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Abstract

امروزه مدلهای شبيهسازی کيفي امکان ارزيابي گسترهای متنوع از
.سناريوهای بالقوه در آينده را برای متخصصين منابع آب فراهم مينمايند
 با قابليتهایCE-QUAL-W2 مدل دو بعدی هيدروديناميک و کيفيت آب
 امکان ارائه راهحلهای بالقوه برای،3/۰2 جديد و ارتقاء يافته در نسخه
 تعيين ظرفيت زيستگاهي مناسب آبزيان و،مديريت دمای آب پاياب سد
ارزيابي عملکردهای زيستمحيطي را تحت سناريوهای مختلف بهرهبرداری
 در اين تحقيق با انتخاب سد مخزني کرخه به عنوان مورد.فراهم مي نمايد
 تامين شرايط دمايي مناسب در طي ماههای اسفند تا ارديبهشت،مطالعاتي
برای تخمريزی ماهيان پاياب سد با اصالح اتوماتيک نحوه بهرهبرداری از
 بررسي جايگاه زيستي گونههای ماهي،سد با ساختار برداشت انتخابي
 ارزيابي عملکردهای زيستي در مخزن (دما،ارزشمند رودخانه در مخزن سد
و پارامترهای کيفيت آب) تحت سناريوهای مختلف بهرهبرداری مورد
 همچنين تأثير فعاليت احتماالتي پرورش ماهي در.بررسي قرار ميگيرد
مخزن بر کيفيت آب مخزن با در نظر گرفتن شاخص فسفر و کلروفيلآ
 نتايج اين مطالعات نشان ميدهد با اصالح.مورد مطالعه قرار خواهد گرفت
 دمای،اتوماتيک نحوه بهرهبرداری از مخزن با ساختار برداشت انتخابي
. درجه سانتيگراد برای حيات آبزيان بهبود مييابد۷/۱۶ پاياب به ميزان
همچنين مقايسه عملکردهای زيستي مخزن تحت سناريوهای مختلف
. نسبت به بقيه سناريوها است،۵ بهرهبرداری گويای برتری سناريوی

Nowadays, water quality simulation models help the experts
to evaluate future potential scenarios according to extensive
variety of conditions. The enhanced version of CE-QUALW2 (V3.72) as a 2D hydrodynamic and water quality model
can help managers to find potential optimal solutions for
downstream water temperature managements, determination
of suitable aquatic habitat volume, and evaluation of
environmental performance criteria according to various
reservoir operation scenarios. Karkheh reservoir has been
selected as the case for this research and providing suitable
water temperature in March to May as downstream fish
spawning months through the automatic selection of
withdrawal port, surveying the habitat volume of biological
valuable river fishes (Glyptothorax Silviae and Leuciscus
cephalus), and evaluation of the environmental performance
criteria (temperature and water quality parameters) have been
studied according to various reservoir operation scenarios.
Also the effects of probable pisciculture activity in Karkheh
reservoir have been studied considering Phosphorus and Chla
indices. The results showed that adjusting the automatic
selection of withdraw ports in Karkheh reservoir could
improve downstream water temperature for 0.86 ᵒC. Also the
evaluation of environmental performance criteria indicated
high priority of scenario 1 compared to other scenarios.
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 SALMOD ،Surrogate Modelو  )...با استفاده از اطالعات
منطقهای و شرايط آب و هوايي و ...تاکنون مورد استفاده قرار گرفته
است Campbell et al. (2002) .به منظور ارزيابي سناريوهای
مختلف تخصيص منابع آبي و تامين نيازهای پائين دست در رودخانه
کالمات ،از مدل پشتيبان تصميم گيری  SIAMکه متشکل از
مدلهای  HEC5Q ،MODSIMو SALMODاستفاده نمودند .شبيه
سازی کمي منابع آب توسط مدل  ،MODSIMشبيهسازی کيفيت
منابع آب (دما و اکسيژن محلول) توسط  HEC5Qو شبيهسازی
حيات و مرگ و مير ماهيان توسط  SALMODصورت پذيرفت تا
تأثير و اندرکنش کميت و کيفيت منابع آبي بر يکديگر
و بر حيات ماهيان رودخانه مورد مطالعه و بررسي قرار گيرد.
) Bartholow et al. (2003با استفاده از مدل  ،SALMODبه
بررسي تأثير نرخ جريان فصلي در رودخانه و دمای آب بر گونه شاه
ماهي آزاد ۵در رودخانه ساکرامنتو 2در کاليفرنيا پرداخت و به اين
نتيجه رسيد که فاکتور دما بيشترين تأثير را بر روی حيات اين نوع
ماهي دارد.

 -0مقدمه
در پي رشد اقتصادی ،اجتماعي و صنعتي جوامع ،آب موجود در
رودخانهها ،خورها و درياچههای طبيعي ،از منظر کمي و کيفي و
توزيع جغرافيايي ،ديگر جوابگوی خواستها و نيازهای بشر نبودند .به
منظور فائق آمدن بر اين مشکل ،سدهای متعددی در نقاط مختلف
دنيا ساختهشدند .ساخت و بهرهبرداری از سدها تأثيرات فيزيکي،
شيميايي و بيولوژيکي بر رودخانههايي که بر روی آن احداث شدهاند،
خواهد داشت .اين تأثيرات دارای جنبههای مثبت و منفي مانند کنترل
سيالب ،توليد انرژی برقابي ،تامين آب بهنگام مصارف کشاورزی و
شرب و نيز اثرات ژرف بر محيطزيست آب شامل تغيير در ساختار
دمايي مخزن و نيز آب خروجي خواهد بود (.)Dai et al. 2012
بحران آب و مسائل مربوط به آن سبب شده است مباحث مديريت
کيفي منابع آب در کنار مديريت کمي آن ،از موضوعات مهم و حياتي
برای جوامع امروزی باشند .در طي چند دهه اخير ،مدلهای نرم
افزاری متعددی به منظور پيش بيني وضعيت تغذيهگرايي در مخازن
و مناطق پاييندست آنان ،اليهبندی حرارتي ،شوری ،ميزان اکسيژن
خواهي رسوبات کف و مدلسازی شاخصهای کيفي موجود در
پيکرههای آبي و  ...مورد استفاده قرار گرفتند .اين بررسيها اغلب با
هدف تامين آب مناسب برای مصارف شرب و يا کشاورزی و يا توليد
انرژیهای برقابي بوده است .اما متأسفانه در بحث مديريت منابع آب
باالخص در ايران ،کمتر به ايجاد شرايط مطلوب برای حيات
موجودات زنده در پيکرههای آبي و يا تأثير حيات آنان در کيفيت
منابع آبي خصوصاٌ در مباحث پرورش ماهيان پرداخته شده است .اين
در حالي است که با افزايش جمعيت انساني ،نياز برای منابع غذايي
پروتئيني افزايش يافته و اين نياز تنها از طريق توليدات دامي و يا
پرورش ماهي طبيعي فراهم نميگردد و امروزه ميبايد تکنيکهای
متعدد و جديدی به منظور افزايش توليدات فرآوردههای دريايي بهکار
گرفتهشود .در اين خصوص در طي چند دهه اخير ،تحقيقاتي در
کشورهای مختلفي مانند استراليا ،کانادا ،امريکا ،نروژ و  ...صورت
پذيرفته است .مطالعات و برنامهريزی در خصوص مديريت زيستگاه
ماهيان در کانادا به ارائه دستورالعملي در سال  ۵۹۱۶منجر گرديد تا
بر اساس آن بتوانند در آمد خالصي از ماهيان استحصال نمايند.
ارزيابي ،نظارت و ارائه مدلي برای تعيين ظرفيت توليدی زيستگاه
ماهي در محيطهای آبي از الزامات دستيابي به اهداف آنان بوده است
) .(Kupren et al. 2008در تعيين حجم زيستگاه ماهيان ،مدلهای
نرم افزاری مختلفي ( ،PHABSIM ،FVM-BASED CCHE2D
ELAM – Fish ،CASIMIR-Fish module ،RHABSIM

تأثيرات مزرعه پرورش ماهي قزلآال با ميزان توليدات باال در
رودخانهای واقع در سيبری بر کيفيت آب و گونههای ماکروزوبتن3
توسط ) Zivic et al. (2009مورد مطالعه قرار گرفت .بر اساس
يافتههای آنان ،تأثير اين فعاليت بر خصوصيات شيميايي آب
پائيندست بسيار اندک بوده و به محدوده مناطق نزديک به خروجي
فاضالب مزرعه پرورش ماهي محدود شدهاست .تغييرات اندک در
خصوصيات شيميايي آّب ،تأثيراتي را بر گونههای ماکروزوبتن در
فواصل حدود  ۱۷۷متر تا  3/۱کيلومتری پائيندست داشته است.
) Degefu et al. (2011به بررسي تأثير پرورش ماهي تيالپيا بر
کيفيت آب ،محصوالت جانبي و ترکيبات بيولوژيکي آن بر پيکره آبي
واقع در اتيوپي پرداختند .در مطالعات آنان ،تأثير پرورش ماهي در
قفس و به صورت آزاد بر کيفيت آب که متأثر از زائدات مربوط به
ماهيان و باقيماندههای غذايي ماهيان است ،مورد مطالعه قرار گرفت.
يکي از مدلهای نرمافزاری برای مديريت کيفي منابع آب مدل CE-

 QUAL-W2است .در نسخه جديد اين نرم افزار قابليتي برای
اندازهگيری حجم زيستگاه مناسب برای حيات گونههای مختلف
ماهي گنجانده شدهاست .در اين مدل حجم زيستگاه براساس دما و
اکسيژن محلول الزم برای رشد ماهي محاسبه ميشودMcKillip .
) (2008مدل دو بعدی  CE-QUAl-W2را با مدل زيست -انرژی۸
ماهيان مبتني بر مدل استوک ول و جانسون ۱به منظور ارزيابي اثرات
هيدروديناميک مخزن بر زنجيره غذايي جلبک -زئوپالنگتون و ماهي
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کُکاني ۶در مخزن رزولت مورد بررسي قرار داد .مدل زيست -انرژی
به منظور ارائه پتانسيل توزيع رشد مکاني و زماني ماهيان در تمام
محدوده مخزن مورد استفاده قرار گرفت .مدل مورد مطالعه در
گامهای زماني کمتر از روز به آناليز دادهها ميپرداخت و استراتژی
بهينه جستجوی غذا را در راستای عمودی ارائه مينمود .بر اساس
نتايج مدل ،پتانسل رشد ماهي کُکاني به صورت فصلي ،توسط هر دو
عامل گرمای آب و چگالي شکار محدود ميگرديد .بر اساس
يافتههای اين محقق ،اگرچه اکولوژی مخزن متأثر از نحوه
بهرهبرداری آن است اما پتانسيل رشد ماهيان به نحوه بهرهبرداری
چندان حساس نيست.

آبي و اکوسيستم آن ،توسعه فعاليتهای پرورش ماهي و نيز تأثير اين
فعاليتها بر کيفيت منابع آبي را نمايان ميسازد .به منظور أرائه اين
مطالعه ،مخزن کرخه در ايران و مدل )CE-QUAL-W2 (V3.72
با توجه به قابليتهای جديد آن ،برای اين مورد تحقيق انتخاب گرديد.
بررسي معيارهای عملکرد زيست محيطي ،تعيين حجم زيستگاه
ماهيان و بهبود شرايط دمايي پايين دست برای حيات ماهيان
رودخانه کرخه با قابليت انتخاب اتوماتيک برداشت جريان خروجي، ۵2
ايجاد شرايط مطلوب دمايي و کيفي منابع آب خروجي مخزن کرخه
با تغيير در محل برداشت آب و همچنين بررسي تأثير فعاليتهای
پرورش ماهي بر کيفيت منابع آبي مخزن با استفاده از مدل
) CE-QUAL-W2 (V3.72و قابليتهای جديد آن در اين تحقيق،
مورد نظر است که تاکنون در اين قالب ،به آن پرداخته نشدهاست.

) Wells et al. (2012به منظور ايجاد توازني ميان تامين نيازهای
شهری و حفاظت از گونههای حساس ماهيان ،مدل دوبعدی
هيدروديناميک و کيفيت آب  CE-QUAL-W2در مخزن چِستِر
مُرس و رودخانه کِدار پاييني در واشنگتن توسعه دادند .مدل CE-
 QUAL-W2به مدل زيست-انرژی و زيستگاه ماهيان ارتباط داده
شد تا به اين صورت امکان ارزيابي تأثيرات مقدار افت سطح آب،
ميزان و زمان برداشت آب از مخزن و نحوه بهرهبرداری از پمپ بر
زيستگاه ماهيان قزلآال و پتانسيل رشد آنان فراهم گردد.

 -8روش تحقيق
 -0-8مورد مطالعاتی

رودخانه کرخه يکي از بزرگترين رودخانههای کشور است که در
استان خوزستان واقع گرديده است .اين رودخانه از به هم پيوستن
رودخانههای کوچک و بزرگ متعددی از جمله سه رودخانه برزگ
گاماسياب ،قرهسو و کشکان تشکيل و در نهايت به هورالعظيم وارد
ميشود .مخزن کرخه بر روی رودخانه کرخه در قسمت جنوب غربي
ايران واقع شده است .مخزني با حجم  ۱ميليارد مترمکعب ،مساحت
 ۵۶2کيلومترمربع و طول  ۶۸کيلومتر در تراز نرمال در طول و عرض
جغرافيايي به ترتيب ´ ۱۷° 32و´ ۸۱° ۵۱قرار گرفته است .عمق
متوسط و ماکزيمم اين مخزن به ترتيب  ۶۵/۱و  ۵۵۰متر است.
کنترل و تنظيم جريان مورد نياز اراضي کشاورزی پاياب سد ،توليد
انرژی برقابي و کنترل سيالب از مهمترين اهداف طرح مورد مطالعه
است .دو آبگير برداشت کشاورزی و برقابي در بدنه سد و يک تونل
برداشت آب طولي در راستای محور طولي مخزن ،امکان برداشت آب
از اين مخزن آبي را فراهم ميآورند ( Afshar and Saadatpour,
.)2009

) Ruane et al. (2013با استفاده مدل  CE-QUAL-W2به
بررسي حجم زيستگاه برای دو گونه ماهي خاردار ۰و باس راه راه
هيبريد ۱در سه پيکره آبي ،درياچه مورای ۹در جنوب کاليفرنيا ،درياچه
کليتور ۵۷در ويرجينيا و مخزن جياستروم تارموند ۵۵پرداخت و به اين
نتيجه رسيد که شرايط بهره برداری برای بدست آوردن نيروی برقابي
بر روی اين دو گونه ماهي در درياچه مورای تأثيرگذار است ،اما بر
روی درياچه کليتور تأثيری ندارد .همچنين با در نظر گرفتن تزريق
اکسيژن به آب در مخزن جياستروم تارموند ،شاهد بهبود شرايط
محيطي برای اين دو گونه ماهي شد Deus et al. (2013) .به
بررسي تأثير پرورش ماهي بر کيفيت منابع آب مخزن سدی با هدف
توليد انرژی برقابي در برزيل پرداختند .فسفر و کلروفيلآ به عنوان
شاخصهای کيفي منابع آب در بررسي وضعيت تغذيهگرايي مخزن در
نظر گرفته شدند .بر اساس يافتههای آنان ،پرورش ماهي باعث تغيير
شرايط شاداب مخزن به شرايط مغذی ميگردد.

استفاده گسترده از آب رودخانه کرخه در امور مختلف نظير کشاورزی
و شرب و نيز وجود اکوسيستمهای با ارزش و منحصر بفرد (نظير
هورالعظيم) در پاييندست رودخانه کرخه ،حساسيت عملکرد رودخانه
کرخه را بيش از پيش آشکار ميسازد .مطالعات انجام شده بر روی
سد مخزني تنگ معشوره (واقع در باالدست سد کرخه) در سال
 ،2۷۵۵اهميت زيستي دو گونه گربه ماهي آرتشي ۵3و عروس ماهي۵۸
واقع در پايين دست سد تنگ معشوره و در درياچه سد کرخه ،را

توجه به مباحث بهرهبرداری بهينه از مخزن با در نظر گرفتن اهداف
کمي توام با شرايط زيستمحيطي اکوسيستم پاياب ،اهميت حفاظت
کيفي از منابع آبي و لزوم بهرهوری بهتر از منابع طبيعي ،ضرورت
مطالعه در خصوص تأثير نحوه بهرهبرداری از مخزن بر کيفيت منابع
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بر اساس مطالعات انجام شده ،رودخانه کرخه و تاالب منتهي به آن
(هورالعظيم) ،زيستگاه ماهياني با ارزش ذخيره ژنتيکي باال و گاهي
منحصر بفرد و يا با ارزش غذايي و/يا اقتصادی بااليي است .در طي
سالهای اخير ،تالشهايي به منظور ارتقاء توليد و پرورش ماهي از
طريق تکنيکهای قفس درجا در مخازن طبيعي و انسان ساخت
در مناطق گرمسيری دنيا انجام شدهاست (.)Guo and Li, 2003
در طي سالهای اخير در کشور ما نيز طرحهای متعددی مانند مطالعات
پرورش ماهيان سردآبي در پيکرههای آبي ،برنامههای توسعه پرورش
ماهيان خاوياری و  ...در آبهای سطحي و مخازن طبيعي در
استان خوزستان و مخزن کرخه صورت پذيرفتهاست
( ;International Sturgeon Research Institute 2008
 .)Izadi et al. 2010; Khalifeh Nilsaz 2010تکنيک قفس
درجا ،قابليتهای بسيار مناسبي در پيکرههای آبي مانند مخازن بزرگ
و يا مخازن طبيعي ،حوضچههای کشاورزی ،رودخانهها و خورها و
حتي سدهای کوچک برای کاربرد دارا هستند ( ;Izadi et al. 2008
 .)Degefu et al. 2011در مقايسه با تکنيک پرورش در حوضچه،
پرورش در قفس مزايايي مانند امکان پرورش ماهيان با جنسيتهای
متفاوت بدون مشکل تولد و زاد و ولد ناخواسته و محدوديت رشد،
مديريت آسان و هزينه کم و امکان پايش نزديک رشد ماهيان در اين
تکنيک وجود دارد .با همه اين موارد ،نگرانيهای متعددی در
خصوص تأثيرات زيستمحيطي تکنيک قفس درجا بر کيفيت آب
پيکرههای آبي و ترکيبات بيولوژيکي در مخازن وجود دارد .در مباحث
پرورش ماهي ،يکي از خطرات بالقوه تأثيرات پسماندهای بيولوژيکي
مانند مدفوع ماهيان و باقيماندههای غذايي آنان است .اين تأثيرات
شامل اثرات فيزيولوژيکي هستند که سبب کاهش غلظت اکسيژن
محلول در ستون آب ،تأثيرات سمي گاز  H2Sو آمونيم ناشي از زوال
پسماندهای بيولوژيکي و تودههای جلبکي مضر مرتبط با مباحث
تغذيهگرايي هستند .عالوه بر اين ،افزايش پاتوژنهای بيماريزای
ماهيان در محيطهای آبي و افزايش بيماری ميان گونههای متعدد
آبزی ،از جمله ريسکهای مرتبط با تکنيک پرورش ماهيان در قفس
هستند (.)Nash, 2001; Leon et al. 2003

مشخص نمود .گربه ماهي اگرچه ارزش خوراکي و صيد ورزشي
ندارد ،ولي ارزش تزئيني داشته و به دليل اينکه خاص کشور ايران
ميباشد ،بايد از آن حفاظت شود .عروس ماهي نيز پراکنش نسبتاٌ
وسيعي در سطح کشور دارد ولي تعداد آن در رودخانهها و تاالبها زياد
نميباشد .در نتيجه از نظر حفاظتي بايد توجه بيشتری به آن شود.
عالوه بر اين ،اهميت دمای آب رودخانه کرخه در طي ماههای اسفند
تا ارديبهشت به منظور فراهم نمودن شرايط تخمريزی ماهيان پاياب
سد کرخه ،حائز اهميت است .دمای مناسب برای پايين دست
مخــزن کرخه در طي اين ماهها 2۷˚C ،گـــزارش شدهاست
(.)Mahab Ghodss Consulting Engineering, 2011
با توجه به مسدود و راکد نمودن جريان جاری آب رودخانه در پشت
سد ،تغيير در شرايط هيدرولوژيکي و کيفي منابع آب رودخانه کرخه و
نيز لزوم حفاظت از اکوسيستم باارزش رودخانه کرخه ،ميبايد به
شناخت ،ارزيابي و مديريت شرايط مناسب حيات آبزيان پرداخت تا
تأثيرات نامطلوب تغييرات شرايط هيدرولوژيکي و کيفي منابع آب را
کاهش داد .استفاده از مدلهای شبيهسازی هيدروديناميک و کيفيت
آب عددی ) CE-QUAL-W2 (V3.72ميتواند در تعيين جايگاه
زيستي مناسب ،کنترل و مديريت بهرهبرداری از مخزن سد کرخه به
منظور دستيابي به شرايط مطلوب دمايي پاياب سد در اين تحقيق
پيشنهاد گردد.
 -8-8پرورش ماهی در پيکرههای آبی

در پي افزايش جمعيت انساني ،نياز برای منابع غذايي پروتئيني
افزايش يافته و تامين اين نياز تنها از طريق توليدات دامي و يا
پرورش ماهي طبيعي ممکن نخواهد بود .امروزه ،تکنيکهای متعدد و
جديدی به منظور افزايش توليدات فرآوردههای دريايي بهکار
گرفتهشدهاند ( .)FAO, 2006آمار و اطالعات بيانگر کاهش ذخاير
طبيعي آبزيان دريايي و افزايش تقاضای اين منابع در کشور است.
محدوديت منابع آبي در کشور ،کاهش برخي گونههای دريايي/آبزی،
روند صعودی توليدات آبزیپروری در دنيا و پشتيباني مطلوب صنايع
دريايي ،ظرفيت توليد باال در برخي منابع آبي ،کاهش هزينههای
تعمير و نگهداری ،شرايط مناسب پرورشي ،وجود امکانات و
پتانسيلهای مناسب تکثير و پرورش ماهيان بومي و با ارزش از جمله
مزايايي است که جاذبههای الزم به منظور سرمايهگذاری در
زمينــه تکثيــــر و پرورش ماهي را در کشور بوجود آوردهاست
(.)Izadi et al. 2008

با توجه به مشکالت ايجاد شده در اثر تغذيهگرايي در بهرهبرداری از
مخازن آبي و نيز زوال کيفيت منابع آبي پاياب که ورودی آبهای
حساس هستند ،در اين مطالعه به بررسي تأثير مزرعههای پرورش
ماهي قفس درجا بر کيفيت آب مخازن با استفاده از مدل دو بعدی
هيدروديناميک و کيفيت آب عددی ، CE-QUAL-W2 ،پرداخته
خواهد شد.
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خروجي به صورت مساوی ( )۸ ،)Sc3برداشت  ۰۷درصد آب از سازه
خروجي اول و  3۷درصد آب از سازه خروجي دوم ( )Sc4و )۱
برداشت  ۱۷درصد آب از سازه خروجي اول و  2۷درصد آب از سازه
خروجي دوم ( ،)Sc5تعريف گرديد .ميزان برداشت از هر آبگير عالوه
بر تأثير بر عملکرد زيستمحيطي و شرايط کيفيت و دمای آب مخزن
بر ميزان توليد انرژی برقابي نيز تأثيرگذار است که در اين مطالعه به
آن پرداخته نشدهاست .يقيناً برداشت از آبگير پاييني ميزان توليد
انرژی برقابي کمتری را در مقايسه با برداشت از آبگير بااليي به
دنبال خواهد داشت اما برداشت از آبگير پائيني به خروج منابع آبي با
کيفيت نامناسب و نيز روند اختالط در مخزن ،کمک شايان توجهي
خواهد نمود .به اين ترتيب مالحظه ميگردد بهرهبرداری از مخزن با
در نظر گرفتن جنبههای کمي و کيفي منابع آبي ،پيچيدگيهای
بسياری خواهد داشت.

 -3-8مدلسازی

به منظور ارزيابي معيارهای عملکرد زيستمحيطي ،تعيين حجم
زيستگاه مناسب ،بهبود شرايط دمايي و کيفيت آب در پاياب کرخه و
نيز بررسي تأثير پرورش ماهي بر کيفيت آب مخزن ،از مدل دوبعدی
هيدروديناميک و کيفيت آب  CE-QUAL-W2استفاده گرديد .برای
اين هدف ،مدل کاليبره و صحتسنجي شده دو بعدی دما و
تغذيهگرايي مخزن کرخه ( )Afshar and Saadatpour, 2009مورد
بهرهبرداری قرار گرفت .در واقع اطالعات مربوط به مشخصات
هندسي ،هيدروليکي ،هيدرولوژيکي و کيفيت آب و نيز ضرايب و
پارامترهای نسخه  3/2مدل  CE-QUAL-W2به نسخه  3/۰2وارد
گرديد تا از قابليتهای جديد اين نسخه استفاده گردد.
اطالعات ورودی مدل شامل اطالعات هواشناسي ،شرايط اوليه مدل،
شرايط مرزی مدل ،دبي ورودی و خروجي (دبي خروجي برای حالت
پايه به مدل معرفي ميشود) ،دمای آب ورودی ،غلظت مواد مغذی
ورودی و سازههای موجود در سيستم است .در اين مطالعه به منظور
ارزيابي شرايط کيفي مخزن متاثر از نحوه بهرهبرداری به مطالعه
مبحث تغذيهگرايي شامل ذرات معلق ،نيترات ،فسفات ،اکسيژن
محلول ،کلروفيلآ pH ،و نيز دما پرداخته شد که ميتوانند
شاخصهای خوبي برای تعيين شرايط تغذيه گرايي در يک پيکره آبي
باشند.

 -8-3-8تعيين حجم زيستگاه مناسب

به منظور تعيين حجم مناسب زيستگاهي برای ماهيان با
گونههای متفاوت با توجه به معيار دما و اکسيژن محلول ،مدل
 CE-QUAL-W2قادر است اطالعات مفيدی را در اختيار مديران،
تصميمگيران و برنامهريزان قرار دهد .همچنين متوسط وزني حجم
المانهای محاسباتي بر اساس پارامترهای کيفي اکسيژن محلول،
نيترات ،آمونيم ،فسفات ،مجموع غلظت فسفر و کلروفيلآ را نيز ارائه
مينمايد.

 -0-3-8ارزيابی معيارهای عملکرد زيستمحيطی متأثر از
سناريوهای مختلف بهرهبرداری از مخزن

اطالعات مربوط به نوع ماهي/ماهيان مورد مطالعه ،دمای ماکزيمم و
مينيمم و حداقل اکسيژن مورد نياز ماهي در فايل دادههای ورودی
مدل مشخص ميگردد .همانگونه که در قسمتهای پيشين عنوان شد،
دو نوع ماهي باارزش و مورد توجه در مطالعات بررسي شرايط
زيستگاهي مناسب کرخه (نوعي گربه ماهي و عروس ماهي) مورد
بررسي قرار گرفتهاند .بر اساس گزارشهای ارائه شده دمای مناسب
برای تخمريزی عروس ماهي بين  ۵۱تا  2۷درجه سانتيگراد
) (Kupren et al. 2010و برای گونههای مختلف گربه ماهي بين
به طور متوسط  ۵۱تا  2۱درجه سانتي گراد و کمترين ميزان اکسيژن
مورد نياز آنها  ۱ميليگرم بر ليتر است .همچنين اين ماهيان در فصل
بهار تخمريزی مينمايند .بر اساس دادههای فوق ،آناليزهايي توسط
مدل  CE-QUAL-W2صورت پذيرفت و نتايجي در خصوص
زيستگاه مناسب پرورش ماهي در ادامه ارائه گرديد.

حجم ،ميزان و محل برداشت آب در پيکرههای آبي بر عملکرد
زيستمحيطي آنان تاثيرگذار است .در اين تحقيق ،با تغيير محل
برداشت آب (تغيير در دريچههای برداشت آب) در مخزن کرخه،
شاخص تغذيهگرايي محاسبه و مورد ارزيابي قرار گرفت تا تاثير نحوه
بهرهبرداری از مخزن بر شرايط کيفي مشخص گردد .پارامترهای
کيفي ذرات معلق ،نيترات ،فسفات ،اکسيژن محلول ،کلروفيلآ pH ،و
نيز دما در محاسبه شاخص تجميعيافته تغذيهگرايي ۵۱از مدل دو
بعدی هيدروديناميک و کيفيت آب  CE-QUAL-W2استخراج
گرديدند ۱ .سناريو متفاوت بهرهبرداری از مخزن بر اساس درصدهای
برداشت متفاوت از آبگيرهای پاييني و بااليي مخزن کرخه (واقع در
ترازهای  ۵۶۵/۱و  ۵۱۷متر ارتفاع از سطح دريا) به شرح  )۵برداشت
 2۷درصد آب از سازه خروجي اول و  ۱۷درصد آب از سازه خروجي
دوم ( )2 ،)Sc1برداشت  3۷درصد آب از سازه خروجي اول و ۰۷
درصد آب از سازه خروجي دوم ( )3 ،)Sc2برداشت از سازههای
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انرژی برقابي ،تامين آب مورد نياز کشاورزی و صنعت دارند ،تاثيرات
آنها بر خصوصيات اکولوژيکي نيز مطالعه شدهاست .البته مطالعات در
اين خصوص تنها با هدف درک بهتر اين تأثيرات نبوده
بلکه به منظور کمک به کاهش اثرات منفي آنان است
( .)Rounds and Sullivan, 2006در بسياری از سدهای بزرگ
رهاسازی جريان تنها از يک يا حداکثر دو آبگير صورت ميپذيرد که
اغلب هدف ماکزيمم نمودن توليد انرژی برقابي دنبال ميگردد .در
مخازني که شرايط اليهبندی شديد را تجربه مينمايند آبگير پاييني
به آب با دمای سرد و چگالتر در مقايسه با آبگير بااليي در ارتباط قرار
ميگيرد .دمای آب در پاياب سدی با آبگيری عميق ،اغلب در
تابستان سردتر و در پائيز گرمتر نسبت به شرايط عدم احداث سد
خواهد بود .جابجايي در الگوی دمايي فصلي جريان در رودخانههای
پاياب سدهای عميق پديدهای معمول بوده و تأثيرات اکولوژيکي
مهمي دارد .زمان و موفقيت مهاجرت ماهيان ،تخمگذاری و پرورش
آنها مشابه نوع و فراواني گونههای ماهي با تغيير در الگوی فصلي
جريان متاثر ميگردد ( .)Kunz et al. 2013برای کاهش اثرات
اکولوژيکي احداث سدها ،برخي سدها با تجهيزات و ابزار برداشت
انتخابي تجهيز ميشوند که امکان برداشت و اختالط آب از اليههای
مختلف را فراهم مينمايد که به اين ترتيب امکان کنترل دمای آب
تخليه شده فراهم ميگردد.

 -3-3-8تأثير پرورش ماهی بر کيفيت آب مخزن

نياز روزافزون به مواد غذايي و رشد جمعيت ،توسعه فعاليتهای پرورش
ماهي در پيکرههای آبي را مستلزم مينمايد .امکان پرورش ماهي در
مخازني که پتانسيل مناسبي به لحاظ منابع آبي دارند ،فراواني
گونههای ماهي مناسبي در آبهای آنها وجود دارد و نيز شرايط آب و
هوايي مساعدی دارند ،امکان توليد محصوالت و فرآوردههای آن را با
هزينه کمي فراهم مينمايد (.)Degefu et al. 2011
با توجه به اينکه غذای مورد استفاده در مزارع پرورش ماهي نقش
اساسي در مشارکت شرايط تغذيهگرايي دارد ،به نظر ميرسد که
بکارگيری تکنيکها و مديريت برای حفاظت ميتواند در شرايط
تغذيهگرايي مؤثر باشد .بر اساس مطالعات صورت گرفته در مخزن
کرخه ،نسبت نيتروژن به فسفر بيش از  ۵۷است که نشان دهنده
محدودکنندگي پارامتر کيفي فسفر است .بر اين اساس ،شبيهسازی در
مخزن بر اساس افزايش  ۵۷تا  ۹۷درصدی بار آلودگي فسفر ورودی
در مخزن متناسب با غذای مورد استفاده در مزرعه پرورش ماهي
صورت گرفت .سناريوی پايه متناسب با شرايط فعلي بار آلودگي
ورودی به پيکره آبي است .افزايش بار فسفر به دليل افزايش توليدات
ماهي در پيکره آبي است تا به ارزيابي تأثيرات اين فعاليت بر کيفيت
آب مخزن (که به طور غير مستقيم بر رشد جلبکي و پديده
تغذيهگرايي مؤثر هست) بپردازد .سناريوهای تعريف شده بر اساس
شاخص فسفر در مخزن مورد مطالعه ،بر اساس شاخص کلروفيلآ و
فسفر مورد ارزيابي قرار ميگيرند .با توجه به اينکه دادههای مربوط به
مواد مغذی ناشي از غذای ماهيان در دسترس نيستند ،سه شدت
مختلف تغيير در غلظت (بار ورودی) فسفر برای اين مطالعه در نظر
گرفته شدهاست .در اين مطالعه ارتباط ميان علت و معلول ،ميان بار
مواد مغذی ناشي از فعاليت آبزیپروری و کيفيت آب در مخزن مورد
بررسي قرار خواهد گرفت.

مدل دو بعدی هيدروديناميک و کيفيت آب  CE-QUAL-W2اين
قابليت را داراست که به مديران و بهرهبرداران از سد اين کمک را
نمايد که راهحل بهينهای برای مديريت دمای پائيندست در مخازن با
اليهبندی دمايي ارائه نمايند .اين اقدام مديريتي از طريق برداشت و
اختالط آب از آبگيرهای مختلف در ترازهای مختلف ارتفاعي و
دماهای مختلف صورت ميپذيرد .به اين ترتيب ميتوان سری زماني
دمای هدف جريان خروجي را برای مدل مشخص نمود تا مدل با در
نظر گرفتن محدوديتهای هد آب و نيز ميزان جريان خروجي از
مخزن ،مقادير متفاوت برداشت آب را از آبگيرهای واقع در ترازهای
مختلف تعيين نمايد.

 -1-3-8الگوريتم برداشت انتخابی

همانگونه که قبال نيز اشاره گرديد سدهای بزرگ سبب تغيير در
هيدرولوژی و کيفيت آب در يک رودخانه ميشوند .دبيهای پيک
سيالب و نيز دبيهای حداقل اصالح ميگردند ،مقادير رسوب در
رودخانه کاهش مييابد ،الگوهای دمايي روزانه و فصلي تغيير مييابد.
موارد بر شمرده اخير در ترکيب با ساير عوامل سبب تغيير در
مورفولوژی و اکولوژی رودخانه ميگردند .تغيير در مورفولوژی و
اکولوژی رودخانه سبب ايجاد تغييراتي در گونههای آبي پائين دست
ميگردد .اگرچه سدها منافع بيشماری در زمينه کنترل سيالب ،توليد

 -0-3-8شاخص تجميعيافته کيفيت آب

به منظور تشريح شرايط کيفي منابع آبي ميبايد از شاخصي به منظور
تجميع متغيرهای کيفي متفاوت استفاده نمود .انواع متفاوتي از
شاخصها مانند  ،NSFWQIشاخص اورگان ،شاخصهای کانادايي
و ...در طي دهههای اخير توسعه داده شدهاند .به دليل
بــرخي محدوديتهايي که شاخصهای برشمرده دارنـــد،
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 qاز مقدار بهينه کاهش مييابد .اين رفتار با رابطه زير نمايش داده
ميشود.

) Swamee and Tyagi (2000شاخصي به شرح زير به منظور
تجميع متغيرهای کيفي متفاوت ارائه نمودند .در کار ارائه شده توسط
آنان ،زير شاخصهای محاسبه شده به نوع پارامتر کيفي وابسته است.
بر اساس ويژگيهای متفاوت پارامترهای کيفي ،زير شاخصها به
انواع متفاوتي تقسيمبندی ميگردند.

n

()3

زير شاخصهای کاهشی يکنواخت

 q 
pr  (n  p)(1  r ) * 
q 
s
n p
 q 
p  n(1  r ) 
 qT 

مقادير ثابت  p ،rو  nدر جدول  ،3ارائه شدهاند.

اين شاخصها با افزايش ميزان متغيرهای کيفي کاهش مييابند.
رابطه زير برای نمايش تغييرات اين زير شاخصها استفاده ميگردد.
m

()۵

جدول  -8مقادير غلظت آستانه برای متغيرهای کاهشی غير
يکنواخت


q
s  1  
q
c 


پارامتر کيفی

qT

آلومينيم

۷/2

ارسنيک

۷/۷۱

کادميم

۷/۷۷۱

کرم

۷/۷۱

مس

۷/۷۱

آهن

۷/۵

سرب

۷/۷۱

منگنز

۷/۷۱

جيوه

۷/۷۷۵

سلنيم

۷/۷۵

روی

۱

در رابطه فوق  qc ،qو  mبه ترتيب مقدار متغير کيفي ،مقدار
مشخصه پارامتر کيفي  qو  mعددی مثبت ميباشد .مقادير مناسب
پارامترهای  qcو  mدر جدول ۵ارائه شدهاست.
جدول  -0ضرايب زير شاخصهای کاهشی يکنواخت
پارامتر کيفی

qc

m

کليفرم ()MPN/100mL

۸

۷/3

نيترات (ميلي گرم در ليتر)

۸۷

3

فسفات

۷/۶۰

۵

کدورت ()JTU

۱۷

۵/۱

)mg/L( BOD

2۷

3

 :MPNبيشترين تعداد محتمل :JTU ،واحد کدورت جکسون

جدول  -3ضرايب رابطه زير شاخص Unimodal
پارامتر کيفی

R

P

n

*q

زير شاخصهای کاهشی غير يکنواخت

اکسيژن محلول (نسبت)

0

۵

3

۵

در برخي پارامترهای کيفي ،زير شاخصها با شدت کمتر يا بيشتری
نسبت به حالت يکنواخت کاهش مييابند .تغييرات اين زير شاخصها
با رابطه زير نمايش داده ميشود .در رابطه زير qT ،غلظت آستانه
ميباشد.

فلورايد (ميليگرم در ليتر)

0

۸

۸

۵

pH

0

۶

۸

۰

دما (درجه سانتي گراد)

0

۰

۷/۱

2۷

مجموع جامدات (ميليگرم در ليتر)

۷/۱

۵

۵

۰۱

4

()2

8









 q
1  
 qT
4


 q
  3

 qT

 q
1  3
 qT

برای محاسبه شاخص آلودگي و به منظور اصالح برخي روشهای
تجميع زير شاخصها ،روش تجميع کلي بر اساس رابطه زير را ارائه
گرديد ( .)Swamee and Tyagi, 2000
k
N
()۸

1 / k 

s




زير شاخصهای Unimodal

اين زير شاخصها دارای ماکزيمم مقدار در  s=1در مقدار بهينه
* q=qميباشند .مقدار اين زير شاخص با فاصله گرفتن مقدار متغير

I  1  N   si
i 1


 kيک مقدار مثبت است که مقدار  ۷/۸برای آن توصيه شده است.
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درصد فراواني معيارهای عملکرد زيستمحيطي توسط مدل استخراج
و ارائه گرديد .در شکل  ۵و شکل  2نمودارهای مربوط به
عملکردهای زيستي دما و اکسيژن محلول در مخزن مربوط به
سناريوهای مختلف بهرهبرداری در مقايسه با سناريوی پايه
( )Base Sc.بر اساس نتايج شبيهسازی  ۵۱ساله مخزن کرخه ارائه
شدهاست .همانگونه که در شکل  ۵مالحظه ميگردد دمای  ۵۱درجه
سانتيگراد بيشترين فراواني را در مقايسه با ساير دماها در طي دوره
شبيهسازی  ۵۱ساله ،تجربه مينمايد .حداکثر و حداقل دما در مخزن
بين  ۵۷تا  3۷درجه سانتيگراد است.

در اين تحقيق پارامترهای کيفي اکسيژن محلول ،فسفات ،آمونيم،
نيترات ،ذرات معلق و  pHآب خروجي از مخزن تحت سناريوهای
مختلف بهرهبرداری با ساختار برداشت انتخابي با شاخص معرفي شده
اخير تجميع ميگردند و سپس مورد مقايسه قرار ميگيرد.
 -3نتايج مدل
همانگونه که در قسمتهای پيشين عنوان گرديد مدلهای شبيهسازی
ابزارهايي مؤثر در پيشبيني سرنوشت و انتقال آلودگيها تحت
سناريوهای مختلف تصميمگيری هستند .تأثير شدت شار جريان
ورودی و استراتژی بهرهبرداری از مخزن بر پايه ساختار برداشت
انتخابي ميتواند قبل از اعمال توسط مدلهای شبيهسازی رياضي و
عددی در مخزن ارزيابي گردد .به اين ترتيب ،دسترسي به مدل
شبيهسازی کاليبره و صحتسنجي شده در يک مخزن با اهداف
سياسي و/يا تکنيکي به منظور ارزيابي و آناليز سناريوهای ”چگونه
ميشود اگر  “ ...در فرآيند تصميمگيری بسيار مورد ارجحيت است.
برای مثال تامين اهداف کيفي پاياب سد از طريق مقايسه و ارزيابي
استراتژيهای مختلف بهرهبرداری بر پايه ساختار برداشت انتخابي به
کمک مدل شبيهسازی کاليبره و صحتسنجي شده در يک مخزن،
امکانپذير است .در اين کار تحقيقاتي مدل کاليبره و صحتسنجي
شده  CE-QUAL-W2به منظور منظور ارزيابي و آناليز سناريوهای
”چگونه ميشود اگر  “ ...در خصوص هيدروديناميک و کيفيت آب
مخزن کرخه بکار برده ميشود .دما ،اکسيژن محلول ،جامدات معلق،
نيترات ،آمونيم ،فسفات از جمله پارامترهای کيفي معمول مورد
بررسي در تضمين اهداف کيفي در اين مطالعه هستند .با توجه به
قابليتهای جديد نسخه  3/۰2مدل  CE-QUAL-W2سناريوهای ۱
گانه تعريف شده در قسمتهای پيشين توسط مدل شبيهسازی شده و

بررسي نتايج نشان ميدهد (شکل  )۵در سناريوی يک که برداشت
آب بيشتری از آبگير فوقاني صورت ميپذيرد ،آبهای گرم جريانهای
ورودی در فصول و ماههای گرم ،که وارد اليه همچگالي خود در
اليههای فوقاني مخزن ميگردند ،از اليههای فوقاني خارج ميگردند
و مخزن با فراواني کمتری نسبت به ساير سناريوها ،دمای باالتر را
تجربه مينمايد .البته اين فراواني در خصوص دماهای پايينتر
برعکس ميگردد .بهعبارتي الگوی بهرهبرداری متناسب با سناريوی
 ،۵متوسط دمای آب مخزن را پايينتر از ساير سناريوهای مورد
بررسي ،قرار خواهد داد .همچنين بر اساس نتايج حاصل ،الگوی
بهرهبرداری متناسب با سناريوی  ۱سبب افزايش دمای آب مخزن
نسبت به ساير سناريوهای تعريف شده در اين تحقيق ميگردد.
در شکل  2فراواني معيار زيستي اکسيژن محلول در مخزن کرخه
ارائه شده است .با توجه به نتايج حداقل و حداکثر غلظت اکسيژن
محلول در مخزن بين  3/۱تا  ۹ميليگرم در ليتر است که بيشترين
فراواني غلظت مقدار  ۱ميليگرم در ليتر است.
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شکل  -0نمودار عملکرد زيستی (دما) مخزن کرخه در سناريوهای مختلف بهرهبرداری
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شکل  -3سری زمانی غلظت اکسيژنمحلول خروجی مخزن کرخه تحت سناريوهای مختلف بهرهبرداری

شرايط تغذيهگرايي و مشکالت مربوط به زوال اکسيژن در اين سناريو
نسبت به ساير سناريوهای تعريف شده در اين تحقيق ،کاهش
مييابد .سری زماني غلظت اکسيژن محلول خروجي مخزن در طول
دوره شبيهسازی  ۵۱ساله در شکل  3تحت سناريوهای مختلف
بهرهبرداری با ساختار برداشت انتخابي ارائه شده است .غلظتهای
ماکزيمم در روزها و فصول سرد سال و حداقل غلظتها در روزهای
گرم دوره شبيهسازی بوقوع ميپيوندد .بر اساس نتايج حاصل غلظت
اکسيژن محلول خروجي از مخزن در غالب دوره شبيهسازی بيش از
 ۸/۱ميليگرم بر ليتر است .همانگونه که در شکل ديده ميشود
غلظت اکسيژن محلول خروجي از مخزن در سناريوی يک به مراتب
شرايط بهتری نسبت به ساير سناريوها داراست.

بر اساس نتايج بنظر ميرسد در سناريوی يک ،شرايط کيفي بهتری
به لحاظ اکسيژن محلول در مخزن برقرار است چرا که فراواني بيشتر
در خصوص غلظت باالتر اکسيژن محلول در اين سناريو مشاهده
ميگردد.
نمودار فراواني غلظت اکسيژن محلول در الگوهای مختلف
بهرهبرداری انتخابي (شکل  )2نشان ميدهد غلظت اکسيژن محلول
مخزن در سناريوی يک بيش از ساير الگوهای بهرهبرداری است.
پايينتر بودن متوسط دمای آب مخزن در سناريوی يک نسبت به
ساير سناريوها ،امکان انحالل اکسيژن محلول بيشتری را فراهم
مينمايد .عالوه بر اين ،جريانهای ورودی حاوی مواد مغذی ضمن
برداشت و خروج دبي از اليههای فوقاني ،امکان ورود به اليههای
پاييني و تهنشيني را محدود نموده و در نتيجه امکان شکلگيری
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يک و مقايسه آن با ساير سناريوهای مختلف بهرهبرداری از مخزن،
ميتواند مؤيد اين مهم باشد.

سری زماني دمای آب خروجي مخزن در طول دوره شبيهسازی ۵۱
ساله در شکل  ۸تحت سناريوهای مختلف بهرهبرداری در ساختار
برداشت انتخابي ارائه شده است .آبهای واقع در اليههای بااليي
مخازن ،به دليل امکان تبادل گرمايي بيشتر با محيط و نيز قرارگيری
آبهای با دمای بيشتر و چگالي کمتر در اليههای بااليي ،دمای
باالتری دارند .به اين ترتيب ،در سناريوی يک به دليل برداشت آب
بيشتر از اليههای بااليي ،دمای حداکثر باالتری در جريان آب
خروجي مخزن نسبت به ساير سناريوها مشاهده ميگردد .همچنين
پائينتر بودن متوسط دمای آب مخزن در سناريوی يک نسبت به
ساير سناريوها سبب ميگردد در فصول سرد که جريانهای ورودی به
مخزن دارای دمای کمتری هستند ،نقش تعديل کنندگي مخزن در
افزايش دما (تعديل دما) در دورههای سرد نسبت به ساير سناريوها
کاهش يابد .توجه به حداقل دمای آب خروجي از مخزن در سناريوی

با توجه به تأثير پارامترهای کيفي متعدد مانند دما ،اکسيژن محلول،
جامدات معلق ،نيترات ،فسفات بر عملکرد زيستي پيکرههای آبي ،در
اين تحقيق همه پارامترهای برشمرده اخير در سناريوهای متعدد
بهرهبرداری مخزن در ساختار برداشت انتخابي ،مورد مطالعه قرار
گرفتند .از طرفي در نظر گرفتن پارامترهای کيفي متعدد سبب
افزايش تضادها و پيچيدگيهای فرآيند تصميمگيری ميشود .به
منظور مواجهه با اين مشکل و لحاظ نمودن تأثير کليه پارامترهای
کيفي ،از شاخص تجميعيافته کيفيت آب معرفي شده در بخشهای
پيشين بهره گرفته شد و نتايج ارزيابي برای سناريوهای متعدد
بهرهبرداری مخزن به شرح جدول  ۸است.
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شکل  -1سری زمانی دمای آب خروجی مخزن تحت سناريوهای مختلف بهرهبرداری
جدول  -1مقادير زيرشاخصها و شاخص تجميعيافته در سناريوهای مختلف بهرهبرداری مخزن کرخه
شاخصهای فرعي )(s
سناريو
حالت پايه
سناريو ۵
سناريو 2
سناريو 3
سناريو ۸
سناريو ۱

فسفات

نيترات و آمونيوم

جامدات معلق

اکسيژن محلول

دما

pH

۷/۹3۱۱
۷/۹3۰۱
۷/۹3۰۶
۷/۹3۰۹
۷/۹3۱۱
۷/۹3۱۱

۵/2۷۷
۵/2۷۰
۵/2۷۰
۵/2۷۱
۵/2۷2
۵/2۷۷

۷/۹۹
۵
۵
۷/۹۹
۷/۹۹
۷/۹۹

۷/۹۵
۷/۹۵2
۷/۹۵۵
۷/۹۵۵
۷/۹۵
۷/۹۵

۷/۹۹
۵
۵
۷/۹۹
۷/۹۹
۷/۹۹

۷/۹
۷/۹2
۷/۹
۷/۹
۷/۱۹
۷/۱۹
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شاخص تجميع يافته
( Swamee and
)Tyagi 2000
۷/۰۶۷۹
۷/۰۶۱۸
۷/۰۶۸۰
۷/۰۱۹۵
۷/۰۱۰۷
۷/۰۱۰۷

توسط مدل در تعيين جايگاه زيستي دما و اکسيژن محلول است که
برای هر گونه از مراجع استخراج و به مدل وارد شدهاست .نتايج بر
اساس سناريوی پايه برای گربه ماهي و عروس ماهي در شکل ۱
ارائه شدهاست .همانگونه که در شکل مشاهده ميشود در دورههايي
از سال ،مخزن اصال شرايط زيستي مناسبي برای اين گونهها ندارد.
توجه به جزييات شبيهسازی نشان ميدهد در مواردی که مخزن
اصال شرايط زيستي مناسبي برای زيست اين گونهها ندارد (درصد
حجمي مناسب برای حيات برابر صفر است) و اغلب توسط دما
محدود شدهاست به اين معني که شرايط دمايي در کليه حجم مخزن
در بازه مناسب برای حيات اين گونهها نيست .اين در حالي است که
در خصوص اکسيژن محلول (غلظت  ۱ميليگرم در ليتر برای اين
گونهها) ،هيچگاه در تمام حجم مخزن ،غلظت کمتر از  ۱ميليگرم در
ليتر نخواهد بود و قطعا بخشي از حجم مخزن غلظتي بيش از ۱
ميليگرم بر ليتر دارا خواهد بود .نتايج شبيهسازی با مقياس بزرگتری
برای يکسال در شکل  -۱ب ارائه شدهاست .بر اساس نتايج مشاهده
شده ماههای فصل پائيز شرايط زيستي مناسبي برای حيات اين
گونهها در مخزن کرخه فراهم است اما ماههای فصل زمستان و
ابتدای بهار (فروردين) به لحاظ شرايط دمايي محدوديتي برای حيات
زيستي فراهم ميگردد .در ادامه سال در فصل تابستان دو معيار
اکسيژن محلول و تا حدودی دما (افزايش دما) شرايط محدود
کنندگي ايجاد مينمايد .در صورتي که معيار غلظت اکسيژن محلول
مورد نياز برای حيات زيستي مناسب ،از  ۱ميليگرم در ليتر به ۶
ميليگرم در ليتر ارتقاء يابد در اينصورت همانگونه که در شکل  ۶ديده
ميشود ،حجم محدودتری از مخزن شرايط مناسب برای حيات را
خواهد داشت.

بر اساس نتايج حاصل ،سناريوی  ۵در مقايسه با ساير سناريوها
شرايط کيفي بهتری را با لحاظ نمودن پارامترهای کيفي متعدد دارا
ميباشد .در سناريوی يک به دالئل مرور شده اخير ،شرايط اکسيژن
محلول جريان خروجي به مراتب بهتر از ساير سناريوها است اما به
دليل هدايت جريانهای ورودی حاوی جامدات معلق ،فسفات و نيترات
به اليههای فوقاني و بهعبارتي غالب بودن فرارفت ۵۶افقي به
پخشيدگي ۵۰قائم ،جريانهای خروجي از مخزن در اين سناريو حاوی
غلظتهای باالتری از آاليندههای برشمرده اخير است .بعبارتي در
سناريوهايي که برداشت بيشتر (خروج دبي) از اليههای پائيني صورت
ميپذيرد امکان ورود اين آاليندهها (جامدات معلق ،نيترات ،آمونيم و
فسفات) به اليههای گستردهتری فراهم گرديده و در نتيجه
جريانهای خروجي از اليههای پائيني حاوی غلظتهای کمتری از اين
آاليندهها ميباشند .البته بايد توجه نمود در اين سناريوها ،زمان ماند
بيشتری برای مواد آلي در مخزن فراهم گرديده و در نتيجه امکان
ايجاد شرايط تغذيهگرايي و زوال غلظت اکسيژن محلول نيز بيشتر
ميگردد .شاخص مورد استفاده در اين مطالعه به منظور تشريح
شرايط تغذيهگرايي نيز مويد اين نتيجه است .البته در مباحث طراحي
و بهرهبرداری از مخازن و آبگيرهای برداشت جريانهای خروجي،
محدوديتهای هيدروليکي ،سازهای و اقتصادی نقش قابل توجهي
دارند.
همانگونه که در قسمتهای پيشين اشاره گرديد يکي از قابليتهای
جديد مدل دو بعدی هيدروديناميک و کيفيت آب CE-QUAL-W2
تعيين جايگاه زيستي در پيکرههای آبي است .در اين تحقيق ،بررسي
جايگاه زيستي گربهماهي و عروسماهي به عنوان گونههای ارزشمند
در مخزن کرخه مورد بررسي قرار گرفتند .معيارهای مورد توجه
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شکل  -2سری زمانی دمای آب خروجی مخزن کرخه در سناريوهای بهرهبرداری آبگير فوقانی و برداشت انتخابی اتوماتيک

سانتيگراد و در سناريوی برداشت انتخابي اتوماتيک  3/۹۹درجه
سانتيگراد است.

همانگونه که در قسمتهای باال اشاره گرديد به منظور کاهش تغييرات
الگوی فصلي دما ناشي از احداث سد و راکد نمودن جريان آب،
تکنيکهای سازهای و/يا بهرهبرداری در سدها مورد بررسي قرار
ميگيرد .در نسخه جديد مدل  CE-QUAL-W2به منظور کاهش
تغييرات الگوی فصلي دما در پاياب سدکرخه و دستيابي به دمای
هدف  2۷درجه سانتيگراد (مناسب برای تخمگذاری ماهيان) در
ماههای اسفند تا ارديبهشت از گزينه الگوريتم برداشت انتخابي
اتوماتيک استفاده گرديد .برای اين منظور ،مدل مقادير برداشت از هر
آبگير را به گونهای تنظيم مينمايد که ميزان تخطي از دمای هدف
تا حد امکان کاهش يابد .در شکل  ۰سری زماني دمای آب خروجي
مخزن کرخه در سناريوی برداشت از آبگير فوقاني و سناريوی
برداشت انتخابي اتوماتيک ارائه شدهاست .بر اساس مشاهدات،
متوسط تخطي دمای خروجي نسبت به دمای هدف در طي ماههای
اسفند تا ارديبهشت در سناريوی برداشت از آبگير فوقاني  ۸/۱۱درجه

يکي ديگر از موارد مورد بررسي در اين تحقيق ،بررسي تأثير پرورش
ماهي بر حالت تغذيهگرايي مخزن کرخه با توجه به شاخص کروفيلآ
و فسفر است .مطالعات نشان ميدهد غلظت کلروفيلآ در کليه
گزينهها به مقدار کمتر از  ۸ميکروگرم در ليتر محدود ميگردد اما
افزايش فسفر در مخزن نشان از شرايط کيفي مغذی مخزن
( )Chapra 1997است .همانگونه که در قسمتهای پيشين اشاره
گرديد غلظت فسفر عاملي محدود کننده در رشد و نمو جلبکي در
مخزن بزرگي مانند کرخه است ( .)N:P>10با توجه به اين مهم،
کنترل غلظت فسفر ميتواند نقشي تعيين کننده در بهبود شرايط
کيفي مخزن به لحاظ تغذيهگرايي داشته باشد .از طرف ديگر با در
نظر گرفتن اين نکته که ترکيبات مواد غذايي مورد استفاده در مزرعه
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پرورش ماهي در ايجاد شرايط تغذيهگرايي پيکره آبي نقشي اساسي
دارد بنظر ميرسد بکارگيری تکنيکهای مناسب و نيز مديريت صحيح
به منظور محافظت از پيکره آبي ميتواند در بهبود شاخص
تغذيهگرايي مخزن مؤثر واقع گردد .دادههايي در خصوص غلظت
مواد مغذی ورودی ناشي از غذای ماهيان در فعاليتهای پرورش ماهي
در دسترس نبوده و بنابراين در اين تحقيق سه شدت متفاوت شار
مواد مغذی پيشنهاد گرديد .مواد مغذی ورودی ناشي از فعاليت
پرورش ماهي در اين مطالعه به صورت غلظت بار مواد مغذی ورودی
در بازه ورودی به مخزن لحاظ شدهاست.

 -1نتيجهگيری
در اين تحقيق از مدل دو بعدی هيدروديناميک و کيفيت آب کاليبره
و صحتسنجي شده مخزن کرخه به منظور ارزيابي سناريوهای
متعدد بهرهبرداری مخزن در خصوص معيارهای عملکرد زيستي،
تعيين جايگاه زيستي ماهيان رودخانه کرخه (عروسماهي و
گربهماهي) ،بهبود شرايط دمايي پاياب سد کرخه در طي ماههای
اسفند تا ارديبهشت (ماههای تخمگذاری ماهيان رودخانه) و بررسي
تاثير فعاليت پرورش ماهي بر کيفيت آب مخزن بهره گرفته شد و
نتايج آن ارائه گرديد .در نسخه  3/۰2مدل CE-QUAL-W2
قابليتهای جديدی در خصوص بررسي مباحث زيستمحيطي ،کيفيت
آب و اصالح نحوه بهرهبرداری از مخزن در ساختار برداشت انتخابي
به صورت اتوماتيک به منظور بهبود عملکردهای زيستي پاياب سد
(پارامتر دما) گنجانده شدهاست تا به اين ترتيب شرايط زيستي
مناسبتری برای آبزيان پاياب سد فراهم گردد .تعيين جايگاه زيستي
در پيکرههای آبي از ديگر قابليتهای جديد اين مدل ،ميتواند
اطالعات ارزشمندی در خصوص حجم آبي قابل دسترسي مناسب
برای حيات آبزيان بر اساس معيارهای دما و اکسيژن محلول فراهم
نمايد .به اين ترتيب ارزيابي تأثير احداث سد بر جايگاه زيستي آبزيان
برای مديران و برنامهريزان و دوستداران محيطزيست قابل
دسترسي است .همچنين تأثير احداث سد بر عملکردهای زيستي
(دما ،ذرات معلق ،نيترات ،آمونيم ،فسفات و اکسيژن محلول) به
صورت درصدهای فراواني در طي دوره شبيهسازی قابل دسترسي
خواهد بود.

سری زماني غلظت کلروفيلآ در شکل  ۱ارائه شدهاست .به منظور
ترسيم شرايط کيفي مخزن ناشي از افزايش بار فسفر ورودی ،غلظت
کلروفيلآ از روز  ۱۷۷شبيهسازی نمايش داده شدهاست تا تأثير
شرايط اوليه منتفي شده و شرايط هيدرولوژيکي ،آب و هوايي و
غلظت مواد آالينده ورودی ترسيم کننده شرايط کيفي مخزن باشند.
بررسيها در اين تحقيق نشان ميدهد در دورههای کمآبي (روزهای
 2۷۷۷تا  ،)۸۱۷۷افزايش بار مواد مغذی ورودی تأثيری در غلظت
کلروفيلآ ندارد .بهعبارتي کاهش دبي در دورههای کمآبي سبب
کاهش بار مواد مغذی در مقايسه با دوره پرآبي ميگردد که اين مقدار
بار آلودگي برای افزايش رشد و نمو جلبکي کافي نميباشد .عالوه بر
اين ،در دورههای کمآبي امکان ذخيرهسازی حجم کمتری از آب در
مخزن فراهم است و در نتيجه زمان ماند مواد مغذی در مخزن نسبت
به شرايط پرآبي ،محدودتر ميگردد و در نتيجه غلظت کلروفيل ،تغيير
قابل توجهي نخواهد داشت.
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شکل  -8سری زمانی غلظت کلروفيلآ متاثر از افزايش بار آلودگی فسفات
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به منظور بررسي تأثير بهرهبردای از مخزن با ساختار برداشت انتخابي
 سناريوهايي مختلف بهرهبردای از،و نيز بهبود شرايط کيفي پاياب سد
 به.مخزن تعريف و شاخصهای کيفي متعدد مورد مطالعه قرار گرفتند
 از شاخص تجميع يافته،منظور تجميع اثرات پارامترهای کيفي متعدد
Swamee and Tyagi (2000) کيفيت آب معرفي شده توسط
 با توجه به مباحث استفاده بهينه از منابع آبي و فراهم.استفاده گرديد
 در اين مطالعه تأثير،نمودن امکان استفاده مجدد از اين منابع باارزش
فعاليت پرورش ماهي بر کيفيت منابع آب مخزن کرخه نيز مورد
 غلظت اين پارامتر در، با توجه به معيار کلروفيلآ.بررسي قرار گرفت
اثر افزايش بار مواد مغذی منتج از غذای ماهيان و فضوالت آنان
تأثير قابل توجهي نخواهد يافت اما غلظت فسفر به عنوان يکي از
 افزايش قابل توجهي خواهد،شاخصهای تغذيهگرايي در اين مخزن
.يافت به گونهای که شرايط کيفي مخزن حالت مغذی خواهد يافت
مطالعات و بررسيها نشان ميدهد کنترل مقدار بار فسفر ورودی به
پيکرهآبي از طريق کنترل مواد غذايي مورد استفاده توسط ماهيان و
 ميتواند نقش مؤثری در،نيز بار آلودگي ورودی از سطح حوضه آبريز
.بهبود شاخصهای تغذيهگرايي در مخزن کرخه داشته باشد
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