
 

 1 

 

براساس دما و  یانزیستگاه ماه بر حجم شرایط هیدرولوژیکیتأثیر بررسی 

 CE-QUAL-W2ساز شبیه توسط در مخزناکسیژن محلول 
 

 2پریساسادات آشفتهو  *1محبوبه خورسندی

 m.khorsandi@stu.qom.ac.ir های هیدرولیکی دانشگاه قم، قم، ایران،دانشجوی کارشناسی ارشد آب و سازه -1

 ps.ashofteh@qom.ac.irقم، ایران،  ،یار گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه قماستاد -2

*(m.khorsandi@stu.qom.ac.ir) 

 

 

 چکیده
آبی -عنوان یکی از منابع مهم آب سطحی متأثر از شرایط تغییر اقلیم است. هر تغییری در هیدرولوژی و اقیلمبهمخازن 

زیستگاه گذارد. محیطی از جمله زیستگاه ماهیان تأثیر میشده، بر مسائل زیستو کیفیت آب ذخیره بر تأثیر بر مقدارعالوه

دارای اهمیت است. در این هم محیطی، در امنیت غذایی و معیشت زیستعنوان یک مسأله بر اهمیت آن بهماهیان عالوه

سناریوهای ارهای دما و اکسیژن محلول، تحت معیآبی براساس و گرم آبیخنکپژوهش حجم زیستگاه ماهیان سردآبی، 

شود. نتایج نشان انجام می CE-QUAL-W2سازی کیفی مخزن توسط مدل شبیه شود.بررسی می ،جریان ورودیمختلف 

آبی و کاهش حجم زیستگاه ماهیان سردآبی را دهند که افزایش جریان ورودی، افزایش حجم زیستگاه ماهیان گرممی

 دنبال دارد.به

 

 ، تغییرات هیدرولوژیکی CE-QUAL-W2مدلزیستگاه ماهی،  کلیدی: هایواژه

 

 مقدمه -1
و  بالیتعداد و شدت س شیافزاافزایش تبخیر و تعرق، دما،  شیبارش، افزا یشده در الگوهاهمشاهد بلندمدت راتییتغ

 یکیدرولوژیه راتییاز تغ یبرخ ،آب ی، کاهش رواناب، افزایش تقاضاو کاهش پوشش برف خی، ذوب گسترده یسالخشک

 است یکیدرولوژیهعنوان یکی از منابع آب سطحی متأثر از این تغییرات مخازن به است. یجهان اقلیم رییمستند مرتبط با تغ

. [5] آب هستند نیمأشده در تینیبشیپ یزمان راتییمقابله با تغ یبرا یمهم های احداثیسازهمخازن . [4]، [3]، [2]، [1]

وجود ماهیان مختلف در مخازن، باعث تنوع  .[6] هستند یارودخانه انیماه یبرا یگاه فصلآب، پناه رهیذخ بروهعالمخازن 

گیری و پروش ماهی ، از طریق ماهیشتیغذا و مع تیدر امنتوانند نقش مهمی . بنابراین مخازن می[6]شود میگیری ماهی

 یهامجموعه و شودموجود در مخزن  مقدار و کیفیت آبتغییرات ر به د منجنتوانیم یکیدرولوژیه راتییتغداشته باشند. 

 یمرگ ماه باعثتواند می، (DO) 1اکسیژن محلولو  مقدار آبکاهش  عنوان مثالبه. دستخوش تغییرات کند راآن  یکیولوژیب

وری که دمای خارج از محدوده طنیز پارامتر مهمی است که بر رشد و فعالیت ماهیان اثرگذار است، بهدما  چنینهم .[6] شود

هیدرولوژی بر  تأثیرات تغییر اقلیم و یرامونپ یتیقاحقت. شودقابل تحمل ماهیان، منجر به کاهش جمعیت و زوال آنها می

 اشاره شده است.تفکیک بهاز آنها  ید که در ادامه به برخنوجود دارها کیفیت آب و زیستگاه ماهی
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متأثر از  یط( تحت شرایرانا-یشرق یجان)آذربا یدوغموشدر مخزن سد آ TDSه انتقال غلظت و نحو ییراتآب، تغ یفیتک

آزادی و توسط ( 1291-2333) یهساله پا 11 ی( و بازه زمان2322-2302) یماقل ییرساله تغ 11 یدر بازه زمان یمیاقل ییراتتغ

 یمخزن واسنج یاده و مدل را برااستف CE-QUAL-W2مخزن از مدل  یفیک سازییهمنظور شببه. شد یبررسهمکاران 

 یهپا یطنسبت به شرا گرادیدرجه سانت 0/1 یانگینطور مهوا به یدما یماقل ییرتغ یطنمودند که در شرا ینیبیشپ یشانکردند. ا

 ن،یچن. همیابد یشافزا گرادیدرجه سانت 21/1و  22/1 یبترتبه یانگینطور مو دما در سطح آب و کف مخزن به یافته یشافزا

 تریشدرصد( ب 0/1گرم بر متر مکعب ) 5/11 یهپا یطنسبت به شرا یآت یطموجود در سطح آب در شرا TDSغلظت  یانگینم

در  یهپا یطنسبت به شرا یماقل ییرتغ یطدر شرا ینهو کم یشینهب یهاتفاوت در مقدار و زمان رخداد غلظت یج،. نتاشدخواهد 

 دوره از سال هر برای اقلیم تغییر و پایه یطموجود در سطح آب در هر دو شرا TDSغلظت  ینچندادند. هم مخزن را نشان

 .[7] رسید خود اوج به زمستان و پاییز فصول در سازی،شبیه

مقابله با  یبرا یسازگار یهاسیاستمخزن و  انیماه ستگاهیز یبارش بر رو رییدما و تغ شیشده افزاینیبشیاثرات پ

آب  ی. اثرات گرم شدن آب و هوا بر مخازن ممکن است شامل دماشد بررسی یراندا و همکارانمتوسط شده ینیبشیاثرات پ

، قطع 2 آبماند یهاچرخه ریی، تغزییتواند منجر به کاهش سطح آب در تابستان و پایباشد که م یدرولوژیه راتییو تغ ترشیب

در  یکل رییو تغ هوازییبشرایط ، گراییتغذیه، بندیهالی شی، افزادستپایینرودخانه باالدست و  یهاستگاهیارتباط از ز

 بود یدگاهی، دبود ازیمورد ن راتییتغ نیبا ا یسازگار یشود. آنچه براها یمهرگان و ماهی، باهانیشامل گ کیوتیب یهامجموعه

منظور،  نیا ی. برادتمرکز داشته باش خاص یاگونه 0بیحفظ ترکبر که اینتا بود بوم زیست کارآمدیبر حفظ متمرکز که 

 .[6] بودها مشخص شده بخش تیری، نظارت و مدیزیرشده در برنامهیمختلف سازمانده کارهایراه

به بررسی تغییرات هیدرولوژیکی  پژوهشاین ، در براساس کیفیت و مقدار آبها با توجه به لزوم بررسی زیستگاه ماهی

در مخزن به کمک اکسیژن محلول و دما براساس معیارهای یستگاه ماهیان بر حجم زعنوان یکی از پیامدهای تغییر اقلیم به

پرورش بر تأمین آب کشاورزی برای عالوهکه مخزن آیدوغموش . پرداخته خواهد شد  CE-QUAL-W2 کیفی سازمدل شبیه

 انتخاب شد.عنوان مورد مطالعاتی به، کار گرفته شده استنیز بهماهی 

 

 هامواد و روش -2

 رد مطالعاتیمو -2-1

 غربی جنوب کیلومتری 03 و تبریز شرقی جنوب کیلومتری 113 در شرقی آذربایجان استان درمخزن آیدغموش 

آبریز  حوضههای رودخانه قزل اوزن در از سرشاخهکه آیدوغوش بر روی رودخانه  واقع شده است. این مخزن میانه شهرستان

بوده  توسعه و بهبود کشاورزیشرب، برداری رسید. اهداف ساخت سد، رهبه به 1090هست، احداث شد و در سال  دریای خزر

 شود.کار گرفته میمنظور پروش ماهی بهمخزن آیدوغموش بهچنین هم است.

 

   CE-QUAL-W2مدل -2-2

 مدلاستفاده شده است.  CE-QUAL-W2  [9]هیدرودینامیکی و کیفیدوبعدی ساز شبیه در این پژوهش از مدل

CE-QUAL-W2 بندیالیهکیفیت آب و  از جمله مخازن را دارد. یآب یهابومزیست رفتار ینیبپیش در خوبی یتقابل 

 گردید واسنجی و سازیشبیه الیه 09 و بخش 92 در یبترتبه عمقی و طولی راستای در آیدوغموش سد مخزن برایحرارتی 

 ارائه شده بود. [10]و  [7]و همکاران  یتوسط آزاد یناز ا یشکه پ
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سه شرایط مختلف درنظر ، درصد حجم زیستگاه ماهیانبررسی تغییر شرایط هیدرولوژیکی بر اکسیژن محلول، دما و برای 

عنوان تغییر شرایط هیدرولوژیکی ی بهدرصد 23 و کاهش و افزایش ط پایهیعنوان شرابه 1221 جریان ورودی سالگرفته شد. 

 یدرصد جریان خروجی سناریو 23و  2 ی، جریان ورودی پایه سناریو1 ییودرصد کاهش جریان ورودی سنار 23. انتخاب شد

 دهد.همراه جریان خروجی از مخزن نشان میرا به 0تا  1سناریوهای  1شکل  گذاری شدند.نام 0
 

 
 جریان ورودی و خروجی  -1شکل 

 

خزن در دو ماه آگوست و سپتامبر صفر است؛ و جریان شود، جریان ورودی به ممشاهده می 1طور که در شکل همان

طور در مخزن به ، حجم زیستگاه ماهیانچنینهمهای ژانویه تا مارچ، نوامبر و دسامبر صفر است. خروجی از مخزن در ماه

خاص از ای شود. برای هر نوع یا گونهبررسی می، 2آبیو گرم آبیخنکیا  5ماهیان آب خنک، 1سه نوع سردآبی عمومی در

 ،شود. در واقع دمای مدل باید از دمای پاییندرنظر گرفته  DO باال و محدودیتدمای دمای پایین و  معیارسه ها، باید ماهی

دمایی و  هایمحدویت 1. جدول باشد DOتر از محدودیت و اکسیژن محلول باید بیش تر باشدکم ،تر و از دمای باالبیش

 .دهدشده برای این مطالعه را نشان میاکسیژن محلول درنظرگرفته

 

 [11] انیماه یمحلول برا ژنیو اکس ییگرما یارهایمع -1جدول 

 بندیدسته
( ◦c) دمای پایینِ

 محدودیت رشد خوب

( ◦c) یدمای باال

 محدودیت رشد خوب

اکسیژن محلول 

(mg/l) 

 5 5,19 2 سردآبی

 5 2,29 0,12 آبیخنک

 0 0,02 1,12 آبیگرم

 

شوند. در مورد مخزن آیدوغموش برای بندی میماهیان در سه گروه دستهشود، مشاهده می 1 جدولطور که در همان

 د.توان مثال زرا می 1آبی کپور، آمور و سرگندهکمانی( و برای ماهیان گرمدار و رنگینآال )خالماهیان سردآبی قزل
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 نتایج و بحث -3
آبی و گرم آبیخنکبندی عمومی سردآبی، دراین بخش نتایج حاصل از محاسبه حجم زیستگاه ماهیان در سه دسته

مخزن زیستگاه  درصدی از حجمِ 2 شکل شود.بررسی و تحلیل می ،های دمایی و اکسیژن محلولبراساس معیارهای محدودیت

 دهد.را نشان می آبی)پ( ماهیان گرم آبیخنکی )ب( ماهیان قابل قبول برای )الف( ماهیان سردآب

 

 )الف(
 

 

 
 

 
 )ب(

 
 )پ(

 
 آبی)پ( ماهیان گرم  آبیخنکدرصدی از حجم مخزن زیستگاه قابل قبول برای )الف( ماهیان سردآبی )ب( ماهیان  -2 شکل
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تا  1 یطور متوسط از سناریوبه آبیخنک حجم زیستگاه ماهیان سردآبی وشود، مشاهده می 2طور که در شکل همان

 1 یآبی از سناریوآبی شرایط برعکس است؛ یعنی حجم زیستگاه ماهیان گرمو برای ماهیان گرم دروند کاهشی دارن 0 یسناریو

 یاریوترتیب در سنروز به 105و  120، 19عنوان مثال حجم زیستگاه ماهیان سردآبی در بهروند افزایشی دارد.  0 یتا سناریو

در هر سه سناریو شرایط مخزن برای زیستگاه ماهیان سردآبی نسبت به دو گروه دیگر  چنینهمبرابر با صفر است.  0و  2، 1

 آبیخنکبرای ماهیان سردآبی، که میانگین درصد حجم مخزن مناسب زیستگاه ماهیان در سه سناریو طوریبه، تر استمناسب

 است. 22/5و  15/2، 22/13ترتیب آبی بهو گرم

 

 گیرینتیجه -4

 
ها براساس بندی عمومی از ماهیدر این پژوهش تأثیر تغییرات جریان ورودی به مخزن بر حجم زیستگاه سه دسته

  CE-QUAL-W2هیدرودینامیکی-ساز کیفیهای دمایی و محدودیت اکسیژن محلول توسط مدل شبیهمعیارهای محدودیت

تغییرات جریان ورودی به مخزن تأثیر مستقیم بر زیستگاه ماهیان درون آن د که ندهمیان مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نش

آبی افزایش کاهش و برای ماهیان گرم آبیخنکطوری که با افزایش جریان ورودی، حجم زیستگاه ماهیان سردآبی و دارد. به

برای روزهایی که حجم  آال باشد.ماهی سردآبی قزلتواند جایگاه مناسبی برای پروش یابد. بنابراین مخزن آیدوغموش میمی

منظور افزایش اکسیژن محلول و یابد، باید رویکردهای مدیریتی مثل هوادهی بهزیستگاه این دسته از ماهیان به صفر کاهش می

 کار گرفته شود.برداری از مخزن برای بهبود شرایط دمایی داخل مخزن، بههای بهرهتغییر سیاست
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Abstract 
Reservoirs, as one of the important sources of surface water, are affected by climate 

change conditions. Any change in hydrology and hydro-climate, in addition to affecting the 

amount and quality of stored water, also affects environmental issues, including fish 

habitat. In addition to its importance as an environmental issue, fish habitat is important in 

food security and livelihood. This study investigates the habitat volume of cold-water, 

cool-water, and warm-water fish based on temperature and dissolved oxygen criteria under 

different inflow scenarios. The CE-QUAL-W2 model performs qualitative reservoir 

simulation. The results show that increasing the inflow leads to increasing the warm-water 

fish habitat volume and decreasing the cold-water fish habitat volume. 
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