهاي غیرنقطه
هاي کاربري اراضی از وزارت جهاد کشاورزي و نقشه هاي زمین شناسی از سازمان زمین  هواشناختی از سازمان هواشناسی و وزارت نیرو و داده

  شناسی قابل دسترسی است. 
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 جامدات معلق و رسوب -

 ها، کلرایدها، جامدات محلول کل) (شوري، سولفات جامدات محلول -

  SOD(1( خواهی رسوبات اکسیژن -

 مزه، رنگ و بو  -

 ها پاتوژن -

 فلزات سنگین -

 روغن و چربی -

 یمواد سم -

  ها کش آفت -

  وژیکی آندر محدوده رودخانه و شرایط اکول 3و جوامع جانوري 2جوامع گیاهی -

  جوامع گیاهی و جوامع جانوري -

  شناسایی منابع و نوع آالینده ها در حوضه آبریز - 2-1-7- 2

  طبیعی -االف

  و زهاب معادن گرمایی-زمیني معدنی و ها چشمه، شناسی زمیني ناشی از سازندهاي ها آلودگی  -

  ي شور و لب شورها آبمنابع   -

 انسانی -ب

 اي منابع نقطه -

 نی و مشخصات عمومی، جمعیـت، تاسیسـات زیربنـایی، میـزان مصـرف      مراکز جمعیتی شامل: موقعیت مکا

 گیري ي شاخص جهت اندازهها آالیندهآب، حجم فاضالب تولیدي و رواناب شهري، معرفی نوع 

     مراکز صنعتی، تولیدي و خدماتی شامل: موقعیت مکانی، مشخصات کلی واحد، حجـم فاضـالب تولیـدي و

 يگیر ي شاخص جهت اندازهها آالیندهنوع 

 اي غیرنقطهمنابع  -

      اراضی کشاورزي شامل موقعیت مراکز عمده، وسعت اراضی کشاورزي، الگوي کشـت، نـوع آبیـاري، بـرآورد

  نوع و میزان کود و سموم مصرفی، آب برگشتی

                                                    
1- Sediment Oxygen Demand 
2- Flora 
3- Fauna 
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 هاي دامپروري فعالیت  

 منابع آلودگی شناختی زیست و ، شیمیاییفیزیکی خصوصیات کیفی مربوط بههاي  داده - 2-1-8- 2

 ژن محلولیاکس  -

 خواهی بیوشیمیایی  اکسیژن  -

 کربنی خواهی بیوشیمیایی اکسیژن 

 یتروژنین بیوشیمیایی  خواهی اکسیژن  

 دما  -

-  pH 
 مواد مغذي  -

 ) نیتروژن کل کلدال، نیتروژن آمونیاکی، نیتریت و نیترات)نیتروژن 

 (ارتوفسفات، پلی فسفات و فسفر آلی) فسفر 

 جامدات معلق و رسوب  -

 جامدات محلول کل) ،کلرایدها ،ها اتسولف ،(شوري جامدات محلول  -

 ها پاتوژن  -

 فلزات سنگین  -

 یمواد سم  -

 GISتهیه نقشه پایه در سامانه اطالعات جغرافیایی  - 2-1-9- 2

اي بـا لحـاظ نمـودن کلیـه      ي هوایی و مـاهواره ها ها و عکس با استفاده از نقشه GIS محیط هاي مورد نیاز در تهیه الیه

  ها و تهیه نسخه چاپی داده

  کیفی موجود و بالقوه آب ایلمسشناسایی  - 2-2-2

آوري شده از منطقه مطالعاتی در مرحله قبل و اسـتانداردهاي کیفیـت    ها و اطالعات جمع در این مرحله، براساس داده

    شود. آب رودخانه به قضاوت و شناسایی مسایل بالقوه کیفی آب پرداخته می

  هاي کیفی رودخانه تحلیل داده - 2-2-1- 2

 آب در طول مسیر رودخانه بیولوژیکشیمیایی و میکرو بررسی تغییرات کیفیت فیزیکی،  -

 هاي کم آبی و پرآبی در دوره عواملتجزیه و تحلیل آماري شامل دامنه تغییرات   -
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 1تعیین استانداردهاي قابل کاربرد کیفیت آب - 2-2-2- 2

 و علل آنو مشکالت موجود و بالقوه آب  مسایلتعیین  - 2-2-3- 2

 تعیین شرایط مطلوب    -

 کیفیت آب (هاي) داردتعیین میزان تخطی از استان  -

 افت اکسیژن محلول 

 گرایی تغذیه 

 ي میکروبیها آلودگی 

 افت کیفیت آب رودخانه منشاو (عوامل)  عاملدلیل (دالیل)، تعیین   -

 نفعان شناسایی و تعیین ذی -

  و محاسبات ساده ها تحلیل - 2-2-3

  ها و محاسبات ساده می تواند شامل یک یا چند مورد از موارد زیر باشد: تحلیل

 با استفاده از توابع ساده بارگذاري ها بار آالینده تخمین -

  2دایمیي تحلیلی حالت ها روشتخمین انتقال آالینده با استفاده از  -

 ي آماريها روشکیفیت به کمک استاندارد تخمین موارد نقض  -

 انتخاب مدل سازي و انتخاب چارچوب مدل - 2-2-4

 3سازي اهداف مدل - 2-4-1- 2

  از:ند ا عبارتبراي مدل سازي عمومی  الزامات

 ها وروديو  آالیندهکمی تمامی بارهاي تحلیل  -

 هاي کافی جهت استخراج ضرایب مدل دادهوجود  -

مدل بـا اسـتفاده از    اعتبارسنجیمجموعه هماهنگی از ضرایب مدل که به صورت مستقل یا با واسنجی و وجود  -

 .شوند هاي موجود تعیین می داده

                                                    
کاربري (هاي) مطلوب آب رودخانه (براي مثال، تفریحی، تامین آب شرب و بهداشتی، کشاورزي، صنعتی) و نیز معیارهاي خاص کیفیت آب  -1

اي و شرکت هاي آبفا و سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان دستگاه تعیین کننده مقررات و ناظر بر آنها  هاي آب منطقه با مشورت با سازمان
  شود. می تعیین

2 - Steady State 
معتبر علمی و نشـان دهنـده فراینـدهاي     علت و معلولی   سازي فراهم کردن ابزارهاي تحلیلی از طریق توسعه روابط کمی اهداف اصلی مدل -3

و تعریف میزان عـدم   TMDLها، تعیین ظرفیت بارگذاري، بارها و  هاي مختلف کاهش بار آالینده رودخانه جهت ارزیابی پیامدهاي گزینه  داخل
  قطعیت جهت تعیین حاشیه ایمنی است.
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 شرایط آینده بینی پیشدرنظر گرفتن مقادیري منطقی براي ضرایب مدل جهت  -

  انتخاب مدل - 2-4-2- 2

بـا  رودخانـه   یفـ یو ک یکیدرولوژیـ ، هیکـ یزیف هـاي  ویژگـی تطـابق  براسـاس  انتخاب مـدل مناسـب،   با توجه به اینکه 

  :باید تعیین شوند انتخاب مدلزیر براي  يارهایمع گیرد، صورت می ها ویژگین یا سازي شبیه يمدل برا هاي توانایی

 شوند یجزاي کیفیتی آب که مدل ما  

 مقیاس زمانی و مکانی نتایج مدل  

  سازي فرایندهاي هیدرولوژیکی و کیفی آب شبیه جزییاتمیزان  

 هاي مورد نیاز براي کاربرد مشخص حجم کار و داده  

 هاي ورودي و خروجی، پشتیبانی کاربران، مستندسازي و الزامات راهبري مدل سادگی کاربرد شامل پردازش داده  

 مطالعهي ها محدودیتاهداف و  - 2-4-3- 2

توصیف وضعیت حوضه آبریز و کیفیـت  آوري شده در مرحله  اولین گام در انتخاب مدل مناسب، بررسی اطالعات جمع

  به شرح زیر است: آب رودخانه

 ي آالیندهها بارگذاري -

 جریان رودخانه -

 قابل کاربردي رودخانه و استانداردهاي ها کاربريرودخانه در ارتباط با کیفیت آب  -

 هاي زیر است: هاي آالینده از حوضه آبریز که الزمه آن داده ريبرآورد بارگذا -

 هاي آب و هوایی و هیدرولوژیکی ویژگی 

 توزیع کاربري زمین 

 هاي خاك ویژگی 

 هاي مدیریتی روش 

 عوامل تجمع و شست وشوي آالینده ها 

 ها مجموعا پاسخ به سواالت زیر را فراهم می کند: بررسی این داده

 شده است؟ نقض استانداردهاآیا  -

 ی است؟روزي، وقوع بارش، تغییرات جریان رودخانه و یا فصل هاي شبانه ننوسا هط بومشکالت کیفیت آب مرب آیا - 

  دوره(ها) و شرایط بحرانی رودخانه -

 سازي مد نظر قرار گیرند اي که باید در مدل اي و غیرنقطه مقدار و تغییرات منابع نقطه -

 محل افت کیفیت آب -

 اهمیت حایزگرادیان مکانی وجود یا عدم وجود  -
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سـطح کنتـرل و    ،در ارتباط با سناریوهاي کنترل آلودگی شده بینی پیشي بالقوه و ها محدودیتمسایل فنی و  -

 هاي حوضه آبریز مثل تغییرات در کاربري زمین و اضافه شدن منابع جدید آلودگی دیگر تغییرات در ویژگی

 مناسب مطالعات و معیارهاي انتخاب مدل توصیف اهداف  -

ي غالب کیفی آب است تا از ترکیب ها اندرکنش اولیهارزیابی ، گام بعدي ي مطالعهها محدودیتاهداف و پس از تعیین 

  بندي سینتیکی در مدل اطمینان حاصل شود. مناسب اجزاي کیفی آب و فرمول

  هاي انتقال زمانی و مکانی، و مکانیزم مقیاسبارهاي آلودگی،  -

 منابع آلودگیتحلیل  - 2-4-4- 2

 اي بع نقطهمنا -

 اي نقطه غیر منابع -

  تعیین سطح مورد نیاز مطالعات - 2-4-5- 2

  به وقوع می پیوندنددر آب  که ینهایی کردن نوع فرایندهای - 2-4-6- 2

 ابعاد مدل (یک بعدي، دو بعدي، سه بعدي)تعیین  - 2-4-7- 2

 و تحلیل دینامیکی غیردایمی دایمی، شبه دایمی هاي  حالتدر سازي  زمانی مدل تعیین مقیاس - 2-4-8- 2

 1سازي مدلمکانی  هگسترتعیین  - 2-4-9- 2

 )انتقال همرفتی و انتقال پخشی(  انتقال در رودخانهمهم ي ها مکانیزمتعیین  -2-4-10- 2

 ي آبها آالینده يها اندرکنشتعیین نوع و اهمیت  -

  ترکیب مناسب اجزاي کیفی آب تعیین 

 هاي غالب کیفیت آب ارزیابی اولیه اندرکنش 

  بندي سینتیکی در مدل فرمولتعیین  

 اطالعاتی الء هايمطالعات میدانی و پرکردن خ -2-3

به منظور پر کردن تواند  سازي، مطالعات میدانی می ي اولیه و انتخاب چارچوب مدلها تحلیلها و  پس از انجام ارزیابی

در واسنجی و اعتبارسنجی مدل  نقش کلیدي دارند. در حقیقـت، ارزیـابی    تر بیشهاي  اطالعاتی انجام شود. داده خالهاي

  اولیه باید نشان دهد که:

 دام منابع آلودگی باید پایش شوند؟ک -

                                                    
دست ناحیه بازیابی اکسیژن محلول را پوشش دهـد. اطالعـات بـه دسـت آمـده از ناحیـه بازیـابی         باید تا پایین  گستره مکانی تحلیل با مدل -1

  هاست. اکسیژن محلول تا حد زیادي وابسته به یکنواختی رودخانه
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 هاي کیفی به چه میزان باشد؟ داده آوري جمع -

  بررسی مشخصات هندسی و هیدرولیکی -1- 2-3

  سطح مقطع -

  شیب رودخانه -

  سرعت جریان   -

  بده جریان -

  زمان   -

  هاي کیفی آب پذیرنده   جمع آوري داده - 2- 2-3

  تعیین شبکه نمونه برداري کیفیت آب رودخانه -

  تعیین محلهاي نمونه برداري -

  تعیین روشهاي نمونه برداري -

  تعیین تعداد و تناوب نمونه برداري -

 پایش فاضالب -3- 2-3

خواهی نهایی به دقت تعیـین گـردد.    اي را باید تحلیل کرد تا میزان اکسیژن هاي فاضالب از منابع مختلف نقطه ویژگی

  ها عبارت اند از: است. این ویژگی CBOD5به  CBODu عامل مهم براي این تشخیص، نسبت

 فیزیکیوصیات خص -

 شیمیاییخصوصیات  -

 شناختی زیستخصوصیات  -

  تعیین مقدارCBOD5 

 تعیین نسبت CBODu  بهCBOD5  

 تعیین ضریب زوال فاضالب  

  انجام مطالعات خاص در صورت نیاز - 4- 2-3

  انجام مطالعات زمان حرکت و پخش رنگ -

  ضرایب هوا دهی گیري اندازه -

  هاي بطري روشن و تاریک انجام تست -

  نوسانات شبانه روزي اکسیژن گیري هانداز -
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  ي نیتریفایر در آب و رسوب  ها باکتريشمارش  -

  فاضالب و آب پذیرنده BODي طوالنی مدت ها آزمایشانجام  -

  ي میدانی اکسیژن خواهی رسوباتها گیري اندازه -

  ي میدانی شار مواد مغذيها گیري اندازه -

 زیست شناختیارزیابی  -5- 2-3

. دو نوع رایج ارزیابی زیسـت شـناختی،   رودخانه وجود دارد سامانه زیست شناختی هاي ویژگیارزیابی چند روش براي 

  ، به صورت زیر است.2(RBPs)سریع  زیست شناختیارزیابی و  1(HEPs)یعنی ارزیابی زیستگاه 

 3ارزیابی زیستگاه  - 3-5-1- 2

 هاي اکولوژیکی تعریف شاخص -

 ها ماهی 

 ها دیاتومه 

 مهرگان ریز بی 

 شیمیایی -هاي فیزیکی  شاخص 

 هاي زیست شناختی شاخص 

 هندسی و هیدرولوژیکی 

 ها ي میدانی و آزمایشگاهی جهت تعیین کمیت شاخصها گیري اندازهبرداري و  نمونه -

 ها گیري اندازهدر  QA/QCانجام  -

  4ها توسعه ابزارهاي ارزیابی با تجمیع شاخص -

 تعیین مقادیر آستانه هر شاخص 

 ز شرایط مورد انتظارها براساس انحراف ا سازي امتیاز شاخص نرمال 

  ها وسیله شاخص ارزیابی کاربري حیات آبی به -

                                                    
1- Habitat Evaluation Procedures 
2- Rapid Bioassessment Protocols 

هـاي   رود. این کار با فراهم آوردن اطالعاتی جهت مقایسه محیط کار می ارزیابی زیستگاه جهت تشخیص کیفیت و کمیت زیستگاه موجود به -3
  پذیرد. ها در مناطق مختلف یا در یک منطقه تحت شرایط مختلف انجام می زیستی داخل نهرها و سواحل رودخانه

4- Index Integration 
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 سریع زیستیارزیابی  - 3-5-2- 2

ي سازي جهت تشخیص مناسب یا نامناسب بودن رودخانه براي کاربر ارزیابی زیستی سریع براي زیستگاه، یک ابزار غربال
یک رودخانه با  اقدامات زیست شناختیها، کیفیت آب و  گاهاین روش بر مقایسه زیست باشد. حیات آبی مشخص شده آن می

  :استشرایط مطلوب یا شرایط مرجع استوار است. بنابراین، انجام این روش ارزیابی نیازمند اجراي موارد زیر 
 تعیین شرایط مطلوب/ مرجع -

 هاي اکولوژیکی تعیین کمیت شاخص -

 ها ماهی 

 ها دیاتومه 

 مهرگان ریز بی 

 شیمیایی -هاي فیزیکی  شاخص 

 یست شناختیهاي ز شاخص 

 بوم آبی ارزیابی شرایط زیست -

 ها تحلیل آماري داده -

 QA/QCسامانه  -

 هاي آماري با شرایط مطلوب مقایسه نتایج تحلیل -

 بندي و ارائه نتایج جمع -

  واسنجی مدل - 2-4

  تعیین ضرایب مدل - 2-4-1

 ي آماريها تحلیل -

 روش سعی و خطا -
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  1ها مولفهتحلیل  -2-4-1

 ها داده بانتایج مدل  مقایسه کمی اجراي مدل و  - 2-4-2

ي هـا  پروفیـل ي غیرکمـی  هـا  مقایسـه ند به عنـوان مکمـل   توان میي آماري ساده ها ، قیاسکمی کردن دقت مدل براي

  ند از:چهار روش مورد استفاده عبارت اروند.  کار بهشده و محاسبه شده کیفیت آب  گیري اندازه

 ها میانگینمقایسه  -

 تحلیل رگرسیون -

 خطاي نسبی -

 جذر میانگین مربع خطا -

 ییر ضرایب و اجراي مجدد مدلغت - 2-4-3

 اعتبارسنجی مدل - 2-5

  اجراي مدل براي شرایط دیگر - 2-5-1

  تعدیل ضرایب مدل در صورت نیاز -2-5-2

  تحلیل حساسیت مدل -2-5-3

 حساسیت مدل به ضرایب انتقال -

 kd هاي حساسیت مدل به نرخ -

 هاي حساسیت مدل به نرخ ka  

 kn هاي حساسیت مدل به نرخ -

 SODحساسیت مدل به  -

                                                    
شـود.   خواه محاسبه و رسم مـی  در حالت دایمی، میزان افت اکسیژن محلول از هر مولفه اکسیژن  رودخانه BOD/DOسازي  در تحلیل مدل -1

هـا کـه بـه منظـور      مولفهکند. تحلیل  گر ارائه می ها، نمایشی ترسیمی از ارتباط علت و معلولی براي کیفیت آب رودخانه به تحلیل تحلیل مولفه
  ها بسیار مهم است. رود، در واسنجی/ اعتبارسنجی مدل و تحلیل تسهیم بار آالینده کار می کمی کردن سهم هر منبع منفرد در افت اکسیژن به
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  تعیین دقت مدل -2-5-4

شـده و محاسـبه شـده توسـط مـدل (اکسـیژن        گیري اندازهتحلیل توزیع خطاي نسبی بین داده هاي تعیین و  -

 محلول)

 تعیین حاشیه ایمنی مورد نیاز  -2-5-5

 کاربرد مدل و تعیین ظرفیت خودپاالیی -2-6

  مدیریتی سناریو هايتوسعه  -2-6-1

 1تحلیل عدم قطعیت -2-7

و شـبیه سـازي    3حلیل خطـاي مرتبـه اول  ، ت2سه روش متداول براي تحلیل عدم قطعیت وجود دارد: تحلیل حساسیت

  .4مونت کارلو

 ارائه نتایج مطالعات خودپاالیی -2-8

 (ها)سناریوحاصل از اجراي  يتعیین میزان بهبود -

  بندي نهایی کردن سهم -

 سازي براي اجراي سناریو آماده - 2-9

 توصیف اقدامات مورد نیاز -

 بندي زمانبرنامه  تدوین -

 داردتخمین زمان مورد نیاز براي رسیدن به استان -

  برنامه پایشتدوین  -

                                                    
بینـی   پـیش سازي کیفی آب انجام گیرد. یکی از اهداف اولیـه آن، کمـی کـردن خطاهـاي      تحلیل عدم قطعیت باید به عنوان بخشی از مدل -1

  کیفیت آب و ارزیابی آثار عوامل ورودي بر خروجی مدل است. 
2 - Sensitivity Analysis 
3 - First-order Error Analysis 
4 - Monte Carlo 
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 گزارش پایانی مطالعات خودپاالیی -2-10

 سازي گزارش   آماده -

  برگزاري کارگاه یا جلسه اي با حضور کارفرماو ذینفعان  -

  بندي نظرات  جمع -

 تهیه گزارش پایانی -

  



 

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  

  

  3 فصل3

  ها گزارشمحتواي 
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وم  - 4 ي  –فصل س ا و ارشمحت ز   ها گ

  خالصه اجرایی -3-1

بایـد  هاي طرح به صورت موجز به خواننده است. ساختار خالصـه اجرایـی    ترین جنبه خالصه اجرایی، انتقال مهمنقش 

  ها باشد. گیري متمرکز بر مسایل کلیدي و نتیجه قویا

  1نامه هواژ -3-2

  باشد. می 3هاي اختصاري و عالمت 2ها شامل سرواژه

  یان پروژهمحا -3-3

  4توصیف پروژه -3-4

  5اهداف و دامنه گزارش -3-5

  6مقدمه -3-6

 تعاریف -

 تعریف مساله -

 اهداف پروژه -

 حوضه مورد مطالعهتعریف  -

 رویکرد انتخابی براي اجراي طرح -

                                                    
1- Glossary of Terms 
2 - Acronyms  
3 - Abbreviations 

ن بخش باید توصیف مختصري از اجزاي کلیدي مطالعات ارائه هدف اصلی این بخش تعریف حوضه مورد مطالعه و تعریف مساله است. در ای -4
هـاي مناسـب نشـان دهنـده      شوند. در ایـن راسـتا، ارائـه نقشـه     شود و توضیح داده شود که چگونه این اجزا به شرایط فعلی رودخانه مربوط می

  شود. بعدي ارائه میهاي  اي رودخانه مورد مطالعه مفید است. توصیف کامل پروژه در بخش موقعیت محلی و منطقه
ي ایـن گـزارش و   هـا  هـا و پیشـنهاد   در این بخش، اهدافی که منجر به مطالعات و گزارش حاضر شده و نیز رویکردهایی که منجر به توصـیه  -5

  هاي این گزارش نیز باید بحث شود. شود. عالوه بر این، عواقب پیگیري نکردن توصیه چارچوب زمانی اجراي آنها شده بیان می
قش مقدمه این است که توضیح دهد چرا این مطالعات انجام و گزارش حاضر تهیه شده است. این مطالعـات بـه دنبـال چـه دسـتاوردها و      ن -6

چنین باید مخاطبان مربوط را تعریف کند و مروري بر ساختار گزارش نماید. در کل گزارش، اطالعـات حقیقـی بایـد مرجـع      محصولی است. هم
  داشته باشند.
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 نتایج مورد انتظار -

 مطالعات پیشین -

 استانداردهاي کیفیت آب -

 کمیت و کیفیت آب -

   شبکه هیدروگرافی 

 رودخانه بده 

 مقادیر تخلیه پساب 

 مصارف آب رودخانه 

 کیفیو  کمیي ها مرور داده 

  روش مطالعه -3-7

 رائه برنامه اولیها -

 مطالعات میدانی -

 برداري ي نمونهها ایستگاه -

 برداري نمونه بندي زمانبرنامه  -

 ها تحلیل داده -

 سازي و دالیل انتخاب مدل روش مدل -

  ها تحلیلنتایج و  -3-8

 مدلاعتبارسنجی واسنجی و  -3-8-1

 ساختار مدل -

 افزار هاي نرم مولفهو  ها بخشمعرفی  -

 هاي مورد استفاده در واسنجی مدل داده -

 جریان ، سرعت و عمقشدت   

 جریان پایه 

 اي بارهاي نقطه 

 تجمعی شدت جریان 

 ضرایب واسنجی اکسیژن محلول، مواد مغذي و جلبک  
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  محاسباتSOD 

 دما و ضرایب تصحیح -

 مقایسه نتایج کیفی مشاهده شده و مدل شده -3-8-2

 اکسیژن محلول -

 آمونیاك -

 و آمونیاك BODبندي بار  سهم -3-8-3

 سازي استانداردها و اهداف مدل -

 و آمونیاك BOD بندي بار  سازي سهم شرایط بحرانی براي مدل -

 سرعت و عمقبده ، 

  ي فرعیها جریانبارگذاري رودخانه و 

 دماي رودخانه 

 روزي اکسیژن محلول شبانه 

  شرایط بحرانی ناحیه اختالط نقطه تخلیه پساب (برايBOD (و آمونیاك  

 اجراي مدل براساسها  بندي نتایج سهم -3-8-4

  ها نهادگیري و پیش نتیجه -3-9

 ها پیوست - 3-10

 آوري شده هاي جمع بانک داده 

  مدل اعتبارسنجی اطالعات ورودي مورد استفاده در واسنجی و 

 سازي شرایط بحرانی ي مورد استفاده در مدلها ورودي 

 





 

 

  

  

  

  گرامي خواننده

 و تيتحقيقـا  فعاليـت  سال سي از بيش گذشت با ،ريزي كشور سازمان مديريت و برنامه اجراييو  نظام فني امور
 دسـتورالعمل،  معيـار،  ضـابطه،  نامـه،  آيـين  قالب در فني، - نشريه تخصصي عنوان ششصد بر افزون خود، مطالعاتي

 ياد موارد تايراس در حاضر است. نشريه كرده ابالغ و تهيه ترجمه، و تاليف صورت مقاله، به و عمومي فني مشخصات

شـود.   بـرده  كـار  بـه  عمرانـي  هاي فعاليت بهبود و كشور در علوم گسترش و توسعه به نيل راه تا در شده، تهيه شده
 باشد. مي دستيابي قابل nezamfanni.ir  اينترنتي سايت در اخير يها سال در شده منتشر فهرست نشريات
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  ضابطهاین 

ــوان  ــا عن ــات  «ب ــدمات مطالع ــت خ فهرس

اهداف، دامنه،  ،»ها ظرفیت خودپاالیی رودخانه

نیازها و منابع مـالی و انسـانی بـراي مطالعـات     

ها را بـا مالحظـه و    ظرفیت خودپاالیی رودخانه

یق مسایل اساسـی موضـوع مطالعـاتی    تامل دق

ینـد  آبیان کـرده و سـاختار روشـنی از کـل فر    

دهد. هـدف کلـی از تهیـه     مطالعات را ارائه می

این فهرست خدمات، کمـک بـه مشـاوران بـه     

منظور هماهنگ و یکنواخت کردن مطالعـات و  

  جامع بودن آن است.
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