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Abstract
Eutrophication is a serious water quality issue that occurs due to the excess nutrient loads entering the
water bodies. Esteghlal Dam is the source of supplying 50% of the drinking water of Bandar Abbas,
which has been affected by algal blooms due to the excess nutrient loads from the Minab basin. The
purpose of this study is to identify Critical Source Areas (CSAs) and study and prioritize management
scenarios to reduce pollution load to the reservoir. In this study, we used an integrated quantitative and
qualitative simulation approach at the basin scale. We applied the SWAT model as a comprehensive
process-oriented model to simulate the entire watershed. After identifying CSAs, we assessed the
impact of each management scenario on reducing the nutrients. Finally, based on the nutrient load
reduction and the investment and operating costs of each scenario, we select appropriate solutions
using a multi-criteria decision-making approach. The results showed that agricultural and pastures
(livestock) land uses in Jaghin and Minab sub-basins are CSAs. In addition, Filter Strip with a width
of at least 10 meters and Fertilizer Reduction on Farms were recognized as the most effective
strategies.
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Introduction
Recently, many water quality issues such as eutrophication have caused serious problems in supplying
drinking water. This phenomenon occurs due to the excess nutrient loads entering the water bodies and
has a wide range of adverse effects including a severe drop in dissolved oxygen, improper taste and
odor, toxicity, and mortality of aquatic animals. In a watershed, there are some areas with a particular
type of soil, land use, vegetation, and topography that are at a greater risk for nutrient production and
higher sediment loads, called Critical Source Areas (CSAs). Comprehensive modeling of the
watershed system helps identify and quantify nutrient loads in CSAs which allows for recognizing and
prioritizing effective nutrient reduction plans such as farm and watershed management strategies.
Esteghlal Dam is the source of supplying 50% of the drinking water of Bandar Abbas, which has been
affected by algal blooms due to the excess nutrient loads from the Minab basin. The purpose of this
study is to identify Critical Source Areas (CSAs) and study and prioritize management scenarios to
reduce the pollution load into the reservoir.
Materials and Methods
Study area
Minab basin is located at latitude 26°57'00" to 28°24'00" N and longitude 56°49'00" and 57°53'00" E.
About 29% of the watershed has a height between 0 to 500 meters, 52% between 500 to 1000 meters,
10% between 1000-1500 meters and the rest is more than 1500 meters.
Minab River consists of two main tributaries, Rudan and Jaghin. These two rivers are joined near
Brentine and form the Minab River. The Minab River flows southwesterly to the Minab Dam, and
after the dam, it changes direction to the west and enters the Oman Sea.
The reservoir of Esteghlal Dam has suffered from algal blooms due to excessive nutrient load from the
watershed, including sewage of upstream villages, animal waste, agricultural wastewater, waste
leachate, erosion, etc. Consequently, nowadays, taste and odor are considered as one of the main
challenges of this dam.
Simulation Model
The Soil & Water Assessment Tool (SWAT) is a basin-scale and semi-distributed model developed by
Arnold et al. in 1998. This model enables to simulate the impact of different management practices on
water, sediment, and agricultural pollutants in a watershed with diverse types of soils and land use.
The main inputs to the model are topography, soil characteristics, land use, vegetation type, climate
variables, and land management practices. In the SWAT, the basin is divided into several sub-basins
and each sub-basin is divided into a large number of Hydrologic Response Units (HRUs) based on
topography, land use, and soil type. Each HRU represents an area that contains a unique combination
of land use, soil type, and slope class. Daily runoff is estimated by the SCS curve number method.
Erosion and sedimentation in each HRU are calculated based on the Modified Universal Soil Loss
Equation (MUSLE) and the Bagnold Modified Sediment Transfer Equation. In order to simulate
nutrient transfer in SWAT, various factors such as mineralization, decomposition, nitrogen and
phosphorus uptake, erosion, and sedimentation rate should be taken into account. Accordingly, the
entire basin of Esteghlal Dam was divided into 29 sub-basins and 1350 HRUs.
In this study, we used the monthly observed data in 2018. Then, the parameters related to each of the
main components of the model including plant (Dat), soil (Sol), groundwater (Gw), management
(Mgt), and river (Rte) were introduced to the model. The important point is about how to define
various agriculture and irrigation planning and management practices to the model to reduce the
difference between the modeling conditions of watershed hydrological processes and the real
conditions. To do so, land uses are broken down into smaller sections to first apply the cultivation
pattern in each sub-basins and secondly to manually assign Crop calendar data as well as agricultural
operations (such as fertilization, etc.) to relevant HRUs. The pollution load of residential areas was
also estimated by multiplying the number of individuals and the approximate per capita nutrient load
production.
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Sensitivity analysis
Sensitivity analysis of model parameters is of paramount significance in investigating the extent of
their impact on model outputs. There are varied methods to analyze the sensitivity and uncertainty of
the SWAT model. In this study, we used the SUFI-2 algorithm to recognize the parameters with the
greatest impact on the watershed outflow (inflow to the reservoir) and water quality. Analyzes showed
that the curve number (CN2) has the greatest effect on the outflow of the basin. Among parameters
affecting nutrient loads, algae mass percentage in form of phosphorus (AI2) and parameters related to
the nitrogen cycle, such as (BC3) and (BC2) have the highest sensitivity.
Model calibration

In this study, simulations were performed for 29 years from 1990 to 2018. Calibration and validation
of nutrient concentrations require accurate estimation of the flow. Thus, the model was calibrated and
validated in a multi-step process. First, precipitation and evaporation at the basin level as well as
actual yield and evapotranspiration were calibrated. Then the parameters affecting the discharge are
calibrated. Finally, nutrient load parameters are changed to achieve the proper accuracy.
Critical Source Areas
To identify and compare CSAs, the simulated nutrient loads and runoff were analyzed at the level of
each HRUs. Then, the average annual load per unit area of each HRU, total nitrogen (TN), and total
phosphorus (TP) were estimated by calculating the weighted average in all land uses and considering
cultivation patterns. By dividing these values by the total load of the basin, we find the percentage
share of each land uses in producing TN and TP. Based on this, land uses that have more than 20%
contribution to nutrient production and runoff are selected as CSAs.
Long-term Strategies to control nutrient loads
1-Management strategies on the farm

Considering the agricultural land use as a CSA in terms of total nitrogen load (TN), it seems necessary
to see how declining fertilizer use can affect TN control. Therefore, we supposed that the use of
nitrogen and phosphate fertilizers is simultaneously reduced by 25% and 50%. Furthermore, animal
manure is decreased by 25% and 50%, respectively.
2-Residential wastewater management

Residential areas in the Minab watershed are an important factor in the transfer of nutrients into the
river. In this strategy, due to the operation of the Rudan wastewater treatment plant and the
implementation of the first phase of the Minab wastewater treatment plant, it is assumed that pollution
from the residential areas of Ziarat Ali, Nodej, Manojan, and Deh Barez has been reduced by 30 to 60
percent.
3-Watershed management strategies (Filter Strip)

Filter Strip is used to remove urban and agricultural contaminants before they reach the water body. A
Filter Strip is a plant-covered strip that filters contaminants by reducing the flow rate and the
sedimentation. Based on the watershed slope of 5 to 20% in critical sub-basins, the filter is defined
with a width of 12 meters.
4-Terracing CSAs (Rangeland)

Terracing is a strategy to protect water and soil. This strategy is implemented in lands with a slope of 8
to 12 percent. The appropriate distance between the terraces is 120 to 180 cm. the strategy is applied in
the SWAT by changing the average slope of the basin, CN parameter (runoff curve number), and
USLEP parameter to reduce erosion.
Results and Discussion
The calibration and validation process showed that the developed model has sound reliability to
simulate the discharge and water quality at the basin level. The simulation results show that the annual
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inflow to the reservoir has decreased in recent years causing an increase in the concentration of
nutrient loads. The highest flow is recorded at 25 m3/s in 1993. The long-term simulation average is
5.8 m3/s which is slightly higher than the observed of 5.65 m3/s. Also, in the short term (10-year
interval) these values are 3.4 and 3.3 m3/s, respectively. The simulated nutrient concentrations showed
that total nitrogen (TN) has been on the rise, from about 8 mg/L in 2002 to more than 19 mg/L in
2018. The concentration of total phosphorus (TP) has also increased to about 3 mg/L. The ratio of TP
to TN is about 15%, while standards suggest the number is less than 10%. To determine the CSAs, we
used two combined indices with different weights. The first index CI(1) considers equal weights of
0.33 for sediment load, TN, and TP. The second index CI(2) takes 0.2 for sediment load, 0.4 for TN,
and 0.4 for TP into account, respectively. These weights were calculated using the entropy method.
Crops have the highest share in total nitrogen production compared to other land uses. Animal
husbandry also has the greatest share in sediment production and total phosphorus. Based on the first
index, traditional animal husbandry is the most critical source in terms of pollution and sediment
production. According to the results, Jaghin and Minab sub-basins have the highest potential for
nutrient production and erosion.
After examining the effect of each management strategy using the simulation model, there is a need to
compare their effectiveness by scoring, weighing, and ranking them. According to the results, the
highest score for the reduction of organic nitrogen was for Terracing and the lowest score was given to
the reduction of traditional livestock. The highest priority for reducing total nitrogen is to reduce
chemical and animal fertilizers on the farm. Also, the highest priority in reducing phosphorus is the
implementation of Filter Strip in CSAs. To determine the priority of management strategies, we
utilized the Multi-Criteria Decision-Making approach based on the experts’ opinions and the results of
the effectiveness of strategies as well as their implementation costs.
Results showed that implementation of Filter Strip (with a minimum width of 10 meters) in Critical
Source Areas has the highest priority in reducing nutrient loads and controlling Eutrophication. Then,
terracing farmland on steep slopes was ranked as a second priority and strategy to control erosion and
nutrient load production.
Conclusions
In this study, we used an integrated quantitative and qualitative simulation approach at the basin scale.
We applied the SWAT model as a comprehensive process-oriented model to simulate the entire
watershed. After identifying CSAs, we assessed the impact of each management scenario on reducing
the nutrients. Finally, based on the nutrient load reduction and the investment and operating costs of
each scenario, we select appropriate solutions using a multi-criteria decision-making approach. The
results showed that agricultural and pastures (livestock) land uses in Jaghin and Minab sub-basins are
CSAs. In addition, Filter strips with a width of at least 10 meters and Fertilizer Reduction on Farms
were recognized as the most effective strategies.
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ارزیابی راهکارهای مدیریتی در کنترل بار مواد مغذی در مقیاس حوضه ای؛
حوضه آبریز سد استقالل میناب
3

سمیه ایمانی ،1حمید عبدلآبادی ،*2مریم زارع رشکوئیه
 1گروه مهندسی محیط زیست ،دانشکده محیطزیست ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.

 2گروه مهندسی محیطزیست ،دانشکده مهندسی آب و محیطزیست ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران.
 3گروه تحقیقات کاربردی شرکت آب منطقه ای هرمزگان ،بندرعباس ،ایران.
تاریخ وصول مقاله1099/90/22 :

تاریخ پذیرش مقاله1091/9/92 :

چکیده

تغذیهگرایی ،پدیده ای است که به واسطه افزایش بار ورودی مواد مغذی به پیکرههای آبی ایجاد شده و موجب افت شدید اکسیژن محلول،
ایجاد طعم و بو ،سمیت و مرگ و میر آبزیان میگردد .سد استقالل ،منبع تامین  05درصد آب شرب بندرعباس است که با توجه به ورود مقدار
زیاد بار مواد مغذی از حوضه آبریز میناب ،با مشکل طعم و بوی آب ناشی از شکوفایی جلبکی مواجه است .هدف از این مطالعه ،شناسایی
مناطق با منابع آالینده بحرانی و ارزیابی و اولویتبندی سناریوهای مدیریتی با هدف کاهش آلودگی ورودی به مخزن سد است .بدین منظور
مدل  SWATبه عنوان یک مدل جامع فرایندمحور برای شبیهسازی حوضه آبریز مورد استفاده قرار گرفت .پس از مدلسازی و شناسایی
مناطق آالینده بحرانی ،تاثیر هریک از سناریوهای مدیریتی در کاهش بار مواد مغذی ارزیابی شد .در نهایت ،بر اساس معیارهای کاهش بار
مواد مغذی و هزینههای اجرایی هر سناریو ،راهکارهای مناسب با استفاده از رویکرد تصمیمگیری چندمعیاره ،با هدف صرفهجویی اقتصادی و
قابلیت اجرایی بهتر ،انتخاب شدند .نتایج حاکی از بحرانی بودن کاربری زراعی و مراتع (دام سنتی) در زیرحوضههای جغین و میناب و کارایی
باالی راهکارهای «استفاده از فیلتراسیون گیاهی با عرض حداقل  05متر» و «کاهش کوددهی در مزارع» است .پیشبینی میشود که اجرای
هر یک از راهکارها ،به ترتیب سبب کاهش  01/7و  25/2درصدی نیتروژن کل ورودی به مخزن سد و  24/4و  24/2درصدی فسفر کلی
ورودی به مخزن سد گردد.
کلید واژه ها :مدیریت کیفیت آب ،شبیهسازی جامع حوضه آبریز ،مناطق آالینده بحرانی ،بهترین روشهای مدیریتی ( ،)BMPsحوضه آبریز
سد استقالل

سرآغاز

كشاورزي و صنعت و كاهش كيفيت آب به معضالت

امروزه عالوه بر توزيع نامتقارن زماني و مكاني آب كه

جدي بسياري از كشورها تبديل شده است .ورود آلودگي

جزء مهمترين مشكالت زندگي بشر به خصوص در

فزاينده به رودخانهها و بيتوجهي به بعد كيفي آب،

مناطق خشك دنيا به شمار ميرود ،رشد جمعيت و باال

بهرهبرداري از منابع آبي قابل شرب را با مشكالت عديدهاي

رفتن ميزان تقاضا براي مصارف مختلف مثل شرب ،بهداشت،

همراه نموده است (.)Salarijazi & Ghorbani, 2019

* .نویسنده مسئول:

Email: h.abdolabadi@scu.ac.ir
DOI: 10.22059/JES.2022.335803.1008263
DOR: 20.1001.1.10258620.1401.48.1.4.7

04
دورة   04شمارة   1بهار 1091

تغذيهگرايي مخازن سدها به عنوان يكي از عوامل اصلي

مناطق بحراني ميتوان تأثير آنها را بر كميت و كيفيت آب

كاهش كيفيت آب در مخازن موجب بروز مشكالت جدي

ارزيابي و با شناسايي بهترين اقدامات مديريتي

كيفي مانند افت شديد اكسيژن محلول ،ايجاد طعم و بو،

در سطح حوضه آبريز ،مشكالت كيفي سدها را كاهش

(Gregar et al.,

داد(Palmate & Pandey (2021) .)Jamshidi et al., 2020

) .2019اين پديده به واسطه افزايش بار ورود مواد مغذي

مطالعهاي را به منظور ارزيابي اثربخشي اجراي  BMPsدر

شامل انواع تركيبات نيتروژن و فسفر و رسوبات از

حالتهاي مختلف احتمالي دبي ساالنه ( 50 ،04 ،04 ،04و

باالدست (همانند حوضه آبريز) به منابع آب سطحي ايجاد

 04درصد دبي) انجام دادند .نتايج نشان داد كه مدل

ميشود ) .(Perera et al., 2015شكوفايي سيانوباكتريها و

 SWATيك ابزار مفيد براي ارزيابي ويژگيهاي جريان يك

جلبكهاي سبز-آبي متداولترين نوع تغذيهگرايي است

حوضه آبريز تحت شيوههاي مختلف مديريتي بوده و

) .(Zhang et al., 2021; Novotny, 2011در حال حاضر،

بهترين شيوه هاي مديريتي ( )BMPsميتوانند به عنوان

در اكثر پيكرههاي آبي ،فسفر و تركيبات آن عامل اصلي

عملي ترين راه حل براي حفظ و كاهش جريان رودخانه

Abdolabadi

استفاده ميشود .بهترين شيوههاي مديريتي از سال 0004

 .)et al., 2016فسفر ميتواند از طريق دو منبع آلودگي

توسط كشورهاي غربي و به ويژه اياالتمتحده با هدف

نقطهاي و غيرنقطهاي در پيكرههاي آبي افزايش يابد .ميزان

بهبود شرايط كيفي آب توسعه داده شده است (

توليد مواد مغذي در حوضههاي آبريز ،تابع عوامل ،شرايط

 .)Sime, 2021; Logan, 1993در اين راستا طيف متنوعي

و متغيرهاي متنوعي است كه از مهمترين آنها ميتوان به

از مدلهاي شبيهسازي آلودگيهاي نقطهاي و غير نقطهاي،

رژيم بارش ،جنس خاک ،كاربري اراضي ،پوشش گياهي،

در مطالعات مختلف بكار رفته است (

سميت و مرگ و مير آبزيان ميگردد

محدودكنندگي رشد فيتوپالنكتونها هستند (

توپوگرافي و  ...اشاره نمود (

;Zeiger et al., 2021

.)Abdolabadi et al., 2018
در هر حوضه آبريز ،برخي از مناطق با نوع خاصي از
خاک ،كاربري اراضي ،پوشش گياهي و توپوگرافي ،بيشتر
در معرض خطر توليد مواد مغذي و بار رسوبي باالتر
هستند كه مناطق بحراني  CSAs1ناميده ميشوند .تاكنون،
مطالعات مختلفي با هدف كاربست روشهاي مديريتي در
حوضه آبريز با تمركز بر شناسايي منابع آالينده بحراني براي
كنترل آلودگي نمودهاند( Chang et al., 2021; Imani et al.,

.)2019; Liu et al., 2016; Shrestha et al., 2021

)(BMPs2

& Tufa

Malagó et al.,

2017; Qing et al., 2020; Rahmati et al., 2019; Wang
 .)et al., 2019بررسي مطالعات پيشين نشان ميدهد كه

كاربرد  SWAT3براي شبيهسازي اثرات  BMPsبر رسوب
و آلودگي غيرنقطهاي توجه محققان را در آغاز قرن بيست
و يكم به خود جلب كرده است (.)Santhi et al., 2001
SWATبه عنوان يك مدل جامع فرايندمحور 4در
شبيهسازي فرآيندهاي پيچيده هيدرولوژي ،فرسايش خاک
و مواد مغذي در داخل حوضه؛ ابزار مناسبي در جهت
شناسايي  CSAsو اعمال سناريوهاي مديريتي مختلف
محسوب ميگردد (

& Himanshu et al., 2019; Sang

مدلسازي جامع سيستم حوضه آبريز ،براي شناسايي و

Maina, 2018; Strehmel et al., 2016; Uniyal et al.,
 Gashaw et al. (2021) .)2020مطالعهاي را به منظور

تعيين مقدار كاهش مواد مغذي در  CSAsميتواند نقطه

ارزيابي اثربخشي بهترين شيوههاي مديريتي ( )BMPsبراي

عطفي در جهت اولويتبندي طرحهاي كاهش مواد مغذي

كاهش فرسايش خاک در حوضه آبريز گومارا (نيل آبي

و بهبود كيفيت آب باشد .در اين رويكرد با اعمال

بااليي) با استفاده از مدل  SWATانجام دادند.ايشان در اين

سناريوهاي مختلف كنترل آلودگي مانند مديريت مزرعه

مطالعه به بررسي چهار سناريو مجزا  BMPشامل

(كوددهي ،آبياري و  ،)..راهكارهاي آبخيزداري و  ...در

فيلتراسيون گياهي ( ،)FSباندهاي سنگ/خاک (،)SSB

ارزیابی راهکارهای مدیریتی در کنترل بار مواد مغذی ...
سمیه ایمانی و همکاران

01

آبراهها با پوشش چمن ( )GWو جنگلكاري مجدد

بهعنوان يكي از چالش هاي اصلي اين سد محسوب

BMPs

ميگردد .بررسيهاي مختلف نشان داده است كه براي

پرداختند .نتايج نشان داد كه ميانگين بازده رسوب ساالنه در

دستيابي به راهحلي پايدار و بلند مدت براي رفع مشكل

شرايط پايه  00/5تن در هكتار در سال برآورد شد كه به

سد ،الزم است كه توجه اصلي به مسائل حوضه آبريز

ترتيب در سناريوهاي  GW ،SSB ،FSو  RCبه ترتيب در

معطوف گردد (.)Yousefi et al., 2020

مقياس حوضه  0031 ،.430 ،0.35و  1030درصد كاهش

از آنجايي كه بيش از % 04آب شهر بندرعباس از آب سد

يافت .طيف گستردهاي از راهكارهاي سازهاي و

استقالل تأمين ميگردد ،توجه به اين موضوع ضروري

غيرسازهاي ،مانند شخمزني حفاظتي ،پوششهاي حفاظتي،

مينمايد .لذا ،هدف اصلي اين پژوهش ،نخست ،شناسايي

ميزان و زمان مصرف كود ،مديريت مواد مغذي ،نوارهاي

مناطق با منابع آالينده بحراني در حوضه آبريز سد استقالل

بافر ،سازههاي پيشگيري از سيل ،آبراهههاي پوششدار و

و سپس ،بررسي ،ارزيابي و اولويتبندي سناريوهاي

تراسهاي موازي در اين مدل قابل شبيهسازي است

مديريتي با هدف كاهش آلودگي ورودي به مخزن و به

(.)Gassman et al., 2007

صرفه بودن از نظر اقتصادي است.

زمينهاي زراعي ( ،)RCو سه سناريو تركيبي از

ميناب پرآبترين و مهمترين رودخانه استان هرمزگان
است كه سد استقالل (واقع در شهرستان ميناب) بر روي

مواد و روش بررسی
منطقه مورد مطالعه

اين رودخانه ساخته شده است .اين سد عالوه بر مشروب

سد استقالل بر روي رودخانه ميناب واقعشده و نقش

كردن زمينهاي كشاورزي شهرستان ميناب ،آب شرب بندر

بسزايي در حيات اقتصادي استان دارد .حوضه آبريز سد استقالل

عباس نيز از آن تامين ميشود .مخزن سد استقالل ميناب به

در عرض جغرافيايي  10درجه و  05دقيقه تا  12درجه و

دليل ورود منابع آالينده دچار مشكالت كيفي مختلفي مانند

 10دقيقه شمالي و طول جغرافيايي  00درجه و  00دقيقه تا

شكوفايي جلبكي شده است .در حال حاضر ،طعم و بو

 05درجه و  0.دقيقه شرقي واقعشده است (شكل ).

شکل  .1موقعیت حوضه آبریز سد استقالل
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از نظر توزيع ارتفاعي در واحد سطح حدود  10درصد

هواشناسي و شيوههاي مديريتي است .پس از پيكرهبندي

از وسعت اين حوضه داراي ارتفاع بين  4تا  044متر01 ،

حوضه ،واحدهاي همگن هيدرولوژيكي ( )HRUsبا استفاده

درصد بين  044تا  0444متر 04 ،درصد بين 0044-0444

از برهمنهي نقشههاي  DEMبا اندازه سلولي  .4متر از

متر و مابقي داراي ارتفاعي مساوي يا بيشتر از  0044متر

پايگاه سازمان فضايي ملي ايالت متحده آمريكا (،)NASA5

است .رودخانه ميناب از دو شاخه اصلي رودان كه از

اليه رقومي كاربري اراضي و نقشههاي پوشش گياهي

ارتفاعات كرمان ،و جغين كه از كوههاي بشاگرد سرچشمه

سازمان جنگلها و مراتع ايران با اندازه سلولي  0444متر در

ميگيرد تشكيل شده است .رودخانه جغين با جهت شرقي-

سال  1440استخراج شد .اليه خاک منطقه از نقشه خاک

غربي و رودخانه رودان با جهت شمالي جنوبي جريان دارد.

سازمان خواربار و كشاورزي ملل متحد 6استخراج گرديد.

اين دو رود در حوالي برنطين به هم متصل شده و رودخانه

بر اين اساس ،كل حوضه آبريز سد استقالل به 10

ميناب را تشكيل ميدهند .رودخانه ميناب پس از الحاق

زيرحوضه و  0.04واحد هيدرولوژيكي تقسيم شد.

شاخه هاي رودان و جغين ،در جهت جنوب غربي جريان

بعد از تشكيل HRUها دادههاي روزانه بارش ،دماي

مييابد و پس از رسيدن به سد ميناب تغيير جهت داده و

حداقل و دماي حداكثر از سال  0004تا  1402ميالدي به

به سمت غرب منحرف شده و پس از عبور از شهر ميناب

مدل معرفي شدند .آمار ماهانه دبي ورودي به مخزن سد نيز

در جنوب بندر كوچك كالهي وارد درياي عمان ميگردد.

در بازه مذكور در ايستگاههاي هيدرومتري موجود در منطقه

مخزن سد استقالل ميناب به دليل ورود فاضالب

در بازه  1440-1400جهت واسنجي و اعتبارسنجي مدل

روستاهاي باالدست ،فضوالت حيواني ،زهابهاي

استفاده گرديد .براي مطالعات كيفيت آب ،از اطالعات

كشاورزي و شيرابه زباله ،فرسايش در سطح حوضه و موارد

نمونه برداري ماهانه سال  1402استفاده شد .در ادامه،

ديگر دچار مشكالت كيفي مختلفي مانند شكوفايي جلبكي

پارامترهاي مربوط به هريك از اجزاي اصلي مدل شامل

شده است .در حال حاضر ،طعم و بو بهعنوان يكي از

پارامترهاي گياهي ( ،)Datخاكشناسي ( ،)Solآب زيرزميني

چالش هاي اصلي اين سد محسوب مي گردد.

( ،)Gwمديريتي ( )Mgtو رودخانه ( )Rteبه مدل معرفي
شدند .نكته حائز اهميت در اين مطالعه ،نحوه تعريف

پیکره بندی و آمادهسازی مدل SWAT

برنامهريزي و مديريتهاي مختلف كشاورزي و آبياري

در اين بخش نحوه شبيهسازي سيستم منابع آبي و

براي مدل است .براي اين منظور و با هدف نزديك بودن

كشاورزي حوضه آبريز درياچه و همچنين اندركنش آن با

شرايط شبيهسازي متغيرهاي هيدرولوژيكي ،گياهي و غيره

تغييرات كمي و كيفي آب درياچه از مدل  SWATبيان

در مدل به شرايط واقعي ،كاربري اراضي كشاورزي اعم از

خواهد شد .بدين منظور ،ابتدا در اين بخش به نحوه

زراعي و باغي به كاربري اراضي كوچكتر شكسته شد .اين

پيكربندي مدل و تحليل حساسيت آن براي شناسائي

كار موجب گرديد كه اوال بتوان الگوي كشت موجود در

پارامترهاي موثر بر دبي و پارامترهاي كيفي پرداخته

حوضه را براي هر كدام از زيرحوضهها در مدل اعمال نمود

ميشود .سپس ،در بخش بعدي نحوه واسنجي مدل جهت

و ثانيا شرايط شبيهسازي مدل را به شرايط طبيعي

شبيهسازي متغيرهاي كيفي ،دبي ورودي به سد و ساير

هيدرولوژيكي حوضه (مقدار آب برداشتي روزانه از

مولفههاي لحاظ شده در اين مطالعه بررسي خواهد شد.

رودخانهها ،سد و آب زيرزميني) نزديكتر نمود .بعد از

وروديهاي اصلي مدل  SWATعبارتاند از

اعمال الگوي كشت منطقه ،هر يك از محصوالت در

توپوگرافي ،خاک ،كاربري اراضي ،پوشش گياهي ،اطالعات

زيرحوضه و  HRUمربوط؛ برنامهريزي آبياري ،تاريخ كشت
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و برداشت و همچنين عمليات كشاورزي (مانند كوددهي و

وجود دارد .در اين مطالعه روش  SUFI-2با توجه به بهينه

غيره) به صورت دستي و بر اساس اطالعات موجود از

بودن آن ،جهت واسنجي و تحليل عدمقطعيت مدل

منطقه مطالعاتي به مدل معرفي شد .شبيهسازي بار آلودگي

استفاده گرديد ( .)Yang et al., 2008اساس كار اين

ناشي از مراكز جمعيتي نيز با استفاده از شيوه مديريت

الگوريتم توليد تعداد زيادي مجموعه تصادفي از پارامترهاي

مناطق مسكوني كمجمعيت انجام گرفت .اين انتخاب بدليل

مورد نظر براي واسنجي مدل در دامنه تعريف شده براي هر

كم جمعيت بودن شهرستانهاي موجود در حوضه بود.

پارامتر مبتني بر روش نمونهگيري مربع التين 7ميباشد.

ميزان آلودگي ناشي از مراكز جمعيتي نيز بر اساس آمار

سپس ،اين مجموعه پارامترها جداگانه درمدل قرار داده

سرشماري نفوس و مسكن سال  0.00محاسبه گرديد.

شده و مقدار تابع هدف بر اساس متغيرهاي مورد نظر براي

ميزان توليد انساني نيتروژن و فسفر نيز براساس ضوابط و

هر مجموعه پارامتر استخراج ميگردد .ضريب تبيين ()R2

معيارهاي موجود در حدود  04و  2گرم بهازاي هر نفر در

و ضريب نش -ساتكليف ( )NSاز متداولترين توابع هدف

روز در نظر گرفته شد و با ضرب اين عدد در تعداد

مورد استفاده در اين خصوص ميباشند (

جمعيت ،آلودگي ناشي از مراكز جمعيتي محاسبه گرديد

.)2008

(.)Imani et al., 2017

SWAT

Yang et al.,

تحليل حساسيت و واسنجي مدل در اين مطالعه با
استفاده از نرمافزار  SWAT-CUPانجام شد و پارامترهايي
كه تاثير بيشتري روي دبي ورودي به سد و كيفيت آب

تحلیل حساسیت پارامترهای مدل
تحليل حساسيت پارامترهاي مدل به منظور بررسي

داشتند ،مشخص شدند (جدول  .)0هر پارامتري كه مقدار

ميزان تاثيرگذاري آنها بر خروجيهاي مدل از اهميت

قدرمطلق  t-statبيشتري داشته و همچنين مقدار

زيادي برخوردار است .روشهاي گوناگوني بهمنظور تحليل

آن نزديك به صفر باشد ،مدل نسبت به آن پارامتر

حسـاسيت ،واسنجـي و تحليل عـدمقطعيت مـدل

SWAT

p-value

حساسيت بيشتري دارد

جدول  1نتایج تحلیل حساسیت مدل و مقادیر  t-statو  p-valueمربوط به هریک از پارامترها

رتبه

پارامتر

تعریف پارامتر

p-value

t-stat

0

CN2

شماره منحنی نفوذ در شرایط متوسط رطوبتی

5/50

2/04

2

PLAPS

گرادیان ساالنه بارش

5/50

-2/51

3

AI2

درصدی از توده جلبک که به صورت فسفر است

5/02

0/7

4

HRU_SLP

متوسط شیب

5/00

-0/70

0

BC3

نرخ ثابت هیدرولیز نیتروژن آلی به آمونیاک

5/03

-0/07

0

SURLAG

ضریب تاخیر رواناب سطحی

5/04

-50/0

7

BC2

سرعت اکسیداسیون بیولوژیکی  NO2به NO3

5/01

-0/43

1

P_UPDIS

پارامتر توزیع جذب فسفر

5/2

-0/37

1

BIOMIX

ضریب اختالط بیولوژیکی

5/24

-0/24

05

SLSUBBSN

میانگین طول شیب

5/21

-0/04

00

SFTMP

دمای بارش برف

5/21

0/04

02

PPERCO

ضریب نفوذ فسفر

5/21

0/04

03

PHOSHD

نسبت فسفر در الیه  05میلیمتری فوقانی خاک به غلظت فسفر در رواناب سطحی

5/30

5/11

04

PSP

ضریب جذب فسفر

5/30

5/17
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بر اساس اين جدول پارامتر شماره منحني ()CN2

به دبي تا واسنجي دبي تكرار ميگردد .پس از انجام اين

بيشترين تاثير را روي دبي خروجي از حوضه داشت .عالوه

مراحل ،پارامترهاي مربوط به بار مواد مغذي تا واسنجي

بر اين پارامتر گراديان بارش ) (PLAPSو متوسط شيب

دقيق هريك تغيير مييابد .در ادامه ،نتايج هر يك از مراحل

حوضه ( )HRU_SLPاز جمله پارامترهاي تاثيرگذار بر

ذكر شده در اين بخش به تفسير بيان ميگردد .نتايج اين

ميزان دبي ميباشند .با توجه به متنوع بودن كاربريهاي

بخش بر اساس دو شاخص ضريب تبيين  R2و نش-

موجود در حوضه ،مقدار پارامتر شماره منحني بهصورت

ساتكليف ( )NSEمورد ارزيابي قرار گرفت.

مجزا براي تمامي كاربريها بهينه شد كه در اين بين كاربري
مرتع بدليل گسترده بودن مساحت آن در حوضه به عنوان
حساسترين كاربري انتخاب شد .از بين پارامترهاي موثر بر
ميزان مواد مغذي نيز پارامترهاي درصد توده جلبك كه به
صورت فسفر ( )AI2و پارامترهاي مربوط به چرخه
نيتروژن از جمله ( )BC3و ( )BC2از باالترين حساسيت
برخوردار ميباشند.
واسنجی مدل SWAT

شناسایی مناطق بحرانی
در اين مطالعه بار مواد مغذي و رواناب پيشبينيشده
در سطح هر  HRUبراي شناسايي و مقايسه مكاني

CSAs

مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت .هر  HRUنماينده
منطقهاي در زير حوضه است كه حاوي تركيب
منحصربهفردي از كاربري زمين ،نوع خاک ،و كالس شيب
است .بنابراين هر  HRUاز لحاظ كاربري اراضي ،نوع خاک
و شيب يكپارچه ميباشد.

در اين تحقيق شبيهسازي براي  10سال از  0004تا

پس از استخراج بار متوسط ساالنه در واحد سطح هر

 1402انجام شد .واسنجي و اعتبارسنجي غلظت مواد مغذي

 HRUمقادير نيتروژن كل( )TNو فسفر كل ( )TPبا

به برآورد درستي از ميزان ورودي به مخزن نيازمند ميباشد.

ميانگينگيري وزني در تمام كاربريها و الگوهاي كشت

بدينمنظور واسنجي و اعتبارسنجي مدل طي يك فرآيند

محاسبه ميشود .با تقسيم اين مقادير بر بار كل حوضه

چند مرحلهاي انجام گرفت .روند كار داراي سه گام اصلي

درصد  TNو  TPدر تمامي كاربريها محاسبه ميشود .بر

ميباشد .بدينترتيب كه در گام اول نتايج حاصله با مقادير

اين اساس كاربريهايي كه در مجموع  %14از  TNو  TPو

بارش و تبخير در سطح حوضه و عملكرد و تبخير و تعرق

رواناب كل حوضه را دارا باشند بهعنوان مناطق بحراني

واقعي ارزيابي ميگردد .سپس پارامترهاي موثر بر دبي

آلوده از منظر مواد مغذي و رواناب انتخاب ميشوند.

شناسايي شده و اقدام به واسنجي دبي در ايستگاههاي

انتخاب حد آستانه  %14با توجه به عدد پيشنهادشده در

هدف ميگردد .در طي اين مرحله با مقايسه نتايج حاصل

مطالعه ( )Niraula et al., 2013و ()Imani et al., 2019

براي دبي ،ساير مولفههاي بيالن از جمله بارش و تبخير نيز

انتخاب شده است .عدد دقيق براي اين حد آستانه وابسته به

بررسي ميشوند .اين مرحله تا جائي ادامه مييابد كه نتايج

هزينههاي اجرائي گزينههاي مديريتي و شيوههاي مديريتي

شبيهسازي و مشاهداتي براي دبي ورودي و مولفههاي

در حوضه ميباشد.

بيالن  ،بر اساس معيارهاي ارزيابي مورد استفاده اختالف

در اين تحقيق يك شاخص تركيبي نيز براي شناسايي

ناچيزي داشته باشد .با انجام اين مرحله انتظار ميرود كه

زير حوضههاي بحراني با هدف كاهش كلي  TNو  TPو

براي حجم مخزن سد نيز بتوان به اعداد مورد قبولي رسيد.

رواناب در نظر گرفته شد .اين شاخص به قرار زير است

در صورتيكه حجم مخزن سد با مقادير مشاهداتي داراي

(:)Niraula, 2010

اختالف زيادي باشد اين مراحل از تنظيم پارامترهاي مربوط

(رابطه )0

i=1,2,3
j=1,2,…n

=∑(ωY
)i, j
i

j

I
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I
كه در آن  jشاخص تركيبي براي هر كاربري ، j

Yi , j

شاخصي براي رواناب ) ،(i=1نيتروژن كل )،(i=2

فسفر كل ) )i=3براي هر كاربري به تعداد  nاست و از
رابطه  1محاسبه ميشود:

R
R

R
(رابطه )1
R
R
در اين رابطه  i , jرتبه كاربري  jاز عامل  iو
i , min

i, j

i , max

=

i, j

Y

i , min

 Ri,minو  Ri,maxبه ترتيب كمترين و بيشترين رتبه عامل
 iميباشد .در اين رابطه  Ri,max ،Ri,min =1برابر مجموع
كل كاربريهاي موجود و

0 ≤Y i , j ≤1

است ω .وزن

هر  Yiبر اساس اهميت آن است كه  ∑ω =1ميباشد.

فاضالب ميناب به روش تصفيه لجن فعال،فرض ميشود
آلودگي ناشي از مراكز جمعيتي زيارتعلي ،نودژ ،منوجان و
ده بارز به ميزان  .4تا  04درصد كاهش يافته و نتايج آن
بر ميزان مواد مغذي ورودي به مخزن سد ارزيابي ميگردد.
• راهکارهای آبخیزداری
فیلتراسیون با نوار گیاهی ( :)Filter Stripاين راهكار
براي حذف آلودگيهاي شهري و كشاورزي قبل از رسيدن
به پيكره آبي مورد استفاده قرار ميگيرد .يك

Filter Strip

باريكهي پوشيده از گياهان است كه با كاهش سرعت
جريان و در نتيجه نشست مواد آالينده باعث فيلتر آنها
ميشود .اين مناطق مقدار انتقال رسوب ،مواد مغذي و
باكتريها و آفتكشها را كاهش ميدهند اما تاثير چنداني

راهکارهای بلندمدت کنترل کیفیت آب ورودی به
مخزن
• راهکارهای مدیریت مواد مغذی در مزرعه
کاهش میزان کود :با توجه به زمينهاي كشاورزي
موجود در حوضه آبريز سد استقالل و شناسايي اين
كاربري به عنوان كاربري بحراني از منظر توليد بار نيتروژن
كل ( ،)TNبررسي اثرات كوددهي در كيفيت سد ضروري
بنظر ميرسد .براي اعمال اين راهكارها در منطقه تاثيرات
 %10و %04كاهش همزمان كود ازته و فسفاته مورد ارزيابي
قرار گرفت .در تمامي اين سناريوها ميزان كود حيواني نيز
به ترتيب به ميزان  %10و %04كاهش يافت.
با كاهش مقادير كود در مزارع درصد كاهش بار
نيتروژن آلي ( ،)TKNنيتروژن كل ( ،)TNفسفر آلي
( )OrgPو فسفركل ( )TPورودي به سد نسبت به حالت
پايه مورد ارزيابي قرار گرفت .
• راهکار مدیریت فاضالب مراکز جمعیتی
كانونهاي جمعيتي موجود در حوضه آبريز سد استقالل
عامل مهمي در انتقال مواد مغذي به شدن آاليندههاي اين

بر ميزان رواناب سطحي ندارد .اين راهكار بيشتر سبب
كاهش مواد مغذي محلول و چسبيده به ذرات ميگردد
( .)Goel et al., 2004با توجه به اهميت عرض نوار گياهي
بر ميزان كاهش بار مواد مغذي ورودي به مخزن سد ،اين
راهكار در مدل  SWATبا توجه به شيب  0تا  14درصدي
غالب در زيرحوضههاي بحراني به عرض  01متر انتخاب
گرديد .انتخاب عرض بهينه بر مبناي شيب غالب و جهت
انتخاب پارامترها از مطالعات (

Wischmeier & Smith,

 )1978استفاده شد .در اين مطالعه مقادير مختلف
 USLE_Pو  FILTERWبا توجه به شيب بيان شده است.
در اين مطالعه با توجه به بحراني بودن زيرحوضه ميناب و
نزديكي اين حوضه به مخزن سد استقالل ،فيلتراسيون با
استفاده از نوار گياهي در اين زيرحوضه اعمال ميگردد.
محدوده شيب اين اراضي از  0-14درصد متغير ميباشد كه
بر اساس كالس شيب ،مقادير  01و  4/0بهترتيب براي
پارامترهاي  FILTERWو  USLE_Pانتخاب گرديد .عرض
 01متري براي نوار گياهي از نظر اقتصادي نيز مقرون به
صرفه تر به نظر ميرسد.

مراكز به مخزن سد ميباشد .در اين سناريو با توجه به

تراسبندی در حوضههای بحرانی و کاربری مرتع:

بهرهبرداري تصفيه خانه رودان و اجراي فاز اول طرح

تراسبندي يكي از انواع عملياتهاي حفاظت آب و خاک

00
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است كه بهدليل هزينه باال تنها در اراضي كه از جنبه توليد

نتایج

اقتصادي توان بيشتري دارند طراحي و اجرا مي شود .هدف

واسنجی و اعتبارسنجی

از تراسبندي كنترل اثرات تخريبي شيب زمين است و

فرآيند واسنجي مدل طي چند مرحله رفت و برگشتي و

براي طراحي آن از فواصل عمودي بين آنها استفاده ميشود.

بر اساس پارامترهاي حاصل از آناليز حساسيت (جدول )0

تراسها موجب حذف شيب طولي دامنه ها شده و

انجام شد .واسنجي كمي در ورودي به سد ،ايستگاههاي

تاثيرشان بر روي رواناب و كاهش فرسايش خاک از طريق

سرگم ،آبنما-رودان و برنطين-ميناب در بازه زماني  1440تا

حذف نمودن شيب صورت ميگيرد .اين راهكار معموالً

 1400و واسنجي كيفي در بازه  1402در ايستگاههاي

برروي اراضي شيبدار با شيب  2تا 01درصد توصيه شده و

زيارتعلي-رودان و آبنما-رودان بصورت ماهانه انجام شد.

هر چه شيب دامنه افزايش يابد حجم خاکبرداري و

در جدول  1ميزان همبستگي مقادير شبيهسازي شده با

خاكريزي نيز بيشتر شده و هزينه ي احداث تراس بيشتر

مقادير اندازهگيري شده دبي ايستگاهها و وروي به مخزن و

ميشود .فاصله مناسب تراسها از يكديگر  014تا024

غلظت نيتروژن و فسفر كل در واسنجي مدل نشان داده

سانتيمتر است .اين راهكار در مدل  SWATبا تغيير در

شده است .در شكل  0الي

شيب متوسط حوضه ،پارامتر ( CNشماره منحني رواناب) و

not found.سري زماني دبي مشاهداتي و شبيهسازي در

پارامتر  USLEPجهت كاهش فرسايش در مدل اعمال

فرآيند واسنجي كمي نمايش داده شده است.

Error! Reference source

گرديد.
جدول  .2نتایج مدل (ماهانه) برای واسنجی کمی و کیفی حوضه آبریز سد استقالل میناب

ایستگاه
سرگم-شیرین
آبنما-رودان
زیارتعلی-رودان
برنطین-میناب
ورودی به مخزن

نیتروژن کل

دبی
R2

NS

5/71
5/10
5/01
5/11

5/02
5/02
5/03
5/70

2

R

NS

5/00
5/00
-

5/01
5/31
-

فسفر کل
2

R

NS

5/00
5/01
-

5/41
5/00
-

سد

شکل  .1مقایسه نتایج شبیهسازی دبی ساالنه حوضه به مخزن با دادههای مشاهداتی
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شکل  .2دبی ورودی شبیهسازی و مشاهداتی برای ایستگاه هیدرومتری سرگم-شیرین ()m3/s

شکل  .3دبی ورودی شبیهسازی و مشاهداتی برای ایستگاه هیدرومتری آبنما-رودان ()m3/s

سال

شکل  .4دبی ورودی شبیهسازی و مشاهداتی برای ایستگاه هیدرومتری برنطین-میناب ()m3/s

براساس شاخصهاي آماري و همچنين مقايسه سري

است .همانگونه كه در شكل  0نشان داده شده است ميزان

زماني مقادير مشاهداتي و شبيه سازي شده ،نتايج حاصل از

آورد حوضه در طي ساليان اخير كاهش داشته و اين روند

مدل رضايتبخش بوده و حاكي از توانايي مدل در

ميتواند بر افزايش غلظت آاليندهها و بازنشر آلودگي از

شبيهسازي دبي و كيفيت آب در سطح حوضه ميباشد.

رسوبات تهنشين شده اثرگذار باشد .بيشترين آورد حوضه

نتايج شبيهسازي نشان ميدهد ميزان آورد ساالنه ورودي به

مطابق سري زماني حاصله در سال  )0.51( 000.به مقدار

مخزن درياچه (نقطه خروجي حوضه آبريز) داراي نوسانات

متوسط  10مترمكعب بر ثانيه گزارش شده است .متوسط

قابل مالحظه بوده و اين تغييرات منطبق با دادههاي

بلندمدت آورد حوضه به مخزن مطابق دادههاي شبيهسازي

مشاهداتي مستخرج از اطالعات بهرهبرداري روزانه مخزن

برابر  032مترمكعب بر ثانيه و براي دادههاي مشاهداتي
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 0300مترمكعب بر ثانيه است .همچنين در كوتاهمدت (بازه

رسوب و كاهش كيفي آب در مخزن تاثير زيادي داشته

 04ساله) اين مقادير به ترتيب  ./0و  ./.مترمكعب بر ثانيه

باشد .شكل  0نشان ميدهد كه متوسط ساالنه شبيهسازي

است.

شده نسبت به مقادير پيك ماهانه در همان سال بين  00تا

شايان ذكر است كه آورد حوضه از نوسانات دورهاي

حدود  04درصد نوسان دارد كه در  04سال اخير متوسط

برخوردار بوده و بيشترين دبي در فصل زمستان بهويژه

اين مقدار در حدود  %15برآورد ميشود .بعبارت ديگر

بهمن و اسفند ماه گزارش شده است .بديهي است

پيك ماهانه در يك سال در اين حوضه درحدود  03.برابر

جريانهاي فصلي و شديد ميتواند بر فرسايش و انتقال

متوسط آورد ساالنه شبيهسازي شده است.

شکل  .5متوسط شبیهسازی شده دبی ورودی به مخزن سد استقالل ( )m3/sو نسبت آن به حداکثر دبی ماهانه ()%

سري زماني مقادير شبيهسازي و مشاهداتي غلظت

تأثير زيادي از ميزان بار رسوب دارد زيرا بخشي از آن

نيتروژن و فسفر كل در ايستگاههاي هيدرومتري (برداشت

بهصورت فسفر آلي غيرمحلول به ذرات رسوب چسبيده و

كيفي) زيارتعلي-رودان و آبنما-رودان در شكلهاي 04-5

ميتواند به مرور زمان در درياچه از آن جدا شده و

نمايش داده شده است.

بهصورت محلول تبديل شود .لذا پيشبيني دقيق غلظت

نتايج بيانگر تطبيق مناسب نتايج مدل واسنجي با مقادير

فسفر منوط به واسنجي بار رسوبات منتقل شده به مخزن

اندازهگيري شده است .در اين ميان ،پايينتر بودن ضريب

سد ميباشد كه به دليل عدم وجود چنين مطالعاتي در

فسفات نسبت به نيترات از آنجا نشئت ميگيرد كه فسفات

منطقه مطالعاتي ميسر نگرديد.

شکل  .6غلظت نیتروژن کل شبیهسازی و مشاهداتی در ایستگاه هیدرومتری زیارتعلی-رودان ()ppm

ارزیابی راهکارهای مدیریتی در کنترل بار مواد مغذی ...
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شکل  .7غلظت فسفر کل شبیهسازی و مشاهداتی در ایستگاه هیدرومتری زیارتعلی-رودان ()ppm

شکل  .8غلظت نیتروژن کل شبیهسازی و مشاهداتی در ایستگاه هیدرومتری آبنما-رودان ()ppm

شکل  .9غلظت فسفر کل شبیهسازی و مشاهداتی در ایستگاه هیدرومتری آبنما-رودان ()ppm

در شكل  00غلظت شبيهسازي شده متغيرهاي موثر بر

 030ميليگرم بر ليتر در سال  ،1404با افزايش غلظت تا

سنجش پديده تغذيهگرايي در سالهاي مختلف در محل

حدود  .ميليگرم بر ليتر در درياچه همراه بوده است .اين

ورودي درياچه سد استقالل نشان داده شده است .براساس

مقدار در حدود  %00غلظت نيتروژن كل است درحاليكه در

اين نمودار ميتوان مشاهده نمود كه نيتروژن كل ()TN

استانداردهاي تغذيهگرايي فرض ميشود اين نسبت كمتر از

روندي كامالً صعودي داشته و از حدود  2ميليگرم بر ليتر

 %04ميباشد .بنابراين در اين حوضه ميزان فسفر قابل توجه

در سال  1441تا بيش از  00ميليگرم بر ليتر در سال 1402

است .همچنين نتايج شبيهسازي نشان ميدهد ميزان

رشد داشته است .همچنين فسفر كل ( )TPنيز بعد از يك

كلروفيل ( aجلبك) در ورودي درياچه نيز در بين  430تا

وقفه زماني و كاهش از  1ميليگرم بر ليتر در سال  1441تا

 435ميليگرم بر ليتر است كه در سالهاي اخير با توجه به
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تغييرات فسفر كل روندي افزايشي داشته است .اين نمودار

( )R2>0.99بطوريكه افزايش فسفر موجب افزايش غلظت

همچنين بر اين نكته تاكيد دارد كه براي كاهش پديده

كلروفيل ميشود .همچنين بين اين دو مولفه با عمق ديسك

تغذيهگرايي در درياچه سد استقالل بايد هر دو متغير

سكي ( )SDنيز رابطه معكوس ( )R2>0.99وجود دارد و

نيتروژن و فسفر مورد ارزيابي و تحليل حساسيت قرار

افزايش هركدام با كاهش مقدار عمق سكي همراه است .اما

گيرند.

ميزان همبستگي رگرسيوني غلظت نيتروژن كل در درياچه

همچنين بررسيهاي دو به دو بين نتايج شبيهسازي شده
تركيبات موثر بر تغذيهگرايي نشان ميدهد كه بين فسفر كل

با عمق ديسك سكي و ميزان كلروفيل  Aدر مقايسه با
فسفر كل كمتر است.

و كلروفيل  aرابطه مستقيم نيمهلگاريتمي وجود دارد

شکل  .11غلظت نیتروژن کل ( ،)TNفسفر کل ( )TPو کلروفیل  aشبیهسازی شده در ورودی دریاچه سد استقالل ()mg/L

بر اساس نتايج حاصل ،ميتوان چنين استنباط كرد كه

تصميمهاي مديريتي مدنظر قرار گيرد زيرا در حال حاضر

حوضه آبريز سد استقالل داراي جريانهاي فصلي و

نميتوان هيچكدام را عامل محدودكننده اين پديده معرفي

دورهاي نسبتاً شديد است كه ميتواند موجب فرسايش

نمود.

خاک و انتقال بار مواد مغذي و رسوبات كشاورزي شود.
اين موضوع بويژه با ارزيابي سهم آاليندههاي نيتروژن و

شناسایی مناطق بحرانی در حوضه آبریز سد استقالل

فسفر آلي نسبت به نيتروژن و فسفر كل قابل تاييد است.

شناسايي مناطق بحراني و تعيين پتانسيل كاهش مواد

بنابراين ميتوان نتيجه گرفت كه بخش قابل مالحظهاي از

مغذي در آنها ميتواند نقطه عطفي جهت اولويتبندي

آلودگي منتهي به مخزن سد استقالل و علت پديده

طرحها از لحاظ اقتصادي و رسيدن به استانداردهاي كيفيت

تغذيهگرايي در اين درياچه ناشي از شستشوي كودهاي آلي

آب در پيكرههاي آبي باشد .بهمنظور تعيين مناطق بحراني

و فضوالت دامي ناشي از آبياري و بارش فصلي و رگباري

پس از استخراج بار متوسط ساالنه در واحد سطح هر

و تهنشيني و بازنشر اين تركيبات در مخزن درياچه است.

 HRUمقادير بار نيتروژن ( ،)TNفسفر كل ( )TPو بار

همچنين ،مشخص شد كه غلظت نيتروژن و فسفر روندي

رسوبي با ميانگينگيري وزني (بر اساس مساحت هر

افزايشي در درياچه در طي ساليان اخير داشته است و اين

 )HRUدر تمام كاربريها و الگو كشت محاسبه شد .با

روند با رشد جلبك نيز همخواني دارد .بدين منظور تاكيد

تقسيم اين مقادير بر بار كل  TP ،TNو بار رسوبي در

ميگردد؛ هر دو پارامتر نيتروژن و فسفر بايد براي كاهش

حوضه ،سهم هركاربري محاسبه شد .همچنين شاخص

بار آلودگي و كاهش شدت پديده تغذيهگرايي ،در

تركيبي نيز با وزندهي مختلف براي پارامترهاي  TP ،TNو

ارزیابی راهکارهای مدیریتی در کنترل بار مواد مغذی ...
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بار رسوبي بدست آمد .در اين مطالعه از دو شاخص تركيبي

است .اين مقادير براي شاخص تركيبي دوم ) CI(2به ترتيب

با وزنهاي مختلف ( )ɷاستفاده شد .شاخص تركيبي اول

برابر  4/1براي بار رسوب 4/0 ،براي  TNو  4/0براي

) CI(1نشاندهنده مقاديري است كه در آن بهترتيب بار

ميباشد .اين وزنها با استفاده از روش آنتروپي محاسبه

رسوبي TP ،TN ،وزنهاي مساوي  4/..انتخاب شده

شد.

TP

جدول  .3درصد مقادیر  ، TP ,TN,بار رسوبی و شاخص ترکیبی در کاربریهای مختلف

کاربری اراضی

بار رسوبی ()%

)TN (%

)TP (%

)CI (1

)CI (2

کشت زراعی

42.30

77.70

20.81

46.93

47.86

کشت باغی

5.23

7.34

0.43

4.33

4.15

فعالیتهای دامپروری و روستایی

52.47

14.96

78.76

48.73

47.99

مطابق جدول  ،.كشتهاي زراعي نسبت به ساير
كاربريها باالترين سهم را در بار نيتروژن كل دارا ميباشند.

سنتي بحرانيترين كاربري ار منظر توليد آلودگي و رسوب
است.

فعاليتهاي دامپروري نيز بيشتري سهم را در توليد رسوب

بهمنظور بررسي دقيقتر مناطق بحراني ،پس از تعيين

و بار فسفر كل دارا ميباشد .بر اساس وزن يكسان براي هر

سهم هر يك از محصوالت در كاربري كشت زراعي و

سه پارامتر بار رسوبي ،نيتروژن و فسفر كل نيز دامپروري

باغي ،اولويتبندي آنها در جدول  0آورده شد.

جدول  .4اولویتبندی اراضی باغی و زراعی از منظر مواد مغذی ،بار رسوبی و شاخص ترکیبی

کاربری اراضی

بار رسوبی ()%

)TN (%

)TP (%

)CI (1

)CI (2

نخلستان

2.89

0.03

0.10

1.01

0.63

مرکبات

2.33

7.31

0.33

3.32

3.52

خیار

9.71

8.66

2.82

7.06

6.53

پیاز

11.02

29.22

9.19

16.48

17.57

سبزیجات

2.43

13.01

1.08

5.51

6.12

گوجه فرنگی

7.19

18.21

4.37

9.92

10.47

هندوانه

11.95

8.60

3.34

7.96

7.17

با توجه به نتايج حاصله در محدوده مورد مطالعه،

همچنين قسمتهايي از رودخانه و حوضه كه داراي

بيشترين ميزان انتشار بار مواد مغذي در واحد سطح ،در

بيشترين پتانسيل توليد مواد مغذي و بار رسوبي هستند در

كشت پياز و گوجهفرنگي و بيشترين بار رسوبي در اراضي

شكل  01مشخص شده است.

هندوانه و پياز حاصل ميشود .يعني كنترل انتشار آلودگي و

بر اساس نتايج ،زير حوضه جغين و ميناب بيشترين

زهابهاي كشاورزي از اين مزارع ميتواند بيشترين تاثير را

پانسيل توليد مواد مغذي و رسوب را در حوضه آبريز دارا

بر غلظت مواد مغذي در مخزن سد داشته باشد .همچنين،

هستند .در زير حوضه جغين كاربري زراعي بيشترين درصد

ميزان توليد بار رسوبي و مواد مغدي در كشت باغي كمتر

مساحت را به خود اختصاص داده و بزرگترين مركز

از كشت زراعي ميباشد.

جمعيتـي حـوضه آبريز سـد استقالل ،شهرمنـوجان در اين
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(ب)

(الف)

(د)

(ج)

شکل  .11زیرحوضهها و بازهای از رودخانه با بیشترین تولید بار مواد مغذی و رسوب؛
(الف) بار نیتروژن( ،ب) بار فسفر( ،ج) متوسط بار مواد مغذی و رسوبی ،و (د) درصد رسوب

حوضه واقع شده است .زير حوضه ميناب نيز در پايين

ارزیابی و مقایسه راهکارهای مدیریتی

دست حوضه واقع شده است كه ميتواند دليل بحراني

پس از اعمال راهكارهاي مديريتي به تفكيك در مدل

بودن آن باشد .با توجه به واقع شدن سد استقالل در اين

شبيهسازي حوضه اين امكان فراهم شده است تا اثر هريك

زير حوضه ،مديريت كيفي و اعمال سناريوهاي احيا سد در

از اين راهكارها به روش تحليل حساسيت در منطقه مورد

اين زيرحوضه ضروري بنظر ميرسد .بر اين اساس

مطالعه سنجيده شود .اين راهكارها هركدام با رويكردهاي

رودخانههاي بحراني حوضه ،ميناب و جغين و

مختلف مانند آبخيزداري ،رويكرد سازهاي ،و يا مديريت

سرشاخههاي آنها هستند .لذا ،در راستاي پايش هرچه

مزرعه ميتواند بر غلظت و بار مواد مغذي منتقل شده از

بهتر آلودگيهاي ورودي از باالدست سد استقالل ،احداث

باالدست به درياچه مخزن اثرگذار باشد ،اما آنچه اهميت

ايستگاههاي پايش كيفي در اين مناطق از اهميت بسياري

دارد تعيين ميزان اثرگذاري اين راهكارها نسبت به يكديگر

برخوردار است.

و شناسايي راهكارهاي موثرتر در كنترل بار مغذي به
درياچه ميباشند .بنابراين الزم است براساس شبيهسازي

ارزیابی راهکارهای مدیریتی در کنترل بار مواد مغذی ...
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صورت گرفته ميزان تغييرات بار مواد مغذي و غلظت

براي كاهش نيتروژن آلي مربوط به راهكار تراسبندي و

آلودگي در ورودي به درياچه به تفكيك براي هر پارامتر و

كمترين امتياز به كاهش دامداري سنتي تعلق گرفته است.

راهكار مديريتي سنجيده شود .سپس امتياز هر راهكار

هرچند امتيازات كسب شده نسبتاً به يكديگر نزديك است

نسبت به پارامتر آالينده پس از نرمالسازي تعيين ميشود.

اما ميتواند اولويتبندي راهكارها را بخوبي و تفكيك شده

اين امتياز پس از وزندهي براساس اهميت پارامتر آالينده و

نمايش دهد .بطور مشابه ،باالترين اولويت براي كاهش

ميانگينگيري وزني نهايي شده و براساس امتياز نهايي

نيتروژن كل ،پيروي از رويكرد مديريت مزرعه و كاهش

رتبهبندي مورد نظر صورت

كوددهي شيميايي و حيواني در مزرعه است .همچنين

ميپذيرد.

جدول  0امتياز هريك از راهكارهاي مديريتي در

باالترين اولويت در كاهش فسفر آلي و كل ورودي به

كاهش پارامترهاي آالينده ،يعني نيتروژن آلي (،)TKN

درياچه نيز اجراي نوار فيلتراسيون در مناطق بحراني

نيتروژن كل ( ،)TNفسفر آلي ( )OrgPو فسفركل ( )TPرا

شناسايي شده است.

نشان ميدهد .همانطور كه مشاهده ميشود ،بيشترين امتياز
جدول  5امتیاز نرمالشده هریک از راهکارهای مدیریتی برای کاهش بار مواد مغذی در حوضه در هر پارامتر

راهکار مدیریتی

اجرای نوار فیلتراسیون
تراسبندی
احداث تصفیهخانه
کاهش کوددهی مزارع
کاهش دامداری سنتی

محل پیشنهادی

مناطق بحرانی
مناطق بحرانی
رودان و میناب
باغات  -مزارع
مناطق بحرانی

رویکرد

آبخیزداری
آبخیزداری
سازهای
مدیریت مزرعه
آبخیزداری

حاصلجمع

براساس نتايج

نیتروژن آلی

نیتروژن کل

فسفر آلی

فسفر کل

()%

()%

()%

()%

2221
2020
2227
0022
0220

0127
2522
2520
2521
0120

2721
2020
0727
0127
0423

2424
2422
20
0720
0322

111

111

111

111

Error! Reference source not

اذعان نمود كه فسفر نسبت به نيتروژن در توسعه

 found.و  Error! Reference source not found.و

تغذيهگرايي درياچه موثرتر بوده و بايد در محوريت

 ،Error! Reference source not found.ميتوان

تصميمگيري براي تعيين اولويت راهكارهاي مديريتي قرار

راهكارهاي مديريتي را نسبت به هر آالينده رتبهبندي نمود.

گيرد .لذا در اينجا وزن امتيازهاي كسب شده براي هر

كاهش دامداري سنتي در كليه پارامترها از كمترين اولويت

راهكار در پارامترهاي مربوط به فسفر باالتر از نيتروژن

نسبت به ساير راهكارها برخوردار است .همچنين

لحاظ شده است .در اينجا مجموعاً فسفر  %04و نيتروژن

تراسبندي و اجراي نوار فيلتراسيون با رويكرد آبخيزداري

 %04وزن دارند كه براي فسفر اين امتياز بطور مساوي براي

بويژه در كنترل بار فسفر اثرگذاري بيشتري دارند درحاليكه

فسفر آلي (منتقل شده با رسوبات) و فسفر كل مقدار %.4

كوددهي در كنترل بار نيتروژن موثرتر است .احداث و

درنظر گرفته شده و براي نيتروژن آلي و كل به ترتيب  10و

بهرهبرداري از تصفيهخانه نيز بعنوان يك گزينه با امتياز

 %00درنظر گرفته شده است .علت تفاوت وزن در

متوسط در كنترل بار مواد مغذي شناخته ميشود.

پارامترهاي نيتروژني نسبت باالي  TKNبه  TNدر مطالعات

توجه به اين نكته ضروري است كه حسب بررسيهاي
بعمل آمده و نتايج خروجي از مدل شبيهسازي ميتوان

شبيهسازي درياچه مخزن بوده است كه بر ميزان اكسيژن
محلول و اكوسيستم آبي اثرگذاري نامطلوبي دارد.
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بنابراين حسب وزندهي انجام شده ،امتياز كل

مغذي امتيازبندي شده است (امتياز كل  .)1.31اولويت اين

راهكارهاي مديريتي تعيين و براين اساس رتبهبندي اين

دو راهكار مديريتي نشان ميدهد كه آبخيزداري و

راهكارهاي از نظر فني صورت گرفت .همانگونه كه

جلوگيري از فرسايش خاک و انتقال رسوب به درياچه از

مشاهده ميشود ،اجراي نوار فيلتراسيون (با حداقل

حوضه باالدست مهمترين رويكردي است كه ميبايست

ضخامت  04متر در مناطق بحراني) از بيشترين اولويت و

مديران در كنترل توليد و انتشار مواد مغذي و جلوگيري از

باالترين قابليت در كاهش بار مواد مغذي و كنترل پديده

توسعه پديده تغذيهگرايي در درياچه سد استقالل مدنظر

تغذيهگرايي برخوردار است (امتياز كل  .)103.اين روش

قرار دهند .بنابراين راهكار اجرايي كه ميتواند در

ميتواند ضمن بهدام انداختن رسوبات و تثبيت خاک،

كوتاهمدت بيشترين اثرگذاري را داشته باشد حفاظت از

بخشي از بار مواد مغذي منتقل شده توسط رواناب را نيز

منابع طبيعي با روشهايي نظير اجراي نوار فيلتراسيون و

كاهش دهد .بطور مشابه ،تراسبندي مراتع و مزارع در

تراسبندي در مناطق بحراني است .همچنين اين

شيبهاي تند با رويكرد آبخيزداري بعنوان اولويت و

اولويتبندي بطور ضمني بر اهميت پايش و سنجش مستمر

راهكار شماره  1جهت كنترل فرسايش و انتشار بار مواد

رسوبات ورودي به درياچه نيز تاكيد دارد.

جدول  .6امتیاز وزنیدهی شده و نهایی هریک از راهکارهای مدیریتی برای کاهش بار مواد مغذی

راهکار مدیریتی

شرط اجرایی

محل پیشنهادی

رویکرد

مناطق بحرانی (زیرحوضه میناب) آبخیزداری
حداقل ضخامت  05متر
اجرای نوار فیلتراسیون
آبخیزداری
مناطق بحرانی (مراتع)
در مراتع و مزارع با شیب تند
تراسبندی
سازهای
رودان و میناب
با قابلیت حذف مواد مغذی از  35تا %05
احداث تصفیهخانه
مدیریت
کاهش حداقل  %20کود شیمیایی و
باغات  -مزارع
کاهش کوددهی مزارع
مزرعه
حیوانی مصرفی
آبخیزداری
مناطق بحرانی (مراتع)
جایگزینی با دامداری صنعتی
کاهش دامداری سنتی

پس از راهكارهاي آبخيزداري ،رتبه سوم به احداث
تصفيهخانه فاضالب شهري براي مناطق رودان و ميناب

امتیاز نهایی رتبه نهایی

2423
2322
2523

0
2
3

0721

4

0423

0

زيرا احداث تصفيهخانه نسبت به راهكارهاي مبتني بر
آبخيزداري در اولويت بعدي قرار دارد.

اختصاص دارد (امتياز كل  .)143.البته اين امتياز بشرطي

نهايتاً در بلندمدت پيشنهاد ميشود با آموزش و ترويج

است كه فرآيند مورد استفاده در تصفيهخانه بتواند با

الگوي كشت مناسب و البته اعمال اهرمهاي تشويقي-

بهرهگيري از روشهاي تصفيه تكميلي مناسب با قابليت

توبيخي كشاورزان و باغداران منطقه را از مصرف زياد كود

حذف مواد نيتروژني و فسفر حداقل  .4تا  %04بار مواد

شيميايي و حيواني بازداشت و موجب كاهش حداقل %10

مغذي را از فاضالب خام كم نمايد .بديهي است احداث

مصرف كود در منطقه شد .دامداران نيز ميتوانند با جلب

تصفيهخانه متعارف براساس لجن فعال ميتواند موجب

حمايتهاي دولتي بجاي روشهاي سنتي به دامداري

كاهش بار  BODشده و نيتروژن و فسفر را كاهش نخواهد

صنعتي روي آورند.

داد كه در اين شرايط احداث تصفيهخانه در اولويت

انتخاب بهترين و ايدهآلترين راهكار از بين راهكارهاي

نخواهد بود .بنابراين احداث و بهرهبرداري مناسب از

پيشنهادي مستلزم در نظر گرفتن اهداف و عوامل متعدد،

تصفيهخانه بعنوان يك راهكار در ميانمدت پيشنهاد ميشود

نظر محققين و ديدگاه تصميمگيرندان ميباشد در راستاي
انتخاب بهينه و اقتصادي ميباشد .در اين راستا جهت

ارزیابی راهکارهای مدیریتی در کنترل بار مواد مغذی ...
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رسيدن به يك اولويتدهي صحيح و منطقي ،آناليز و حل

گزينههايي هستند كه حداقل فاصله را نسبت به راهحل

مسئله توسط روشهاي تصميمگيري چند شاخصه

ايدهآل مثبت (بهترين حالت ممكن) و دورترين فاصله را

( )MADMصورت ميپذيرد.

نسبت به راهحل ايدهآل منفي (بدترين حالت ممكن) داشته

در اين راستا به-منظور اولويتدهي راهكارهاي

است .با انتخاب  .معيار معرفي شده (بار نيتروژن و فسفر

پيشنهادي و انتخاب برترين راهكار از بين راهكارهاي

ورودي به درياچه و هزينه اجراي هر سناريو) در مقابل

پييشنهادي از روش  TOPSISاستفاده شد .اين روش بر

راهكارها ارزيابي شده ماتريس تصميمگيري ايجاد شد

اساس اين مفهوم ايجاد شده است كه گزينههاي مناسب

(جدول .)5

جدول  .7ماتریس تصمیمگیری سناریوهای پیشنهادی بر اساس معیارهای پیشنهادی ()Imani et al., 2017

راهکار مدیریتی

قیمت (میلیون تومان)

(TP )%

(TN )%

اجرای نوار فیلتراسیون
تراسبندی
احداث تصفیهخانه
کاهش کوددهی مزارع
کاهش دامداری سنتی

225
07،555
15،555
205
10،555

2424
2422
20
0720
0120

0127
2522
2520
2521
0322

در اين مطالعه بهمنظور ارزيابي راهكارها ،وزن يكساني
براي درصد كاهش بار نيتروژن و فسفر ورودي به درياچه

بحث و نتیجهگیری

و هزينه اجراي راهكار در نظر گرفته شده است .با در نظر

هدف از اين پژوهش ،ارزيابي راهكارهاي مناسب

گرفتن اين وزنها و انجام ساير مراحل روش در محيط

مديريتي در كنترل بار مواد مغذي ورودي به سد استقالل

نرمافزار اكسل نتايج جدول  2حاصل گرديد.

با استفاده از مدلسازي جامع كمي و كيفي حوضه آبريز با
مدل  SWATميباشد .نتايج حاكي از عملكرد مناسب اين

جدول  .8اولویتبندی راهکارهای سازهای و مدیریتی

راهکار
اجرای نوار فیلتراسیون
کاهش کوددهی مزارع
تراسبندی
احداث تصفیهخانه
کاهش دامداری سنتی

رتبه
0
2
3
4
0

مقدار
5/11
5/10
5/71
5/31
5/37

همانطور كه در اين جدول مشاهده ميشود به ترتيب
راهكار فيلتراسيون گياهي با عرض حداقل  04متري و
كاهش كوددهي مزارع به عنوان راهكار برتر شناسايي
شدند .اين نتايج با در نظر گرفتن اهميت يكسان هر سه
پارامتر در نظر گرفته شده است.

مدل در شبيهسازي مؤلفههاي كمي و كيفي حوضه و
همچنين ارزيابي اثرات راهكارهاي مديريتي براي كاهش
آلودگي از منابع آالينده

ميباشد.

همچنين نتايج اين پژوهش نشان ميدهد كه شناسايي
مناطق آالينده بحراني با هدف صرفهجويي اقتصادي و
قابليت اجرايي باالتر راهكارهاي كنترلي و مديريتي ،از
اهميت بسياري برخوردار است .بنابراين استفاده از يك
مدل شبيه سازي حوضهاي در كنار تصميمگيريهاي
چندجانبه ميتواند ابزار مناسبي جهت تصميمگيري باشد.
بر اساس نتايج ،زير حوضه جغين و ميناب بيشترين
پتانسيل توليد مواد مغذي و رسوب را در حوضه آبريز دارا
هستند .در زير حوضه جغين ،كاربري زراعي بيشترين
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درصد مساحت را به خود اختصاص داده و بزرگترين مركز
تشکر و قدردانی

 شهرمنوجان در اين،جمعيتي حوضه آبريز سد استقالل

تحقيق حاضر برگرفته از نتايج پروژه «مطالعه و بررسي

 زير حوضه ميناب نيز در پايين.حوضه واقع شده است

علل طعم و بوي مخزن سد استقالل ميناب تا خروجي

دست حوضه واقع شده كه ميتواند دليل بحراني بودن آن

تصفيهخانه بندرعباس و ارائه راهكارهاي عملي جهت رفع

 با توجه به واقع شدن سد استقالل در اين زير.باشد

 بدينوسيله نويسندگان مقاله از شركت سهامي.آن» ميباشد

 مديريت كيفي و اعمال سناريوهاي كاهش بار،حوضه

آب منطقهاي هرمزگان به عنوان حامي مالي پروژه قدرداني

 بر.ورودي مواد مغذي در اين زير حوضه ضروري است

.مينمايند

 به،اساس پيادهسازي راهكارهاي مديريتي در اين مناطق
 متري04 ترتيب راهكار فيلتراسيون گياهي با عرض حداقل
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و كاهش كوددهي مزارع به عنوان راهكار برتر شناسايي
 اين نتايج با در نظر گرفتن اهميت يكسان هر سه.شدند
پارامتر در نظر گرفته شده است كه بسته به اينكه از نظر
تصميمگيران كدام پارامتر از اهميت بيشتري برخوردار
. اولويتبندي بين راهكارها متفاوت خواهد بود،باشد
انتخاب مناسب وزن پارامترها مستلزم مشورت با تمامي
مديران مسئول در منطقه ميباشد كه پيشنهاد ميگردد در
 وزن،مطالعات بعدي و با در نظر گرفتن نظر كارشناسان
متناسب براي هر شاخص تعيين شود تا بدين وسيله بهترين
.راهكار ممكن در منطقه شناسايي گردد
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