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  چکيده
  
 يستيز طيمح تياهم دليل به ،اچهيدر نيآب شور جهان است. ا ةاچيدر نيو دوم رانيا يداخل اچهيدر نيتربزرگ ه،ياروم ةاچيدر
 نيوجود، ا اينبا  ؛قرار گرفته است يالملل نيب تيو مورد حما دهيبه ثبت رس يدر مجامع جهان کره ستيز گاه رهيذخ عنوان به
 يکيناميدروديه تيوضعدر  يريمواجه بوده و تغييرات چشمگ يو انسان يعيطب مخاطراتبا انواع  رياخ يها در سال اچهيدر
مطالعه، با  ني. در اشود يمحسوب م يضرور يآن امر يکيناميدروديه يالگو ةرو، مطالع نياز ا ؛آن به وجود آمده است يعيطب

 نيا يپرداخته شد. برا اچهيدر نيآب در ا يدما راتييتغ يساز هيبه شب ه،ياروم ةاچيدر يکيناميدروديه تيوضع يهدف بررس
مدل  يها آمده، از داده دست  به ريمقاد يدقت باال دليل بهند. شد يبررس يساز هيمورد استفاده در شب يها منظور، ابتدا داده

ECMWF مدل  ن،ي. عالوه بر ادشاستفاده  ها يساز هيدر شبMIKE3 مدل  ييبرپا يو چگونگ يمعرف يعدد يساز هيشب يبرا
 يحاک ها يابيکه ارزشد  يسنج صحت يا ماهواره يها مدل بر اساس داده جيشده است. در ادامه، نتا حيتشر هياروم اچهيدر يبرا

 اچهيدر بآ يدما يو مکان يزمان عيدر توز گذر انيوجود م ريتأث ني. همچنبود يريگ اندازه يها مدل با داده جياز تطابق خوب نتا
و تبادل دما  شتدان يا قابل مالحظه رييتغ گذر انيدر دو حالت با و بدون م اچهيآب در يمقدار دما دادنشان  جي. نتاشد يبررس

  .شوديانجام مدر دو حالت  اچهيشمال و جنوب در نيب
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  مقدمه
دو استان  انيو م رانيا يدر شمال غرب هياروم ةاچيدر

و  نيترواقع شده و بزرگ يو غرب يشرق جانيآذربا
در  اچهياست. اين در رانيداخل ا يدائم اچهيدر نيشورتر
 زيست محيطحفاظت  يعال يبا مصوبه شورا ١٣٥٢سال 

 ونيکنوانس ياز سو ١٣٥٤و در سال  يپارک مل عنوان به
از  يکي عنوان بهرامسر)  ونيوانسها (کن تاالب يجهان
 يالملل نيتاالب ب .ديبه ثبت رس يجهان يها تاالب نيتر مهم
و  يعيطب يايبا انواع بال ر،ياخ يها در سال هياروم ةاچيدر

از مساحت خود را از  يميو بخش عظ رو بودهروبه يانسان
 ةباردر يدست داده است. در مجامع مختلف نظرات متفاوت

فرد مطرح  همنحصرب ستمياکوس نيشدن ا کعلت خش
به  توان يم ،اچهيعلل خشک شدن درجمله . از است
 ةتوسع ،يمصرف آب به خصوص در بخش کشاورز شيافزا

و  يمياقل راتييتغ اچه،يدر حوضهآب در  ةريذخ يها سازه
؛ ٢٠١٢ ،ياشاره کرد (فرامرز سالي خشکگرم شدن هوا و 

و  ٢٠١٨ ،يو نوذر يياقشق؛ ٢٠١٦شادکام و همکاران، 
با احداث  ،ي). از طرف٢٠١٩و همکاران،  يرز يديحم

به دو بخش شمالي (با  اچهي، در١٣٥٨در سال  گذر انيم
) و جنوبي اچهيدرصد از کل مساحت در ٣٨حدود  يسطح

) تقسيم اچهيدرصد مساحت کل در ٦٢حدود  ي(با سطح
 يگذرآب قيدو بخش، تنها از طر نيب انيشده و تبادل جر

 شان،ي(شرکت طرح نواند شوديانجام م متر ١٢٥٠ ولبه ط
به طول  يا در واقع جاده هياروم ةاچيدر گذراني). م١٣٨٣
دامنه  نيب اچه،يدر انياست که از م لومتريک ١٤حدود 
در ساحل  ياسالم ةريو شبه جز يدر ساحل غرب ليکوه زنب

جاده به سه بخش  ني. اگذرد يم هياروم ةاچيدر يشرق
 ١١ ةجاد کي :از ندکه عبارت ا شود يم ميعمده تقس

از  يلومتريک ٣ ةجاد کيو  ياز ساحل غرب يلومتريک
قطعه  کيشده و  يزيو خاکر يزيکه سنگر يساحل شرق

که احداث پل بر  گذر انيم يانياز بخش م يلومتريک ٥/١
 يزمان شرفتيپ ١آن صورت گرفته است. در شکل  يرو

 نيشده است. با ا ادهد شينما اچهيدر در گذر انياحداث م
بر  ياثر قابل توجه تواند يم ياحداث گذر انيم ر،يتفاس
از عوامل  يکي عنوان بهو باشد داشته  اچهيدر انيجر يالگو

با  رو، نياز ا ؛اثرگذار بر خشک شدن آن مطرح شده است
درياچه  يعيطب تيوضعتوجه به تغييرات اعمال شده در 

 تيوضع قيدق يگذشته، بررس يها سال يدر ط
به  ؛است ياتيح يآب آن امر تيفيو ک کيناميدروديه

در رابطه با  يمطالعات رياخ يها منظور، در سال نيهم
 نيو همچن هياروم اچهيدر يکيناميدروديه يالگو يبررس
و  يقيمربوطه انجام شده است. توف يها يريگ اندازه

 دانيم يدو بعد يعدد يساز هي) به شب١٣٨٥همکاران (
با  پژوهشگران نيپرداختند. ا هيومار ةاچيدر در انيجر

)، هياروم کينوپتيس ستگاهيوزش باد (اطالعات ا آثاراعمال 
و با استفاده از مدل  ريبارش و تبخ ،يورود يها رودخانه

MIKE21 هياروم اچهيدر در انيجر يعدد يساز به مدل 
با  ي) در پژوهش٢٠٠٩و همکاران ( ينيالد نيپرداختند. ز

 يبه بررس MIKE يبعد و سه يعددوب يها استفاده از مدل
و  انيجر ميرژ يرو هياروم ةاچيدر گذر انياحداث م ريثأت

 يعدد يساز مدل قياز طر اچهيدر نيآب ا يشور
و  ينيالد نيز گر،يد يدر پژوهش نيپرداختند. همچن

 انيجر ياز باد بر الگو يامواج ناش ريثأ) ت٢٠١٥همکاران (
 ياز مدل عدد دهرا با استفا هياروم اچهيدر يو شور

MIKE3 اثر  ي) به بررس١٣٩٥( يراني. پکردند قرار يابيارز
 ةاچيدر در يشور عيو توز کيناميدروديبر ه گذر انيم

 يبعد سه يکيناميدروديبا استفاده از مدل ه هياروم
MIKE3-FM نشان داد که  پژوهشگر نيا جيپرداخت. نتا

 يشمال خشدر ب انيجر يهابر الگو يچندان ريتأث گذر انيم
 اچهيدر ةانيدر م انيجر يندارد؛ اما الگو اچهيدر يو جنوب

 ياست. سود افتهي ريي) به شدت تغگذر اني(محل احداث م
بر  سالي خشک ةدور راتيتأث زي) ن٢٠١٩و همکاران (

را با استفاده از  اچهيدر يشور عيو توز کيناميدروديه
مطالعه  جيند. نتاکرد يبررس MIKE3-FM بعدي سهمدل 
و در هر  يهر دوره زمان ياز قابل اجرا بودن مدل برا يحاک
 يساز است. مطالعات مدل سالي خشکو  يعاد تيوضعدو 
 را MIKE21 يکيناميدروديآب با استفاده از مدل ه يدما

 يساز هيشب ي) برا٢٠١٦و همکاران ( يماهانت
(هند)  کايآب در تاالب چل يدما راتييو تغ کيناميدروديه

 راتييتغ يابي) به ارز٢٠١٧و همکاران ( ي. لدادند انجام
با  نيچ انگيپو ةچايآب در در يدما يو زمان يمکان

 نيپرداختند. در ا MIKE21 ياستفاده از مدل دو بعد
 ةاچيآب در يبر دما يهواشناس -آب تيوضع ريتأث پژوهش

 يبررس يکيناميدروديه يساز با استفاده از مدل انگيپو
  شد.

مورد  يها يورود جمله از يهواشناس يها اطالعات و داده
 اچهيدر آب يدما راتييتغ يساز هياز و اثرگذار در شبين

 يها يريگ اندازه تواند يم ن اطالعاتيامرجع ند. هست
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 مشاهدات ،کشور يهواشناس سازمان يهواشناس يها ستگاهيا
 باشد. يهواشناس يها حاصل از مدل جينتا اي يا ماهواره

 يپارامترها يمکان راتييتغ ريثأتمدنظر قرار دادن  يراب
استفاده  اچه،يدر کيناميدروديه تيوضع يرو يهواشناس
 .ستيچندان مناسب ن يهواشناس يها ستگاهيا يها از داده
منظم  يبند در شبکه زين يا باد ماهواره اطالعات، ياز طرف

 ؛ستيموجود ن هياروم ةاچيدر ةدر منطق يو مکان يزمان
 يبرا نهيزم نيموجود در ا ةداد نيتر مناسب نيبنابرا

 يها مدل ياستفاده از خروج ها، يساز هياستفاده در شب
 يدان باد سطحيم صورت بهن اطالعات يا است. يهواشناس

مربوط در دسترس  يها از جمله داده ؛وجود دارند يدوبعد
ارائه شده  يها داده توان يم، يجهان ياتمسفر يها به مدل
 را نام برد.) ٢٠١١و همکاران،  ي(د ECMWF١توسط 

 )،ECMWFهوا ( وضع مدت انيم ينيب شيپ يياروپا مرکز
 تا مدت انيم صورت به را يجهان يهواشناس يها ينيب شيپ

 کي از استفاده با ماه ١٢ تا يفصل يها ينيب شيپ و روز ١٥
 يها در سال ).http://ecmwf.int( دهد يم ارائه يعدد مدل

اچه ين مدل در رابطه با دريبا استفاده از ا ير، مطالعاتياخ
 ) به۲۰۱۲( و همکاران تانارترفته است. يه انجام پذياروم
 گاهيپا هشت اطالعات اساس بر دما و روند بارندگي ابييارز

ترانه و خاورميانه يدر مناطق مد ECMWFاز جمله 
 ،در اکثر موارد ن بود کهياز ا يحاکج يپرداختند. نتا
و  است مختلف مناسب يها گاهيعات پاطالهمبستگي ا

شي در دما و کاهشي در بارش را يها روند افزا گاهيتمام پا
رات ي) تأث۲۰۱۲و همکاران ( يليجل .در منطقه نشان دادند
 در ه راياچه اروميبر تراز آب در ييانواع گردش آب و هوا

 يا و منطقه يم محلياقل ةگذشته به واسط ةچند ده
دست هب يها شان دادهيپژوهش، ا نيدند. در اکر يبررس

 در شده انجام يها يريگ اندازه را با ECMWFآمده از مدل 
ه ياروم اچهيدر ةحوض واقع در يهواشناس يها ستگاهيا

ش ينما ،ج مدليها نشان داد که نتا سهيدند. مقاکرسه يمقا
 فيتوص در دهد که يرا ارائه م يا م منطقهياز اقل يمناسب

 سودمند است. اچهيدر يدرولوژيه بر يمياقل يليتحم آثار

از  ين برخيي) با هدف تع۲۰۱۷و همکاران ( يا سبزه
 ECMWF يها داده ه، ازياروم ةاچيدر سالي خشکعوامل 

 اچهيدر جو در موجود آب بخار زانيم دادن نشان يبرا
 تيوضع يدر مطالعه حاضر، با هدف بررس استفاده کردند.

 راتييتغ يساز هيبه شب هياروم اچهيدر يکيناميدروديه
                                                
1- European Centre for Medium-Range Weather Forecasts 

مدل  يها تيبا استفاده از قابل اچهيدر نيآب در ا يدما
MIKE3 يها مدل با داده جيو نتا است پرداخته شده 

 يبررساست  يگفتناند.  شده سهيمقا يا ماهواره يريگ اندازه
 يابيارز نيچنتاکنون در کشور دهد که  يمنابع نشان م

  .ستا انجام نشده
  

 
گذر، بازوي غربي  زماني احداث خاکريز ميانپيشرفت  - ۱شکل 

  )۱۳۸۳(شرکت صدرا، 
  

  ها مواد و روش
  يورود يها داده

 يساز هيتنها به شب ک،يناميدروديه يها يساز مدل اغلب در
 راتييتغ يساز هيو به شب شوديم بسنده انيمشخصات جر

، در مطالعه حاضر نيا با وجود ؛شود يدما پرداخته نم
مدنظر  هياروم اچهيآب در در يدما راتييتغ يساز هيشب

ها و اطالعات درست  از داده يريگ قرار داده شده است. بهره
 يسنج صحت يبرا زيمدل و ن يها يورود يبرا ثقو مو

 يعدد يها يساز هيشب حيانجام صح ةآن، الزم جينتا
دما در  راتييتغ يساز هيشب ياست. برا يکيناميدروديه

 هوا، رطوبت ياطالعات شامل دما نيا ه،ياروم ةاچيدر
است.  اچهيسطح در يبر روهوا  ييروشنا بيو ضر ينسب

عالوه  هياروم ةاچياطراف در تثاب يهواشناس يها ستگاهيا
 يها و بارش، به ثبت داده ريتبخ وا،باد، فشار ه يها بر داده

 گري. مرجع دپردازند يم زيو ... ن يهوا، رطوبت نسب يدما
 يها مدل يخروج ،يهوا و رطوبت نسب يدما يها داده

 يها است. اگرچه داده ECMWFمانند  يهواشناس
 رود يو انتظار م است موجود بوده يهواشناس يها ستگاهيا

 ها ستگاهيا نيا يها ثبت داده باشند، تر کينزد تيبه واقع
 ةو ممکن است به کل دامني و در خشک يا صورت نقطه به

است  نيبر ا حيترج ن،يبنابرا ؛نباشند ريپذ ميتعم يمحاسبات
موجود است  يمحاسبات ةکل دامن يکه برا ييها که از داده

1978
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
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انج
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 )کیلومتر(فاصله از سمت ارومیه 
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 نيدقت ا يابيارز يد. براشو) استفاده ECMWF (مانند
ثبت شده در  يهوا يدما يها داده انيم يا سهيها، مقا داده

 يمدل هواشناس يها و داده هياروم يهواشناس ستگاهيا
ECMWF ارائه  ٢در شکل   سهيمقا نياز ا يا انجام و نمونه

 يدما ريدست آمده، مقادهب جيشده است. با توجه به نتا
و  است؛برخوردار  يخوب اريبس تاز دق ECMWF يهوا

 يها داده يشده در فوق، برا حيتشر ليبه دال نيبنابرا
مدل  يها از داده ها، يساز هيدر شب ازيمورد ن يهوا يدما

ECMWF يرطوبت نسب ريمقاد سهي. مقاشود ياستفاده م 

که  يگريمنجر شده است. پارامتر د يمشابه جيبه نتا زين
آب  يدما راتييتغ يساز هيشب يها مدل يعنوان ورود به

هوا ست که بر  ييروشنا بيپارامتر ضر شود، يمحسوب م
از اثر  يبيپارامتر ترک ني. اشود يم انيحسب درصد ب

. مقدار کند يم يبودن هوا را به مدل معرف يو آفتاب يابرناک
به دست  ECMWF ياز مدل هواشناس زين بيضر نيا
در  بيضر نيا ينمکا عياز توز يا نمونه ٣. در شکل ديآ يم

  .داده شده است شيمورد مطالعه نما ةمحدود

  

  
  ECMWF يمدل هواشناس يها و داده هياروم يهواشناس ستگاهيثبت شده در ا يهوا يدما يها داده بين يا سهيمقا - ٢شکل 

  

  
  هياروم اچهيهوا در محدوده در ييروشنا بيضر يمکان عياز توز يا نمونه - ٣شکل 

  
  مدل ييبرپا
انجام  براي MIKE3 ياناز مدل جر ،مطالعه يندر ا
 تيوضع ارزيابي و آب يدما راتييتغ يساز هيشب

 ينشده است. ا بهره گرفته هياروم ةاچيدر يکيناميدروديه
 يجو را ينانقابل اطم سازي يهشبهاي  حاوي مدلافزار،  نرم

داراي  بوده وو سواحل  ياهادر يدروديناميکه ةدر حوز
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مدل  ةهاي محاسباتي و گرافيكي بااليي در زمين قابليت
ها، نواحي  هاي مربوط به خورها، درياچه پديده نكرد
در  .)DHI ،۲۰۱۱ست (ها و درياها عمق ساحلي، خليج كم
زمان با  هم صورت به انيجر يساز هيشب ،سازي مدل نديفرآ

 طيتمام شرا رندهيمدل انتقال حرارت انجام گرفته و دربرگ
تغييرات دماي هوا در طي  است. درياچه يکيناميدروديه

و فصلي دماي هوا در  بلندمدتروز و شب و نيز تغييرات 
 مدل در .منطقه روي دماي سطح آب درياچه اثرگذار است

سازي دماي آب و  براي شبيه ،MIKEهيدروديناميک 
 يلچگا بررسي آثار آن روي هيدروديناميک درياچه،

معادالت  است ودر نظر گرفته شده  از دما يعنوان تابع به
 يروهاين .شود انتقال حرارت در هر گام زماني حل مي

از جمله  يشامل موارد کيناميدروديحاکم بر معادالت ه
ريوليس هستند. وک يرويباد، فشار هوا، جزر و مد، موج و ن

 يتيانتشار حرارت ماه -حاکم بر معادالت انتقال يروهاين
هوا و تابش  يهوا، رطوبت نسب يو شامل دما رندمتفاوت دا

 ديبا زين ييترهاموارد، پارام ني. عالوه بر اهستند ديخورش
حل معادالت  بيضرا قتيشوند که در حق يبه مدل معرف

پارامترها شامل  نيانتشار حرارت هستند. ا -انتقال يعدد
 تهيسکوزيو روابطکه از  اندو قائم  يافق يدگيپخش بيضر

 انيگراد يرزشرط م ني. همچنکنند ياستفاده م يا گردابه
 يو تمام شد رفتهمرزها در نظر گ يصفر رو يحرارت

در نظر گرفته  زين طيبا مح يتبادل حرارت يپارامترها
  .اند شده

مواردي مانند بارش روي سطح درياچه و تبخير از آن 
مستقيم در معادالت انتقال حرارت نقشي ندارند و  طور به

در حالت طبيعي روي دما و رطوبت هوا اثرگذارند؛ بنابراين 

ورودي به  صورت بهجا که دما و رطوبت نسبي هوا از آن
 صورت بهشوند، آثار بارش و تبخير  مدل داده مي

 ازشود؛  در معادالت انتقال حرارت ديده مي ميرمستقيغ
رود اعمال يا عدم اعمال بارش و تبخير  ار ميانتظ رو  نيا

 اثرگذاردر مدل، تنها بر بيالن آبي و تراز سطح آب درياچه 
 باشد و تأثير مستقيمي روي نتايج دماي آب نداشته باشد.

تواند دمايي  ها مي از سوي ديگر، آب ورودي از رودخانه
متفاوت از درياچه داشته باشد و سبب تغيير دماي موضعي 

 MIKEها شود. اگرچه در مدل  ل ورودي رودخانهدر مح
ها به مدل وجود دارد،  امکان اعمال دماي آب رودخانه

گيري دماي آب يا در دسترس نبودن  دليل نبود اندازه به
هاي ورودي به درياچه، امکان  ها براي رودخانه اين داده

دماي ورودي  عمالًرو،  سازي آن وجود ندارد؛ از اين شبيه
ها برابر دماي آب درياچه در محل ورودي  رودخانه
اعمال و يا  رود انتظار ميشود.  ها در نظر گرفته مي رودخانه

نيز اثري روي تغييرات دماي ها  عدم اعمال دبي رودخانه
 دو موضوع، اين بررسي براي آب در درياچه نداشته باشد.

 دبي و تبخير بارش، اثر گرفتن نظر در با يکي مدل،
 و اجرا عوامل اين گرفتن نظر در بدون ديگري و ها رودخانه

 .است شده مقايسه يکديگر را با مدل دو اين در آب دماي
هاي  موقعيت نقاطي که در آن نتايج مدلالف  -٤ شکل در

 مختلف با يکديگر مقايسه شده، نشان داده شده است.
 را P4 و P1 نقاط در مدل خروجي آب دماي نتايج مقايسة

 دبي و تبخير بارش، اثر وجود عدم يا وجود حالت براي
 گونه همان. ب آورده شده است -٤نيز در شکل  ها رودخانه

 حالت دو براي آب دماي مقادير شود، مي مشاهده که
  است. برابر هم با تقريباً

  

  
جريان خروجي  هاي مختلف با يکديگر مقايسه شده است، ب) مقايسه نتايج دماي آب مدلالف) موقعيت نقاطي که در آن نتايج  - ٤شکل 

  ها هاي با و بدون اعمال اثر بارش و تبخير و دبي رودخانه براي مدل P4و  P1نقاط در مدل 



  ...با استفاده از اطالعات  هياروم اچهيدر يجنوب - يشمال يها آب بخش يدما عيتوز يو مکان يزمان يابيارز                                          ١٣٨

  سنجي مدل صحت
 ي سطحدما سازي سنجي و ارزيابي نتايج شبيه براي صحت

 نيا اي استفاده شده است. هاي ماهواره از دادهآب، 
اي از اطالعات دماي سطح آب با  مجموعه شامل اطالعات
) است. در اين مجموعه با GHRSST( ١نمايي باال درشت

ي متغير چند دوبعداستفاده از يک الگوريتم ترکيبي 
شوند.  هاي جهاني دماي سطح آب توليد مي ، داده٢مقياسه

هاي  سطح آب بر اساس داده هاي دماي اين داده
ي متعدد (مانند گرها حسهاي مختلف با   ماهواره

AVHRR ،AATSR ،SEVIRI ،AMSRE ،TMI ،
MODIS ،GOES ،MTSAT-1R اند.  و ...) به دست آمده

 ۵ شکل اين مجموعه شامل يک برداشت در هر روز است.
 گام يک در ها داده اين برداشت از اي مختص به نمونه

  است. درياچه سطح روي خاص زماني
  

  
در  GHRSSTاي  ي ماهوارهها از برداشت داده يا نمونه - ٥شکل 

  اچهيسطح در يخاص رو يگام زمان کي
  

  نتايج و بحث
  سازي دماي آب درياچه ارزيابي نتايج مدل

سازي  گونه که در بخش قبل اشاره شد، براي شبيه همان
تغييرات دما در درياچه اروميه، از اطالعات دماي هوا، 

استفاده  ECMWFي هوا ييروشنا بيضررطوبت نسبي و 
. تغييرات دماي هوا روي درياچه هم در طي روز و شب شد

و فصلي دماي  بلندمدتوجود داشته است و هم تغييرات 

                                                
1- The Group for High Resolution Sea Surface Temperature 
2- Multi-scale two-dimensional variational (MS-2DVAR) 
blending algorithm 

شود. در مقياس روزانه، در فصل مي هوا در منطقه انجام
درجه اختالف دماي هوا  ۱۵تا بيش از  بعضاًبهار و تابستان 

شود که مقداري قابل توجه  ميان شب و روز مشاهده مي
است. در مقياس فصلي نيز دماي هوا از کمتر از حداقل 

 ۳۵درجه در فصل زمستان به بيش از حداکثر  -۱۵
  رسد. در تابستان مي سلسيوس

هاي دماي هواي ورودي مدل و  ايسة سري زماني دادهمق
 ۲۰۱۰دماي سطح آب خروجي از آن براي دو سال نمونه (

) و براي دو نقطه در شمال و جنوب درياچه در ۲۰۱۱و 
گونه که در شکل ديده  هماننشان داده شده است.  ۶شکل 

شود، تغييرات شديد دماي هوا در طي روز و شب اثر  مي
 سلسيوس ۱۵دماي آب دارد و بيش از  کمي روي تغييرات

 ۵/۱اختالف دماي هوا ميان شب و روز به نزديک به 
اختالف دماي آب ميان شب و روز منجر شده  سلسيوس

 ۲۰است. عالوه بر اين، تغييرات شديد ماهانه تا نزديک به 
هاي مختلف جوي  دماي هوا ناشي از عبور پديده سلسيوس

شود.  ار کمتر ديده مياز روي درياچه، در دماي آب بسي
متوسط باالتر از دماي سطح آب است؛ هر  طور بهدماي هوا 

دماي هوا  بعضاًچند در طي شب يا تغييرات ناگهاني دما، 
  شود. کمتر از دماي آب مي

نشان داده شده، تغييرات دماي  ۷گونه که در شکل همان
ي قابل رؤيت دوبعدبعدي بهتر از مدل  روزانه در مدل سه

ي تغييرات دماي سطح آب در طي بعد هساست. در مدل 
در  که يحالرسد؛ در  درجه مي ۲شب و روز نزديک به 

ي اين تغييرات کمتر از نيمي از آن است. دليل دوبعدمدل 
ي، تبادل حرارتي در دوبعداين امر، اين است که در مدل 

 يحالگيرد؛ در  يک نقطه بين هوا و ستون آب صورت مي
بعدي اين تبادل تنها بين هوا و الية  در مدل سه که

  شود.سطحي آب (نه کل ستون آب) انجام مي
مقايسة بين نتايج خروجي دماي آب در اعماق مختلف، 

دليل عمق کم درياچه، اختالف درجة  دهد که به نشان مي
حرارت بين الية سطحي و الية نزديک بستر کم است و به 

  د.رس مي سلسيوس ۲/۰حداکثر 
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 يبرا و )٢٠١١و  ٢٠١٠( دو سال نمونه ياز آن برا يسطح آب خروج يمدل و دما يورود يهوا يدما يها داده يزمان يسر ةسيمقا - ٦شکل 

  )Long: 45.4, Lat: 37.5( اچهيدر اي در جنوب و ب) نقطه) Long: 45.3, Lat: 38شمال (در  اي نقطه )الف
 

 
  )۲۰۰۶(جوالي  براي يک ماه نمونه بعدي هاي دو و سه تغييرات دماي سطح آب خروجي مدل سهيمقا - ٧شکل 

  

   مدل يمربوط به صحت سنج جينتا
ي تغييرات ساز هيشببراي بررسي صحت نتايج مدل در 

 دماي مقايسة ۹و  ۸هاي  مکاني دماي سطح آب، شکل
 اي ماهواره گيري اندازه هاي داده و مدل خروجي آب سطح

(تاريخ  تابستاني روز يک درترتيب  به درياچه سطح براي را
 ) نشان۰۹/۰۱/۲۰۱۱(تاريخ  زمستاني ) و۱۶/۰۹/۲۰۱۱
شود، مقدار  گونه که در شکل ديده مي همان .دهند مي

سازي شده در تطابق بسيار مناسبي  دماي سطح آب شبيه
  .ي شده قرار داردريگ اندازهبا مقدار 

مقايسة نتايج دماي سطح آب خروجي مدل با 
اي نيز براي دو سال نمونه و براي  هاي ماهواره گيري اندازه

نشان  ۱۰دو نقطه در شمال و جنوب درياچه در شکل 
شود،  مشاهده مي  گونه که در شکل همانداده شده است. 

گيري شده  هاي اندازه نتايج مدل از تطابق خوبي با داده
رات فصلي دماي سطح آب نيز به خوبي برخوردار و تغيي

  . سازي شده است شبيه
ي انجام شده را براي باز ساز هيشبنمودارهاي زير صحت 

توليد تغييرات زماني دماي سطح آب در دو نقطه نشان 
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هاي شمالي و جنوبي  دهند. اين دو نقطه در قسمت مي
ي ساز هيشبدرياچه انتخاب شدند تا به نوعي صحت 

دهند. مقايسة بين نتايج  دما را نيز نشانتغييرات مکاني 
براي دماي آب در اين دو نقطه با جذر ميانگين  حاصل

ترتيب  به سلسيوس ۵۳/۴و  ۵/۵مربعات خطاي معادل 

براي بخش شمالي و جنوبي و همچنين با ضريب 
براي بخش ترتيب  به ۸۶/۰و  ۸۹/۰همبستگي معادل 

بازتوليد شمالي و جنوبي حاکي از دقت مناسب مدل در 
  دماي آب در اين درياچه است.

  

   
يک روز نمونه  يبرااي (سمت چپ)  گيري ماهواره هاي اندازه ي مدل (سمت راست) و دادهسطح آب خروج يدما سهيمقا -٨ شکل

  )١٦/٠٩/٢٠١١تابستاني (
  

   
يک روز نمونه  يبرااي (سمت چپ)  گيري ماهواره هاي اندازه ي مدل (سمت راست) و دادهسطح آب خروج يدما ةسيمقا - ٩شکل 

  )٠٩/٠١/٢٠١١زمستاني (
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شمال در  اي نقطه الف) يدو سال نمونه و برا يبرااي  گيري ماهواره هاي اندازه ي مدل و دادهسطح آب خروج يدما ةسيمقا - ١٠شکل 

)Long: 45.3, Lat: 38 (( اچهيدر اي در جنوب و ب) نقطهLong: 45.4, Lat: 37.5(  
  

  دماي آب درياچه بلندمدتارزيابي نتايج 
 يبرا اچهيدما در در راتييتغ يساز هيدر پژوهش حاضر شب

 آثار يابيتا به ارز تمدنظر قرار گرف زين ساله کي ةدور کي
عامل پرداخته شود.  نيا يها رو بلندمدت وقوع طوفان

به تراز  کيتراز نزد يبرا ها يساز هيمنظور شب نيا يبرا
به مدل،  يورود يها . دادهانجام شددرياچه  کياکولوژ

 يها و تراز آب، داده کيناميدروديعالوه بر اطالعات ه

بوده  ديو تابش خورش يهوا، رطوبت نسب يمربوط به دما
 يرا در انتها اچهيسطح آب در يدما ۱۱است. شکل 

 گذر انيدو حالت با و بدون وجود م يبرا ها يساز هيشب
 شود، يم دهيد  شکل نيکه در ا گونه. هماندهد ينشان م
 يا قابل مالحظه رييدر دو حالت تغ اچهيآب در يدما مقدار

در دو  اچهيشمال و جنوب در نيب انيو تبادل جر ردادن
  .دشو يم زين ييحالت، موجب تبادل دما

  

   
  گذر انيموجود دو حالت با و بدون  يبرا ها يساز هيشب يدر انتها اروميه اچهيدر دماي سطح آب ةسيمقا - ١١شکل 

  
مختلف براي ارزيابي سري زماني تغييرات دما در نقاط 

سازي، سري زماني اين تغييرات در  درياچه طي دورة شبيه
 براي دو حالت وجود و عدم ۱۲نقطه، مطابق با شکل  ۱۰

. دو نمونه از اين گذر با يکديگر مقايسه شد وجود ميان
آورده شده است.  ۱۳در شکل  t8و  t1ها براي نقاط  مقايسه

جه در ۳۰براي دماي آب با وجود تغييرات فصلي بيش از 
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سلسيوس در هر نقطه، اختالف در دو حالت وجود و عدم 
است؛ بنابراين  سلسيوس ۵/۰گذر کمتر از  وجود ميان

گذر تغيير قابل توجهي در توزيع  وجود يا عدم وجود ميان
کند. نتايج  زماني و مکاني دماي آب درياچه ايجاد نمي

دماي آب، مطابقت خوبي  مطالعة حاضر در مورد اختالف

 با دارد که )۱۳۹۷( همکاران و مجتهدي مطالعة با نتايج
 و دور از سنجش کمک به و اي ماهواره تصاوير از استفاده

 نظارت پايشي انجامسعي در  ميداني عمليات همچنين

اروميه  درياچة بحران بررسي و ارزيابي زمينة در شده
  داشتند.

  

  
  .شده است سهيمقا گذر انيبا و بدون وجود م دو حالت يدما در آنها برا يزمان يکه سر اچهيدر يرو ينقاط -١٢شکل 

  

  
  t8نقطه و ب)  t1نقطه الف)  يبرا گذر انيم وجود حالت با و بدون يدما برا سهيمقا - ١٣شکل 

  
  يريگ جهينت

 يکيناميدروديه تيوضع يبررس يبران پژوهش يدر ا
 نيا در آب يدما راتييتغ يساز هيشب به، هياروم ةاچيدر
 يها ن منظور ابتدا، دادهيا ياست. برا شده پرداخته اچهيدر

 يآب معرف يدما راتييتغ يساز هيمورد استفاده در شب
و  يهوا، رطوبت نسب يدماها شامل  ن دادهي. ااند شده
هر  يبوده است. برا اچهيسطح در يهوا رو ييروشنا بيضر

 شد ياز اطالعات فوق منابع در دسترس اشاره و سعک ي
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ها  يساز هيادامه شب ياطالعات موجود برا نيتر مناسب
 يخروج يريپذ ميتعمد. با توجه به دقت باال و شوانتخاب 

 ي، برايمحاسبات ةکل دامنبه  ECMWF يمدل هواشناس
 بيو ضر يرطوبت نسب ،هوا يدمامربوط به  يها داده ةيته

  ن مدل استفاده شده است.يا ياز خروجهوا  ييروشنا
ک يناميدروديه مدل ز ازيها ن يساز هيبه منظور انجام شب

MIKE3 ن مطالعه به منظور يبهره گرفته شده است. در ا
 يدبر و يتبخ بارش، عدم اعمالاثر اعمال و  يبررس

 در با يکي مدل، آب، دو يدما راتييتغ يرو ها رودخانه
 اجرا عوامل نيا گرفتن نظر در بدون يگريد و گرفتن نظر

ه است. شدسه يمقا گريکدي با مدل دو نيا در آب يدما و
 باًيتقر حالت دو يبرا آب يدما مقاديردهد  يج نشان مينتا
ج ينتا يابيو ارز يسنج صحت يسپس برا است. کساني

 نديبرآ .استفاده شد GHRSST يا ماهواره يها مدل از داده
 يخوب تطابق از مدل جينتا کهن است ياز ا يحاک ها يابيارز
 يفصل راتييتغ و برخوردار شده يريگ اندازه يها داده با

  .شد يساز هيشب يخوب به زين آب سطح يدما
اچه، يآب در يدما بلندمدتج ينتا يابيارز يرابدر ادامه، 

ک ساله مدنظر ي ةک دوري يرات دما براييتغ يساز هيشب
 وجود با آب يدما يبرا دادج نشان ينتا. قرار گرفت

 نقطه، هر در وسيسلس درجه ٣٠ از شيب يفصل راتييتغ
 از کمتر گذر انيم وجود عدم و وجود حالت دو در اختالف

در  گذر انيوجود من رو، ياز ا؛ بود وسيدرجه سلس ٥/٠
 عيدر توز يدار ر معنايتأث عدم وجود آن اي يفعل تيوضع
و تبادل دما  کردن جاديا اچهيآب در يدما يو مکان يزمان

  .شوديانجام مدر دو حالت  اچهيشمال و جنوب در نيب
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