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  چکيده
  
 افزار نرم کي که CE-QUAL-W2 مدل از استفاده با خوزستان استان در واقع ۳ کارون سد مخزن آب تيفيک ،جستار نيا در

 ۳ کارون سد مخزن آمده دست به جينتا براساس .شد يبررس ،است ها اچهيدر و مخازن آب يفيک زيآنال و ليتحل هنيزم در کارامد
 در و شود يم شروع ماه نيفرورد از که است تابستانه يقو يبند هيال کي يدارا و شود يم کامل اختالط دچار اسفند لياوا در

 پيكره و حذف تدريج هب گرفته شکل يبند هيال مخزن به يورود تشعشات کاهش با آن از بعد رسد. يم خود اوج به تيرماه اواخر
 لذا ؛رسد ينم گراد يسانت درجه ۴ از کمتر به گاه چيه ،مخزن نيا در آب يدما چون و رود يم شيپ اختالط سمت به هچدريا آب
 راتييتغ گرفت. نظر در کامل اختالط با زمستان طول در توان يم را مخزن و ستين مالحظه قابل معکوس يحرارت يبند هيال

 محلول ژنياکس مقدار ماه وريشهر در که يا گونه به ؛دهد يم نشان عمق به نسبت را پارامتر نيا ينزول ريس زين محلول ژنياکس
 و آب شدن گرم با و شود يم شروع ماه نيفرورد از ينزول ريس نيا رسد. يم تريل بر گرم يليم ۳۷/۴ به تريل بر گرم يليم ۰۷/۷ از
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 مقدمه
 يها آب تيفيک و تيکم ز،يآبخ حوزه يعيطب يها يژگيو

 ه(درج منطقه يمياقل يها يژگيو مخزن، به يورود
 نزايم و ...) و يجو نزوالت زانيم باد، وزش حرارت،

 يعوامل جمله از ،زيآبخ حوزه در انسان مختلف يها تيفعال
 قرار ريتأث تحت را سدها مخازن آب تيفيک که هستند

 انيجر کردن رهيذخ و سد احداث گر،يد طرف از .دهند يم
 ساکن ر،يتبخ مانند يعوامل سبب به تواند يم خود ،يسطح
 يغن ،يگذار رسوب مخزن، در يحرارت يبند هيال آب، بودن
 در رييتغ موجب ... و ييايميش عناصر از چهايدر آب شدن

 شود مخزن آب يکيولوژيب و ييايميش ،يکيزيف يها يژگيو
 يمهم اريبس عوامل جمله از ).۱۳۸۱ ،يناصر و ي(کرمان

 ريتأث تحت را سدها مخازن و اچهيدر آب يها يژگيو که
 و بهار اواخر در که است يحرارت يبند هيال دهد، يم قرار
 طيشرا نيا در افتد. يم اتفاق قيعم مخازن در تابستان يط

 شرح به مختلف يحرارت يها نيانگيم با هيال سه معموال
 نولدز،ير ؛۱۳۸۱ ،يناصر و ي(کرمان شود يم جاديا ريز

۱۹۹۲:(  
 آب آن همشخص که ١ونيمنيلياپ اي ييباال هيال •

 يعمق اختالط و کمتر تهيدانس و يشور با تر گرم
 يکل طور هب و نازک هيال کي ه،يال نيا .است باال

 و حرارت درجه ،يشور نظر از کنواختي هيال کي
 هب آب حركت و گردش اليه اين در .است تهيدانس

 يخوب به ليدل نيهم به و توليد باد وسيله
 شود. يم يده ژنياکس

 آب آن همشخص که ٢ونيمنيپوليه اي ينييپا هيال •
 هيال نيا .است شتريب تهيدانس با و شورتر سردتر،

 و اختالط نآ در و دارد يکم تهيدانس انيگراد
 ندارد. وجود گيري اكسيژن

 در نيترموکال هصفح که ٣ونيمنيمتال اي وسط هيال •
 و ييباال هيال دو نيب همنطق ،هيال نيا دارد. قرار آن
 هيال نيا يها مشخصه از دهد. يم ليتشک را ينييپا

 حرارت درجه و تهيدانس اديز انيگراد و کم عمق
 هالي از كمتر ناحيه اين محلول اكسيژن .است

 .است اپيليمنيون

                                                
1- Epilimnion 
2- Hypolimnion 
3- Metalimnion 

 سردتر ونيمنيلياپ هوا، يدما کاهش با زييپا فصل در
 از شيب آن يحجم جرم که رسد يم يحد به و دشو يم
 آب اختالط باعث امر نيا که شود يم نونيميپوليه هيال

 بر عالوه سرد، يهوا و آب با مناطق در شود. يم مخزن
 هديپد و زمستان در يبند هيال هديپد فوق، يها دهيپد

 بيترت نيا به رد.يپذ يم انجام زين بهار در چرخش
 حداقل دارند، قرار معتدل يهوا و آب در که ييها اچهيدر
 وجود .هستند اختالط و يبند هيال کليس کي يدارا
 راتييتغ انگريب و عامل سد، مخزن در يحرارت يبند هيال
 يترازها در آب يکيولوژيب و ييايميش ،يکيزيف تيفيک

 به منجر تواند يم ،تداوم صورت در که است مختلف
 و ي(کرمان دشو مخزن در آب يفيک طيشرا شدن نامناسب

 يرو آب يدما ).۱۹۷۹ تورنتون، و فورد ؛۱۳۸۱ ،يناصر
 گازها، انحالل ،يکيولوژيب يها گونه تيفعال زانيم و نوع

 ريتأث يگذار رسوب سرعت و ييايميش يها واکنش سرعت
 ۱۰ اندازه به دما شيافزا يازا به که يا گونه به گذارد؛ يم

 و ييايميش يها واکنش سرعت گراد، يسانت درجه
 باال علت به تابستان فصل در شود. يم برابر دو ييايميوشيب

 رشد د،يخورش نور تابش شدت و حرارت درجه بودن
 که ابدي يم شيافزا شدت به يسطح يها هيال در ها جلبک

 طعم و بو رنگ، نظر از را آب تيفيک تواند يم ،امر نيا
 کاهش دليل به ،گريد طرف از و دکن ياديز راتييتغ دچار

 سرعت شدن اديز نيهمچن و آب در ژنياکس انحالل
 افتهي تجمع مواد هيتجز و انيآبز يسميمتابول يها تيفعال
 کامال تواند يم آب يعمق يترازها در طيشرا رسوبات، در
 طعم اي بو لدمو باتيترک ليتشک به منجر و شده يهواز يب

  ).۱۳۷۷ ،يدي(توح شود نامطبوع
 يبرا ياضير يها مدل از استفاده ،گذشته هده دو در
 آب تيفيک بر ثرؤم يها واکنش و يکياکولوژ يساز هيشب
 نيا نيب در است. افتهي رواج يسطح يها آب منابع در

 مختلف ليدال به CE-QUAL-W2 يبعد دو مدل ها، مدل
 راتييتغ گرفتن نظر در باال، يمحاسبات دقت مانند

 ريتأث يبررس تيقابل و ييهوا و آب مختلف يپارامترها
 کاربرد آب، يفيک يها يژگيو بر ها آن راتييتغ روند
 آب يفيک يها يژگيو ينيب شيپ و يبررس در را يعيوس
 و (توماس است دهکر دايپ سدها مخازن و ها اچهيدر

  ).۲۰۱۴ اسکات،
 سد مخزن يبند هيال هديپد )۱۳۹۰( همکاران و وند ظهره
 سال يبرا CE-QUAL-W2 مدل از استفاده با را ماملو
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 نشان يساز مدل از حاصل جينتا .کردند يبررس ۱۳۸۸
 آن تبع به و يحرارت تابستانه يبند هيال وجود دهنده

 با )۱۳۹۱( پور حمزه بود. ماملو سد مخزن يفيک يبند هيال
 يبند هيال يبررس به CE-QUAL-W2 مدل از استفاده

 و پرداخت مارون سد مخزن آب يفيک راتييتغ و يحرارت
 مارون سد مخزن در تابستانه يقو يبند هيال از نشان ،جينتا

 يبند هيال هديپد )۱۳۹۱( همکاران و يديسع .داشت
-CE-QUAL مدل از استفاده با را ماملو سد در يحرارت

W2 جينتا .کردند يبررس ۲۰۱۱ تا ۲۰۰۸ يها سال نيب 
 باًيتقر يحرارت ميرژ کي وجود هدهند نشان ،يساز مدل

 بروز صورت در تنها را کامل اختالط که بود داريپا
 همکاران و يچو کند. يم تجربه يفصل يها البيس
 يبررس به CE-QUAL-W2 مدل از استفاده با )۲۰۰۷(

 يفيک يپارامترها و کيناميدروديه بر مخزن حجم شيافزا
 حجم شيافزا صورت در که داد نشان جينتا پرداختند.

 زين آن هدور و شود يم دتريشد يحرارت يبند هيال مخزن،
 يبند هيال يبررس به )۲۰۰۸( همکاران و ما ابد.ي يم شيافزا

 مدل با قبرس در )Kouris( سيکور سد مخزن در يحرارت
CE-QUAL-W2 يها طرح که گرفتند جهينت و پرداختند 

 مخزن يبند هيال يالگو يرو تواند يمن آب برداشت مختلف
 با )۲۰۰۶( ميک و ميک .باشد داشته يريتأث سال طول در

 و حرارت يساز هيشب به CE-QUAL-W2 مدل از استفاده
 سد در منسون ييهوا و آب طيشرا در آلود گل يها انيجر

 جينتا پرداختند. کره در )Soyang( انگيسو يمخزن
 طيشرا از بعد که داد نشان يمشاهدات و يساز هيشب

 شود يم ميتقس قسمت دو هب هيال انيم مخزن، در منسون
 انيگراد گريد قسمت و کنواختي راتييتغ قسمت کي که
 با )۱۳۹۴( همکاران و يخسرو دارد. ياديز راتييتغ

 در يحرارت يبند هيال CE-QUAL-W2 مدل از استفاده
 ماهه زدهيس هدور کي در را دره نيريش سد مخزن

 دره نيريش سد مخزن که دادند نشان و کردند يساز هيشب
 از که است ماهه ۶ يحرارت يبند هيال هدور کي يدارا
 نيدتريشد به تابستان در ؛شود يم غازآ مرور به بهار يابتدا

 طيشرا باًيتقر ماه بانآ اواسط در و رسد يم خود حالت
 د.شو يم حاکم مخزن در کامل اختالط

  
 ها روش و مواد
 و يشمال درجه ۸/۳۱ ييايجغراف مختصات به ۳کارون  سد

 يدوقوس يبتن يسدها جمله از ،يشرق درجه ۰۹۳/۵۰
 رانيا يغرب جنوب در کارون رودخانه يرو که است رانيا

 در ،۳کارون  روگاهين و سد ساختگاه است. شده احداث
 شمال در کارون رودخانه مصب يلومتريک ۶۱۰ فاصله
 کف رقوم از سد ارتفاع است. خوزستان استان يشرق

 آن اچهيدر طول و متر ۴۶۲ تاج طول متر، ۱۸۵ رودخانه
 ۳ کارون سد ساخت اهداف نيتر مهم از .است لومتريک ۶۰
 کارون، رودخانه يفصل يها البيس کنترل به توان يم

 يکشاورز و شرب مصارف يبرا آب ميتنظ قدرت باالبردن
 يها طرح يمعرف کتابچه( کرد اشاره يبرقاب يانرژ ديتول و

  .)١٣٩١ ،رانيا يروين و آب منابع توسعه شرکت

 

  
  ٣ کارون سد مخزن تيموقع و پالن - ۱ شکل

 
 را CE-QUAL-W2 مدل ياجرا يبرا ازين مورد يها داده

 ،يمرز طيشرا ،هياول طيشرا ،يهندس يها داده به توان يم
 يها داده و يجنبش يپارامترها ،يکيدروليه يپارامترها

 و سد هساز ابتدا نهيزم نيا در .کرد ميتقس ونيبراسيکال
 شود. يم ارائه مدل به آن مشخصات و يبررس آن ههندس

 شده يآور جمع يفيک و يکيدرولوژيه يها داده سپس
 يگفتن رد.يگ يم قرار يابيارز و ليتحل مورد و ارائه ه،حوز
 انجام و يبردار نمونه با سد مخزن يفيک يها داده که است
 تا ۹۳ بهمن از يبردار نمونه ماه ۸ يط در ها شيآزما
 که شود يم يسع ادامه در است. آمده دست هب ۹۴ وريشهر
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 و برآورد سال در مخزن به باتيترک ماهانه يورود غلظت
 يساز هيشب يبرا مدل به يمرز طيشرا از يکي عنوان به

 و يفيک يساز هيشب ،يبعد مرحله در شود. داده مخزن
 انجام CE-QUAL-W2 مدل با ۳ کارون مخزن يحرارت

 تيوضع مدل، دييأت و ونيبراسيکال از پس د.ش خواهد
 يها هيال در باتيترک غلظت لحاظ به مخزن موجود
   د.وش يم يبررس مختلف

 فواصل به مخزن طول ،۲ شکل مطابق يساز هيشب نيا در
 شده ميتقس يمتر ۵ فواصل به آن قائم بعد و يمتر ۱۰۰۰

  .است عمق در هيال ۳۲ و طول در قطعه ۷۳ مجموع در و
  

  
 )يفرع و ياصل (شاخه ۳ کارون سد مخزن هندسه - ۲ شکل

  
 مخزن هندسه يها داده اطالعات، نيا شدن وارد از پس

 - سطح ودارنم از استفاده با و خطا و يسع روند کي يط
 شود. يم يساز هيشب مخزن هندسه و برهيکال يواقع ارتفاع
 ،يساز مدل دوره در آب تراز يها داده براساس سپس
 با و استخراج مدل از شده يساز هيشب آب روزانه يترازها
 يها شکل شود. يم سهيمقا مخزن از شده برداشت يها داده

 تراز و مخزن هندسه ونيبراسيکال يباال دقت يايگو ۴ و ۳
 يدانيم يها داده با يساز هيشب جينتا تطابق نيهمچن و آب

 خطا مربعات نيانگيم شهير و مطلق نيانگيم يخطا .است
 در و ۸۲/۰ و ۷۷/۰ بيترت به هندسه ونيبراسيکال در
 دست هب ۸۴/۰ و ۷۴/۰ ترتيب به آب تراز ونيبراسيکال

 آمدند.
 

  
 يساز هيشب و يواقع ارتفاع -سطح نمودار سهيمقا - ۳ شکل

 ۳ کارون مخزن شده

 
 شده يساز هيشب و يمشاهدات آب سطح تراز سهيمقا - ۴ شکل

 ۳ کارون سد در
  

  بحث و نتايج
 يها داده از ۳ کارون مخزن در حرارت ونيبراسيکال يبرا

 شده استفاده ستگاهيا سه در شده يبردار نمونه ماهانه
 ها آن يمکان تيموقع و يبردار نمونه نقاط مشخصات است.

  است. آمده ۵ شکل و ۱ جدول در ترتيب به
 بر مختلفي هاي ضريب مذکور مدل در که آنجايي از

 با ابتدا هستند، گذار تأثير حرارت توزيع و هيدروديناميک
 پارامتر هر فرض پيش مقادير حساسيت آناليز از استفاده

 بر آن تأثير و داده افزايش و کاهش %۵۰ ميزان به مدل در
 هر تأثير شدن مشخص با شد. بررسي حرارتي هاي پروفيل
 حسب بر مختلف ضرايب حرارتي، هاي پروفيل بر ضريب
 تغيير با سپس شدند. بندي دسته تأثيرشان دامنه و ناحيه
 هاي پروفيل بين کافي تناسب بيشتر، تأثير دامنه با ضرايب
 نهايي مقدار و گرديد برقرار مشاهداتي و شده سازي شبيه

 پوشش ضريب که داد نشان نتايج آمد. دست به ضرايب
 رو اين از دارد. حرارتي هاي پروفيل بر را تأثير ينبيشتر باد،

 گرفته نظر در ۹/۰ تا ۵/۰ بين مختلف هاي ماه در آن مقدار
  است. آمده ۲ جدول در نيز ضرايب ساير نهايي مقدار شد.

  

   مخزن از برداري نمونه هاي ايستگاه مکاني موقعيت - ۵ شکل
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  ۳ کارون مخزن در يبردار نمونه نقاط مشخصات -۱ جدول
  (متر) يبردار نمونه يها عمق  لومتر)ي(ک سد محور از فاصله  ييايجغراف مختصات  مدل در بخش شماره  ستگاهيا نام

  ۱۰۰ و N۷۹۶۹۳۰/۳۱، E۱۱۳۸۹۹/۵۰  ۲ ۴، ۱۰، ۲۵، ۵۰  #۵۶  ۱ شماره
  ۱۰۰ و N۷۸۰۴۶۴/۳۱، E۱۲۳۵۷۹/۵۰  ۷۱/۳ ۴، ۱۰، ۲۵، ۵۰  #۵۵  ۲ شماره
  ۱۰۰ و N۷۷۶۹۸۵/۳۱، E۱۱۴۷۷۱/۵۰ ۳۳/۴ ۴، ۱۰، ۲۵، ۵۰  #۵۴  ۳ شماره

  

 ؛۲۰۱۴ اسکات، و (توماس ۳ کارون مخزن ونيبراسيکال در راتييتغ دامنه و هيناح همراه به يسطح تبادالت بيضرا يينها مقدار -۲ جدول
  )۱۹۷۱ اکوبو، ؛۱۹۷۲ چ،يواندرل ؛۱۹۷۴ همکاران، و نگرياد

  ضريب مقدار  دامنه ضريب  ناحيه تأثير  عنوان ضريب
  ۳۵/۰  ۴۵/۰- ۲۵/۰  اليه ميان  ضريب نفوذ عمق نور به آب

  ۱۹  -  زيراليه  دماي رسوبات
  ۴/۰  ۶۹/۰- ۲۴/۰  اليه رواليه و ميان  ضريب تابش خورشيدي جذب شده توسط آب

  ۱  ۳۰-۱  بي اثر  ويسکوزيته گردابه افقي
  ۱  ۱۰۰-۱  بي اثر  پخش گردابه افقي

  ۹/۰  ۱-۰  اليه رواليه و ميان  اندازي ضريب سايه
  ۹/۰- ۵/۰  ۱- ۵/۰  رواليهتأثير زياد بر   ضريب پوشش باد

  ۹/۰  ۱-۰  زيراليه  ضريب تبادل حرارت در کف
 ۱  ۱-۰  تأثير کم بر رواليه  ضريب بازتابش خورشيدي به ستون آب

  ۵/۴  <۰  رواليه  در تابع باد aضريب تبخير 
  ۹/۰  <۰  رواليه  در تابع باد bضريب تبخير 
  ۲  ۲-۱  رواليه  در تابع باد cضريب تبخير 
        

 يريگ اندازه و يساز هيشب يها ليپروف جينتا ريز شکل در
 از يمتر ۵۰۰ فاصله در که سد بخش نيتر قيعم در شده
 ريسا از دتريشد آن در يبند هيال و دارد قرار سد محور
 ستگاهيا سه يحرارت يها ليپروف همراه به هاست، بخش
 شده داده نشان ،يبند هيال و اختالط زمان در يبردار نمونه
 شاهد يساز هيشب يابتدا در ،۶ شکل براساس است.

 ادامه اسفندماه لياوا تا اختالط م.يهست مخزن در اختالط
 شکل يفيضع يبند هيال سرما فصل انيپا با سپس و دارد

 تشعشعات شيافزا و هوا شدن تر گرم روند با رد.يگ يم
 يها انيجر آب يدما زانيم شيافزا زين و يديخورش
 مخزن در تر ديشد يبند هيال شاهد ،مخزن به يورود
 حداکثر به هيال انيم ريت ۲۴ در که طوري به ؛بود ميخواه

 زانيم و رسد يم متر ۶۰ حدود يعني ،خود ضخامت
 گراد يسانت درجه ۱۵ عمق در حرارت درجه راتييتغ
 انيگراد با اما تيرماه مشابه يروند زين مردادماه در د.شو يم

 هوا، شدن تر خنک با آن از پس دهد. يم رخ کمتر ييدما
 گراد يسانت درجه ۲۶ به وريشهر اواخر در آب سطح يدما
 و يورود آب يدما کاهش دليل به يطرف از و رسد يم

 ينييپا يها هيال به آب ورود ليم شاهد آن، يچگال شيافزا

 هيروال شيافزا ،جهينت در و (Hipolimnion) مخزن
(Epilimnion) هيال انيم عمق کاهش آن متعاقب و 

(Metalimnion) به تا ابدي يم ادامه روند نيا بود. ميخواه 
 مقاومت و افتهي شيافزا هيروال تهيدانس و عمق جيتدر

 از مخزن نکهيا تا ابدي  کاهش اختالط مقابل در هيال انيم
 در شدن همگن به شروع و شود يم خارج يا هيال حالت
 مخازن جزء ۳ کارون سد مخزن رو نيا از ؛دکن يم عمق
 مدل تيحساس زيآنال بنابر و است تابستانه يبند هيال يدارا

 خصوص هب و يانداز هيسا ر،يتبخ باد، همچون يعوامل
 در توانند يم پارامترها ريسا از شيب سد منطقه يدما

 وقوع احتمال مورد در باشند. گذار ريتأث يبند هيال ديتشد
 يدما چون که گفت نيچن توان يم زين زمستانه يبند هيال

 گراد ينتسا هدرج ۴ از کمتر به گاه چيه مخزن نيا در آب
 و دارد قرار يريگرمس همنطق در سد مخزن و رسد ينم

 در هيال ريز و هيروال حرارت درجه اختالف نيهمچن
 نيبنابرا ،است گراد يسانت درجه کي از کمتر ماه بهمن

 را مخزن و ستين مالحظه قابل معکوس يحرارت يبند هيال
   گرفت. نظر در کامل اختالط با زمستان طول در توان يم
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 و اختالط زمان در يبردار نمونه نقاط يحرارت يها ليپروف و (الف) ۳ کارون سد محور از يمتر ۵۰۰ فاصله در يحرارت يبند هيال - ۶ شکل
  (ب) يبند هيال

  
 ژنياکس يبرا مدل تا است ازين دما ونيبراسيکال از پس

 ونيبراسيکال در ياساس کرديرو د.شو برهيکال زين محلول
 شده يسع موارد شتريب در که است يا گونه به آب، تيفيک
 اي شده انجام يکارها در موجود يپارامترها ريمقاد از تا

 مورد يپارامترها .شود استفاده ها آن به کينزد ريمقاد
 آمده ۳ جدول در مدل يفيک ونيبراسيکال در استفاده

  است.

  
  )۱۹۷۸ بروکر، ؛۲۰۱۴ اسکات، و (توماس ۳ کارون مخزن يفيک ونيبراسيکال در بيضرا يينها مقدار - ۳ جدول

  ياختصار عالمت  بيضر يينها مقدار  بيضر عنوان
 Reaeration EQ   (Broecker)1#  دمش باز ونيفرموالس

 SEDS  ۰۸/۰  روز) بر (متر رسوبات ينينش ته سرعت

  SEDCI  ۱  تر)يل بر گرم يلي(م رسوبات هياول غلظت
 SODT1  ۴  گراد) يسانت (درجه رسوبات کاهش يبرا دما حداقل

  SODT2  ۲۵  گراد) يسانت (درجه رسوبات کاهش يبرا دما حداکثر
     

 با که است نيا دهنده نشان ۷ شکل در DO يها ليپروف
 مقدار به محلول ژنياکس مقدار اسفندماه، در اختالط جاديا

  تيفعال کاهش و هوا بودن سرد دليل به رسد. يم يثابت
 نيا شوند، يم مخزن شدن يغن به منجر که ييها زميارگان

 مقدار هنيشيب ،است تريل بر گرم يليم ۶/۸ معادل که مقدار
DO تيفعال شروع با .است يساز هيشب دوران يط 

 در محلول ژنياکس مقدار ن،يفرورد در ها زميکروارگانيم
 در هوا شدن گرم با و ابدي يم کاهش مخزن نيريز يها هيال

 يبيشتر کاهش هيال ريز در DO مقدار وخرداد بهشتيارد
 نديفرآ ؛هياول اعماق در نور نفوذ دليل به يول ؛کند يم دايپ

 شيافزا موجب امر نيهم و انجام همچنان فتوسنتز
 سد نيا که آنجا از .شود يم هيال انيم در محلول ژنياکس
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 مخزن کف به نور ،شود يم محسوب قيعم مخازن ءجز
 مخزن اعماق در DO مقدار ليدل نيهم به و رسد ينم
 ماه مشابه يروند رماهيت در DO ليپروف .است کم اريبس

 ژنياکس غلظت مقدار که تفاوت نيا با ،است داشته قبل
 هيتجز زين و شده ذکر يها نديفرآ ديتشد با محلول
 کاهش بيشتر ،نيريز يها هيال به انتقال نيح در ها جلبک

 و وريشهر و مرداد اواخر در هوا يدما ليتعد با ابد.ي يم
 از بيشتر هيال رو در DO مقدار ،ييگرا هيتغذ نديفرآ ديتشد

 محلول ژنياکس غلظت زمان نيهم در و شود يم هيال انيم
 که مقدار نيا رسد. يم خود مقدار نهيکم به هيال ريز در

 ،است محلول ژنياکس تريل بر گرم يليم ۳۶۶/۴ معادل
 شکل در مطلب نيا .شود يم ينييتز انيماه مرگ موجب

 ام۲۶۴ روز در محلول ژنياکس تيوضع معرف که ۸
 ددار .احتمال ؛است شده هيته مدل توسط است، يوسيژول
 عوامل ريسا از شيب محلول ژنياکس راتييتغ روند که

 شيافزا با که چرا ؛باشد يحرارت يبند هيال ريتأث تحت

 .ابدي يم کاهش محلول ژنياکس تيظرف مخزن، آب يدما
 در محلول ژنياکس راتييتغ انيگراد اديز اريبس تفاوت

 يحاک دما راتييتغ از يثابت مقدار يازا به هيروال و هيراليز
 پارامتر نيا راتييتغ روند بر يگريد ثرؤم عوامل وجود از
  .است زين مخزن در
 سازي شبيه فرآيند در ها داده کامل تطبيق کلي طور به

 از عاري سازي شبيه فرآيند که چرا ؛بود خواهد ناپذير امکان
 از و نبوده تحليل انجام و برداري نمونه در انساني خطاهاي

 با موارد از بعضي در خود حاکم معادالت ،ديگر طرف
 ،ها اين ههم که است شده معرفي مدل بر هايي سازي ساده

 و ميداني هاي داده بين اختالف ايجاد به منجر نهايت در
 مطلق، خطاي ميزان ۴ جدول در د.شو مي سازي شبيه

 به خطا مربعات ميانگين ريشه و مطلق ميانگين خطاي
 سازي، شبيه پارامترهاي ميانگين و ها ماه براي تفکيک
  است. شده آورده

  

 
 

 يها ستگاهيا محلول ژنياکس تيفيک يها ليپروف و (الف) ۳ کارون سد محور از يمتر ۵۰۰ فاصله در محلول ژنياکس يبند هيال - ۷ شکل
  (ب) يبند هيال و اختالط زمان در يبردار نمونه
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  يوسيژول ام ۲۶۴ روز در ۳ کارون مخزن در محلول ژنياکس تيوضع -۸ شکل

  
  ۳ کارون مخزن در محلول ژنياکس و دما يساز هيشب يخطا - ۴ جدول

RMSE  AME  ME  ماه  

DO 
(mg/l)  

RMSE AME  ME  ماه  

  دما
)c°(  

  بهمن  ٠/٠  ٠/٠  ٠/٠  بهمن  ٠/٠  ٠/٠  ٠/٠
  نيفرورد  - ١٨/٠  ٤٢/٠  ٥٢/٠  نيفرورد  ٢٧/١  ٣١/١  ٦٣/١
  خرداد  - ٠٦/٢  ٠٦/٢  ٥٨/٢  خرداد  ٣٥/١  ٣٥/١  ٧٣/١
  ريت  ٧٧/٠  ١٣/٢  ٦٥/٢  ريت  ٠٩/٠  ٢٥/٠  ٣٠/٠
  مرداد  ٩٤/٢  ٣٧/٣  ٨٢/٤  مرداد  ٥٧/٠  ٥٧/٠  ٦٣/٠
  وريشهر  ٤١/١  ١٠/٢  ٢٦/٣  وريشهر  ٠٩/٠  ٥٦/٠  ٦٩/٠

 
  يريگ جهينت
 يها تيفعال ههم که آب يفيک پارامتر نيتر مهم و نياول
 قرار ريتأث تحت را آب در يکيولوژيب و ييايميش ،يکيزيف
 با آب دماي پژوهش، اين در .است آب يدما ،دهد يم

 .شد يبررس ۳ کارون سد در سازي شبيه و گيري اندازه
 و ميداني هاي گيري اندازه از حاصل نتايج همقايس
 دريافت با مذكور مدل كه داد نشان مدل سازي شبيه

 همراه به مخزن ههندس و حجم به مربوط اطالعات
 مخزن در يدماي تغييرات خوبي به ييهوا و آب هاي داده
 پارامترهاي از برخي كه آنجا از د.کن مي سازي شبيه را سد

 و فعل كه محلول اكسيژن ميزان جمله از آب ييبيوشيميا
 ،دهد مي قرار ثيرأت تحت را آبي پيكره بيولوژيكي انفعاالت

 استفاده با نيبنابرا است مخازن حرارتي بندي اليه از تابعي
 در مخازن عملكرد توان مي ،شده كاليبره مدل از

 از منتج كه را مناطق دمائي تغييرات مختلف سناريوهاي
 آب كيفي شاخص اين بر ،است ييهوا و آب تغييرات
 داد. قرار استفاده مورد مخازن يتمدير در و دکر ارزيابي

 کي تنها يدارا مخزن نيا که دهد يم نشان  حاصل جينتا
 اواخر از که يا گونه به است؛ بوده يحرارت يبند هيال کليس

 خود اوج به تابستان اواسط در و شروع ماه نيفرورد
 ،سال سرد لوفص به ورود و کيپ نيا از گذر با رسد. يم
 طوري به شود؛ يم ليتعد جيتدر به گرفته شکل يبند هيال
 دهد. يم رخ مخزن در کامل اختالط ماه اسفند در که

 يا گونه به انتظار طبق زين آب در محلول ژنياکس غلظت
 کاهش عمق شيافزا با و يبند هيال دوران طول در که ستا
 کي از گرفته شکل يحرارت يبند هيال که چرا ،ابدي يم
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