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شبیه سازی عددی پخش پساب آب شیرین کن
(مطالعه موردی :کارخانه کنارک)
زکریا عزیزی ،*9فرشید ابراهیمی اوردکلو ،9مهدی اژدری مقدم ، 0مهدی رضاپور
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چكيده
امروزه با کمبود منابع آب شیرین ،بشر به سمت استفاده از منابع دیگر آب موجود بصورت غیر شیرین از قبیل آب دریا
ها و اقیانوس ها رفته و در این رابطه تکنولوژی های جدیدی در زمینه تصفیه و شیرین سازی آب دریاا شاکل فرفتاه
است .کشور ایران با توجه به اینکه در مجاورت آبهای دریای عمان و خلیج فارس قرار فرفته است ،پتانسیل خوبی در
زمینه احداث آب شیرین کن ها و تولید آب شیرین جهت مصارف صانتتی و کشااورزی و حتای شارب دارد .هزماه
افزایش و توسته واحدهای آبشیرین کن مستلزم رعایت قوانین و استاندارد های محای زیساتی ،جهات جلاوفیری از
افزایش آهینده ها در محی دریایی به دلیل خروجی پساب این واحدها می باشد.
در این مقاله بصورت موردی به شبیه سازی عددی پخش پساب آب شایرین کان در کارخاناه کناار پرداختاه شاده
است؛ و با استفاده از نرم افزار Cormixتاثیر پارامترهای مهم خروجی پساب روی پخش شدفی و اثر شرای محیطی
روی آن مورد بررسی قرار فرفته است .نتایج تحقیق نشان داده است که زمان بهره برداری از واحد آب شایرین کان و
خروج پس اب به دریا می تواند با توجه به شرای آب هوایی از قبیل زمان جذر ومد و سرعت جریان در دریاا واوری
مدیریت فردد که حداقل پخش شدفی آهیندفی در محی دریا پدیدار شود.
واژههای کليدی :آب شیرین کن ،پساب ،خلیج فارس ،دریای عمان ،کارخانه کنار Cormix،

 1دانشجو کارشناسی ارشد ،سازه های هیدرولیکی ،دانشگاه سیستان و بلوچستان (* نویسنده مسئول)
 2دانشجو دکتری عمران ،آب وسازه های هیدرولیکی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات
 3استاد ،دانشگاه سیستان و بلوچستان
 3استادیار ،دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
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مقدمه
با توجه به محدود بودن منابع آب شیرین و افزایش جمتیت جهان ،براى تأمین آب این جمتیت در حال رشد ،نافزیر
به استفاده از منابع نامتتارفﻰ همﭽون آبشور دریاها هستیم .با توجه به اینکه  ۵۷درصد از شهرهای بزرگ ( > ۷
میلیون نفر ) جهان در فاصله  1۱۱کیلومتری ساحل واقع شدهاند شیرین سازی آب دریا میتواند بهعنوان یک منبع
جدید و قابلاعتماد آب به شمار رود ].[1
منطقه دریاى عمان به دلیل قرارفیرى در مناوق خشک و استوایﻰ داراى بارش بسیار کم و تبخیر باه و محدودیتهای
تأمین آب شیرین میباشد .امروزه میتوان با احداث کارخانههای آبشیرینکن در مجاورت دریاى عمان با تبدیل
آبشور به آب شیرین مشکل کمآبی در این منطقه را رفع نمود.کارخانههای آبشیرینکن داراى نسلهای مختلفﻰ
میباشند که هر یک داراى مزایا و متایبیاند ،بزرگترین مشکل همه این کارخانهها وجود پساب خروجﻰ از آنها
میباشد ،پساب حاصل ازلحاظ شورى بسیار غلیظتر از آب دریا در محل رهاسازی میباشد که میتواند به
محی زیست منطقه آسیﺐ جدى برساند  .شورى و فرماى بیشازحد ناشی از پساب میتواند اکوسیستم منطقه را از
بین ببرد .لذا بررسﻰ اثرات پساب کارخانههای آبشیرینکن و چگونگﻰ خروج و تأثیر آن بر اکوسیستم منطقه ﺿ
بهای زیرزمینی مانند چاه و چشمه و منابع آب سطحی همﭽون رودخانهها از فذشتههای دور بهعنوان منابع آب
قابلدسترس ،پاسخگوی نیاز آبی ساکنین کره زمین بودهاند .ولی انسان امروزی علیرغم توسته فناوریهای استحصال و
تصفیه آب برای تأمین آب آشامیدنی ،همﭽنان از کمآبی رنج میبرد.
در بحﺚ آلودفی منابع آب شیرین میتوان به مواردی همﭽون تخلیه فاﺿالبهای شهری ،صنتتی و تخلیه پسابهای
کشاورزی به منابع آب اشاره کرد که در کشورهای درحالتوسته  0۱تا  0۷درصد از فاﺿالبهای شهری و صنتتی
بدون تصفیه وارد منابع آب میشوند .پسابهای کشاورزی به علت استفاده از کودهای شیمیایی دارای ترکیبات سمی
و خطرناکی هستند که با ورود به منابع آب آنها را غیرقابل استفاده میکنند ].[2
بنابراین در بسیاری از مناوق ساحلی کنار دریا کارخانههای آبشیرینکن احداثشده است .مهمترین بحﺚ
زیستمحیطی در ارتباط با اثرات منفی ناشی از کارخانههای آبشیرینکن بر دریا ،بحﺚ آلودفی زیستمحیطی ناشی
از تخلیه پساب این کارخانههای به دریا میباشد .این پساب که دارای ترکیبات خطرناکی بوده و عمدتاً دارای دما و
شوری باهیی میباشد ،محی زیست دریا را دچار تأثیرات منفی کرده و دارای آثار نامطلوبی بر محی دریا و حیات
آبزیان هست .بنابراین به نﻈر میرسد در جهت حفظ و کاهش آثار منفی ناشی از تخلیه پساب آبشیرینکنها ،انجام
مطالتاتی مربوط به بررسی نحوه پخش و ترقیق پساب در محی دریا ﺿروری میباشد ].[3
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روش مطالعه
با جمعآوری اوالعات مربوط به مورد مطالتاتی تحقیق که شامل دادههایی از قبیل مشخصات آب خروجی از
آبشیرینکن (غلﻈت آب خروجی ،دبی ،دما ،هندسه خروجی و ،)...شرای

محیطی شامل سرعت باد در منطقه،

سرعت جریان آب و جذر و مد ،عمق سنجی منطقه ،مشخصات آب دریا و  ...به راهاندازی مدل عددی پخش آلودفی
در ساحل دریا با استفاده از نرمافزار  Cormix11پرداخته و نتایج خروجی با محدودیتهای استاندارد محی زیست
سنجیده شده و به بررسی وﺿتیت موجود پرداختهشده است .در فلوچارت زیر روش کار بهصورت خالصه نشان
دادهشده است.

جمع آوری داده ها:
دما
باد

نتایج مدلسازی

جریان

مدلسازی با کورمیکس 11

جذر و مد
داده های عمق سنجی
مشخصات آبشیرین کن
مشخصات پساب

مورد مطالعاتی

در استان سیستان و بلوچستان و در ساحل شمال غرب

مورد مطالتاتی تحقیق خروجی پساب آبشیرینکن کنار

خلیج چابهار در فاصله  3۷کیلومتری چابهار و  1۷کیلومتری کنار

واقعشده است در شکل  1-1موقتیت جغرافیایی

این آبشیرینکن نشان دادهشده است.

شکل  -1-1موقتیت جغرافیایی آبشیرینکن کنار ()Google earth
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آبشیرینکن چابهار از نوع  ROو دارای ظرفیت اسمی  22هزار مترمکتﺐ در روز هست .قرارداد عملیات احداث این
آبشیرینکن در پایان سال  1321منتقدشده است .در شکل  2-1واحد آبشیرینکن کنار نشان دادهشده است.

شکل -2-1واحد آب شیرینکن کنارک
مدل منتخب در این تﺤقیق ()CORMIX
با توجه به مطالتات صورت فرفته و مشاهده تغییرات در مقادیر شورى و دما در راستاى عمق بدنه آبﻰ مربوط به
کارهاى مشابه ،به نﻈر مﻰرسد استفاده از مدلهای سهبتدی مناسﺐتر باشد و از سوی دیگر با توجه به اینکه خیلی از
نرمافزارهای موجود بزرگمقیاس بوده و مناسﺐ شبیهسازی این پدیده نمیباشد بنابراین در این تحقیق از مدل عددى
 CORMIXاستفادهشده است.
نرمافزار  CORMIXیک مدل هیدرودینامیکی است که در جهت آنالیز ،پیشبینی و وراحی تخلیه مواد سمی و
فاﺿالبها به محی های آبی ،تهیه و تنﻈیمشده است.
مدل  CORMIXیک مدل محدوده اختالط هیدرودینامیکی براى تخلیه آهیندهها به داخل محی های آبی میباشد .این
مدل با تحلیل و پیشبینی وﺿتیت پخش آلودفیهای ورودى به محی های آبی ،امکان وراحی و بهینهسازی سیستم
تخلیه پساب را فراهم میسازد [.]4
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شرایط آبوهوای منطقه
شرای آب و هوایی روی پدیده رقیقسازی و پخش پساب در دریا اثرات قابلتوجهی دارد که بهعنوانمثال هرچقدر
ارتفاع جذر و مد و سرعت جریان بیشتر باشد درصد رقیقسازی نیز بیشتر خواهد شد .در ادامه شرای حاکم بر منطقه
آبشیرینکن کنار آورده شده است.
باد غالب منطقه آبشیرینکن کنارک
با تحلیل اوالعات حاصل از ایستگاه سینوپتیک منطقه چابهار  ،فلباد مرتب با آبشیرینکن کنار
نشان دادهشده است .در این فلباد ،سرعت کمتر از  3متر بر ثانیه بهعنوان شرای

مطابق شکل زیر

آرامش در نﻈر فرفتهشده است.

همﭽنین وول بردار نشان دادهشده در هر سمت  ،درصد وقوع وزش باد با سرعت مشخصشده در آن جهت را نشان
میدهد.

شکل -3-1فلباد محدوده خلیج چابهار []۷
جذر و مد در مﺤدوده آبشیرینکن کنارک
اوالعات جذر و مد منطقه از مدل خروجی موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران برای سال  2۱10در بازه یکساعته
استخراج فردید و ارتفاع سطح آب مطابق با نمودار شکل  1۱-3هست (هرسال  22۷1ساعت هست).

شکل -4-1نمودار جذر و مد در منطقه آبشیرینکن کنار
۷

سال [6] 2۱10

نخستین همایش ملی کمآبیاری و استفاده از آبهای نامتعارف در کشاورزی مناطق خشک
قطب علمی مدیریت کمآبیاری و آب نامتعارف
 92و  03بهمن 9022
0

سرعت جریان در مﺤدوده آبشیرینکن کنارک
اوالعات سرعت جریان منطقه از مدل خروجی موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران برای سال  2۱10در بازه یاکسااعته
استخراج فردید و سرعت جریان مطابق با نمودار شکل  11-3هست.

شکل -۷-1نمودار سرعت جریان در منطقه آبشیرینکن کنار

سال [6] 2۱10

مطابق با دادهها  ،بیشترین سرعت جریان  ۱5۱۷۵متر بر ثانیه هست و کمترین آن برابر با  ۱5۱۱۱1متر بر ثانیه است.
ژرفاسنجی آب دریا در منطقه آبشیرینکن کنارک
دادههای عمقسنجی از چارتهای عمق سنجی عمومی اقیانوسها ( )GEBCOاستخراجشده است .آخرین نسخه این
دادهها  GEBCO_2014 Gridبا رزولوشن  arc-seconds 3۱هست .دادههای عمق سنجی برای خلیجفارس و قسمتی از
دریای عمان در محدوده  E, 21° -31°N°۵2-°41دانلود شده است .در شکل زیر نقشه عمق سنج برای این محدوده
نشان دادهشده است.

شکل  -1-1شماتیک ژرفاسنجی خلیجفارس و دریای عمان ()GEBCO
عمق آب دریا برای نقاط مشخصشده در شکل زیر مطابق با جدول 1-3میباشد( .فاصله هر نقطه با یکدیگر ۷۱۱
متر)
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شکل  -۵-1شماتیک نقاط انتخابشده برای محاسبه عمق آب دریا در محدوده آبشیرینکن کنار
جدول  -1-1مشخصات نقاط انتخابی دریا در محدوده آبشیرینکن کنار
ردیف
1

2

3

4

موقتیت جغرافیایی

موقتیت جغرافیایی

شمال

 2۷5432۱شمال

شرقی

 1۱54223شرقی

شمال

 2۷543۵۵شمال

شرقی

 1۱5420۵شرقی

شمال

 2۷5420۵شمال

شرقی

 1۱54022شرقی

شمال

 2۷542۷۷شمال

شرقی

 1۱54041شرقی

۵

فاصله از ساحل

عمق

۱

۱

۷۱۱

1

1۱۱۱

25۷

1۷۱۱

1۱
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مشخصات پساب خروجی آبشیرینکن کنارک
مشخصات و ویژفیهای پساب یکی از مهمترین عوامل نحوه پخش پساب در آب دریا هست .در جدول زیر مقادیر
دادههای پساب آبشیرینکن کنار جهت مدلسازی در نرمافزار  corimxآورده شده است.
جدول  -2-1مشخصات پساب آبشیرینکن کنار (پرسش میدانی)
ردیف

نوع داده ورودی

واحد

مقدار

1

غلظت پساب خروجی

mg/lit

09999

2

اختالف غلظت پساب با آب دریا

mg/lit

09999

3

دبی پساب خروجی

4

دما پساب

98.3

c

32

سناریو های مدلسازی
آبشیرینکن کنار

دارای ظرفیت اسمی  22هزار مترمکتﺐ در روز هست و پساب خروجی این آبشیرینکن

توس یک کانال مستطیلی به عرض  15۷متر و عمق  2متر بهصورت سطحی از سمت ساحل وارد آب دریا میفردد.
مطابق با جدول زیر سناریوهای مختلف برای بررسی پخش پساب خروجی آبشیرینکن کنار

به داخل آب دریا

موردبررسی قرارفرفته است.
جدول 3-1سناریوهای مختلف جهت مدلسازی پخش پساب آبشیرینکن کنار
ردیف
1
2
3

توﺿیحات

سناریو
سناریوی اول

آبشیرینکن با ظرفیت  22۱۱۱مترمکتﺐ در روز و با دبی خروجی پساب ۱523

(حال حاﺿر)

مترمکتﺐ بر ثانیه

سناریوی دوم

آبشیرینکن با ظرفیت  ۷۱۱۱۱مترمکتﺐ در روز و با دبی خروجی پساب 15۷

(ورح آتی)

مترمکتﺐ بر ثانیه

سناریوی سوم

آبشیرینکن با ظرفیت  1۱۱۱۱۱مترمکتﺐ در روز و با دبی خروجی پساب 3

(ورح آتی)

مترمکتﺐ بر ثانیه
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بررسی اثر جذر مد روی پخش شوری پساب آبشیرینکن
برای بررسی سه سناریوی باه میبایست برای آب دریا حالت جریان غیردائمی همراه با در نﻈر فرفتن شرای جذر و
مد لحاظ فردد  ،بنابرین برای هر سناریو دو حالت سرعت جریان بیشینه و کمینه در حالتهای مختلف زمان با
استفاده از نرم افزار  Cormixمدلسازی فردید و به عنوان نمونه یک حالت آن در زیر نشان داده شده است.

شکل  -2-1الگوی پخش شوری در سناریو دبی  3مترمکتﺐ بر ثانیه با سرعت جریان حداکثر  ۱5۱۷۵متر بر ثانیه و
سرعت جریان در  2ساعت بتد از اسلگ برابر با  ۱5۱۷۵متر بر ثانیه
بررسی اثر جذر مد روی پخش شوری پساب آبشیرینکن
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با بررسی اثر جذر مد بر روی میزان پخش شوری پساب آبشیرینکن در سناریوهای مختلف نتایج زیر حاصل که به
عنوان نمونه یک سناریو در این تحقیق آورده شده است.
سناریو :دبی  ۱523مترمکتﺐ بر ثانیه با سرعت جریان حداکثر  ۱5۱۷۵متر بر ثانیه و سرعت جریان بتد از اسلگ برابر با
 ۱5۱۷۵متر بر ثانیه

شکل  -0-1رابطه بین وول پخش شوری با زمان پس از اسلگ در جذر و مد در دو جهت  Xو Y

همانوور که از نمودارها مشاهده میفردد افزایش زمان پس از اسلگ در جذر و مد منجر به افزایش میزان وول پخش
پساب در دریا میفردد که این عامل روی میزان پخش در جهت عمود بر خروجی ( )Yتأثیر بیشتری از خاود نشاان
میدهد و علت آن سرعتباهی جریان حاصل از جذر و مد که در راستای  Yمیباشد.
بررسی اثر دبی خروجی پساب روی پخش شوری پساب آبشیرینکن
در زیر به عنوان نمونه نسبت تغییرات وول پخش شوری نسبت به دبی خروجی پساب در حالت سرعت جریان ۱5۷۵
(یک ساعت بتد از اسلگ) آورده شده است.

شکل  -1۱-1رابطه بین وول پخش شوری با اثر دبی خروجی پساب در دو جهت  Xو Y
همانوور که از نمودارها مشاهده میفردد ،در زمان یک ساعت بتد از اسلگ ،افزایش دبی خروجی پساب منجر به
افزایش وول پخش شوری در آب دریا میفردد و همانوور که پیشبینی میشد این افزایش دبی در راستای خروجی
( )Yاثرش بیشتر است.
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نتیجهگیری
نتایج اصلی و مهم این تحقیق به شرح زیر میباشد:
•افزایش زمان پس از اسلگ در سرعتهای باهی جریان جذر و مد ،اثر بیشتری روی فاصله پخش شوری در جهت
عمود بر خروجی پساب ( )Xدارد و منجر به افزایش وول پخش پساب در جهت  Xمیفردد.
•افزایش زمان پس از اسلگ در سرعتهای پایین جریان جذر و مد ،اثر بیشتری روی فاصله پخش شوری در جهت
راستای خروجی پساب ( )Yدارد و منجر به افزایش بیشتر وول پخش پساب در جهت  Yمیفردد.
•در دبیهای باهتر افزایش زمان پس از اسلگ هم در سرعتهای باهی جریان جذر و مد و هم در سرعتهای پایین
جذر و مد ،بیشتر منجر به منجر به افزایش بیشتر وول پخش پساب در جهت  Yمیفردد.
•افزایش دبی خروجی پساب بیشتر روی وول پخش شوری در جهت  Yدارد.
با توجه به نتایج بهدستآمده از سناریوهای مختلف میتوان بهوورکلی نتیجه فرفت که افزایش دبی پساب منجر به
پخش شوری بیشتر در آب دریا میفردد اما در حالتهایی میتوان این پخش را با سرعت جریان و زمان جذر و مد
مدیریت کرد؛ بهووریکه افزایش دبی تأثیر کمتری روی پخش آبشور در دریا داشته باشد .لذا با بررسی نتایج پیشنهاد
میفردد پساب خروجی در ساعتهای  4ساعت بتد از اسلگ صورت پذیرد و زمانی که پخش شوری در جهت X
مدنﻈر میباشد و مسائل محی زیستی اجازه افزایش غلﻈت در این جهت را نمیدهد بهتر است در سرعتهای کمتر
جریان خروجی پساب رخ دهد اما افر مسائل محی

زیستی در جهت  Yمهم میباشد بهتر است در سرعتهای

جریان بیشتر عملیات خروج پساب صورت بگیرد.
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