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ابتدا مخزن با  ،مخزن سد دزحرارتی بندی اليهبر  افزايش دمای هواسناريوهای اثر در اين پژوهش به منظور بررسی 

ی که هر کدام شامل افزايش سناريودو سازی گرديد و سپس با اعمال شبیه CE-QUAL-W2های مدل استفاده از قابلیت

رخ حرارتی مخزن سد دز مین بر آنهااقدام به بررسی اثر  بوده است،دما، کاهش سرعت باد و کاهش آورد رودخانه باالدست 

د نمخزن خواهو میانی  فوقانی یاليهی ثیر را بر روبیشترين تأ اين سناريوها نتايج حاصله آشکار ساخت که .است هگرديد
 موجبيط در بلند مدت شرا اين اعمالهمچنین  ناچیز خواهد بود. تقريباً بر اليه تحتانی هاکه اثر آنطوریداشت، به 

  .گرددمیدر پشت سد ذخیره شده هر چه بیشتر تراز سطح آب کاهش 

 خشکسالی، CE-QUAL-W2بندی حرارتی، اليه مخزن سد دز،واژگان کلیدی: 
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 مقدمه  -1
ترين نیازهای زندگی بشر تأمین آب است. لیکن نقشی که مخازن سدها در زندگی امروزه بشر مهم ترين و البتهيکی از ابتدايی

تأمین نیاز کمّی بشر به آب است. بدين مفهوم که در کنار اهدافی چون تأمین برق، نگاه جديدی از نمايند بسیار فراتر ايفا می

-(. آب درحال جريان در رودخانه1331)روستايی و همکاران،  باشددر نگرش به يک مخزن سد، مقوله کیفیت آب ارائه شده می

های سطحی متأثر از فرايندهايی مثل هواگیری، اختالط و ... از کیفیت يکنواختی برخوردار است. ولی ذخیره آبها و ساير روان

زمان ماند  باوماً در يک مخزن ای که عمگترين پديدهرسازی آب باعث پديدار شدن اثرات متفاوتی در کیفیت آن خواهد شد. بز

تغییرات فصلی کیفیت  يکی از عواملبندی حرارتی است. اين پديده نمايد اليهمتر رخ می 12روز و عمق بیشتر از  22بیش از 

-(. اليه1331)سلطانی و علوی مقدم،  داشته باشدممکن است تأثیر نامطلوبی بر کیفیت آب خروجی مخازن  آب مخازن بوده و

هايی از جرم سیال است که در اثر اختالف در چگالی، دما، مواد محلول و يا مواد معلق حقیقت به معنی ايجاد اليه بندی در

-آيد. از آنجايی که دما، در سرعت بخشیدن به واکنش و غلظت و روند تغییرات مواد تأثیر مستقیم دارد. شناخت اليهبوجود می

(. از طرفی برخی از دانشندان 1331رخوردار است )احمدزاده و همکاران، بندی حرارتی در هر مخزن از اهمیت خاصی ب

ترين پیامد اين تغییر وقوع معتقدند به لحاظ هواشناسی بشر در حال تجربه دوران جديدی از گرم شدن کره زمین است. مهم

ديگر افزايش حاللیت اکسیژن در  (. از طرفی1312باشد )صفائی قهنويه و همکاران، های توام با اين افزايش دما میخشکسالی

آب با افزايش دما نسبت عکس دارد و بدين ترتیب با افزايش دمای آب میزان اکسیژن محلول در آن کاهش يافته همچنین 

يابد که اين مسئله نیز مجدداً باعث کاهش میزان اکسیژن محلول خواهد شد سرعت تنفس و رشد میکروبی افزايش می

 (. 1332)منتظری و فهمی، 

مخزن سد دز استفاده  هیدرودينامیک و کیفیت آب سازیبرای مدل CE-QUAL-W2 در اين پژوهش از قابلیت های مدل    

عمقی هیدرودينامیک و کیفیت آب است، که تغییرات عرضی در مدل ثابت در  -شده است. اين مدل يک مدل دو بعدی طولی

باشد. ها، مخازن، خورها و ترکیب آنها میها، درياچهسازی رودخانهمدل نظر گرفته شده است. مدل مذکور قابل استفاده برای

سازی کیفیت آب مرکز توسط گروه مدل 1131اولین نسخه از اين مدل که بر پايه زبان فورترن نوشته شده است در سال 

مخزن  1331فق در سال (. ذاکر مشWells ،2211و  Coleهای بخش مهندسی ارتش آمريکا ارائه شده است )آزمايش آبراهه

در سازی نموده و دريافت به علت وزش بادهای شديد شبیه CE-QUAL-W2اده از قابلت های مدل تفسد سفید رو را با اس

براون  2211پیش از اين در سال  .(1331)ذاکرمشفق،  خواهد داشتمخزن مذکور همواره در حالت اختالط کامل قرار منطقه، 

يابی به معیاری برای دمای آب در خور ياکودينا در ايالت و همکاران اقدام به بررسی اثر تغییرات اقلیمی بر دمای آب و دست

يز گراد در حوزه آبردرجه سانتی 3به میزان  2211تا  2212های ها انتظار داشتند دمای هوا در سالارگان امريکا نمودند. آن

ها دريافتند گرادی دمای آب آن حوزه گردد. آندرجه سانتی 1.1تا  2.1ياکوينا افزايش يابد تا اين افزايش منجر به افزايش 

(. 2211و همکاران،  Brownکمترين تغییرات در دمای آب در تابستان و بیشترين تغییرات در زمستان و بهار رخ خواهد داد. )

 نشان دادندنموده و  CE-QUAL-W2اقدام به شبیه سازی مخزن سد کرخه با مدل  1311 خدادای و ذاکر مشفق نیز درسال

(. 1311بندی حرارتی در تمام فصل سال بجز زمستان در مخزن مذکور به وقوع خواهد پیوست )خدادای و ذاکر مشفق، اليه

نموده و  CE-QUAL-W2از مدل اقدام به شبیه سازی مخزن سد دز با استفاده  1311خرم ابادی و ذاکر مشفق در سال 

در مخزن اين سد به وقوع حرارتی در بقیه فصول سال بخصوص تابستان  بندیاختالط کامل در فصل زمستان و اليهدريافتند 

   .(1311 ،آبادی و ذاکرمشفقپیوندد )خرممی
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شهر دزفول قرار گرفته است. مساحت حوزه آبريز  کیلومتری شمال شرقی 22مخزن سد دز در استان خوزستان و در      

میلیون  3331متر از سطح دريا  322حجم کلی آب مخزن سد در تراز باشد. کیلومتر مربع می 11132 منتهی به سد دز بالغ بر

ومی مشخصات عم (.1331 ،باشد )مددی و نجمیمیلیون متر مکعب می 2132ثر آب از نظر تولید متر مکعب بوده و ذخیره مو

 ( قابل مشاهده است.1)ول دسد دز در ج

 
 برداری سد و نیروگاه دز()پرتال رسمی شرکت تولید و بهره دز مشخصات عمومی سد ( 1جدول )

 بتنی دو قوسی جدار نازک نوع سد

 متر 223 ارتفاع سد 

 متر 321 ارتفاع تاج سد از سطح دريا

 متر 121 ارتفاع پی سد از سطح دريا

  متر از سطح دريا 322 سطح درياچه حداکثر ارتفاع

 متراز سطح دريا 212 حداقل ارتفاع سطح آب موثر در تولید

 متر از سطح دريا 322 حداکثر ارتفاع سطح قابل مهار

 کیلومتر 12 طول درياچه

   میلیارد متر مکعب 3.3 حجم درياچه در حداکثر ارتفاع

  کیلومتر مربع 222222 حوزه آبگیری رودخانه دز

  کیلومتر مربع 11222 حوزه آبگیری سد

 هکتار 122222 خور سد ) اراضی پايین دست (اراضی آب

 

 سازی نیمرخ حرارتی مخزن سد دزمدل-3
ايجاد و کالیبره  1/1/32تا   11/3/31روزه از مورخ  113ی يک دوره مدل برا ،نا بر اطالعات در درسترسدر اين پژوهش ب      

های نرم افزار اکسل  برداشت و گیری از قابلیتنقشه سه بعدی مخزن سد و با بهره فايلاز مخزن سه هنداطالعات است.  شده

دمای هوا، دمای نقطه شبنم، جهت و سرعت باد و ضريب ابرناکی از شرايط مرزی ورودی شامل . است هبه مدل معرفی شد

و برای دمای آب ورودی نیز از رت روزانه دريافت و مورد استفاده قرار گرفته دزفول به صو آباد صفی ايستگاه هواشناسی

خروجی مخزن  سهزنگ استفاده شده است. شرايط مرزی خروجی نیز که شامل دبی خروجی از هر يک از اطالعات ايستگاه تله

. برای کالیبراسیون دما است گرديدهباشد به صورت جداگانه از سازمان آب و برق خوزستان دريافت و به مدل معرفی سد دز می

 شده استتحقیقات آب وابسته به وزارت نیرو استفاده  موسسههای دما در عمق مخزن استخراج شده توسط نیز از برداشت

 .( قابل مشاهده است1نتايح کالیبراسیون سطح آب و بسیمتری مخزن در شکل ) .(1332 ،موسسه تحقیقات آب)
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 مخزن سد دزهندسه راسون تراز سطح آب و ب(کالی1شکل )

 
های دما در عمق واقعی مقايسه شده تا از کالیبراسیون درست نیز نیمرخ حرارتی تولید شده توسط مدل با برداشت 2در شکل 

 مدل اطمینان حاصل گردد.

 
 رخ حرارتی مشاهداتی و خروجی مدل( مقایسه نیم2)شکل 

 
 نیمرخ دمایی مخزن  افزایش دمای هوا بربررسی تأثیر  -1

سازی شرايط مورد شرايط نیمرخ حرارتی مخزن و به منظور شبیه بر افزايش دمای هوادر اين پژوهش برای بررسی تأثیر      

سرعت باد نیز  بندیبه جهت تشديد اليه % افزايش داده شده12، دمای هوا و تعريف شده است. در سناريوی اولنظر دو سناري

 ،ها کاهش خواهد يافتدخانهآن خشکسالی آورد رو تبعايش دمای هوا و به افزاز آنجايی که در شرايط و  % کاهش داده شده12

ی ديگری که افزايش دمای بر آن تأثیر تر گردد. مولفهتا شرايط به واقعیت نزديک % کاهش داده شده12دبی آب ورودی نیز 

دست آوردن دمای آب ورودی جديد رابطه بین دمای هوا و دمای ار خواهد بود دمای آب ورودی به مخزن است. به منظور بگذ

 .حاصل گرديده است 1آب ورودی به مخزن در شرايط کنونی را بررسی و رابطه شماره 

T(water)=0.4345T(air)+5.4687                                                                                                       (1 )  

  باشد.می ی روزانهدمای هوامیانگین  T(air)دمای آب ورودی به مخزن و  T(water)که در اين رابطه 

د بررسی قرار ورمثیرات اين تغییرات با شرايط پايه مدل و تأ يافتهبرابر افزايش  به دودر سناريوی دوم تمام موارد فوق      

 حالت پايه مدل به نمايش در آمده است. با موصوف( تأثیر تغییرات اعمال شده در دو سناريو 3در شکل )گرفته است. 
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 رخ حرارتی حالت پایه مدل و سناریوهامی( مقایسه ن3)شکل 

 
 است آب مخزن داشته و میانی های مذکور بیشترين تأثیر را بر اليه فوقانیسناريو شودمشاهده می 3همانطور که در شکل     

اهمیت اينکه از آنجايی که اين  نکته حائز رخ حرارتی مدل تقريباً به صفر رسیده است.میبر ن يوهاسنارتحتانی تأثیر  اليهدر و 

فقط توانايی بررسی و بیان اثرات کوتاه مدت استفاده  فوقشکل  ،تاه مدت صورت گرفته استسازی صرفاً برای يک دوره کومدل

تراز آب  تدريجه بها لیکن با ادامه روند سناريو  (.2211و همکاران،  He)بندی حرارتی دارد از سناريوهای فوق الذکر را بر اليه

نطقه خصوصاً در بخش مکه اين موضوع ضرورت تغییر الگوی مصرف منابع آب در  .ذخیره شده در پشت سد افت خواهد کرد

طور که در سازد. همچنین همانتر آشکار میچه بیشباشد را هرهای اصلی مصرف کننده آب میکشاورزی که يکی از بخش

محیطی بعات زيسته که ترارتی در مخزن شدبندی حباعث شديدتر شدن اليه سناريوهای مذکور است  قابل مشاهده 3شکل 

 جای بررسی بیشتر دارد. ،آن

 

 گیرینتیجه -2

مخزن همچنان  نیز افزايش دما اعمال شرايط . بااستواقع شده  شوراز آنجايی که مخزن سد دز در منطقه گرمسیری ک     

نیاز به  ن با ادامه اين روندلیک ،ماندبندی طوالنی در تابستان و يک دوره اختالط زمستانی باقی میجزو مخازن با يک دوره اليه

کاهش حجم  شاهد ،علی در شرايط خشکسالیفبرداشت زيرا با ادامه روند  .شودتغییر الگوی مصرف آب به شدت احساس می

 کاهش تولید انرژی الکتريکی خواهیم بود. زن و همچنینبع آن کاهش تراز آب در مختآب ذخیره شده پشت سد و به 

 

 تشکر و قدردانی
 . نماينددادن اطالعات پايه تقدير میموسسه تحقیقات آب وزارت نیرو بابت در اختیار قرار از همکاری نگارندگان 

 

 

 منابع مورد استفاده
تحقیقزات آب وابسزته بزه وزارت نیزرو، بخزش       موسسزه  گیری جريان غلیظ در مخززن سزد دز.  . اندازه1332نژاد، ا. الدين، ر.، رمضانتاج .1

 مطالعات میدانی و محیط زيست.

بنزدی حرارتزی و کیفیزت آب مخززن سزد کرخزه، کنفزرانس عمزران، معمزاری و          سازی دو بعدی اليهخدادادی. ن.، ذاکرمشفق. م، مدل .2

 1311شهرسازی کشورهای جهان اسالم، تبريز 
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Investigating the effect of increasing air temperature on 

thermal stratification in Dez dam reservoir 

 

Abstract 

In this research in order to study about effects of of increasing air temperature scenarios 

in thermal stratification of Dez dam reservoirs first we use CE-QUAL-W2 for modeling 

the reservoir and after that applied two scenarios that each of them contains incrising air 

temperature, reducing wind speed and lowering upstream revier. We try to check effect 

of temperature increase on heat profile of Dez reservoir. The results showed these 

scenarios will have effect on epilimnin and termocline of the heat profile. so that their 

effect on hypolimnion is almost negligible. Also, applying these conditions in the long 

run will reduce the water level of the reservoir.  
 

Keywords: Dez dam reservoir; Thermal stratification;CE-QUAL-W2; Drought.  
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