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جمال احمدآلی ،*1غالمعباس بارانی ،2کورش قادری ،3بهزاد حصاری

 .1دانشجوی دکتری سازههای آبی ،بخش مهندسی آب ،دانشگاه شهید باهنر کرمان ،کرمان
 .2استاد بخش مهندسی آب ،دانشگاه شهید باهنر کرمان،کرمان
 .3دانشیار بخش مهندسی آب ،دانشگاه شهید باهنر کرمان،کرمان
 .4استادیار گروه مهندسی آب ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه
( تاریخ دریافت – 1395/7/14 :تاریخ بازنگری – 1395/10/30:تاریخ تصویب)1395/11/4 :

چکيده
امروزه برنامهریزی ،طراحی و مدیریت سیستمهای منابع آب شامل پیشبینی اثرات نیز میباشد .پیشبینی اثرات مستلزم
مدلسازی است .در این تحقیق واسنجی و اعتبارسنجی مدل هیدرولوژیکی  WEAP21بر روی حوضههای آبریز زرینهرود
و سیمینهرود مورد بررسی قرار گرفته است .رودخانههای زرینهرود و سیمینهرود با پتانسیل آبدهی حدود  3میلیارد
مترمکعب در سال ،سهمی حدود  50درصدی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه را دارا میباشند .در این تحقیق از روش
رطوبت خاک برای شبیهسازی هیدرولوژیکی مدل  WEAP21استفاده شد .یک دوره آماری  11ساله (از سال آبی -74
 1373تا  )1383-84برای واسنجی مدل در نظر گرفته شد .ارزیابی نتایج شبیهسازی مدل با استفاده از شاخصهای
آماری ضریب تبیین ،ضریب نش -ساتکلیف و شاخص تطابق نشان داد که برای ایستگاه هیدرومتری ورودی سد بوکان
مقادیر شاخصها به ترتیب برابر با  0/83 ،0/90و  ،0/95برای ایستگاه هیدرومتری نظام آباد مقادیر شاخصها به ترتیب
برابر با  0/74 ،0/75و  ،0/92برای ایستگاه هیدرومتری داشبند مقادیر شاخصها به ترتیب برابر با  0/81 ،0/82و  0/95و
برای ایستگاه هیدرومتری پل میاندوآب مقادیر شاخصها به ترتیب برابر با  0/75 ،0/75و  0/92میباشد .برای
اعتبارسنجی مدل ،یک دوره  9ساله (از سال آبی  1384-85تا  )1392-93در نظر گرفته شد .نتایج برای این دوره نشان
داد که برای ایستگاه هیدرومتری ورودی سد بوکان مقادیر شاخصها به ترتیب برابر با  0/85 ،0/88و  ،0/96برای ایستگاه
هیدرومتری نظام آباد مقادیر شاخصها به ترتیب برابر با  0/70 ،0/72و  ،0/91برای ایستگاه هیدرومتری داشبند مقادیر
شاخصها به ترتیب برابر با  0/85 ،0/86و  0/96و برای ایستگاه هیدرومتری پل میاندوآب مقادیر شاخصها به ترتیب
برابر با 0/78 ،0/80و  0/93میباشد .بهطور کلی ارزیابی نتایج شبیهسازی ،عملکرد خوب مدل را نشان داد.
واژههای کليدی :شبیهسازی ،روش رطوبت خاک ،دریاچه ارومیه ،شبکه آبیاری زرینهرود (میاندوآب)

مقدمه

*

بسیاری از مناطق در جهان با چالشهای قابل توجه در مدیریت
آبهای شیرین روبرو هستند .تخصیص منابع محدود آب ،کیفیت
محیطزیست و سیاستهای استفاده پایدار از آب ،مسائلی هستند
که نگرانی در مورد آنها رو به افزایش است ( Stockholm
.)Environment Institute (SEI), 2016
چالش افت شدید سطح آب دریاچه ارومیه ،نیازمند شناخت
رفتار هیدرولوژیک زیرحوضههای مهم و تأثیرگذار بر آن است.
پیچیدگی حوضهها از نظر المانهای ساختاری و اثر متقابل هر کدام
در تولید آبدهی مستلزم استفاده از مدلهای ریاضی قوی است.
برنامهریزی ،طراحی و مدیریت سیستمهای منابع آب
* نویسنده مسئول jamalahmadaali@gmail.com :

امروزه شامل پیشبینی اثرات نیز میباشد .پیشبینی اثرات
مستلزم مدلسازی است ( .)Loucks et al., 2005نمایش مناسب
فرایندهای هیدرولوژیکی در مقیاس حوضه آبریز اساس
پیشبینی تغییرات در پاسخ دینامیکی یک سیستم
هیدرولوژیکی متشکل از مجموعهای از اجزای مرتبط شامل
بارش ،تبخیر -تعرق ،نفوذ ،جریان پایه ،آب زیرزمینی و رواناب
است .مدلهای ساده یا پیچیده برای نشان دادن رفتار این
مولفهها مورد استفاده قرار میگیرند ( Ingol-Blanco and
.)McKinney, 2013
برای مدیریت مناسب رویدادهای هیدرولوژیکی ابتدا الزم
است درک درستی از رفتار طبیعی سیستمهای هیدرولوژیکی
وجود داشته باشد .در دهههای گذشته با رشد قابلیتهای نرم-
افزاری ،امکان توسعه مدلهای رایانهای فراهم شده است که به
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نوبه خود نقش مؤثری در شبیهسازی سیستمهای منابع آب و
کمک به تصمیمگیری مدیران این عرصه داشته است .رسالت
این مدلها آگاه ساختن تصمیمگیران از عواقب اجرای سیاست-
های مدیریتی مختلف است (.)Kermanshahi et al., 2013
به طور کلی ،مدلهای هیدرولوژی بر روی درک چگونگی
جریان آب در داخل یک حوضه آبریز در پاسخ به رویدادهای
هیدرولوژیکی متمرکزند ،در حالیکه مدلهای برنامهریزی منابع
آب در درجه اول بر روی مدیریت تخصیص آب متمرکزند (به
عنوان مثال :تصمیمگیری در مورد عرضه و تقاضا) .ادغام این دو
مولفه از طریق یک چارچوب تحلیلی واحد امکانپذیر است .این
چارچوب مدل ارزیابی و برنامهریزی منابع آب نسخه 21
 )WEAP21(1بوده که پلی برای فاصله بین هیدرولوژی حوضه و
مدیریت آب با ترکیب فرآیند هیدرولوژیکی فیزیکی در چارچوب
مدیریت آب میباشد (.)Yates et al., 2009
مدلهای شبیهسازی متعارف عرضهگرا یا منبعگرا که بر
اساس رویکرد مدیریت منابع آب کار میکنند؛ همواره برای
بررسی طیف گستردهای از گزینههای مدیریت کافی نبوده است.
در طول دهههای اخیر ،رویکرد یکپارچهنگری در مورد توسعه
منابع آب مطرح شده و در نظر گرفتن طرحهای تأمین آب را در
چارچوب مسائل مربوط به مدیریت مصرف ،کیفیت آب و حفاظت
از اکوسیستمها ضروری ساخته است WEAP .با هدف دخیل
کردن این مقادیر (مدیریت مصرف ،کیفیت آب و حفاظت از
اکوسیستم) در یک ابزار کاربردی برای برنامهریزی منابع آب
توسعه داده شده است .مزیت اصلی  ،WEAPدر رویکرد یکپارچه
منابع آب در شبیهسازی سیستمهای آبی و جهتگیری آن در
راستای سیاستها میباشد WEAP .در معادالت خود ،مسائل
مربوط به نیاز (الگوهای مصرف آب ،راندمان تجهیزات ،استفاده
مجدد ،هزینهها و تخصیص) را همگام با مسائل مربوط به منابع
(جریانهای سطحی ،آبهای زیرزمینی ،مخازن و انتقالهای
آب) لحاظ کرده است WEAP .آزمایشگاهی برای امتحان کردن
راهبردهای متنوع توسعه و مدیریت آب است ( Stockholm
.)Environment Institute (SEI), 2016
) Raskin et al. (1992در تحقیقی برای بررسی دالیل
کاهش سطح آب دریاچه آرال از مدل  WEAPاستفاده کردند.
مشکل اصلی ،کاهش تراز آب دریاچه آرال در اثر برداشتهای
بی رویه آب و توسعه کشاورزی در باالدست بود .در این راستا با
استفاده از مدل  WEAPمطالعهای صورت گرفت که هدف آن
ارزیابی وضعیت موجود بیالن آب و تحلیل سناریوهای مدیریتی
1. Water Evaluation And Planning System

بود .سناریوهای مدیریتی ایشان عبارت بودند از )1 :تغییر الگوی
مصرف )2 ،مدیریت بهتر سیستم ،و  )3توسعه منابع جدید آب.
) Abrishamchi et al. (2007با استفاده از مدل WEAP
سناریوهای مدیریت منابع آب حوضه آبریز رودخانه کرخه را
مورد ارزیابی قرار دادند .شاخصهای مدیریت و توسعه منابع آب
مورد ارزیابی به شرح زیر بود -1 :مدیریت تقاضا در بخشهای
خانگی و صنعت -2 ،بهرهبرداری از مخزن -3 ،افزایش راندمان
آبیاری -4 ،تغییر اولویتهای تخصیص آب -5 ،گسترش اراضی
آبی و  -6افزایش برداشت از آبهای زیرزمینی .نتایج نشان داد
که مدیریت تقاضا و افزایش راندمان آبیاری اثرات مهمی بر روی
پوشش تقاضای آب داشتند ،بنابراین ترکیبی از مدیریت تقاضا،
افزایش راندمان آبیاری و بهرهبرداری از سدهای در حال ساخت
پیشنهاد میگردد.
) McCartney et al. (2010در پروژهای تحقیقاتی،
وضعیت جاری و آینده توسعه منابع آب در حوضه دریاچه تانا
واقع در کشور اتیوپی را با استفاده از مدل  WEAPمورد ارزیابی
قرار دادند .مطالعه ایشان شامل سه مؤلفه بود )1 :ارزیابی جریان
زیستمحیطی؛  )2تجزیه و تحلیل ذینفعان از تأثیر زیرساخت-
های فعلی و مدیریت آب؛ و  )3مدلسازی کامپیوتری توسعه
منابع آب در آینده .نتایج مطالعه ایشان نشان داد که توسعه
منابع آب موجود ،برای تولید انرژی برقابی ،جریان در پایین-
دست دریاچه را تغییر داده و باعث کاهش سطح آب دریاچه
شده است .طرحهای توسعه ،فشار بر دریاچه را تشدید خواهد
کرد .اگر تمام طرحهای توسعه اتفاق بیفتد ،متوسط تراز سطح
دریاچه  0/44متر افت خواهد کرد و متوسط مساحت دریاچه
 30کیلومتر مربع (یا  1درصد) تا  81کیلومتر مربع (یا 2/6
درصد) در بعضی از فصول خشکسالی کاهش خواهد یافت .بدون
مدیریت دقیق این تغییرات به احتمال زیاد به عواقب شدید
زیستمحیطی و اجتماعی منجر خواهد شد .انتخابهای سختی
باید در مورد چگونگی بهترین استفاده از آب گرفته شود .مهم
این است که همه ذینفعان ،از جمله مردم محلی ،در فرایند
تصمیمگیری دخیل و از سرمایهگذاری بهرهمند شوند.
) De Condappa et al. (2009در تحقیقی حوضه آبریز
ولتا را با استفاده از مدل  WEAPشبیهسازی کردند .نتایج ارزیابی
شبیهسازی مدل نشان داد که ضریب نش -ساتکلیف برای
ایستگاههای هیدرومتری مختلف بین  0/56تا  0/86متغیر میباشد.
) Blanco (2010در تحقیقی استفاده از ترکیب مدل
 WEAPبا مدل بهینهسازی  GAMSآنالیز هیدرولوژیکی-
اقتصادی راهبردهای مدیریت آب را برای برقراری تعادل بین آب
برای طبیعت (حفاظت از تاالبها) و آب برای غذا بر روی حوضه
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آبریز گوادیانا واقع در کشور اسپانیا انجام داد .نتایج نشان داد که
در دوره خشکسالیهای طوالنیمدت (پیشبینی افزایش دما بین
 1/5تا  3/6درجه سانتیگراد و کاهش  10تا  20درصدی بارش-
ها تا سال  ،)2050با کاهش آب در دسترس و افزایش تقاضای
آب آبیاری تنشها بر روی کشاورزی ،منابع اراضی و منابع آب
تشدید خواهد شد .همچنین ارزیابی نتایج شبیهسازی مدل
ایشان برای دوره واسنجی نشان داد که ضریب نش -ساتکلیف
برای ایستگاههای هیدرومتری بین  0/73تا  0/88متغیر می-
باشد.
) Ingol-Blanco and McKinney (2013در تحقیقی مدل
 WEAPرا برای حوضه آبریز ریو کانچوس 1توسعه دادند .نتایج
برای دوره واسنجی نشان داد که ضریب نش -ساتکلیف و
شاخص تطابق برای ایستگاه هیدرومتری اجیناگا به ترتیب برابر
 0/84و  0/97و برای ایستگاه هیدرومتری البوکیوال به ترتیب
برابر  0/81و  0/95و برای دوره اعتبارسنجی ضریب نش-
ساتکلیف و شاخص تطابق برای ایستگاه هیدرومتری اجیناگا به
ترتیب برابر  0/88و  0/97و برای ایستگاه هیدرومتری البوکیوال
به ترتیب برابر  0/60و  0/91میباشد.
) Singh et al. (2014در تحقیقی با استفاده از مدل
 ،WEAPمدلسازی بارش -رواناب را برای حوضه رودخانه
ماهانادی 2در هندوستان انجام دادند .نتایج برای  6ایستگاه
هیدرومتری نشان داد که اختالف بین مقادیر دبیهای
مشاهداتی و شبیهسازی شده کمتر از  10درصد میباشد.
) Malmir et al. (2016در تحقیقی با استفاده از مدل
 ،WEAPتأثیر تغییرات اقلیم بر تخصیص آب کشاورزی در سطح
حوضه قره سو را مورد ارزیابی قرار دادند .نتایج مدل اقلیمی،
نشاندهنده افزایش دما و کاهش بارندگی در دوره مورد نظر
( )2011-2040نسبت به دوره پایه ( )1971-2000میباشد.
بطوریکه تحت سناریوی اقلیمی  ،A2افزایش  1/6درجه سانتی-
گراد دما و کاهش  1/77درصد بارندگی در منطقه و به تبع این
افزایش دما و کاهش بارندگی ،برای رودخانه قره سو نیز 32/62
درصد کاهش آبدهی پیشبینی میشود .بررسی نتایج مدل
 ،WEAPتحت سناریوهای اقلیمی ،در وضعیت سطح زیر کشت
کنونی ،نشاندهنده افزایش نیاز تأمین نشده بخش کشاورزی در
منطقه مورد مطالعه در دوره آتی میباشد.
)Movahediyan Attar and Samadi Broojeni (2013

عملکرد شبکههای آبیاری سد زایندهرود در دوره خشکسالی را با
استفاده از مدل  WEAPمورد ارزیابی قرار دادند .در این تحقیق
1- Rio Conchos Basin
2- Mahanadi River Basin

چهار سناریو مورد ارزیابی قرار گرفت که شامل سناریوهای
کاهش سطح زیر کشت گیاهان پرمصرف به ترتیب کاهش ،100
 60 ،80و  40درصدی گیاهان پرمصرف میباشد و سناریو
برگزیده سناریو ( SC2کاهش  100درصد سطح زیر کشت
گیاهان پرمصرف) بود که از نظر تامین و اعتمادپذیری تامین
نیازهای آبی و حداکثر حجم آب نگهداری شده در مخزن در
طول سال نسبت به بقیه سناریوها شرایط بهتری را برای مخزن
سد در دوران خشکسالی به همراه دارد.
) Farajzadeh et al. (2014در تحقیقی اثر تغییر اقلیم بر
اطمینانپذیری تأمین آب پاییندست سد کرخه و راهکارهای
سازگاری با آن را با استفاده از مدل  WEAPمورد بررسی قرار دادند.
سه استراتژی مدیریتی افزایش راندمان آبیاری ،استفاده مجدد آب و
تغییر الگوی کشت برای سازگاری با تغییر اقلیم ارزیابی گردید.
نتایج نشان داد که ساخت سدهای جدید به دلیل افزایش تخصیص
آب در باالدست ،میتواند اطمینانپذیری تأمین آب کشاورزی
پاییندست سد کرخه را تا کمتر از  70درصد کاهش دهد .هم-
چنین استفاده مجدد از آب ،با اطمینانپذیری  91درصد ،به عنوان
موثرترین راهکار برای سازگاری با تغییرات اقلیمی شناخته شد .هر
چند تغییر الگوی کشت روشی کم هزینهتر است ،لیکن اجرای آن
منوط به همکاری کشاورزان میباشد.
) Yazdanpanah et al. (2008در تحقیقی از مدل WEAP
جهت برنامهریزی و مدیریت عرضه و تقاضا در حوضه آبریز ازغند
واقع در استان خراسان رضوی استفاده کردند .منبع اصلی تأمین
آب در این حوضه آب زیرزمینی میباشد .در جهت برنامهریزی و
مدیریت منطقه تحت مطالعه در محیط مدلسازی ،سناریوهای
مختلفی تا سال  1400اعمال شد و تأثیر آن بر وضعیت عرضه و
تقاضا در منطقه ،مورد مطالعه قرار گرفت .نتایج نشان داد که با
تغییر الگوی کشت و یا کاهش سطح زیر کشت اراضی
کشاورزی ،میتوان به شرایط تعادل آب زیرزمینی دست یافت.
همچنین با استفاده از سیستمهای نوین آبیاری تحت فشار در
صورت کاهش سطح زیر کشت اراضی کشاورزی ،تا حدودی می-
توان ذخیره آب زیرزمینی را افزایش داد ولی در صورتی که
استفاده از سیستمهای تحت فشار با افزایش سطح زیر کشت
همراه باشد افت آب زیرزمینی تشدید خواهد شد.
) Dehghan et al. (2015در تحقیقی برنامهریزی تخصیص
منابع آب تحت سناریوهای مدیریتی در حوضه گرگانرود را با
استفاده از مدل  WEAPمورد بررسی قرار دادند .نتایج نشان داد
در برنامهریزی جدید تخصیص منابع آب حوضه گرگانرود می-
توان با پذیرفتن  5درصد کاهش اعتمادپذیری سیستم ،نیاز
صنعت حاشیه سد وشمگیر را به میزان  9/5میلیون متر مکعب
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تأمین کرد .در نظر نگرفتن رسوبگذاری مخزن در مدلسازی،
میزان اعتمادپذیری سیستم را به میزان قابل توجهی کاهش داد.
لحاظ نمودن کاهش رسوبگذاری در مخزن (هر پنج سال به
میزان  1میلیون متر مکعب) از یکطرف و افزایش راندمان
آبیاری از طرف دیگر میتواند اعتمادپذیری سیستم را در برنامه-
ریزی حفظ کند.
) Shafaei et al. (2014در تحقیقی با استفاده از مدل
 WEAPتأثیرات تغییر اقلیم بر بهرهبرداری از مخازن سطحی
حوضة گرگانرود را مورد بررسی قرار دادند .با استفاده از نتایج
بـهدست آمده از سناریوی تغییر اقلیم و مدل  WEAPتغییرات
بیالن آبی مخازن و مقادیر تخصیص در دوره ( )1390-1414در
گرههای مصرف ،بررسی شد .بنابر نتایج بهدستآمده ،میانگین
تخصیص از  92به  90درصد و میانگین ذخایر مخازن نیز حدود
 10درصد کاهش خواهد یافت.
) Ghandhari et al. (2015در تحقیقی سناریوهای
تخصیص بهینه آب رودخانه بار نیشابور با استفاده از مدل
 WEAPتحت سناریوی اقلیمی  A2را مورد بررسی قرار دادند.
در این تحقیق وضعیت منابع آب حوضه در سه بخش کشاورزی،
صنعت و شرب با استفاده از مدل  WEAPدر شرایط تغییر اقلیم
در دوره  2011-2040میالدی و تحت سناریوهای افزایش سطح
زیرکشت ،پیشرفت صنعتی و افزایش جمعیت ارزیابی شد .نتایج
نشاندهنده افزایش دما در ایستگاه اریه به اندازه  0/03درجه
سلسیوس و کاهش بارندگی  3/9و  8/75درصد به ترتیب در
ایستگاههای اریه و طاغان میباشد .تحت این شرایط شاهد
افزایش نیاز آبی در بخش کشاورزی و صنعت ،به طوریکه
بیشترین درصد کمبود آب در بخش کشاورزی ( 12درصد)،
سپس در بخش صنعت ( 2درصد) میباشد و در نهایت در بخش
نیاز شرب با کمبود مواجه نخواهد شد.
) Kermanshahi et al. (2013در تحقیقی با استفاده از
مدل  WEAPتأثیر مدیریت مصرف آب آبیاری بر منابع آب
دشت نیشابور را مورد ارزیابی قرار دادند .در این مطالعه وضعیت
منابع آب و تقاضاهای آبیاری دشت نیشابور با استفاده از مدل
 WEAPمورد بررسی قرار گرفت .برای ارزیابی اثرات راهبردهای
مذکور ،سناریوهایی با عناوین تغییر الگوی کشت ،کاهش سطح
زیر کشت و سناریوی ترکیبی (ترکیب این دو راهکار) مطرح شد
و سپس برای یک دوره  20ساله شبیهسازی انجام گرفت .نتایج
نشان دادند که با اعمال این سناریوها ،میانگین ساالنه نیاز
آبیاری به ترتیب حدود  10 ،9و  18درصد کمتر خواهد شد ،و
متعاقباً از رقم میانگین کسری ساالنه مخزن به ترتیب  8 ،13و
 18درصد کاسته میشود؛ به بیانی دیگر این راهبردها میتوانند

نقش بسزایی در کاهش تقاضای آب کشاورزی ،و در نتیجه
کاهش برداشت از منابع آب منطقه داشته باشند.
در جوامع در حال توسعه ،منابع آب حوضههای آبریز به
طور فزایندهای برای مقاصد کشاورزی ،شرب و صنعت کنترل،
منحرف و مصرف میشود .این مسئله موجب کاهش توانایی
تامین تقاضای در حال رشد برای بخشها و منافع مختلف می-
شود ( .)Falkenmark and Molden, 2008حفظ کشاورزی آبی
برای رفع نیازهای تولید مواد غذایی همزمان با حفظ
اکوسیستمهای آبی موضوع بحث داغ در بسیاری از نقاط جهان
بهویژه در مناطق خشک و نیمه خشک است (Blanco-
 .)Gutiérrez et al., 2013برای افزایش تولید محصوالت
کشاورزی ،آب بیشتر در دسترس نیست .از این رو یکی از
مشکالت ملی جامعه ما که در آینده حادتر نیز خواهد شد،
کمبود آب در بخشهای مصرفکننده آب ،بهخصوص بخش
کشاورزی ،تأمین امنیت غذایی از منابع محدود آب و چالش
کاهش ناگزیر سهم آب بخش کشاورزی برای تأمین آب مورد
نیاز محیط زیست است (.)Heydari, 2014
دریاچه ارومیه بزرگترین دریاچه داخلی کشور و دومین
دریاچه آب شور جهان ،در سالهای اخیر به علت توسعه
کشاورزی ،بهرهبرداریهای بیش از حد استانهای ذینفع حوضه
از رودخانههای جاری به دریاچه ،پایین بودن بازده کشاورزی و
تغییر اقلیم با شرایط بحرانی رو به رو شده است .جلوگیری از
نابودی این دریاچه در صورتی امکانپذیر خواهد بود که برنامه-
ریزی اصولی و درستی در بهرهبرداری از منابع تامینکننده آب
دریاچه تدوین و اجرا شود .با توجه به اینکه حوضههای آبریز
زرینهرود و سیمینهرود سهمی حدود  50درصدی در حوضه
آبریز دریاچه ارومیه را دارا میباشند ،در سالهای اخیر و با
گسترش و توسعه بهرهبرداری از این منابع ،کارکرد تأمین حقابه
دریاچه ارومیه را از دست داده و جزء کانونهای بروز بحران در
دریاچه قلمداد شدهاند (.)Yekom Consulting Engineers, 2015
در چنین شرایطی یک روش شبیهسازی که عالوه بر در نظر گرفتن
مطلوبیت مصرفکنندگان مختلف حوضه و نیازهای زیستمحیطی،
توانایی مدلسازی اولویتهای متفاوت برای بخشهای ذینفع را
داشته باشد ،یک راهحل مناسب برای تصمیمگیری در بهرهبرداری
بهینه از منابع آب این حوضهها میباشد.
هدف از انجام این تحقیق ،بررسی رفتار هیدرولوژیکی
حوضههای آبریز زرینهرود و سیمینهرود به عنوان دو زیر حوضه
اصلی حوضه آبریز دریاچه ارومیه با لحاظ سازههای تنظیمکننده
مثل مخازن سد ،شبکه آبیاری ،اثر متقابل آبهای سطحی و
زیرزمینی و رفتار میان حوضهها با استفاده از روش رطوبت خاک
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در نرمافزار  )Yates et al., 2005a, b( WEAP21در مبحث
بارش -رواناب است.

مواد و روشها
تشريح منطقه مورد مطالعه

زیر حوضه زرینهرود -سیمینهرود در جنوب و جنوب شرقی
دریاچه ارومیه واقع شده و از نظر وسعت بزرگترین زیرحوضه از
حوضه آبریز دریاچه ارومیه میباشد .حدود جغرافیایی آن از
شمال به زیر حوضه صوفیچای و دریاچه ارومیه ،از غرب به
حوضه آبریز خلیج فارس و دریای عمان و از شرق به حوضه

آبریز دریای خزر محصور میگردد (شکل  .)1رودخانههای
زرینهرود و سیمینهرود با پتانسیل آبدهی حدود  3میلیارد متر
مکعب در سال ،از جمله رودخانههای پر آب کشور محسوب می-
شوند که به همراه پتانسیلهای طبیعی و اجتماعی متعدد،
موجب توسعه فعالیتهای کشاورزی در دشتهای آبخور حوضه
خود شدهاند .احداث شبکههای آبیاری چون زرینهرود
(میاندوآب) و  ...به همراه مخازن سدهایی مانند شهید کاظمی
بوکان امکاناتی را در سطح حوضه ایجاد نمودهاند که در حال
حاضر در حدود  130000هکتار از اراضی حوضه تحت کشت
آبی به صورت سنتی و مدرن قرار گیرد.

شکل  .1موقعيت حوضههای آبريز زرينهرود و سيمينهرود

حوضه آبریز رودخانه زرینهرود ،یکی از قطبهای
کشاورزی ایران و بزرگترین زیرحوضه حوضه آبریز دریاچه
ارومیه میباشد .این حوضه آبریز با گسترهای بالغ بر 11840
کیلومتر مربع در شمال غربی ایران واقع شده است .از نظر
تقسیمات کشوری این زیر حوضه در محدوده استانهای
آذربایجان غربی ،آذربایجان شرقی ،کردستان و زنجان قرار
گرفته ،ولی بیشترین سهم این زیرحوضه متعلق به استان
آذربایجان غربی میباشد .رودخانه زرینهرود از کوههای چهل
چشمه کردستان سرچشمه میگیرد و از گوشه جنوب شرقی به
دریاچه ارومیه میریزد .طول رودخانه  240کیلومتر است و
میانگین آبدهی این رودخانه ماهانه  139/5میلیون متر مکعب
برآورد میشود .بر روی رودخانه زرینهرود سد مخزنی شهید
کاظمی بوکان در سال  1350ساخته شده است که به نام سد

زرینهرود نیز شناخته میشود .این سد در استان آذربایجان غربی
و در فاصله  35کیلومتری جنوب شرقی شهرستان بوکان قرار
گرفته و بند انحرافی نوروزلو در  70کیلومتری پایین دست سد
مخزنی ساخته شده است و آب مورد نیاز کشاورزی جلگه
میاندوآب و بخشی از دشتهای بناب و ملکان را تامین میکند
( .)Safari et al., 2014رودخانه سیمینهرود از رودخانههای مهم
حوضه آبریز دریاچه ارومیه میباشد که در جنوب آذربایجان
غربی و در غرب حوضه آبریز زرینهرود جریان دارد .طول
رودخانه حدود  200کیلومتر و مساحت حوضه آبریز آن 3785
کیلومتر مربع میباشد (.)Zaman et al., 2016
معرفی مدل

 WEAPیک پالتفرم مدلسازی است که قادر به ارزیابی
یکپارچهای از اقلیم ،هیدرولوژی ،کاربری اراضی ،تأسیسات
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آبیاری و اولویتهای مدیریت آب حوضه آبریز میباشد .مدل
 ،WEAPاز یک مدل برنامهریزی خطی استاندارد برای حل
مسائل تخصیص آب در هر گام زمانی استفاده میکند که تابع
هدف آن حداکثر کردن درصد تأمین نیازهای مراکز تقاضا با
توجه به اولویت عرضه و تقاضا ،تعادل جرمی و سایر قیود می-
باشد .تمامی قیود بطور متناوب برای هر گام زمانی و با توجه به
اولویت عرضه و تقاضا تعریف میشود .مدل  WEAPدر هر گام
زمانی معادله تعادل جرمی آب را برای هر گره و شاخه محاسبه
میکند ( .)Yates et al., 2005a, bبا استفاده از سریهای زمانی
اقلیم ،مدل  WEAPمولفههای چرخه هیدرولوژیکی را با شبیه-
سازی فرایند بارش-رواناب در سطح حوضه آبریز محاسبه می-
کند (.)Esteve et al., 2015
ساختار مدل منطقه مورد مطالعه

مدل برای حوضههای آبریز زرینهرود و سیمینهرود با استفاده از
نرمافزار ارزیابی و برنامهریزی منابع آب ( )WEAP21ساخته شد.
قسمتی از شماتیک مدل در شکل ( )2نشان داده شده است .این
مدلسازی شامل  2رودخانه اصلی (زرینهرود و سیمینهرود)3 ،

کانال انحراف آب (کانال ساحل راست شبکه آبیاری زرینهرود
( ،)RPCکانال ساحل چپ شبکه آبیاری زرینهرود ( )MCو کانال
منشعب از کانال ساحل راست شبکه آبیاری زرینهرود جهت آب
شرب تبریز) 1 ،مخزن سد (سد شهید کاظمی بوکان) 4 ،آبخوان
(آبخوانهای میاندوآب ،شاهیندژ ،بوکان و حاجیآباد) 6 ،نقاط
نیاز (آب شرب شهرستانهای تکاب ،سقز ،بوکان ،شاهیندژ،
میاندوآب و تبریز) 11 ،حوضه ( 4حوضه غیر کشاورزی شامل
باالدست و پاییندست زرینهرود و باالدست و پاییندست
سیمینهرود و  7حوضه کشاورزی شامل تکاب ،سقز ،شاهیندژ،
بوکان  ،1بوکان  ،2ساحل راست شبکه آبیاری زرینهرود و ساحل
چپ شبکه آبیاری زرینهرود) 21 ،خط رواناب و نفوذ 18 ،خط
انتقال آب 5 ،خط جریان آب برگشتی (از آب شرب شهرستان-
ها) و  4ایستگاه هیدرومتری (شامل ورودی سد بوکان و نظام
آباد واقع بر روی رودخانه زرینهرود و داشبند بوکان و پل
میاندوآب واقع بر روی رودخانه سیمینهرود) میباشد.
در این تحقیق از روش رطوبت خاکِ مدل  WEAPبرای
مدلسازی واکنش هیدرولوژیکی حوضهها استفاده گردید.

شکل  .2طرح مدل  WEAPبرای حوضههای آبريز زرينهرود و سيمينهرود

روش رطوبت خاک ()Soil Moisture Method

روش رطوبت خاک مدل  WEAPبر اساس توابع تجربی است که

رفتار تبخیر -تعرق ،رواناب سطحی ،جریان بین الیهای ،جریان
پایه و نفوذ عمقی را برای یک حوضه توصیف میکند .مدل،
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حرکت آب را داخل دو الیه عمودی خاک در نظر میگیرد
(شکل  .)3الیه اول نگهداشت آب را نزدیک سطح زمین نشان
میدهد ،که برای ریشه گیاهان در دسترس است .الیه دوم

عمیقتر بوده و آب از داخل این الیه میتواند به عنوان جریان
پایه یا تغذیه آب زیرزمینی انتقال یابد (.)SEI, 2016

شکل  -3شماتيک روش رطوبت خاک در مدل ( WEAPاقتباس از )Blanco-Gutiérrez et al., 2013

برای حوضهای که به چندین زیرحوضه با نسبتهای
مختلف کاربری اراضی یا تیپ خاک تقسیم شده باشد ،فرمول
ریاضی برای محاسبه تغییرات ذخیره آب در الیه اول خاک بر
حسب بیالن آب به صورت زیر بیان میشود (.)SEI, 2016
(رابطه )1
)

5 z1, j  2 z12, j
3

()  Pe (t )  PET (t )k c , j (t

 f j k s , j z12, j  (1  f j )k s , j z12, j

dz1, j
dt

Rd j

RRF j

Pe (t ) z1, j

در رابطه ( :Z1,j = [1,0] :)1ذخیره نسبی آب خاک (بدون
بعد)؛  :Rdjظرفیت نگهداری آب خاک (میلیمتر)؛  :Peبارش
موثر (میلیمتر)؛ ) :PET(tتبخیر -تعرق پتانسیل گیاه مرجع (بر
حسب میلیمتر بر روز ،که از فرمول پنمن -مانتیث محاسبه
میشود)؛  :kc,jضریب گیاهی؛  :RRFفاکتور مقاومت جریان که
 : Pe (t )z 1,RRFرواناب
به پوشش گیاهی بستگی دارد؛
j
j

سطحی؛:

 f j k s , j z 1,2 jجریان بین الیهای از الیه اول خاک؛  :fjضریب
تقسیم که به نوع پوشش زمین ،خاک و توپوگرافی بستگی دارد
و جریان آب را به جریانهای افقی و عمودی تقسیم میکند؛ و:
 k s , jهدایت هیدرولیکی اشباع الیه منطقه ریشه (میلیمتر بر
زمان) میباشد.

dz 2
تغییرات ذخیره آب در الیه دوم خاک (
dt
زیر محاسبه میشود:

) از رابطه


dz2  N
(رابطه    (1  f j )ks , j z12, j   ks 2 z22 )2
dt  j 1

در رابطه ( :Smax :)2نفوذ عمقی از ذخیره الیه باالیی
S max

خاک؛ و  :ks2هدایت هیدرولیکی اشباع الیه پایینی خاک (میلی-
متر بر زمان) میباشد.
روش رطوبت خاک از پارامترهای کاربری اراضی (شامل:
مساحت ،ضریب گیاهی ،1ظرفیت رطوبتی الیه باالیی خاک،2
ظرفیت رطوبتی الیه پایینی خاک ،3فاکتور مقاومت جریان،4
هدایت هیدرولیکی الیه باالیی خاک ،5هدایت هیدرولیکی الیه
پایینی خاک ،6جهت جریان ترجیحی ،7ذخیره نسبی رطوبت در
الیه باالیی خاک 8و ذخیره نسبی رطوبت در الیه پایینی خاک)1
1- Crop Coefficient
2- Soil Water Capacity
3- Deep Water Capacity
1- Runoff Resistance Factor
2- Root Zone Conductivity
3- Deep Conductivity
4- Preferred Flow Direction
)5- Relative Storage of the Root Zone (Z1
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هواشناسی بارش ،دما ،رطوبت نسبی ،سرعت باد و کسر ابرناکی
مورد استفاده قرار گرفت .موقعیت این ایستگاهها در شکل (-4
الف) آمده است .مقادیر متوسط هر کدام از پارامترهای
هواشناسی برای هر کدام از زیرحوضهها با استفاده از روش پلی-
گونهای تیسن برآورد گردید .در مدل  ،WEAP21حوضههای
آبریز زرینهرود و سیمینهرود بر اساس ایستگاههای هیدرومتری
مورد استفاده به زیرحوضههای باالدست و پاییندست تقسیم
شدند (شکل -4ب) .آمار ماهانه دبی  4ایستگاه هیدرومتری
مورد استفاده قرار گرفت که موقعیت ایستگاههای هیدرومتری
در شکل (-4ب) آمده است .در روش رطوبت خاک مدل
 ،WEAP21الیههای کاربری اراضی و خصوصیات خاک نیز مورد
نیاز است که نقشه آنها در شکل (-5الف و ب) آمده است.

و اقلیم (شامل :بارش ،دما ،رطوبت نسبی ،سرعت باد ،کسر
ابرناکی ،عرض جغرافیایی ،نقطه انجماد و نقطه ذوب) برای انجام
محاسبات استفاده میکند.
منابع دادهها و اطالعات

در این تحقیق یک دوره آماری  20ساله ( )1374-1393برای
واسنجی و اعتبارسنجی مدل در نظر گرفته شد .ایستگاههای
هواشناسی داخل و نزدیک حوضههای آبریز مورد مطالعه به
تعداد  28ایستگاه ( 4ایستگاه سینوپتیک 11 ،ایستگاه
تبخیرسنجی و  13ایستگاه بارانسنجی) برای پارامترهای
)6- Relative Storage of the Deep Zone (Z2

(الف)
(ب)
شکل -4الف .نقشه موقعيت ايستگاههای هواشناسی مورد استفاده
ب .نقشه موقعيت ايستگاههای هيدرومتری مورد استفاده و تقسيمبندی زيرحوضهها در مدل

(الف)

(ب)

شکل  -5الف .نقشه کاربری اراضی حوضههای آبريز زرينهرود و سيمينهرود ()Ministry of Agriculture Jihad, 2007
ب .نقشه خاکشناسی حوضههای آبريز زرينهرود و سيمينهرود ()Soil and Water Research Institute, 2007

در این تحقیق مصارف آب برای زیرحوضه باالدست -
زرینهرود شامل کشاورزی محدوده مطالعاتی تکاب ،آب شرب

شهرستان تکاب ،کشاورزی محدوده مطالعاتی سقز و آب شرب
شهرستان سقز و مصارف آب برای زیرحوضه پاییندست زرینه-
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رود شامل کشاورزی محدوده مطالعاتی شاهیندژ (شامل سطح
زیر کشت شهرستان میاندوآب منهای شبکه آبیاری میاندوآب)،
کشاورزی ساحل راست شبکه آبیاری زرینهرود (میاندوآب) ،آب
شرب شهرستانهای بوکان ،شاهیندژ ،میاندوآب و خط انتقال
آب شرب تبریز میباشد.
مصارف آب برای زیرحوضه باالدست سیمینهرود شامل
کشاورزی بوکان  1و مصارف آب برای زیرحوضه پاییندست
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سیمینهرود شامل کشاورزی بوکان  2و کشاورزی ساحل چپ
شبکه آبیاری زرینهرود (میاندوآب) میباشد.
منابع آب حوضهها شامل رودخانهها ،سد شهید کاظمی
بوکان و آبخوانهای میاندوآب ،شاهیندژ ،بوکان و حاجیآباد
میباشد .برای حوضههای کشاورزی سطح زیرکشت و ترکیب
کشت محصوالت غالب زراعی و باغی در سالهای مختلف لحاظ
گردید (جدول .)1

جدول  .1اطالعات زراعی و باغی محصوالت غالب و سطح زير کشت حوضههای کشاورزی واقع در محدوده مورد مطالعه در طول دوره آماری  20ساله
()Agriculture Jihad Organization of West Azarbaijan, 2016 and West Azarbaijan Regional Water Authority, 2016
نام حوضه کشاورزی
تکاب
سقز
شاهيندژ
ساحل راست شبکه آبياری زرينهرود
ساحل چپ شبکه آبياری زرينهرود
بوکان 1
بوکان 2

محصوالت غالب

گندم ،یونجه و سیب
گندم ،جو ،یونجه ،چغندرقند ،سیب،
انگور و گردو
گندم ،جو ،یونجه ،چغندرقند ،سیب،
هلو ،بادام و گردو
گندم ،جو ،یونجه ،چغندرقند ،گوجه
فرنگی ،سیب و انگور
گندم ،جو ،یونجه ،چغندرقند ،گوجه
فرنگی ،سیب و انگور
گندم ،جو ،یونجه ،چغندرقند ،سیب،
انگور ،بادام و گردو
گندم ،جو ،یونجه ،چغندرقند ،سیب،
انگور ،بادام و گردو

سیستمهای آبیاری مورد استفاده در مدل شامل آبیاری
سطحی ،آبیاری بارانی و آبیاری قطرهای میباشد .محاسبات
بیالن آب برای برآورد دادههای دبی جریان در ایستگاههای
هیدرومتری منتخب جهت مقایسه با دادههای مشاهداتی انجام
گرفت .پارامترهای بیالن آب شامل جریان پایه ،1ذوب برف،2
تخلیه رطوبت خاک ،3تبخیر -تعرق ،4جریان به آبهای
زیرزمینی ،5ذخیره برف ،6ذخیره رطوبت خاک ،7جریان بین
الیهای ،8آبیاری ،9بارش 10و رواناب سطحی 11میباشد.
در مدل  WEAPپارامترهای بیالن ورودی به خاک شامل
1- Base Flow
)2- Decrease in Snow (Melt
3- Decrease in Soil Moisture
4- Evapotranspiration
5- Flow to Groundwater
6- Increase in Snow
7- Increase in Soil Moisture
8- Interflow
9- Irrigation
10- Precipitation
11- Surface Runoff

حداقل سطح زير

حداکثر سطح زير

متوسط سطح زير

کشت (هکتار)

کشت (هکتار)

کشت (هکتار)

3900

13700

8600

9070

16300

12500

18600

34400

25500

17300

22200

20100

14200

18200

16500

6400

16000

11300

4300

10700

7550

ذوب برف ،تخلیه رطوبت خاک ،آبیاری و بارش با عالمت مثبت
و پارامترهای بیالن خروجی از خاک شامل جریان پایه ،تبخیر-
تعرق ،جریان به آبهای زیرزمینی ،ذخیره برف ،ذخیره رطوبت
خاک ،جریان بین الیهای و رواناب سطحی با عالمت منفی نشان
داده میشود.
واسنجی و اعتبارسنجی مدل

واسنجی و اعتبارسنجی یک مدل برای به حداقل رساندن خطاها
و مطمئن شدن از اعتبار و قابلیت اطمینان بودن نتایج مدل
ضروری است ( .)Blanco, 2010در این تحقیق مدل با مقایسه
دادههای دبی جریان شبیهسازی شده در مقیاس ماهانه با داده-
های مشاهداتی در ایستگاههای هیدرومتری منتخب واسنجی
گردید .یک دوره آماری  11ساله (از سال آبی  1373-74تا -84
 )1383برای واسنجی مدل و یک دوره  9ساله (از سال آبی -85
 1384تا  )1392-93برای اعتبارسنجی مدل در نظر گرفته شد.
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مدل  WEAP21از نرمافزار  PEST1که به آن لینک شده
است برای برآورد پارامترهای بهینه جهت مقایسه دادههای
مشاهداتی با شبیهسازی شده استفاده میکند .در واسنجی با
 PESTترکیبی از مقادیر پارامترها برای تخمین دادههای شبیه-
سازی شده در مدل تولید میشود .در  PESTدادههای دبی
جریان ،ارتفاع برف و سطح مخزن میتواند واسنجی شود ( SEI,
 .)2016نرمافزار  PESTپارامترها را به روش رگرسیونگیری غیر
خطی (الگوریتم گاوس-مارکوارت-لونبرگ )2بهینه میکند
(.)Doherty, 2016
در این تحقیق با استفاده از  PESTدادههای دبی جریان
جهت واسنجی انتخاب گردید .جهت شبیهسازی دادههای دبی
جریان ،پارامترهای ضریب گیاهی کاربریهای غیر زراعی،
ظرفیت رطوبتی الیه باالیی خاک ،هدایت هیدرولیکی الیه باالیی
خاک و جهت جریان ترجیحی مورد واسنجی قرار گرفت .در
بیشتر منابع مدل  WEAPاین  4پارامتر بیشترین تاثیر را بر
روی خروجیهای مدل داشتهاند .پارامترهای غیر واسنجی شده
نیز شامل ظرفیت رطوبتی الیه پایینی خاک ،فاکتور مقاومت
جریان ،هدایت هیدرولیکی الیه پایینی خاک ،ذخیره نسبی
رطوبت در الیه باالیی خاک ( )Z1و ذخیره نسبی رطوبت در الیه
پایینی خاک ( )Z2بود .مقادیر پارامترهای غیر واسنجی شده بر
اساس شرایط مکانی و زمانی و مقادیر پیش فرض مدل انتخاب
گردیده است .در طول این فرایند جریان شبیهسازی شده توسط
مدل با جریان مشاهده شده در ایستگاههای هیدرومتری منتخب
مورد مقایسه قرار گرفت.
برای ارزیابی کمی نتایج حاصل از واسنجی و اعتبارسنجی
مدل از چهار شاخص ضریب تبیین ( ،)R2جذر میانگین مربعات
خطا ( ،)RMSEضریب نش -ساتکلیف )NSE( 3و شاخص
تطابق )d( 4استفاده شد .ضریب تبیین نشاندهندة تطابق بین
مقادیر مشاهدهای و شبیهسازی با استفاده از روش تجزیة
رگرسیونی میباشد .مقدار آن بین صفر تا  1متغیر است و مقدار
باالی  0/5قابل قبول میباشد .ضریب نش -ساتکلیف اختالف
نسبی مقادیر مشاهدهای و شبیهسازیشده را نشان میدهد و
مقدار این شاخص از منفی بینهایت تا  1متغیر است .مقدار
شاخص تطابق از صفر تا  1متغیر است و مقادیر بزرگتر آن
نشاندهنده تطابق بهتر بین دادههای مشاهداتی و شبیهسازی
شده میباشد .روابط ضریب نش -ساتکلیف و شاخص تطابق به
1- Parameter Estimation
2- Gauss-Marquardt-Levenberg algorithm
)3- Nash-Sutcliffe Efficiency (NSE
4- Index of Agreement

صورت زیر میباشد:
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در روابط فوق : Q iobs :مقدار دبی مشاهداتی برای دوره
mean
 iام،
 : Qobsمیانگین دبیهای مشاهداتی برای کل دورهQ isim ،

 :مقدار دبی شبیهسازی شده برای دوره  iام ،و  :nتعداد کل
دادهها میباشد ( Hessari, 2012; Moriasi et al., 2007; Fu,
.)2005; Legates and McCabe, 1999

نتايج و بحث
در این تحقیق ابتدا پارامترهای ضریب گیاهی کاربریهای غیر
زراعی ،ظرفیت رطوبتی الیه باالیی خاک (منطقه توسعه ریشه)،
هدایت هیدرولیکی الیه باالیی خاک (منطقه توسعه ریشه) و
جهت جریان ترجیحی توسط نرمافزار  PESTبرای  4ایستگاه
هیدرومتری ورودی سد بوکان ،نظام آباد ،داشبند بوکان و پل
میاندوآب واسنجی گردید (جدول  .)2واسنجی مدل از ایستگاه-
های هیدرومتری باالدست حوضه به پاییندست حوضه انجام
گرفت .همچنین مقادیر غیر واسنجی شده پارامترها برای
کاربریهای مختلف در جدول ( )2آمده است .نرمافزار PEST
برای برآورد مقادیر متوسط دبی ماهانه برای  4ایستگاه
هیدرومتری منتخب ،با روش سعی و خطا مقادیر ضریب تبیین،
ضریب نش -ساتکلیف و شاخص تطابق را بیشینه و جذر
میانگین مربعات خطا را کمینه نموده است .مقادیر آماری و
شاخصهای مربوط به ارزیابی کمی نتایج واسنجی و
اعتبارسنجی مدل برای هر ایستگاه هیدرومتری در جدول ()3
آمده است .بر اساس جدول ( ،)3مقدار ضریب نش -ساتکلیف
برای جریان ماهانه از  0/74تا  0/83برای دوره واسنجی و از /70
تا  0/85برای دوره اعتبارسنجی متغیر است ،شاخص تطابق از
 0/92تا  0/95برای دوره واسنجی و از  0/91تا  0/96برای دوره
اعتبارسنجی متغیر است .نتایج این تحقیق با نتایج تحقیقات
برخی از پژوهشگران مطابقت دارد ( Ingol-Blanco and
McKinney, 2013; Blanco, 2010; De Condappa et al.,
.)2009; Singh et al., 2014
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قسمت باالدست حوضه آبریز سیمینهرود را پوشش داده و
ایستگاه هیدرومتری پل میاندوآب انتهاییترین ایستگاه حوضه
آبریز سیمینهرود میباشد .همانطور که در شکل ( )6مشاهده
میگردد دادههای شبیهسازی با دادههای مشاهداتی بهخصوص
در ایستگاههای باالدست حوضهها (شکل -6الف و ج) تطابق
خوبی دارد .تطابق کمتر دبیهای جریان ماهانه مشاهداتی و
شبیهسازی شده در ایستگاههای پاییندست حوضهها میتواند
به این خاطر باشد که بیشتر مصارف در پایین دست حوضهها
اتفاق افتاده و پیچیدگی رفتار زیر حوضهها در آنجا بیشتر است.
همچنین این اختالف به خاطر نااطمینانیهای ذاتی در داده-
برداریهای دبی ،عوامل اقلیمی ،وجود سیالبهای حدی و
بزرگ که نرمافزار  WEAPخصوصاً در گام زمانی ماهانه قادر به
شبیهسازی آنها نیست ،میباشد.

به طور کلی میتوان گفت که انطباق بین مقادیر
مشاهداتی و شبیهسازی شده هم در دوره واسنجی و هم در
دوره اعتبارسنجی با توجه به حدود شاخصها ،در حد مطلوبی
بوده و استفاده از مدل  WEAP21جهت شبیهسازی و ارزیابی
سناریوهای مختلف به برنامهریزان منابع آب توصیه میگردد.
دبیهای جریان ماهانه مشاهداتی و شبیهسازی شده برای
دوره واسنجی ( )1374-1384در شکل ( )6برای  4ایستگاه
هیدرومتری ورودی سد بوکان ،نظام آباد ،داشبند بوکان و پل
میاندوآب نشان داده شده است .ایستگاه هیدرومتری ورودی سد
بوکان قسمت باالدست حوضه آبریز زرینهرود را پوشش داده و
ایستگاه هیدرومتری نظام آباد انتهاییترین ایستگاه حوضه آبریز
زرینهرود میباشد .همچنین ایستگاه هیدرومتری داشبند بوکان

جدول  .2مقادير واسنجی شده و غير واسنجی شده پارامترها در روش رطوبت خاک برای حوضههای آبريز زرينهرود و سيمينهرود
مقادير واسنجی شده
حوضه /پارامتر

مقادير غير واسنجی شده

ذخیره نسبی ذخیره نسبی
هدایت
فاکتور
هدایت
ظرفیت
ضریب گیاهی
جهت جریان ظرفیت رطوبتی
مقاومت هیدرولیکی الیه رطوبت در الیه رطوبت در الیه
کاربریهای غیر رطوبتی الیه هیدرولیکی الیه
ترجیحی الیه پایینی خاک
1
باالیی خاک پایینی خاک
پایینی خاک
جریان
باالیی خاک
باالیی خاک
زراعی
(میلیمتر)
(بدون بعد)
(درصد)
(بدون بعد) (میلیمتر در ماه) (درصد)
(میلیمتر) (میلیمتر در ماه)
(بدون بعد)

باالدست زرينهرود
زراعت دیم
مرتع خوب
مرتع متوسط
مرتع فقیر
کشاورزی تکاب
کشاورزی سقز

0/34
0/38
0/36
0/32
-

260
240
220
210
310
330

24
26
28
28
30
30

0/15
0/15
0/15
0/15
0/15
0/15

300
300
300
300
300
300

2
2
2
2
2
2

20
20
20
20
20
20

10
10
10
10
10
10

20
20
20
20
20
20

پاييندست زرينهرود
زراعت دیم
مرتع خوب
مرتع متوسط
مرتع فقیر
کشاورزی شاهیندژ
کشاورزی ساحل راست شبکه
آبیاری زرینهرود

0/34
0/38
0/36
0/32
-

240
260
250
210
380

28
24
26
30
50

0/3
0/3
0/3
0/3
0/1

300
300
300
300
500

2
2
2
2
10

20
20
20
20
30

10
10
10
10
10

20
20
20
20
20

-

400

90

0/05

1000

300

50

10

20

باالدست سيمينهرود
زراعت دیم
مرتع متوسط
مرتع فقیر
کشاورزی بوکان 1

0/34
0/36
0/32
-

240
100
100
420

28
32
32
120

0/6
0/6
0/6
0/05

300
300
300
1000

2
2
2
300

20
20
20
50

10
10
10
10

20
20
20
20

پاييندست سيمينهرود
زراعت دیم
مرتع فقیر
کشاورزی بوکان 2
کشاورزی ساحل چپ شبکه
آبیاری زرینهرود

0/34
0/32
-

220
220
350

28
28
90

0/15
0/15
0/05

300
300
1000

2
2
300

20
20
50

10
10
10

20
20
20

-

400

90

0/05

1000

300

50

10

20

 -1برای حوضههای کشاورزی مقدار واقعی ضرایب گیاهی محصوالت زراعی و باغی وارد مدل شده است.
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جدول  .3نتايج مقادير آماری و شاخصهای ارزيابی مدل برای دورههای واسنجی و اعتبارسنجی در ايستگاههای هيدرومتری منتخب
آمار /ایستگاه هیدرومتری

ورودی سد بوکان

دوره واسنجی
تعداد ماهها
میانگین دبی مشاهداتی ()m3/s
میانگین دبی شبیهسازی شده ()m3/s
انحراف معیار دبی مشاهداتی
انحراف معیار دبی شبیهسازی شده
R2
RMSE
NSE
d
دوره اعتبارسنجی
تعداد ماهها
میانگین دبی مشاهداتی ()m3/s
میانگین دبی شبیهسازی شده ()m3/s
انحراف معیار دبی مشاهداتی
انحراف معیار دبی شبیهسازی شده
R2
RMSE
NSE
d

نظام آباد

داشبند بوکان

پل میاندوآب

132
54/77
40/23
79/09
60/18
0/90
32/07
0/83
0/95

132
36/97
32/19
75/26
70/79
0/75
38/01
0/74
0/92

132
10/12
10/59
16/42
16/10
0/82
7/10
0/81
0/95

132
11/61
11/07
19/59
17/55
0/75
9/75
0/75
0/92

108
33/60
29/08
42/32
38/03
0/88
16/06
0/85
0/96

108
16/59
18/52
41/27
39/20
0/72
22/52
0/70
0/91

108
6/09
5/67
10/95
9/20
0/86
3/75
0/85
0/96

108
7/76
6/04
12/75
10/60
0/80
5/43
0/78
0/93

بعد از واسنجی مدل ،یک دوره اعتبارسنجی مستقل 9
ساله ( )1385-1393برای اعتبارسنجی عملکرد مدل شبیه-
سازی گردید .مقایسه بین دبیهای جریان مشاهداتی و شبیه-
سازی شده برای ایستگاههای هیدرومتری منتخب جهت ارزیابی
عملکرد مدل انجام گرفت .نتایج دبیهای جریان ماهانه
مشاهداتی و شبیهسازی شده برای دوره اعتبارسنجی در شکل
( )7نشان داده شده است .نتایج برای دوره اعتبارسنجی نیز
عملکرد خوب مدل را نشان میدهد.

از خروجیهای مهم مدل  WEAPپارامترهای بیالن آب
میباشد که نتایج ساالنه آن برای کل محدوده مورد مطالعه برای
دوره واسنجی در شکل ( )8و برای دوره اعتبارسنجی در شکل
( )9آمده است .متوسط ساالنه پارامترهای بیالن آب برای دوره-
های واسنجی و اعتبارسنجی برای کل محدوده مورد مطالعه در
جدول ( )4آمده است .پارامترهای بیالن ورودی با عالمت مثبت
و پارامترهای بیالن خروجی با عالمت منفی نشان داده شده
است.

جدول  .4مقادير متوسط ساالنه پارامترهای بيالن آب برای دورههای واسنجی و اعتبارسنجی (بر حسب ميلیمتر)
پارامتر /دوره

دوره واسنجی

دوره اعتبارسنجی

جریان پایه
ذوب برف
تخلیه رطوبت خاک
تبخیر -تعرق
جریان به آبهای زیرزمینی
ذخیره برف
ذخیره رطوبت خاک
جریان بین الیهای
آبیاری
بارش
رواناب سطحی

-21/3
37/6
133/0
-236/5
-33/5
-37/6
-138/7
-15/3
53/4
370/6
-111/4

-18/6
40/1
126/7
-242/8
-32/8
-40/1
-132/0
-12/9
59/1
335/2
-81/7

احمدآلی و همکاران :واسنجی و اعتبارسنجی مدل 835 ... WEAP21

شکل  .6دبیهای ماهانه مشاهداتی و شبيهسازی شده برای دوره واسنجی در ايستگاه های هيدرومتری :الف) ورودی سد بوکان ،ب) نظام آباد ،ج) داشبند بوکان و
د) پل مياندوآب -سيمينهرود
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شکل  .7دبیهای ماهانه مشاهداتی و شبيهسازی شده برای دوره اعتبارسنجی در ايستگاه های هيدرومتری :الف) ورودی سد بوکان ،ب) نظام آباد ،ج) داشبند
بوکان و د) پل مياندوآب -سيمينهرود

احمدآلی و همکاران :واسنجی و اعتبارسنجی مدل 837 ... WEAP21

شکل  .8تغييرات ساالنه پارامترهای بيالن آب برای محدوده مورد مطالعه در روش رطوبت خاک (از سال آبی  1373-74تا )1383-84

شکل  .9تغييرات ساالنه پارامترهای بيالن آب برای محدوده مورد مطالعه در روش رطوبت خاک (از سال آبی  1384-85تا )1392-93

نتيجهگيری
در این تحقیق مدل هیدرولوژیکی  WEAP21برای حوضههای
آبریز زرینهرود و سیمینهرود توسعه یافت .جهت شبیهسازی از

روش رطوبت خاک مدل  WEAPاستفاده گردید .پارامترهای
ضریب گیاهی کاربریهای غیر زراعی ،ظرفیت رطوبتی الیه
باالیی خاک (منطقه توسعه ریشه) ،هدایت هیدرولیکی الیه

1396  آذر و دی،4  شمارﮤ،48  دورﮤ، تحقيقات آب و خاک ايران838

مدل به دلیل کاهش هزینه و زمان مورد نیاز برای تحلیل
 میتواند جزو راهکارهای ممکن به منظور ارتقای سطح،مسائل
 عالوه بر.مدیریت منابع آب و حفظ محیط زیست قلمداد شود
 با استفاده از این ابزار این امکان برای برنامهریزان منابع آب،این
بهوجود میآید تا سناریوهای مختلف از جمله سناریوهای
 تغییر، افزایش بهرهوری آب کشاورزی،مدیریت تقاضای آب
 را بدون صرف هزینه سنگین و در کمترین زمان... اقلیم و
 و بهترین تصمیم را جهت مدیریت حوضه آبریز،ممکن ارزیابی
.اتخاذ نمایند

سپاسگزاری
) بهخصوص ازSEI( از محققین موسسه محیط زیست استکهلم
Brian ( ) و برایان جویسJack Sieber( آقایان جک سایبر
) بهStephanie Galaitsi( ) و خانم استفانی گاالیتسیJoyce
.خاطر راهنماییهای ارزندهشان تشکر و قدردانی میگردد

باالیی خاک (منطقه توسعه ریشه) و جهت جریان ترجیحی مورد
)1374-1384(  ساله11  یک دوره آماری.واسنجی قرار گرفت
) برای1385-1393(  ساله9 برای واسنجی و یک دوره مستقل
- میزان تطابق نتایج شبیه.اعتبارسنجی مدل در نظر گرفته شد
سازی مدل با دادههای ماهانه دبی جریان مشاهداتی بر اساس
 جذر میانگین مربعات،)R2( شاخصهای آماری ضریب تبیین
) و شاخص تطابقNSE(  ساتکلیف- ضریب نش،)RMSE( خطا
 نتایج ارزیابی بر اساس حدود.) مورد ارزیابی قرار گرفتd(
 نتایج این تحقیق با.شاخصها عملکرد مطلوب مدل را نشان داد
Ingol-( نتایج تحقیقات برخی از پژوهشگران مطابقت دارد
Blanco and McKinney, 2013; Blanco, 2010; De
.)Condappa et al., 2009; Singh et al., 2014

با توجه به نتایج این تحقیق میتوان نتیجه گرفت که
 قابلیت خوبی در شبیهسازی فرایندهایWEAP مدل
 به طور کلی میتوان گفت استفاده از این.هیدرولوژیک دارد
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