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ارزيابی ساليانه ضريب نرخ بازهوادهی رودخانه کارون (بازهی ايستگاه مالثانی تا کوت امير)
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بنفشه عبداللهی ،3کيومرث ابراهيمی ،*2شهاب عراقی نژاد 1و عبدالمجيد لياقت

 .1دانشجوی دکتری ،گروه مهندسی آبیاری و آبادانی ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج
 .2استاد ،گروه مهندسی آبیاری و آبادانی ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج
 .3دانشیار ،گروه مهندسی آبیاری و آبادانی ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج
 .4استاد ،گروه مهندسی آبیاری و آبادانی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج
(تاریخ دریافت -1391 /9 /5 :تاریخ بازنگری -1391 /11 /3 :تاریخ تصویب)1391 /11 /7 :

چکيده
یکی از مهم ترین پارامترهای مدیریت کیفی منابع آب سطحی میزان اکسیژن محلول آن میباشد .ضریب نرخ بازهوادهی
توصیفکننده جذب فیزیکی اکسیژن از اتمسفر به داخل آب است .مقادیر اکسیژن محلول در مدلسازی کیفی حساسیت
زیادی حتی به تغییرات کم ضریب نرخ بازهوادهی داشته و برآورد صحیح آن بسیار مهم است .هدف اصلی مقاله حاضر
انتخاب بهترین روابط برآورد ضریب نرخ بازهوادهی از بین  29رابطه پرکاربرد پیشنهادی بر اساس مدلسازی اکسیژن
محلول برای رودخانه کارون در فصول مختلف میباشد .بدین منظور  91کیلومتر از رودخانه کارون و از ایستگاه مالثانی تا
کوت امیر انتخاب شد .از دادههای ماهانه کمی و کیفی این رودخانه در سالهای آبی  1339-99و  1399-91و مدل
 Qual2Kw5.1استفاده شد .نتایج نشان میدهد که رابطه  THدر فصل پائیز ،رابطه  LAدر فصول زمستان و بهار و رابطه
 JHدر فصل تابستان با RMSEهایی به ترتیب برابر با  9/29 ،9/43 ،9/35و  9/29و MBEهایی به ترتیب برابر با ،1/73
 -2/47 ،9/43و  -9/17بین اکسیژن محلول شبیهسازی شده و مشاهدهای در هر فصل دارای بهترین برآورد از ضریب نرخ
بازهوادهی بوده و مقادیر ضریب نرخ بازهوادهی این رودخانه در فصول ذکر شده به ترتیب برابر  9/33 ،9/23 ،9/12و
 1/59یک بر روز میباشد.
واژه های کليدی :اکسیژن محلول ،ضریب

مقدمه

نرخ بازهوادهی ،کارونQual2Kw5.1،

3

غلظت اکسیژن محلول رودخانه ،یکی از معیارهای اصلی در
تعیین کیفیت آب رودخانه است ( Meftah-Halghi and
 .)Mesgaran-Karimi, 2008مدلهای کیفیت آب برای برآورد
غلظت اکسیژن محلول در آب چندین دهه است که مورد
استفاده قرار میگیرند و یکی از مهمترین تصمیمگیریها هنگام
استفاده از این مدلها آگاهی از بهترین مقدار ضریب نرخ -
بازهوادهی است .این ضریب توصیفکننده جذب فیزیکی
اکسیژن از اتمسفر به داخل آب است ( Palumbo and Brown,
 .)2013مقادیر اکسیژن محلول در مدلسازی کیفی ،حساسیت
زیادی به تغییرات کم ضریب نرخ بازهوادهی از خود نشان
میدهد ( .)Jain and Jha, 2005بنابراین برآورد صحیح ضریب
نرخ بازهوادهی بسیار ضروری است .همچنین ارزیابی ضریب نرخ
بازهوادهی جریان برای محاسبه ظرفیت خودپاالیی استفاده

* نویسنده مسئولEbrahimiK@ut.ac.ir :

میشود ( .)Hoseini, 2007اگر ضریب نرخ بازهوادهی مورد
استفاده در مدلها از مقدار واقعی آن در جریان کمتر باشد
مدل ،بار آلودگی مجاز ورودی به جریان را کمتر از توان آن
برآورد میکند که این منجر به صرف هزینههای گزاف برای
تصفیه خواهد بود ( .)John et al, 1984در مقابل اگر ضریب نرخ
بازهوادهی استفاده شده در مدل ،بزرگتر از ضریب واقعی
جریان باشد مدل بار آلودگی تخصیص یافته به جریان را بیشتر
از توان آن برآورد میکند و منجر به نقض استانداردهای کیفیت
آب و به بار آمدن مشکالت زیستمحیطی خواهد شد
(.)Kilpatrick et al, 1989
روشهای اندازهگیری بازهوادهی عبارتند از تعادل اکسیژن
محلول ،اکسیژنزدایی ،سنجش بهرهوری ،تعادل توزیعی ،ردیاب
گازی و استفاده از معادالت پیشبینی ( Zison, 1978; Grant
.)and Skavroneck, 1980 and Holley and Yotsukura, 1984
روش تعادل اکسیژن محلول به علت پتانسیل خطای باال ،روش
اکسیژن زدایی به علت محدودیت استفاده تنها در آبهای
شفاف و تمیز ،روش سنجش بهرهوری به علت خطای باالی
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ناشی از محاسبه هوادهی به صورت غیرمستقیم و روش تعادل
توزیعی به علت تناقض در جوابها قابل اطمینان نبودند
( Holley and Yotsukura, 1984; Ghaly and Kok, 1988 and
 .)Zison, 1978تا این که در سال  1915روش اندازهگیری
مستقیم ضریب نرخ بازهوادهی توسعه داده شد که به موجب آن
ردیاب رادیواکتیو گازی ،گاز را به داخل جریان تزریق میکرد
( .)Kilpatrick et al, 1989روشهای ردیابی میتوانند بسیار
دقیق و قابل اعتماد باشند اما به علت مشکالت اجرایی و نیز
هزینه باال ،افراد به استفاده از معادالت پیشبینی روی آوردند
( .)Grant and Skavroneck, 1980بنابراین تعداد زیادی رابطهی
تجربی به منظور برآورد ضریب نرخ باز هوادهی با استفاده از
متغیرهای هیدرولیکی جریان مانند سرعت متوسط ،میانگین
عمق جریان ،سرعت برشی جریان ،عدد فرود ،دبی جریان و
شیب انرژی کانال پیشنهاد شدهاست (.)Kalburgi et al, 2015
) Mohammadi-Ghaleni et al (a2015ضریب نرخ باز-
هوادهی رودخانه سفیدرود را مورد ارزیابی قرار دادند .هدف آن-
ها از این مطالعه ،بررسی  29رابطه پرکاربرد پیشنهادی در
برآورد ضریب نرخ بازهوادهی رودخانهها در قالب مطالعه موردی
سفیدرود بود .نتایج تحقیق ایشان نشان داد رابطه  PPدارای
بیشترین دقت میباشد .همچنین Mohammadi-Ghaleni et al
) (2015bمیزان تأثیرپذیری اکسیژن محلول را به عنوان شاخص
توان خودپاالیی رودخانه از سه ضریب بازهوادهی ،پخش طولی و
زوال مورد بررسی قرار دادند .ایشان از تکنیکهای دادهبرداری
میدانی از یک رودخانه و یک کانال بتنی به عنوان مدل فیزیکی
و همچنین کاربرد تکنیکهای عددی و مقایسه نتایج با کاربست
مدل کیفی  Qual2Kwاستفاده کردند .نتایج تحقیق ایشان نشان
داد رابطههای  BL ،PPو  ODبهترین روابط در تخمین ضریب
نرخ بازهوادهی رودخانه سفیدرود از بین روابط مورد مطالعه
میباشند .همچنین نتایج آنالیز حساسیت ایشان نشان داد،
اکسیژن محلول در رودخانة سفیدرود بیشترین حساسیت را
نسبت به ضریب بازهوادهی داردJha .و همکاران )11 (2001
رابطه پرکاربرد برای پیشبینی ضریب بازهوادهی رودخانه را
مورد ارزیابی قرار دادند .نتایج ایشان نشان داد روابط توسعه
یافته توسط  Smootو نیز توسعه یافته توسط  Cadwalladerو
 McDonnellعملکرد بهتری داشتهاندHaider et al (2013) .
روابط ریاضی مختلفی را در مورد ضریب بازهوادهی توسعه
دادند .این روابط دارای پارامترهای مختلفی مانند عمق جریان،
سرعت ،عرض ،شیب ،عدد فرود ،ضریب پخشیدگی مولکولی،
ویسکوزیته سینماتیکی و عدد انتقال گاز رینولدز میباشد .ایشان
 29رابطه موجود را به چهار دستهی مختلف تقسیم کرده و

نتایج حاصل از این روابط را به وسیلهی دو پارامتر آماری ضریب
همبستگی و مجموع مجذورات باقیماندهها ( ،)SSR1با یکدیگر
مورد مقایسه قرار دادند .نتایج تحقیق ایشان نشان داد که روابط
گروه اول که دارای دو پارامتر عمق و سرعت جریان بودند
بهترین نتایج را از لحاظ پارامترهای آماری داشتندPalumbo .
) and Brown (2013عملکرد کلی  13رابطه پیشبینی ضریب
نرخ بازهوادهی را با استفاده از معیارهای آماری مورد بررسی قرار
دادند .نتایج این تحقیق نشان داد که به ندرت رابطهای در یک
ناحیه سرعت-عمق بهترین عملکرد را خواهد داشت ،بلکه
معموال گروهی از معادالت دارای بهترین عملکرد خواهند بود.
همچنین نمیتوان رابطهای را یافت که برای تمام شرایط
هیدرولیکی بهترین عملکرد را داشته باشدKalburgi et al .
) 13 ،(2015تا از پرکاربردترین معادالت تجربی ضریب
بازهوادهی را در مکانهای مختلف رودخانه  Ghataprabhaهند
مورد بررسی قرار دادند .نتایج تحقیق ایشان نشان داد رابطه
پیشبینی توسعه یافته توسط ) ،Jha et al (2001برای رودخانه-
های معمول در هند بهترین مقادیر  NME ،SEو همبستگی را
بدست میدهد ،Shokri et al (2015) .به شبیهسازی کیفی
آمونیوم و نیترات در طول رودخانه گرگر با استفاده از مدل
 QUAL2Kwپرداختند .نتایج حاصل از صحتسنجی آنها
نشان داد مدل تطابق خوبی با واقعیت داردMoghimi-Nejad .
) ،et al (2016به مطالعه تغییرات فصلی پدیده خودپاالیی
رودخانه کارون پرداختند .برای این منظور در طول 113
کیلومتر از رودخانه متغیرهای کیفی  ،BOD ،DOنیترات و
کلیفرم را با استفاده از مدل  Qual2Kwشبیهسازی و مطالعه
کردند .با توجه به نتایج بدست آمده مشخص شد تمام
متغیرهای کیفی دارای کمترین مقدار خطای نسبی و مجذور
مربعات خطا بودهاند ،Kannel et al (2007) .از مدل
 QUAL2Kwبرای مدلسازی استفاده کردند و به مدیریت
کیفیت آب رودخانه  Bagmatiدر  Nepalپرداختند .آنها مدل
یک بعدی کیفیت آب  QUAL2Kwرا با استفاده از دادههای
سال  2999کالیبره و صحتسنجی کردند .نتایج نشان داد مدل،
دادههای صحرایی را به جز چند استثنا به خوبی شبیهسازی
میکند.
برخی مدلهای مهم کیفیت آب سطحی عبارتند از
CE-QUAL- ،WASP ،QUAL ،QUASAR ،Streeter-phelps
 BASINS ،W2و  Fan et al, 2009( MIKEو .)Morley, 2007
همچنین مدلهای  WASP ،QUAL2Eو  QUASARبهترین
1. Sum of Square of Residuals
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مدلها برای شبیهسازی اکسیژن محلول در طول رودخانهها و
جریانها میباشند (Yuceer et al. .)Kannel et al,2011
) ،(2007اظهار داشتند اکثر مقاالت مبین کارایی باالی مدل
 Qual2Eدر مدلسازیهای کیفی بودهاند .مدل QUAL2Kw
نیز توسعه یافته مدل  QUAL2Eاست با قابلیت کالیبراسیون
خودکار و در نظرگیری مواردی چون جلبک کف ،تنفس
هیپوفیز ،شار حرارتی رسوب که نمونه قبلی خود چنین قابلیت-
هایی را نداشته است ( )Chapra and Pelletier, 2003بنابراین با
توجه به تحقیقات پیشین توسعهیافتهترین و کاملترین مدل
خانواده  QUALیعنی  QUAL2KWدر این مطالعه به کار
گرفته شد.
به منظور مدیریت منابع اکسیژن محلول در جریان که
می تواند با افزایش کیفیت فاضالب ورودی به رودخانه و یا با
کاهش مقدار تخلیه فاضالب ورودی به رودخانه صورت گیرد؛
الزم است ضریب نرخ بازهوادهی به دقت تعیین شود
( .)Kilpatrick et al, 1989با وجود تالشهای زیادی که در
مورد توسعهی روابط تجربی جهت برآورد ضریب نرخ باز هوادهی
صورت گرفته است؛ هر یک از این روابط تجربی برای محدودهای
از شرایط هیدرولیکی خاص مناسب بوده و یک رابطهی عمومی
دقیق برای برآورد ضریب نرخ بازهوادهی در تمام شرایط
هیدرولیکی وجود ندارد .رودخانه کارون از مهمترین رودخانههای
کشور است Moravej et al (2017) .کیفیت آب رودخانه کارون
را بر اساس شاخص کیفیت آب و با استفاده از ابزار  GISو
مدلسازی سری زمانی مورد ارزیابی قرار دادند و نتیجه گرفتند
که کیفیت آب رودخانه کارون نسبت به گذشته اندکی بهبود
یافته ولی با اتصال رودخانه دز ،شاخص کیفیت آب به میزان
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نسبتاً زیادی کاهش مییابد که میتواند بیانگر پایین بودن
کیفیت آب رودخانه دز به دلیل ورود آلودگی به آن در پایین
دست ایستگاه دزفول باشد .از طرف دیگر Dezfooli et al
) (2017با استفاده از شبکه عصبی احتمالی ) (PNNبعنوان یک
جایگزین برای شاخص متداول و پرکاربرد  NSFWQIبه تعیین
طبقه کیفیت آب رودخانه کارون پرداختند .نتایج تحقیق ایشان
نشان داد که شبکه عصبی  PNNتنها با استفاده از سه پارامتر
کیفی کدورت ،کلیفرم مدفوعی و کل مواد جامد توانسته است با
دقت باال طبقه کیفی آب رودخانه کارون را مشخص کند.
بنابراین با توجه به اهمیت رودخانه کارون و نقصان پژوهش در
زمینه نرخ بازهوادهی برای این رودخانه ،هدف از مقاله حاضر
بررسی عملکرد روابط مختلف ضریب نرخ بازهوادهی بر شبیه-
سازی اکسیژن محلول این رودخانه با استفاده از مدل
 Qual2Kwو در نهایت انتخاب بهترین روابط ضریب نرخ
بازهوادهی در هر فصل میباشد.

مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه

در مقاله حاضر از اطالعات کیفی و کمی شامل دمای آب،
اکسیژن محلول ،اکسیژنخواهی بیوشیمیایی ،نیترات ،هدایت
الکتریکی ،قلیائیت ،دبی و عمق جریان رودخانه کارون در چهار
ایستگاه مالثانی ،زرگان ،اهواز و کوت امیر در ماههای دو سال
آبی  1339-99و  1399-91استفاده شد .مشخصات آماری
پارامترهای کیفی و کمی استفاده شده این رودخانه در جدول
( )1خالصه شده است.

جدول  .3مشخصات آماری پارامترهای کيفی و کمی رودخانه کارون

سال آبی

پارامتر
بیشینه

1389-90

کمینه

13/00

5/32

2/02

4/31

1/35 184/22 7/00 1504/00 2/00

میانگین

21/82

7/43

3/59

8/36

2/06 258/79 7/74 2364/61 57/10

انحراف معیار 5/76

0/95

0/82

1/46

0/21 399/03 80/31

0/37

35/20

8/58

4/66

7/30

2/73 329/67 8/13 3185/00 206/20

کمینه

14/00

5/62

2/14

1/80

1/74 209/72 7/00 1271/00 8/00

میانگین

21/22

7/01

3/50

5/67

2/08 255/60 7/70 2208/15 28/72

انحراف معیار 5/46

0/73

0/46

1/40

0/37

بیشینه
1390-91

H
Q
pH EC PO4 NO3 BOD DO
T
)(m) (m3/s
)˚(μs/m) (μg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (C
2/83 320/20 8/15 3310/00 80/00 12/32 6/22
9/80 31/00

تئوری
از آنجایی که مقادیر اکسیژن محلول در مدلسازی کیفی،
حساسیت زیادی حتی به تغییرات کم ضریب نرخ بازهوادهی

0/17 388/82 31/95

5/77

8/73

نشان میدهد ( )Jain and Jha, 2005منطقی به نظر میرسد تا
با بررسی تأثیر روابط تجربی برآورد ضریب نرخ بازهوادهی بر
مدلسازی اکسیژن محلول ،بهترین این روابط برای رودخانه
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مورد مطالعه انتخاب شوند .مدل  ،QUAL2Kwمدلی برای
شبیهسازی کیفیت آب رودخانه است .این مدل ،مدلی یکبعدی
است که در آن جریان آب دائمی غیریکنواخت و کیفت آب پویا
فرض شده است .این مدل به منظور تعیین غلظت پارامترهای
کیفی به حل عددی معادالت حاکم بر آن میپردازد ( Chapra et
.)al, 2006
رابطه عمومی موازنه جرم ( General mass balance
 )equationبرای جزء اصلی در ستون آب برای بازه  iدر مدل
 Qual2Kwبه فرم رابطه ( )1تعریف میشود.
)رابطه -(1
Q
dci
Q
Q
'E
 i 1 ci 1  i ci  ab, i ci  i 1 ci 1  ci  
dt
Vi
Vi
Vi
Vi
'E
'Ei
ci 1  ci   Wi  Si  hyp,i c2,i  ci i
Vi
Vi
Vi

در رابطه ( ci+1 ،ci ،)1و  ci-1به ترتیب غلظت آب
سطحی در بازه  i+1 ،iو  c2,i ،i-1غلظت در ناحیه زیستی زیر
رسوبات به میلیگرم بر لیتر Qi ،و  Qi-1به ترتیب دبی خروجی از
بازههای  iو  Qab,i ،i-1دبی خروجی از بازه  iبه مترمکعب بر روز،
 Viحجم بازه  iبه مترمکعب E'i ،و  E'i-1به ترتیب ضریب پخش
حجمی ( )Bulk dispersion coefficientsبین بازههای  iو  i+1و
بازههای  i-1و  E'hypi ،iضریب پخش حجمی بین ناحیه زیستی
زیر رسوبات و بازه  iبه مترمکعب بر روز Si ،منابع و مصارف از
حجم بازه  ،iدر نتیجه واکنش و انتقال جرم به میلیگرم در لیتر
بر روز و  Wiبار خروجی از جزء اصلی به بازه  iبه میلیگرم در
روز میباشد.
رابطه توزیع اکسیژن محلول نیز با حذف اکسیژنخواهی
رسوب ،فتوسنتز و تنفس جلبکی و ثابت فرض کردن سرعت
متوسط و سطح مقطع در طول بازه و همچنین عدم ورود و
خروج جریان در طول بازه برای جریان غیردائمی به صورت
رابطه  2قابل بیان است (:)EPA, 1983
)رابطه )2
C
C
 2C
 u
 DL 2  K a (C s  C )  K d L  1 N   2 P
t
x
x

در رابطه ( C ،)2غلظت اکسیژن محلول (میلیگرم بر
لیتر) u ،سرعت متوسط جریان رودخانه (متر بر ثانیه)DL ،
ضریب پخش طولی (مترمربع بر ثانیه) Ka ،ضریب بازهوادهی
(یک بر روز) Cs ،غلظت اشباع اکسیژن محلول (میلیگرم بر
لیتر) Kd ،ضریب زوال اکسیژنخواهی بیوشیمیایی (یک بر روز)،
 Lغلظت اکسیژنخواهی بیوشیمیایی (میلیگرم بر لیتر)α1 ،
ضریب زوال نیتروژن نیتراتی (یک بر روز) α2 ،ضریب زوال
فسفات (یک بر روز) N ،غلظت نیتروژن نیتراتی (میلیگرم بر
لیتر) و  Pغلظت فسفات (میلیگرم بر لیتر) میباشد.

نرمافزار  QUAL2Kw5.1به منظور برآورد مناسب ضریب
نرخ بازهوادهی از این قابلیت برخواردار است که رابطهای بین
دادههای عمق و سرعت جریان با ضریب نرخ بازهوادهی بر
اساس دادههای وارد شده به مدل برآورد میکند و امکان برآورد
ضریب نرخ بازهوادهی برای هر بازه نیز وجود دارد ،به طوری که
تا وقتی مقادیر ضریب نرخ بازهوادهی به صورت دستی به مدل
وارد شده باشد گزینههای مربوط به انتخاب مدل برآورد ضریب
نرخ بازهوادهی غیرفعال خواهند بود (.)Ashegh-Moala, 2015
در دهههای گذشته ،محققان زیادی روابط پیشنهادی
برآورد ضریب نرخ بازهوادهی را بررسی کرده و سعی در ارزیابی
کارایی این روابط داشتهاند .در این تحقیق ابتدا  29رابطهی
تجربی اصلی و متداول در برآورد ضریب نرخ بازهوادهی
جمعآوری و بر اساس متغیرهای مورد نیاز در چهار گروه دسته-
بندی شدند (جدول  .)2مقادیر ضریب نرخ بازهوادهی با استفاده
از این روابط بدست آمد و به صورت دستی به عنوان ضریب نرخ
بازهوادهی به مدل داده شد ،سپس اکسیژن محلول با استفاده از
مدل ،مورد شبیهسازی قرار گرفت .سپس با محاسبه معیارهای
آماری بین اکسیژن محلول شبیهسازی شده و اکسیژن محلول
مشاهدهای بهترین روابط ضریب نرخ بازهوادهی برای رودخانه
کارون در بازه مورد مطالعه و در فصول مختلف مشخص شد که
در ادامه آورده شدهاند.

معيارهای آماری
1

2

میانگین مربع مجذور خطا (  )RMSEو خطای استاندارد ( )SE
معیارهای آماری متداولی هستند که تفاوت میان مقدار شبیه-
سازی شده توسط مدل و مقدار مشاهدهای را نشان میدهند.
این معیارهای آماری ابزار خوبی برای مقایسه خطاهای شبیه-
سازی یک مجموعه داده (دادههای همجنس) هستند و برای
مقایسه چند مجموعه داده کاربرد ندارند .با توجه به این که
میانگین مربع مجذور خطا متناسب با واحد اندازهگیری متغیر
است مقایسهی مقدار آن برای دو متغیر با واحدهای متفاوت
(غیر همجنس) درست نخواهد بود .بنابراین مقدار میانگین مربع
مجذور خطا را به دامنه دادههای مشاهدهای تقسیم کرده و آن را
میانگین مربع خطای نرمال شده ( )NRMSE3مینامند .این
معیار آماری برای مقایسه متغیرهایی با واحدهای متفاوت قابل
استفاده بوده و کاربرد دارد .درصد میانگین انحراف خطا
( )MBE4بیانگر بیشبرآوردی یا کمبرآوردی یک رابطه است.
1. Root Mean Square Error
2. Standard Error
3. Normalized Root Mean Square Error
4. Mean Bias Error
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درصد میانگین انحراف خطای مثبت نشانگر کمبرآوردی و درصد
میانگین انحراف خطای منفی بیانگر بیشبرآوردی یک مدل می-
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باشد .درصد میانگین انحراف خطا مطابق رابطه ( )1محاسبه
میشود (.)Lehmann, 1951

جدول  .2روابط تجربی ضريب نرخ بازهوادهی رودخانه کارون ()Haider et al, 2013

شماره
گروه 1
1

نام محققین

نام رابطه

O’Connor and Dobbins, 1958

OD

2

Churchill et al., 1962

CH

3

Owens et al., 1964

OW

4

Langbein and Durum, 1967

LD

5

Bennett and Rathburn, 1972

BR

1

Bansal,1973

BA

7

Baecheler and Lazo,1999

BL

3

Jha et al., 2001

JH

9

Isaacs and Gaudy,1968

IG

19

Eloubaldy, 1969

EL1

11

Isaacs et al.,1969

IS

12

Negulescu and Rojanski, 1969

NR

13

Padden and Gloyna, 1972

PG

گروه 2
14

Krenekl and Orlob,1962

KO

Cadwallader and Mcdonnel, 1969

CM

15

سیستم مورد استفاده در
استخراج رابطه

رابطه
1.5

K a  3.93U

0.5

H

K a  5.026UH 1.67
1.85

H

1.33

1.689
1.4

H

0.25

0.6

H
H

1.5

K a  4.1528U

1.325
0.5

K a  1.923U

K a  5.792U

K a  4.05UH

1.5
0.85

K a  3.6UH

H

0.85



1.5 0.703

1

K a  5.5773U

K a  4.7531UH

1.5

0.66

K a  5.32U

K a  5.134UH

0.607

H

2.006

0.67



K a  4.54 U H
K a  173SU 

0.404

H

H

K a  10.9U

K a  186SU 

0.5

مدل مفهومی
رودخانههای بزرگ
رودخانههای بزرگ و کوچک
رودخانههای بزرگ
رودخانههای بزرگ و کوچک
رودخانههای متوسط تا بزرگ
رودخانههای کوهستانی
رودخانه
فلوم استوانهای چرخشی
فلوم چرخشی
فلوم استوانهای چرخشی
فلوم چرخشی
فلوم چرخشی
فلوم چرخشی
-

11

Tsiovoglou and Neal, 1976

TN

Ka  3170S

نهرها

17

Grant, 1976

GR

K a  22700SU

نهرهای کوچک

13

Thyseen et al., 1987

TH

K a  8784U 0.743 S 0.93 H 0.42

نهرهای کوچک

19

Smoot, 1998

SM

29

0.7258

0.74

H

0.5325

0.79

0.6236

U

0.46

K a  543S

K a  1740U

-

Mogg and Jirka, 1998

MJ

Melching and Flores, 1999

MF

K a  596US 0.528 Q 0.136

نهرها و رودخانههای بزرگ

Tackston and Krenkel,1969

TK

K a  0.0001251  F 1 2 u * H 1



رودخانههای بزرگ

23

Eloubaldy, 1969

EL2

24

Lau, 1972

LA

25

Parkhurst and Pomeroy,1972

PP

21

Alonso et al., 1975

AL

21
گروه 3
22

27

Thyssen and Jeppesen, 1980

TJ

23
گروه 4

Takston and Dawson, 2001

TD

29

Gualtieri and Gualtieri, 2004

GG

با توجه به مطالب گفتهشده منطقی به نظر میرسد تا در
مرحله واسنجی و صحتسنجی مدل که دادههایی از جنسهای
متفاوت مورد استفاده قرار میگیرند برای بررسی نتایج از دو
معیار آماری مختلف یکی برای بررسی منحصراً مجموعه داده-
های شبیهسازی شدهی همجنس و دیگری برای مقایسهی

H

S



1



3
1

H

K a  154u H

فلوم چرخشی

K a  2506.7U H  u U

رودخانههای بزرگ

*



SU 

0.375

1
0.60

H

*

1.13

S



2



K a  23.04001  0.17F

K a  123u H
*

1  F 

2.66

0.76



K a  23000U

K a  0.0000251  9 F 1 4 u * H 1

1 3 H 1



K a  Dm 2 3 gS 2Rg t

نهرها و رودخانهها
فلوم چرخشی
رودخانههای کوچک
رودخانههای بزرگ
فلوم

مجموعه دادههایی از جنسهای متفاوت استفاده شود .بنابراین
از معیارهای آماری  NRMSEو  SEدر این مراحل استفاده شد.
در مرحلهی بررسی ضریب نرخ بازهوادهی ،از آنجایی که تنها
پارامتر مورد بررسی اکسیژن محلول میباشد میتوان از RMSE
که برای یک مجموعه داده کاربر دارد ،استفاده کرد .همچنین
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برای تشخیص تأثیر روابط مختلف ضریب نرخ بازهوادهی بر روی
کم برآوردی و یا بیشبرآوردی مدل از  MBEاستفاده شد.
1/ 2

)رابطه )3

 N
2 
  C m ,i  C p ,i  

RMSE   i 1
N





(رابطه )4

RMSE
C m,Max  C m,Min

(رابطه )5

 N C p ,i  C m ,i 2 
SE  

N
 i 1


1/ 2

(رابطه )1

NRMSE 

 N

  C m ,i  C p ,i  100 

MBE   i 1
N


C m ,i



i 1

در روابط سه تا شش  Cm,iمقدار داده مشاهدهای،
مقدار داده شبیهسازی و  Nتعداد دادهها میباشد.

Cp,i

نتايج صحتسنجی و واسنجی مدل

نتایج واسنجی مدل هیدرودینامیکی رودخانه کارون در بازهی
مالثانی -کوت امیر در جدول ( )3قابل مشاهده است .با توجه به

جدول ( )3مشخص میشود ،مدل در تمامی فصول برای دبی،
عمق جریان و سرعت جریان دارای کمترین مقادیر  NRMSEو
 SEمیباشد .با توجه به معیار  NRMSEکه معیاری است برای
مقایسه متغیرهایی با جنسهای متفاوت ،میتوان دریافت ،مدل
عمق جریان را نسبت به دبی و سرعت جریان با دقت باالتری
شبیهسازی کرده است و  NRMSEبرای عمق جریان به طور
متوسط با مقدار  9/19از مقادیر  NRMSEبرای دبی و سرعت
جریان در فصول مختلف کمتر است .بیشترین مقدار متوسط
 NRMSEنیز با مقدار  9/91مربوط به دبی بوده و مدل در
شبیهسازی آن از دقت کمتری برخوردار میباشد.
معیار  SEکه در مقایسهی دقت مدل برای متغیرهایی از
یک جنس کاربرد دارد ،نشان میدهد مدل در شبیهسازی دبی و
عمق جریان فصل بهار با مقادیر  SEبه ترتیب برابر با  12/23و
 9/19عملکرد بهتری داشته است .همچنین بهترین عملکرد
مدل در شبیهسازی سرعت جریان با  SEبرابر با  9/91مربوط به
فصل پائیز است .ضعیفترین عملکرد مدل نیز در شبیهسازی هر
سه پارامتر دبی ،عمق جریان و سرعت جریان مربوط به فصل
تابستان و با مقادیر  SEبه ترتیب برابر با  9/39 ،13/59و 9/93
میباشد .بهترین مقادیر هر یک از معیارهای آماری با خط
کشیدن زیر آنها و بدترین آن با برجسته کردن آنها در جدول
( )3مشخص شده است.

جدول  .1معيارهای آماری بدست آمده در مرحله واسنجی مدل هيدروديناميکی

دبی

NRMSE
عمق جریان

سرعت جریان

دبی

SE
عمق جریان

سرعت جریان

پائیز

0/93

0/20

0/13

12/71

0/28

0/06

زمستان

0/92

0/18

0/45

13/07

0/20

0/07

بهار

1/09

0/20

0/33

12/28

0/19

0/08

تابستان

0/91

0/20

0/24

18/50

0/30

0/08

میانگین

0/96

0/19

0/29

14/14

0/24

0/07

سال آبی 1389-90

به طور نمونه نتایج واسنجی دبی مدل برای فصول مختلف
سال آبی  1339-99در شکل ( )1نشان داده شده است .واضح
است که دبی مشاهدهای و دبی شبیهسازی شده توسط مدل
بسیار به یکدیگر نزدیک هستند و اختالف قابل مالحظهای بین
آنها وجود ندارد .با توجه به شکل ( )1میتوان دریافت دبی
فصل زمستان سال آبی  1339-99از سایر فصول بیشتر بوده و
دبی فصل پائیز کمترین مقدار را به خود اختصاص داده است.
برای صحتسنجی مدل از دادههای سال آبی 1399-91
استفاده شد .جدول ( )4نتایج را نشان میدهد .مدل به طور کلی
در تمامی فصول برای دبی ،عمق و سرعت جریان دارای کمترین

مقادیر  NRMSEو  SEبوده و عملکردی مطلوب دارد .بررسی
دقیقتر نتایج نشان میدهد ،معیار  NRMSEکه معیاری است
برای مقایسه متغیرهایی با جنسهای متفاوت ،برای عمق جریان
نسبت به دبی و سرعت جریان با مقدار متوسط  9/12کمتر می-
باشد و در نتیجه مدل در شبیهسازی عمق جریان دقت باالتری
دارد .بیشترین مقدار متوسط  NRMSEنیز با مقدار  9/91مربوط
به دبی بوده و مدل در شبیهسازی آن از دقت کمتری برخوردار
میباشد .مدل در شبیهسازی سرعت جریان دارای NRMSE
برابر با  9/21بوده و دقت آن در شبیهسازی این پارامتر مابین
دقت مدل در شبیهسازی دبی و عمق جریان قرار دارد .با توجه
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به جدول ( )3و جدول ( )4نتایج حاصله با نتایج واسنجی مدل
مشابه است به طوری که دقت مدل در شبیهسازی عمق جریان
بیش از دقت مدل در شبیهسازی سرعت جریان و دقت مدل در
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شبیهسازی سرعت جریان بیش از دقت مدل در شبیهسازی دبی
میباشد.

شکل  .3دبی مشاهدهای و شبيهسازی شده در مرحله واسنجی

معیار  SEکه در مقایسهی دقت مدل برای متغیرهایی از
یک جنس کاربرد دارد ،نشان میدهد مدل در شبیهسازی دبی،
عمق و سرعت جریان در فصل بهار به ترتیب با مقادیر ،12/34
 9/93و  9/94بیشترین دقت را داشته است که نتیجه حاصله با
نتایج واسنجی مدل هماهنگی دارد با این تفاوت که در مرحله
صحتسنجی ،دقت مدل در شبیهسازی سرعت و عمق جریان
در فصل بهار افزایش یافته و در شبیهسازی دبی تقریباً ثابت
مانده است .ضعیفترین شبیهسازیهای دبی ،عمق جریان و
سرعت جریان به ترتیب با مقادیر SEهایی برابر با 9/22 ،25/33
و  9/93مربوط به فصول تابستان ،زمستان و پائیز میباشند .با
توجه به جدول ( )3و جدول ( )4دقت مدل در شبیهسازی دبی
از میانگین  SEبرابر با  14/14به میانگین  SEبرابر با 29/79
کاهش پیدا کرده است اما دقت مدل در شبیهسازی عمق و
سرعت به ترتیب از میانگین SEهایی برابر با  9/24و  9/97در
مرحله واسنجی به میانگین SEهایی به ترتیب برابر با  9/15و

 9/91افزایش پیدا کردهاند که البته این افزایش دقت در مورد
عمق جریان چشمگیرتر است .بدین ترتیب در مرحله صحت-
سنجی دقت مدل در شبیهسازی دو پارامتر از سه پارامتر بهبود
یافته است .بهترین مقادیر هر یک از معیارهای آماری با خط
کشیدن زیر آنها و بدترین آن با برجسته کردن آنها در جدول
( )4مشخص شده است.
شکل ( )2به طور نمونه نشاندهنده نتایج صحتسنجی
مدل برای دبی در فصول مختلف سال آبی  1399-91میباشد.
در این شکل به وضوح مشخص است؛ مدل در مرحله صحت-
سنجی عملکرد مناسبی داشته و مقادیر شبیهسازی شده و داده-
های مشاهدهای بسیار به یکدیگر نزدیک هستند .با توجه به
شکل میتوان دریافت در تمامی فصول دبی شبیهسازیشده
توسط مدل اندکی بیشتر از دبی مشاهدهای است .همچنین در
سال آبی  1399-91دبی در فصل پائیز بیشتر از دبی سایر
فصول است.

جدول  .9معيارهای آماری بدست آمده در مرحله صحتسنجی مدل هيدروديناميکی

دبی

NRMSE
عمق جریان

سرعت جریان

پائیز

0/93

0/10

0/25

24/69

زمستان

0/95

0/18

0/25

20/39

0/22

بهار

1/15

0/07

0/23

12/34

0/08

0/04

تابستان

0/83

0/15

0/32

25/38

0/14

0/06

میانگین

0/96

0/12

0/26

20/70

0/15

0/06

سال آبی 1390-91

دبی

SE
عمق جریان

سرعت جریان

0/16

0/08
0/07
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شکل  .2دبی مشاهدهای و شبيهسازیشده در مرحله صحتسنجی

مدل کیفی رودخانه کارون در بازه مالثانی -کوت امیر
برای فصول مختلف سال آبی  1339-99با توجه به پارامترهای
اکسیژن محلول ( ،)DOاکسیژن خواهی بیوشیمیایی (،)BOD
نیترات ( ،)NO3فسفر کل ( ،)TPهدایت الکتریکی ( )ECو
قلیائیت ( )pHواسنجی شد .با توجه به جدول ( )5مشخص می-
شود ،مدل در تمامی فصول برای پارامترهای واسنجی شده
دارای کمترین مقادیر  NRMSEو  SEمیباشد .نتایج واسنجی
مدل کیفی رودخانه کارون در بازهی مالثانی-کوت امیر در
جدول ( )5قابل مشاهده است .با توجه به معیار  NRMSEکه
معیاری است برای مقایسه متغیرهایی از جنسهای متفاوت می-
توان دریافت مدل ،اکسیژن محلول را نسبت به سایر پارامترهای
کیفی با دقت بیشتری شبیهسازی کرده است .میانگین این معیار
آماری برای اکسیژن محلول برابر با  9/22میباشد .بعد از
اکسیژن محلول مدل در شبیهسازی اکسیژن خواهی
بیوشیمیایی و نیترات دقت یکسان و باالتری نسبت به سایر
پارامترهای کیفی با میانگین  NRMSEبرابر با  9/43داشته
است .دقت مدل در شبیهسازی فسفر کل و قلیائیت با میانگین
NRMSEهایی یکسان و برابر با  9/57در مرتبه پائینتری قرار
میگیرد و در آخر دقت مدل در شبیهسازی هدایت الکتریکی با
 NRMSEبرابر با  9/17از سایر پارامترهای کیفی شبیهسازی
شده کمتر است.
معیار  SEکه در مقایسهی دقت مدل برای متغیرهایی از
یک جنس کاربرد دارد ،نشان میدهد مدل در شبیهسازی تمامی
پارامترهای کیفی در فصل پائیز بیشترین دقت را داشته است و
مقادیر  SEبرای تمامی پارامترهای کیفی این فصل بهجز

قلیائیت کمترین و یا بسیار نزدیک به کمترین مقدار آن بوده
است SE .برای پارامترهای کیفی اکسیژن محلول ،اکسیژن
خواهی بیوشیمایی ،نیترات ،فسفر کل ،هدایت الکتریکی و
قلیائیت این فصل به ترتیب برابر با ،1/23 ،9/19 ،9/27 ،9/29
 232/49و  9/53هستند .بهترین مقادیر شبیهسازیشده برای
قلیائیت با  SEبرابر با  9/29مربوط به تابستان میباشد .اکسیژن
خواهی بیوشیمیایی نیز در فصل زمستان توسط مدل به بهترین
صورت ممکن در مقایسه با سایر فصول با  SEبرابر با 9/21
شبیهسازی شده است .ضعیفترین عملکرد مدل در شبیهسازی
پارامترهای کیفی اکسیژن محلول و اکسیژن خواهی بیوشیمیایی
با  SEبه ترتیب برابر  9/43و  9/45مربوط به فصل بهار است.
شبیهسازی نیترات ،فسفر کل و هدایت الکتریکی به ترتیب با
مقادیر  SEبرابر با  1/23 ،1/91و  1193/15کمدقتترین شبیه-
سازی پارامترهای مذکور توسط مدل بوده و مربوط به فصل
زمستان میباشند .قلیائیت شبیهسازی شده فصل پائیز نیز با
بیشترین مقدار  SEبرابر با  9/53ضعیفترین مقدار شبیهسازی
شده پارامتر مذکور توسط مدل در بین سایر فصول میباشد.
بهترین مقادیر هر یک از معیارهای آماری با خط کشیدن زیر
آنها و بدترین آن با برجسته کردن آنها در جدول ( )5مشخص
شده است.
به طور نمونه نتایج واسنجی کیفی مدل برای اکسیژن
محلول در شکل ( )3نشان داده شده است .با توجه به شکل می-
توان دریافت اکسیژن محلول شبیهسازی شده به اکسیژن
محلول مشاهدهای بسیار نزدیک است و مدل در شبیهسازی
اکسیژن محلول از دقت باالیی برخوردار میباشد.
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جدول  .9معيارهای آماری بدست آمده در مرحله واسنجی مدل کيفی

سال آبی 1389-90

DO

BOD

NO3

TP

EC

pH

پائیز

0/12

0/27

0/48

0/37

0/62

0/56

زمستان

0/09

0/53

0/49

0/51

0/67

0/68

بهار

0/44

0/96

0/43

0/71

0/61

0/35

تابستان

0/25

0/18

0/51

0/71

0/80

0/68

میانگین

0/22

0/48

0/48

0/57

0/67

0/57

پائیز

0/20

0/27

0/60

6/28

232/40

0/58

زمستان

0/34

0/26

1/91

31/29

1103/65

0/43

بهار

0/48

0/45

0/65

20/14

590/37

0/39

تابستان

0/43

0/43

1/02

20/18

300/81

0/29

میانگین

0/36

0/35

1/04

19/47

556/80

0/42

NRMSE

SE

شکل  .1اکسيژن محلول مشاهدهای و شبيهسازی شده در مرحله واسنجی

نتایج صحتسنجی مدل کیفی رودخانه کارون در بازهی
مالثانی -کوت امیر در جدول ( )1قابل مشاهده است .با توجه به
جدول ( )1مشخص میشود ،مدل در تمامی فصول برای
پارامترهای صحتسنجی شده دارای کمترین  NRMSEو SE
میباشد .با توجه به معیار  NRMSEکه معیاری است برای
مقایسه متغیرهایی از جنسهای متفاوت ،میتوان دریافت مدل
نیترات را نسبت به سایر پارامترهای کیفی با دقت بیشتری
شبیهسازی کرده است .میانگین این معیار آماری برای نیترات
برابر با  9/33میباشد .بعد از آن مدل در شبیهسازی قلیائیت،
فسفر کل ،هدایت الکتریکی و اکسیژن محلول به ترتیب با
میانگین NRMSEهایی برابر با  9/49 ،9/43 ،9/42و  9/51دقت
کمتری داشته است .ضعیفترین شبیهسازی کیفی مدل در
مرحله صحتسنجی مربوط به اکسیژنخواهی بیوشیمیایی با
 NRMSEبرابر  9/73میباشد که بیشترین مقدار  NRMSEدر

مرحله صحتسنجی در بین سایر پارامترهای کیفی بوده است.
با توجه به جدول ( )5و جدول ( )1نتایج صحتسنجی تا
حدودی با نتایج واسنجی مشابه است به طوری که در حالت
صحتسنجی نیز مانند حالت واسنجی دقت مدل در شبیهسازی
اکسیژن محلول بیشتر از دقت مدل در شبیهسازی اکسیژن
خواهی بیوشیمیایی میباشد .همچنین دقت مدل در شبیهسازی
نیترات بیشتر از دقت مدل در شبیهسازی قلیائیت و فسفر کل
است و دقت مدل در شبیهسازی قلیائیت و فسفر کل بسیار
نزدیک بهم و بیشتر از دقت مدل در شبیهسازی هدایت
الکتریکی میباشد .با این حال نتایج مرحله واسنجی مدل با
نتایج صحتسنجی مدل تفاوتهایی نیز دارد بدین ترتیب که
دقت مدل در مرحله صحتسنجی در شبیهسازی نیترات،
قلیائیت ،فسفر کل و هدایت الکتریکی بیشتر از دقت مدل در
شبیه سازی اکسیژن محلول و اکسیژن خواهی بیوشیمیایی می-
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باشد اما در مرحلهی واسنجی این نتیجه برعکس بود.
معیار  SEکه در مقایسهی دقت مدل برای یک جنس
متغیر کاربرد دارد ،نشان میدهد مدل در شبیهسازی پارامترهای
کیفی اکسیژن خواهی بیوشیمیایی و قلیائیت با مقادیر SEهایی
به ترتیب برابر با  9/59و  9/12در فصل پائیز بیشترین دقت را
داشته است .همچنین در شبیهسازی پارامترهای کیفی نیترات و
فسفر کل با SEهایی به ترتیب برابر با  9/21و  2/29در فصل
بهار عملکرد بهتری داشته است .بهترین شبیهسازی پارامترهای
کیفی اکسیژن محلول و هدایت الکتریکی نیز با SEهایی به
ترتیب برابر با  9/33و  312/39مربوط به فصل تابستان است.
مدل در شبیهسازی تمامی پارامترهای کیفی فصل پائیز بهجز
اکسیژن خواهی بیوشیمیایی و قلیائیت کمترین دقت را داشته
است و مقادیر  SEبرای پارامترهای کیفی اکسیژن محلول،
نیترات ،فسفر کل و هدایت الکتریکی این فصل به ترتیب برابر
 19/15 ،2/31 ،9/93و  799/32است .ضعیفترین نتایج شبیه-
سازی پارامترهای کیفی اکسیژنخواهی بیوشیمیایی و قلیائیت
نیز مربوط به فصل تابستان با مقادیر SEهایی به ترتیب برابر
 1/19و  9/21میباشد .با توجه به جدول ( )5و جدول ( )1می-
توان دریافت دقت مدل در شبیهسازی اکسیژن محلول و

اکسیژن خواهی بیوشیمیایی در مرحله صحتسنجی کاهش پیدا
کرده است به این نحو که مقادیر میانگین  SEبرای پارامترهای
مذکور از مقادیر  9/34و  9/35در مرحلهی واسنجی به مقادیر
 9/53و  9/72در مرحله صحتسنجی افزایش یافتهاند .با این
حال دقت مدل در شبیهسازی نیترات ،فسفر کل ،هدایت
الکتریکی و قلیائیت در مرحله صحتسنجی افزایش یافته است
به این نحو که مقادیر میانگین  SEبرای پارامترهای مذکور به
ترتیب از مقادیر  551/39 ،19/47 ،1/94و  9/42به مقادیر
 515/27 ،4/15 ،1/91و  9/29کاهش یافته است .بدین ترتیب
در مرحله صحتسنجی دقت مدل در شبیهسازی چهار پارامتر از
شش پارامتر کیفی بهبود یافته است .بهترین مقادیر هر یک از
معیارهای آماری با خط کشیدن زیر آنها و بدترین آنها با
برجسته کردن آنها در جدول ( )1مشخص شده است.
به طور نمونه نتایج صحتسنجی کیفی مدل برای اکسیژن
محلول در شکل ( )4نشان داده شده است .با توجه به شکل می-
توان دریافت اکسیژن محلول شبیهسازی شده به اکسیژن
محلول مشاهدهای بسیار نزدیک است و مدل در شبیهسازی
اکسیژن محلول از دقت باالیی برخوردار میباشد.

جدول  .9معيارهای آماری بدست آمده در مرحله صحتسنجی مدل کيفی
سال آبی 1390-91

NRMSE

SE

پائیز

DO
0/56

BOD
0/51

NO3
0/44

TP
0/53

EC
0/55

pH
0/29

زمستان

0/40

0/61

0/32

0/45

0/45

0/40

بهار

0/65

1/09

0/37

0/35

0/53

0/57

تابستان

0/42

0/73

0/42

0/37

0/41

0/41

میانگین

0/51

0/73

0/38

0/43

0/49

0/42

پائیز

0/93

0/50

2/36

10/15

709/32

0/12

زمستان

0/63

0/57

0/71

2/43

563/35

0/19

بهار

0/39

0/73

0/21

2/20

476/09

0/23

تابستان

0/38

1/10

0/76

3/80

312/30

0/26

میانگین

0/58

0/72

1/01

4/65

515/27

0/20
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ضريب نرخ بازهوادهی با استفاده از روابط تجربی مختلف

با توجه به اینکه از دادههای سال آبی  1339-99در مرحله
واسنجی استفاده شد بنابراین ضرایب نرخ بازهوادهی برای سال
آبی  1399-91به منظور بررسیهای بعدی با استفاده از روابط
تجربی ضریب نرخ بازهوادهی محاسبه شد.
هریک از روابط ضریب نرخ بازهوادهی با توجه به نوع
دادههای مورد استفاده در استخراج آن رابطه ،دارای محدوده
عملکرد مناسبی میباشد .حدود تغییرات ضریب نرخ بازهوادهی
بر اساس تعداد زیادی از مطالعات گذشته بین  9/95تا ،12/2
یک بر روز میباشد ( .)Thomann, 1972بر این اساس و با توجه
به ارزیابیهای اولیه مشخص شد که از بین  29رابطه مورد
مطالعه ،سه رابطه  TD ،TKو  GGنتوانستهاند برآورد مناسبی از
ضریب نرخ بازهوادهی رودخانه کارون در سال آبی 1399-91
داشته باشند.
شکل ( )5قسمت الف ،مقادیر کمینه ،میانگین و بیشینه
ضریب نرخ بازهوادهی رودخانه کارون را در فصل پائیز و با

استفاده از  21رابطه باقیمانده نشان میدهد .با توجه به این
شکل ،بیشترین مقدار ضریب نرخ بازهوادهی در فصل پائیز برابر
با  5/12یک بر روز ،مربوط به رابطه تجربی  NRو کمترین آن
برابر با  9/99یک بر روز ،مربوط به رابطه تجربی  LAمیباشد.
با توجه به شکل ( )5قسمت ب ،مقادیر کمینه و بیشینه ضریب
نرخ بازهوادهی رودخانه کارون در فصل زمستان به ترتیب برابر
با  4/27یک بر روز ،حاصل از رابطه تجربی  NRو  9/1یک بر
روز ،حاصل از رابطه تجربی  BLاست .تغییرات ضریب نرخ
بازهوادهی در فصل بهار بین  3/92و  9/1یک بر روز میباشد که
مقدار  3/92یک بر روز ،مربوط به رابطه تجربی  NRبوده و
مقدار  9/1یک بر روز مربوط به رابطه تجربی  BLمیباشد
(شکل-5قسمت پ) .در فصل تابستان ضریب نرخ بازهوادهی
بین  3/95و  9/93یک بر روز تغییر میکند .بیشترین مقدار
ضریب نرخ بازهوادهی مربوط به رابطه تجربی  NRو نیز کمترین
آن مربوط به رابطه تجربی  BLمیباشد (شکل-5قسمت پ).

الف

ب

ت

پ

شکل  .9ضريب نرخ بازهوادهی فصول مختلف با استفاده از روابط تجربی

مدل  Qual2Kw5.1برای شبیهسازی اکسیژن محلول از
روابط مختلفی جهت برآورد ضریب نرخ بازهوادهی استفاده می-
کند و عالوه بر آن به کاربر این امکان را میدهد تا در صورت

وجود ،ضریب نرخ بازهوادهی را به صورت دستی به مدل وارد
کند .در واقع امکان ویژهسازی مقادیر ضریب نرخ بازهوادهی
برای هر بازه در کاربرگ  Reachاین مدل وجود دارد (Ashegh-
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 .)Moala, 2015با توجه به ارتباط بسیار نزدیک اکسیژن محلول
و ضریب نرخ بازهوادهی میتوان برای تشخیص تأثیر هریک از
روابط تجربی برآورد ضریب نرخ بازهوادهی این ضرایب را
محاسبه و به مدل وارد نمود؛ و پس از آن با بررسی اختالف
اکسیژن محلول مشاهدهای و شبیهسازی شده توسط مدل،
بهترین روابط ضریب نرخ بازهوادهی را برای رودخانه مورد نظر و
در فصول مختلف انتخاب کرد.
خالصه نتایج بهترین و ضعیفترین روابط تجربی ضریب
نرخ بازهوادهی در فصول مختلف در جدول ( )7آورده شده است.
با توجه به این جدول ،در سال آبی  1399-91رابطه  BLاز گروه
یک در سه فصل پائیز ،زمستان و بهار نتایج خوبی در برآورد
ضریب نرخ بازهوادهی از خود نشان داده است .در فصل بهار
عالوه بر رابطه  ،BLروابط  EL1 ،ISو  CHنیز عملکرد خوبی
داشتهاند .در فصل تابستان نیز روابط  NRو  JHبهترین برآورد را
از ضرب نرخ بازهوادهی داشتهاند .روابط  CM ،THو  SMاز
گروه دو در فصول پائیز و بهار نتایجی مشابه داشته و جز بهترین
روابط برآورد ضریب نرخ بازهوادهی در این گروه قرار میگیرند.
همچنین رابطه  TNاز این گروه در فصول زمستان و بهار جز
بهترین روابط برآورد ضریب نرخ بازهوادهی بودهاند .از روابط
گروه سه ،روابط  PPو  TJدر فصول پائیز ،زمستان و بهار جز

بهترین روابط برآورد ضریب نرخ بازهوادهی بوده و رابطه  LAنیز
در فصول زمستان و بهار جوابی مشابه داشته و استفاده از آن
منجر شده تا اکسیژن محلول با دقت بیشتری توسط مدل
شبیهسازی شود .روابط  EL2و  ALهم از این گروه برای
تابستان بهترین برآورد را از ضریب نرخ بازهوادهی داشتهاند.
ضعیفترین عملکرد در فصول پائیز ،زمستان و بهار از بین
روابط برآورد ضریب نرخ بازهوادهی گروه یک به روابط  NRو
 JHتعلق دارد .همچنین در فصل بهار رابطه  PGنیز عملکرد
مطلوبی نداشته است .در فصل تابستان نیز رابطه  BLاز گروه
یک ضعیفترین عملکرد را به خود اختصاص داده است .رابطه
 KOاز گرو ه دو برای فصول پائیز ،زمستان و بهار بدترین برآورد
را از ضریب نرخ بازهوادهی ارائه داده است .از این گروه همچنین
رابطه  TNبرای فصل تابستان عملکرد ضعیفی در برآورد ضریب
نرخ بازهوادهی داشته است .روابط  EL2و  ALاز گروه سه
نتایجی برای ضریب نرخ بازهوادهی ارائه دادهاند که در نتیجه آن
اکسیژن محلول با بیشترین اختالف از مقدار مشاهدهای آن در
فصول پائیز ،زمستان و بهار شبیهسازی شده است .همچنین
روابط  PPو  TJاز گروه سه برای فصل تابستان عملکردی مشابه
داشتهاند.

جدول  .7خالصه نتايج بهترين و ضعيفترين روابط تجربی ضريب نرخ بازهوادهی در فصول مختلف

سال آبی 1390-91

بهترین روابط

1
گروه 1

ضعیف ترین روابط

گروه 2

گروه 3

پائیز

BL

زمستان

BL

TN

بهار

BL- IS- EL1- CH

TH- CM- SM-TN

TJ- PP- LA

تابستان

NR- JH

KO

EL2- AL

1

TH- CM- SM

با توجه به جدول ( )3در فصل پائیز RMSE ،و  MBEبین
اکسیژن محلول مشاهدهای و شبیهسازی شده به ترتیب با
مقادیر  9/39و  -2/11کمترین مقدار را به خود اختصاص داده-
اند .در این حالت ضریب نرخ بازهوادهی که تغییرات اندک آن بر
روی اکسیژن محلول بسیار تأثیرگذار است با استفاده از رابطه
تجربی  BLاز گروه یک برآورد شده است .منفی بودن MBE
بین اکسیژن محلول مشاهدهای و شبیهسازی شده نشان میدهد
ضریب نرخ بازهوادهی بدست آمده از این رابطه تجربی منجر
شده تا مدل ،اکسیژن محلول را کمتر از مقدار مشاهدهای آن
شبیهسازی کند .استفاده از رابطه  THاز گروه دو برای برآورد
ضریب نرخ بازهوادهی در فصل پائیز منجر شده تا اکسیژن

1

TJ- PP

گروه 1
1

 1گروه 2

گروه 3

NR- JH

EL2- AL 1 KO

TJ- PP- LA

NR- JH

KO

EL2- AL

NR- JH- PG

KO

EL2- AL

BL

TN

TJ-PP

محلول مشاهدهای و اکسیژن محلول شبیهسازی شده
برابر با  9/35و  MBEبرابر با  1/73داشته باشند که این مقادیر
نسبت به مقادیر حاصله با استفاده از سایر روابط گروه دو
کمترین بوده و در نتیجه دقت این رابطه در برآورد ضریب نرخ
بازهوادهی نسبت به سایر روابط گروه دو بیشتر میباشد .روابط
 CMو  SMنیز با RMSEهایی به ترتیب برابر با  9/37و  9/33و
نیز MBEهایی به ترتیب برابر با  2/19و  2/39عملکردی مشابه
با رابطه  THداشتهاند .در گروه سه برای فصل پائیز بهترین
عملکرد مربوط به رابطه  PPاست .با استفاده از این رابطه برای
برآورد ضریب نرخ بازهوادهی RMSE ،بین اکسیژن محلول
مشاهدهای و شبیهسازی شده برابر با  9/43و  MBEبرابر با
RMSE
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که منجر به کاهش دقت در شبیهسازی اکسیژن محلول شده
است .الزم به ذکر است رابطه  THاز گروه دو در بین تمامی
روابط بهترین عملکرد را داشته و رابطه  NRکه ضعیفترین
عملکرد را در برآورد ضریب نرخ بازهوادهی داشته است مربوط
به گروه یک میباشد؛ این نتایج با نتایج حاصل از میانگین
 RMSEهماهنگی دارند .همچنین هر سه گروه به طور متوسط
با توجه به مقادیر مثبت میانگین ( MBEگروه یک برابر با ،9/35
گروه دو برابر با  4/11و گروه سه برابر با  )2/9منجر به شبیه-
سازی اکسیژن محلول بیشتر از مقدار مشاهدهای آن شدهاند.

 -3/13بدست آمده است .مدل در این حالت اکسیژن محلول را
کمتر از آنچه در واقعیت وجود دارد شبیهسازی میکند .رابطه
 TJنیز با  RMSEو  MBEبه ترتیب برابر  9/44و -3/32
عملکردی مشابه با رابطه  PPداشته است .در بین گروهها در
فصل پائیز به طور متوسط گروه دو با میانگین  RMSEبرابر
 9/59بهترین نتایج را برای شبیهسازی اکسیژن محلول بدست
داده است و پس از آن گروه سه با میانگین  RMSEبرابر با 9/73
قرار دارد .در آخر نیز گروه یک با متوسط  RMSEبرابر با 9/31
ضعیفترین عملکرد را در برآورد ضریب نرخ بازهوادهی داشته

جدول  .9معيارهای آماری بدست آمده برای فصل پائيز در مرحله بررسی تأثير ضرايب نرخ بازهوادهی بر شبيهسازی اکسيژن محلول

پائیز 1390-91

1

DO

DO

 1رابطه MBE RMSE
9/34
0/78
OD
8/61
0/73
CH

گروه1

 1رابطه MBE RMSE
12/88 1/04 KO
2/60
0/37 CM

OW

0/78

9/39

TN

0/56

-5/80

LD

0/88

10/75

GR

0/54

5/67

BR

0/89

10/96

TH

0/35

1/78

BA

0/83

10/02

SM

0/38

2/80

BL

0/39

-2/61

MJ

0/69

7/74

JH

17/86 1/41

MF

0/81

9/58

IG

0/76

9/09

میانگین

0/59

4/66

EL1

0/66

7/61

EL2

1/24

15/55

IS

0/59

6/50

LA

0/68

-7/58

NR

18/24 1/44

0/43

-3/63

1/12

13/99

0/44

-3/82

میانگین

0/78

2/90

گروه 2

گروه 3

PP

PG

1/00

12/32

AL

میانگین

0/86

9/85

TJ

هنگامیکه از رابطه  BLبرای برآورد ضریب نرخ
بازهوادهی در فصل زمستان استفاده میشود  RMSEو MBE
بین اکسیژن محلول مشاهدهای و شبیهسازی شده به ترتیب
برابر با  9/53و  9/57است که این مقادیر کمترین مقادیر معیار-
های مذکور حاصل از سایر روابط گروه یک بودهاند .بنابراین این
رابطه در برآورد ضریب نرخ بازهوادهی بهترین عملکرد را با
وجود بیش برآورد بودن ،داشته است .در گروه دو رابطه TN
بهترین عملکرد را داشته است؛ این رابطه منجر به  RMSEبرابر
با  9/53و  MBEبرابر با  9/95بین اکسیژن محلول مشاهدهای و
شبیهسازی شده ،شده است MBE .رابطه مذکور بسیار پایین
بوده و اندکی اکسیژن محلول را بیشتر از مقدار مشاهدهای آن
شبیه سازی کرده است .در گروه سه استفاده از رابطه  LAبرای
برآورد ضریب نرخ بازهوادهی کمترین مقدار  RMSEبرابر با

 9/43را بین اکسیژن محلول مشاهدهای و شبیهسازی شده
بدس ت داده و نتایج بهتری نسبت به سایر روابط گروه سه داشته
است .همچنین با استفاده از این رابطه مدل اکسیژن محلول
شبیهسازی شده را با  MBEبرابر با  9/43بیش از مقدار
مشاهدهای آن شبیهسازی کرده است .روابط  PPو  TJنیز با
RMSEهایی یکسان و برابر با  9/55و MBEهایی به ترتیب برابر
با  1/31و  9/21نتایجی مشابه با رابطه  LAبدست دادهاند .در
بین سه گروه در فصل زمستان با توجه به مقادیر  RMSEبین
اکسیژن محلول مشاهدهای و شبیهسازی شده بهترین عملکرد
مربوط به رابطه  LAاز گروه سه میباشد .ضعیفترین عملکرد در
برآورد ضریب نرخ بازهوادهی و درنتیجه آن شبیهسازی اکسیژن
محلول نیز مربوط به رابطه  EL2گروه سه میباشد .به طور
متوسط گروه دو با میانگین  RMSEبرابر با  9/92بهترین روابط
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را در برآورد ضریب نرخ بازهوادهی و در نتیجه شبیهسازی
اکسیژن محلول داشته است و پس از آن به ترتیب گروههای سه
و یک با میانگین RMSEهایی برابر با  9/97و  1/2قرار دارند.
الزم به ذکر است روابط سه گروه با میانگین MBEهایی برابر با
 3/55 ،12/39و  7/71در فصل زمستان اکسیژن محلول را بیش
از مقدار مشاهدهای آن شبیهسازی کردهاند.
در فصل بهار رابطه  ISاز گروه یک بهترین عملکرد را در
برآورد ضریب نرخ بازهوادهی داشته است که در نتیجه آن
 RMSEو  MBEبین اکسیژن محلول مشاهدهای و شبیهسازی
شده با مقادیر  9/35و  3/75به کمترین مقدار خود در مقایسه
با سایر روابط گروه یک رسیدهاند .با استفاده از رابطه  ISبرای
برآورد ضریب نرخ بازهوادهی با توجه به  ،MBEمدل اکسیژن
محلول را بیش از مقدار مشاهدهای آن شبیهسازی کرده است.
استفاده از رابطه  EL1نیز پس از  ISنتایج خوبی را برای شبیه-
سازی ضریب نرخ بازهوادهی بدست میدهد بدین ترتیب که
 RMSEو  MBEبین اکسیژن محلول شبیهسازی شده و
اکسیژن محلول مشاهدهای در این حالت برابر با  9/42و 4/77
شد .روابط  BLو  CHبا RMSEهایی یکسان و برابر با  9/43و
نیز MBEهایی به ترتیب برابر با  -5/11و  5/15در مرتبهای
پایینتر از روابط  ISو  EL1در شبیهسازی اکسیژن محلول قرار
میگیرند اما با این حال دقت آنها در مقایسه با سایر روابط
گروه ی ک بیشتر است .قابل توجه است که دو رابطه  BLو CH
نتایجی بسیار مشابه بدست دادهاند با این تفاوت که مدل در
حالتی که از  BLبرای برآورد ضریب نرخ بازهوادهی استفاده
میشود مدل اکسیژن محلول را کمتر از مقدار مشاهدهای آن و
در حالتی که از  CHاستفاده میشود بیشتر از مقدار مشاهدهای
آن برآورد میکند .در گروه دو بهترین عملکرد برآورد ضریب نرخ
بازهوادهی مربوط به رابطه  THمیباشد؛ چرا که با استفاده از
این رابطه اکسیژن محلول مشاهدهای و شبیهسازی شده دارای
کمترین مقدار ( RMSE )9/29و ( MBE )2/75میباشند.
همچنین روابط  SM ،CMو  TNبه ترتیب با مقادیر
RMSEهایی برابر با  9/33 ،9/39و  9/33و MBEهایی به
ترتیب برابر با  3/37 ،2/31و  -4/23بین اکسیژن محلول
مشاهدهای و شبیهسازی شده عملکردی مشابه با رابطه TH
داشتهاند .در گروه سوم با استفاده از رابطه  LAاختالف بین
اکسیژن محلول مشاهدهای و شبیهسازی شده به حداقل رسیده
و با  RMSEبرابر با  9/29و  MBEبرابر با  -2/47بهترین
عملکرد را در این فصل بین روابط سایر گروهها به خود اختصاص
داده است .الزم به ذکر است با استفاده از این رابطه در فصل
بهار مقدار اکسیژن محلول کمتر از مقدار مشاهدهای آن شبیه-

سازی شده است .روابط  TJو  PPنیز با  RMSEبه ترتیب برابر
با  9/34و  9/35و  MBEبرابر با  -3/13و  -3/39بین اکسیژن
محلول شبیهسازی شده و مشاهدهای ،مشابه با رابطه  LAبوده-
اند .به طور متوسط گروه دو با میانگین  RMSEبرابر با 9/54
بین اکسیژن محلول مشاهدهای و شبیهسازی شده بهترین
عملکرد و گروه سه با میانگین  RMSEبرابر با  9/14عملکردی
متوسط و گروه یک با میانگین  9/19 ،RMSEضعیفترین
عملکرد را داشتهاند .با توجه به میانگین (MBEگروه یک برابر با
 ،7/54گروه دو برابر با  5/93و گروه سه برابر با  )3/55استفاده
از روابط سه گروه برای برآورد ضریب نرخ بازهوادهی باعث شده
تا اکسیژن محلول بیش از مقدار مشاهدهای آن شبیهسازی شود.
نتایج حاصل از روابط مختلف برآورد ضریب نرخ
بازهوادهی برای فصل تابستان در هر سه گروه نتایجی بسیار
نزدیک بهم دارد و انتخاب یک رابطه خاص به عنوان بهترین
رابطه برآورد ضریب نرخ بازهوادهی دشوار است .با این حال به
بررسی جزئیتر نتایج حاصله پرداختیم .در فصل تابستان با
استفاده از رابطه  JHاز گروه یک برای برآورد ضریب نرخ
بازهوادهی اکسیژن محلول مشاهدهای و شبیهسازی شده با
 RMSEو  MBEبرابر با  9/29و  -9/17دارای بهترین عملکرد
در بین سایر روابط هر سه گروه بوده است .در حالی که شاهد
بودیم در فصل بهار و زمستان بدترین عملکرد مربوط به این
رابطه بوده است .استفاده رابطه  NRنیز از این گروه با RMSE
برابر با  9/39و  MBEبرابر با  -9/39عملکردی مشابه و نزدیک
به رابطه  JHداشته است؛ و مدل با استفاده از هر دو رابطه  JHو
 NRبرای برآورد ضریب نرخ بازهوادهی با توجه به مقدار MBE
بدست آمده ،اکسیژن محلول را کمتر از مقدار مشاهدهای آن
شبیهسازی کرده است .زمانی که از رابطه  KOگروه دو برای
برآورد ضریب نرخ بازهوادهی فصل تابستان استفاده شدRMSE،
و  MBEبین اکسیژن محلول مشاهدهای و شبیهسازی شده به
ترتیب برابر با  9/33و  -1/49بدست آمد که نشان میدهد این
رابطه بهترین عملکرد را در بین سایر روابط این گروه داشته
است .استفاده رابطه  EL2از گروه سه برای برآورد ضریب نرخ
بازهوادهی باعث شد تا اختالف بین اکسیژن محلول مشاهدهای
و شبیهسازی شده با  RMSEبرابر با  9/39و  MBEبرابر با
 -9/33در مقایسه با سایر روابط گروه سه به حداقل برسد .رابطه
 ALبا  RMSEبرابر با  9/31و  MBEبرابر با  -1/19عملکردی
مشابه به رابطه  EL2داشته است .با توجه به نتایج فوق میتوان
دریافت روابط  JHو  NRاز گروه یک ،رابطه  KOاز گروه دو و
رابطه  EL2از گروه سه عملکردی مشابه داشته و جز بهترینها
در برآورد ضریب نرخ بازهوادهی قرار میگیرند .رابطه  BLاز
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گروه یک TN ،از گروه دو و  TJاز گروه سه نیز مشابه یکدیگر
بوده و عملکرد ضعیفی داشتهاند .به طور متوسط استفاده از
روابط گروه یک برای برآورد ضریب نرخ بازهوادهی باعث میشود
اختالف بین اکسیژن محلول مشاهدهای و شبیهسازی شده با
میانگین  RMSEبرابر با  9/39بهترین عملکرد را در این فصل و
گروه سه با میانگین  RMSEبرابر با  9/42ضعیفترین عملکرد را
داشته باشند .گروه دو با میانگین  RMSEبرابر با  9/41در این
میان قرار میگیرد .با توجه به نزدیکی میانگین  RMSEسه گروه
و نیز عملکرد مشابه سه گروه در ارائه بهترین و ضعیفترین
روابط برآورد ضریب نرخ بازهوادهی میتوان گفت هر سه
عملکردی یکسان داشتهاند .الزم به ذکر است هر سه به طور
متوسط برای برآورد ضریب نرخ بازهوادهی نتایجی ارائه دادهاند
که بر اساس آن مدل ،با میانگین MBEهایی به ترتیب برابر با
 -2/75 ،-2/23و  -2/32در فصل تابستان اکسیژن محلول را
کمتر از مقدار مشاهدهای شبیهسازی میکند.
با توجه به جدول ( )9میتوان دریافت دقت روابط برآورد
ضریب نرخ بازهوادهی که برای شبیهسازی اکسیژن محلول مورد
استفاده قرار میگیرند در فصل تابستان بیشتر از سایر فصول
بوده است .بدین ترتیب که میانگین  RMSEو  MBEبین
اکسیژن محلول شبیهسازی شده و مشاهدهای در فصل تابستان
با مقادیری برابر با  9/41و  -2/12کمتر از سایر فصول بوده
است .همچنین تنها در فصل تابستان به طور میانگین MBE

منفی بوده و مدل در شبیهسازی اکسیژن محلول کم برآورد
میباشد .ضعیفترین عملکرد روابط نیز مربوط به فصل زمستان
میباشد؛ در این فصل اکسیژن محلول شبیهسازی شده و
مشاهدهای دارای بیشترین مقادیر  RMSEو  MBEبه ترتیب
برابر با  1/93و  12/95میباشد.
از بین بهترین روابط برآورد ضریب نرخ بازهوادهی همان-
طور که در قسمتهای قبل توضیح داده شده بود میتوان تنها
یک رابطه را برای هر فصل معرفی کرد .در جدول ( )19بهترین
رابطه در هر فصل و مقدار ضریب نرخ بازهوادهی با استفاده از
آن رابطه در هر فصل آورده شده است .همچنین میانگین
اکسیژن محلول در ایستگاههای مختلف در هر فصل آورده شده
است .با توجه به جدول میتوان دریافت با کاهش اکسیژن
محلول مقدار ضریب نرخ بازهوادهی افزایش مییابد و رودخانه
نیاز به هوادهی بیشتری برای تأمین اکسیژن محلول کاهش
یافته دارد .در فصل تابستان مقدار اکسیژن محلول با میانگین
 1/49کمترین و در فصل زمستان با مقدار  7/59بیشترین مقدار
را دارند ،برخالف تغییرات اکسیژن محلول ،در فصل تابستان
ضریب نرخ بازهوادهی با مقدار  1/59بیشترین و در فصل
زمستان با مقدار  9/23کمترین مقدار را به خود اختصاص داده-
اند .این امر به واسطه وابستگی ضریب نرخ بازهوادهی به کمبود
اکسیژن محلول نسبت به حالت اشباع میباشد.

جدول  .4مقايسه عملکرد گروههای ضرايب نرخ بازهوادهی در شبيهسازی اکسيژن محلول فصول مختلف

سال آبی 1390-91

پائیز

بهار

میانگین

میانگین

MBE RMSE

MBE RMSE

گروه1

0/86

9/85

گروه 2

0/59

4/66

گروه 3

0/78

2/90

میانگین

0/74

5/80

گروه1

0/69

7/54

گروه 2

0/54

5/08

گروه 3

0/64

3/55

میانگین

0/62

5/39

زمستان

گروه1

1/20

12/30

گروه 2

0/92

18/85

گروه 3

0/97

7/71

میانگین 12/95 1/03
گروه1

0/39

-2/28

گروه 2

0/41

-2/75

گروه 3

0/42

-2/82

میانگین

0/41

-2/62

تابستان

جدول  .39ضريب نرخ بازهوادهی و اکسيژن محلول در هر فصل

فصل

میانگین اکسیژن محلول

نام بهترین رابطه

ضریب نرخ بازهوادهی
با استفاه از بهترین رابطه

پائیز

6/67

TH

زمستان

7/50

LA

0/23

0/62

بهار

7/32

LA

0/33

تابستان

6/49

JH

1/59
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آناليز حساسيت

آنالیز حساسیت پارامترهای استفاده شده در این مطالعه با هدف
بررسی تأثیر آنها بر روی برآورد اکسیژن محلول صورت گرفت.
برای این آنالیز از دادههای سال آبی  1399-91استفاده شد،
همچنین از بهترین ضرایب نرخ بازهوادهی بدست آمده به عنوان
ضریب نرخ بازهوادهی استفاده شد .نتایج حاکی از آن است که
ضریب نرخ بازهوادهی بیشترین تأثیر را در برآورد اکسیژن
محلول دارد که این تأثیر در فصل بهار با مقدار  4/431درصد
کاهش در برآورد اکسیژن محلول زمانی که  59 ،Kaدرصد
افزایش داشته و نیز با مقدار  5/359درصد افزایش در برآورد

اکسیژن محلول زمانی که  59 ،Kaدرصد کاهش داشته بیشترین
مقدار بوده است .نکته قابل توجه دیگر در مورد این ضریب این
است که کاهش در مقدار آن تأثیر بیشتری در برآورد ضریب نرخ
بازهوادهی داشته است و در این حالت به طور متوسط اکسیژن
محلول برآورد شده ،اختالف بیشتری با اکسیژن محلول برآورد
شده در حالت بدون تغییر در مقدار ضریب نرخ بازهوادهی دارد.
بعد از ضریب نرخ بازهوادهی به ترتیب پارامترهای  pH ،Tو
 BODبیشترین تأثیر را در برآورد اکسیژن محلول داشتهاند و
پارامترهای  ECو  Po4نیز کمترین اثر را در برآورد اکسیژن
محلول داشتهاند.

جدول  .33نتايج آناليز حساسيت مدل با استفاده از دادههای سال آبی 3149-43

درصد تغییرات

+50%
pH

Ka

EC

PO4

BOD NO3

T

پارامتر

)(˚C) (mg/l) (mg/l) (μg/l) (μs/m) (1/day
-0.615

-3.707

-0.477

-3.707

-4.436 0.104
-0.272

-0.876

pH

Ka

0.000

0.063 -0.001 0.000

0.765

پائیز

0.000

0.130 -0.002 0.000

0.933

زمستان

0.000

0.017 -0.006 0.000

0.205

بهار

0.195 -0.074 -0.090 -0.089 -0.088

تابستان
درصد تغییرات

-50%
EC

PO4

درصد تغییرات DO

BOD NO3

T

پارامتر

)(˚C) (mg/l) (mg/l) (μg/l) (μs/m) (1/day
پائیز

0.038

4.417

0.000

0.000

-0.794 -0.063 0.001

0.010

3.367

0.000

0.002

 -0.960 -0.130 0.002زمستان

0.052

5.895

0.000

0.000

-0.028

-2.265

 -0.432 -0.103 -0.087 -0.089 -0.089تابستان

بحث و نتيجهگيری
نتایج حاصل از بررسی روابط تجربی مختلف برآورد ضریب نرخ
بازهوادهی نشان میدهد بیشترین مقادیر ضریب نرخبازهوادهی
مربوط به رابطه تجربی  NRبوده و به ترتیب برابر  5/12در فصل
پائیز 4/27 ،در فصل زمستان 3/92 ،در فصل بهار و  3/95یک بر
روز در فصل تابستان میباشد .همچنین کمترین مقادیر ضریب
نرخ بازهوادهی در فصول زمستان ،بهار و تابستان مربوط به
رابطه تجربی  BLبوده و به ترتیب برابر با  9/1 ،9/1و  9/93می-
باشد .کمترین مقدار ضریب نرخ بازهوادهی در فصل پائیز نیز
برابر با  9/99و مربوط به رابطه  LAمیباشد.
بررسی تأثیر ضریب نرخ بازهوادهی برآورد شده توسط هر
یک از روابط تجربی بر روی شبیهسازی اکسیژن محلول نشان
میدهد استفاده از ضرایب نرخ بازهوادهی به دست آمده از روابط
 CM ،SM ،TH ،BL ،PPو  TJدر مدلسازی اکسیژن محلول
فصل پائیز باعث شده تا مدل ،اکسیژن محلول را با دقت

-0.230 -0.017 0.006

بهار

درصد تغییرات DO

بیشتری شبیهسازی کند .همچنین در فصل زمستان روابط ،PP
 LA ،TJ ،BLو  TNبرآوردی از ضریب نرخ بازهوادهی ارائه
دادهاند که درنتیجه آن مدل دقت بیشتری در شبیهسازی
اکسیژن محلول داشته است .در فصل بهار روابط ،TH ،BL ،PP
 EL1 ،CH ،CM ،SM ،TN ،LA ،TJو  ISبهترین عملکرد را در
برآورد ضریب نرخ بازهوادهی داشتهاند .در فصل تابستان نیز
بهترین عملکرد در برآورد ضریب نرخ بازهوادهی مربوط به روابط
 ،NR ،JHکرنکل و  AL ،KOو  EL2است.
) Mohammadi-Ghaleni et al (b2015عملکرد 29
رابطهی برآورد ضریب نرخ بازهوادهی در مدلسازی اکسیژن
محلول سفیدرود طی هشت دورهی آذر  ،1331تیر  ،1337مهر
 ،1337آبان  ،1337بهمن  ،1339فروردین  ،1399خرداد
 1399و مرداد  1399را مورد ارزیابی قرار دادند و دریافتند که
در آذر  1331و آبان  1337روابط  BLو  PPبیشترین دقت را در
برآورد ضریب نرخ بازهوادهی داشتهاند که با نتایج حاصل از این
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پژوهش برای فصل پائیز مبنی بر برتری روابط  BLو
مطابقت دارد .ایشان همچنین برای بهمنماه  1339رابطه  BLو
برای تیرماه  1337و مردادماه  1399رابطه  KOرا پیشنهاد
دادهاند که با نتایج حاصل از این پژوهش مبنی بر برتری روابط
 BLو  KOبه ترتیب در فصول زمستان و تابستان تطابق دارد.
) Mohammadi-Ghaleni et al (b2015رابطه  ISرا برای
فرودین و خرداد  1399رابطه مناسبی برشمردند که در پژوهش
حاضر نیز به نتیجهای مشابه رسیدهایم و رابطه  ISدر فصل بهار
بهترین رابطه برآورد ضریب نرخ بازهوادهی میباشدKalburgi .
)et al (2015و ) Palumbo and Brown (2013نتیجه گرفتند که
رابطه  PPبهترین برآورد را از ضریب نرخ بازهوادهی داشته است.
در پژوهش حاضر نیز رابطه  PPدر برآورد ضریب نرخ بازهوادهی
در فصول پائیز ،زمستان و بهار برتری داشته است.
به طور کلی نتایج نشان میدهد که هیچ یک از روابط
تجربی ضریب نرخ بازهوادهی به تنهایی بیشترین دقت را
نداشتهاند بلکه یک گروه دقت بیشتری در برآورد ضریب نرخ
بازهوادهی داشته است .در مطالعه حاضر روابط گروه دو که با
استفاده از متغیرهای شیب ،سرعت جریان ،عمق جریان و دبی
برآورد میشدند ،از بیشترین دقت در برآورد ضریب نرخ
بازهوادهی در تمامی فصول برخوردار بودند که در نتیجه آن
اکسیژن محلول به خوبی شبیهسازی شده و اختالف بسیار کمی
با اکسیژن محلول مشاهدهای داشته است .این نتیجه با نتیجه
) Palumbo and Brown (2013که عملکرد کلی  13رابطه
برآورد ضریب نرخ بازهوادهی را با استفاده از معیارهای آماری
مورد بررسی قرار دادند مشابه است .آنها دریافتند به ندرت
میتوان گفت رابطهای دارای بهترین عملکرد بوده است و معموالً
گروهی از روابط دارای بهترین عملکرد خواهند بود.
با توجه به نتایج میتوان دریافت دقت روابط برآورد
ضریب نرخ بازهوادهی که برای شبیهسازی اکسیژن محلول مورد
استفاده قرار میگیرند در فصل تابستان بیشتر از سایر فصول
بوده است .بدین ترتیب که میانگین مربع مجذور خطا و درصد
میانگین انحراف خطا بین اکسیژن محلول شبیهسازی شده و
مشاهدهای در فصل تابستان با مقادیری برابر با  9/41و -2/12
کمتر از سایر فصول بوده است .همچنین درصد میانگین انحراف
خطا بین اکسیژن محلول مشاهدهای و شبیهسازی شده تنها در
فصل تابستان منفی بوده و مدل کمبرآورد است .ضعیفترین
عملکرد روابط نیز مربوط به فصل زمستان میباشد .در این فصل
PP
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اکسیژن محلول شبیهسازی شده و مشاهدهای دارای بیشترین
مقادیر میانگین مربع مجذور خطا و درصد میانگین انحراف خطا
به ترتیب برابر با  1/93و  12/95میباشد.
رابطه  THدر فصل پائیز ،رابطه  LAدر فصول زمستان و
بهار و رابطه  JHدر فصل تابستان با RMSEهایی به ترتیب برابر
با  9/29 ،9/43 ،9/35و  9/29و MBEهایی به ترتیب برابر با
 -2/47 ،9/43 ،1/73و  -9/17دارای بهترین برآورد از ضریب
نرخ بازهوادهی از میان تمامی روابط بودهاند و مقادیر ضریب نرخ
بازهوادهی با استفاده از این روابط به ترتیب مقادیر ،9/23 ،9/12
 9/33و  1/59میباشد .در فصول پائیز ،زمستان ،بهار و تابستان
میانگین اکسیژن محلول برابر با  7/32 ،7/59 ،1/17و 1/49
میباشد؛ که از این میان در فصل تابستان مقدار اکسیژن محلول
با میانگین  1/49کمترین و در فصل زمستان با مقدار 7/59
بیشترین مقدار را دارند ،برخالف تغییرات اکسیژن محلول ،در
فصل تابستان ضریب نرخ بازهوادهی با مقدار  1/59بیشترین و
در فصل زمستان با مقدار  9/23کمترین مقدار را به خود
اختصاص دادهاند .این امر به واسطه وابستگی ضریب نرخ
بازهوادهی به میزان کمبود اکسیژن محلول نسبت به حالت
اشباع میباشد.
با توجه به ارتباط مستقیم ضریب نرخ بازهوادهی با میزان
کمبود اکسیژن محلول نسبت به حالت اشباع با کاهش اکسیژن
محلول ضریب نرخ بازهوادهی افزایش مییابد تا بدین ترتیب
کمبود اکسیژن محلول سریعتر جبران شود که این موضوع در
مورد فصل تابستان به وضوح روشن است .در این فصل شاهد
بیشترین مقدار ضریب نرخ بازهوادهی هستیم و کمترین مقدار
اکسیژن محلول نیز مربوط به این فصل است.
نتایج آنالیز حساسیت نشان داد ضریب نرخ بازهوادهی
بیشترین تأثیر را در برآورد اکسیژن محلول دارد که با نتایج
) Mohammadi-Ghaleni et al (b2015مبنی بر اینکه اکسیژن
محلول در رودخانة سفیدرود بیشترین حساسیت را نسبت به
ضریب بازهوادهی دارد تطابق دارد .همچنین پارامترهای  ECو
Po4کمترین تأثیر را در برآورد اکسیژن محلول دارند.

سپاسگزاری
این تحقیق و تهیه مقاالت آن با حمایت دانشگاه تهران صورت
گرفته است که بدینوسیله تشکر و قدردانی میشود.
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