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Development of a Daily Rainfall-Runoff Model
to Simulate the Bukan Reservoir Inflow and
Quantify the Effects of Severe Historical
Drought Using WEAP Model and MultiObjective Calibration
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چکیده
 دریاچه،با افزایش خشکسالیها و افزایش مصرف آب در بخش کشاورزي
 توسعه یک مدل، هدف این تحقیق.ارومیه با بحران کم آبی روبرو شده است
هیدرولوژیکی به منظور شبیهسازي روزانه رواناب ورودي به سد بوکان است
تا از آن براي شبیهسازي مؤلفههاي بیالن آب در زیرحوضههاي باالدست
 با استفاده از.این سد با نگرشی نوین نسبت به تحقیقات مشابه استفاده شود
 یک مخزن براي شبیهسازي روزانه ذخیره برف و مخزن،روش رطوبت خاک
.دیگر براي شبیهسازي روزانه رطوبت منطقه ریشه درنظر گرفته میشود
 از کالیبراسیون دو هدفه،به منظور تخمین مقدار بهینه پارامترهاي کالیبراسیون
 براي بیشینهسازي دقت شبیهسازي دبی و لگاریتم دبیMOPSO1
 نتایج نشان داد بین به حداکثر رساندن دو تابع.مشاهداتی استفاده شده است
 درواقع هیچ خطاي بزرگی در مدل وجود ندارد، کمی وجود دارد3هدف موازنه
 نتایج کالیبراسیون نشان.که مانع از بهبود همزمان هر دو تابع هدف شود
 زیرحوضههاي باالدست سد9 ساتکلیف-میدهد که مقدار میانگین معیار نش
4/49 بوکان براي شبیهسازي دبی و لگاریتم دبی مشاهداتی به ترتیب برابر
4/51  و4/54  و این مقادیر براي مرحله واسنجی به ترتیب برابر4/69 و
 مدلسازي بیالن آب حاکی از آن است که بارش و رواناب ورودي.بدست آمد
 درصد و رطوبت خاک و44  و93 به سد در دوره خشکسالی شدید به ترتیب
 درصد نسبت به دوره بلندمدت93  و151 ذخیره برف در منطقه به ترتیب
 مدل توسعه یافته میتواند به منظور پیشبینی اثرات تغییر.کاهش یافتهاند
اقلیم بر رواناب ورودي به سد و برنامهریزي براي تخصیص بهینه منابع آب
.سد بوکان مورد استفاده قرار گیرد
 بهینهسازي چند، سد بوکان، حوضه آبریز دریاچه ارومیه:كلمات كلیدی
 روش رطوبت خاک،هدفه
1444/3/39 :تاریخ دریافت مقاله
1444/1/14 :تاریخ پذیرش مقاله

Abstract
Urmia Lake has faced a water shortage crisis and a sharp
decline in water level due to decreasing precipitation and
increasing water consumption in the agricultural sector. This
study aims to develop a hydrological model to simulate the
daily inflow of Bukan reservoir and simulate the water balance
components for the upstream sub-basins of this reservoir
through a new approach. In this study, two separate storages
are considered for daily simulation of snow and root zone soil
moisture, and multi-objective calibration (MOPSO) is applied
to simultaneously maximize the simulation accuracy of
observed river discharge and logarithm of river discharge. The
results showed a relatively little trade-off between maximizing
the two objective functions to estimate the optimal value of the
calibration parameters. In other words, there is no significant
error in the model that simultaneously prevents improving both
objective functions. Results showed that the average NashSutcliffe criterion for simulation of river discharge and the
logarithm of river discharge were respectively 0.43 and 0.63 in
the calibration and 0.54 and 0.57 in the validation step. Water
balance modeling indicated that precipitation and inflow to the
reservoir were decreased respectively by 32% and 40% in
severe drought years and soil moisture and snow accumulation
were reduced by 32% and 158%, respectively, compared to the
long-term period. The developed model can predict the effects
of climate change and climate variability on Bukan reservoir
inflow and optimally allocate reservoir water to satisfy water
demand.
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شود .در مطالعهاي یک مدل بارش -رواناب با مقیاس ماهانه براي
زیرحوضه آبریز زرینهرود و سیمینهرود توسعه داده و پارامترهاي
کالیبراسیون این مدل به صورت تکهدفه و با استفاده از روش PEST
برآورد شد ،درنهایت ،نتیجهگیري نشان داد کــه این مدل از قابلیت
خوبی در شبیهسازي فرآیندهاي هیدرولوژیک برخوردار است
( .)Ahmadaali et al., 2017در ادامه با به کارگیري مدلهاي GCM
و مدل بارش -رواناب ماهانه توسعه داده شده ،نتیجهگیري شد که
تغییر الگوي کشت به همراه افزایش راندمان آبیاري باعث بهبود
شاخصهاي زیستمحیطی و کشاورزي در دورههاي آتی خواهد شد
(.)Ahmadaali et al., 2018

 -7مقدمه
بخش کشاورزي ،به منظور تأمین امنیت غذایی براي جمعیت رو به
رشد جهان ،بزرگترین مصرف کننده منابع آب بهشمار میرود و حدوداً
 14درصد برداشت از منابع آب شیرین سطحی و زیرزمینی به آبیاري
در بخش کشاورزي اختصاص داده میشود ( United Nations
.)Department of Economic and Social Affairs, 2013
افزایش مصرف آب در بخش کشاورزي ،منجر به ایجاد فشار بر منابع
آب موجود براي تأمین نیازهاي زیستمحیطی و منجر به افزایش
رقابت براي تأمین آب بین بخشهاي کشاورزي و زیستمحیطی در
اقصی نقاط جهان شده است ( Dunn et al., 2003; Xue et al.,
 .)2017رقابت بین این دو بخش با تغییراقلیم ،خشکسالی و
سوءمدیریت منابع آب به ویژه در مناطق خشک و نیمه خشک تشدید
میشود ( Mancosu et al., 2015; Valipour, 2015; Valipour
 )et al., 2015و اثرات نامطلوبی از جمله تخریب اکوسیستم و بدنههاي
آبی طبیعی مانند دریـاچهها و تاالبها را بـه همراه داشته است
( .)Sisto, 2009دریاچه ارومیه در شمال غربی کشور ،بهعنوان یکی از
بزرگترین دریاچههاي شور دنیا از این موضوع مستثنی نبوده است.
متأسفانه در طول  35سال اخیر ،سدسازي و برداشت بیرویه از آبهاي
سطحی براي تأمین آب بخش کشاورزي در حوضه آبریز ارومیه از یک
سو و اثرات نامطلوب تغییراقلیم و خشکسالی در این حوضه از سوي
دیگر ،باعث کاهش جریان آب در پاییندست رودخانهها شده و در
نتیجه ،کاهش تراز و کوچک شدن دریاچه ارومیه را به همراه داشته
است (.)Dehghanipour et al., 2020a; Schulz et al., 2020

) Dehghanipour et al. (2020bبا به کارگیري یک مدل یکپارچه
شبیهسازي -بهینهسازي ،سناریوهاي بهینه را به منظور بیشینهسازي
همزمان آب ورودي به دریاچه ارومیه و سود کشاورزي در دشت
میاندوآب ارائه نمودند .در این تحقیق ،سناریوهاي بهینه با فرض قطعی
بودن 4شرایط اقلیمی و رواناب ورودي به سد بوکان شناسایی شدند.
این دادهها مربوط به دوره تاریخی  94ساله  1314-3419هستند که
شامل دورههاي مختلف خشکسالی است .محققان این مقاله در انتها
به این موضوع که تغییراقلیم در آینده منجر به تغییر و عدم قطعیت در
رواناب ورودي به سد بوکان و برنامهریزي مرتبط با آن میشود ،اشاره
کردند .در نتیجه ،آنها توسعه یک مدل بارش -رواناب براي زیر
حوضههاي باالدست سد بوکان پیشنهاد دادند تا با استفاده از آن بتوان
اثرات تغییراقلیم بر رواناب ورودي به سد بوکان و شناسایی سناریوهاي
بهینه با درنظر گرفتن عدم قطعیتهاي مربوط به این روانابها را
درنظر گرفت.

رودخانه زرینهرود در جنوب دریاچه ارومیه با تأمین  44درصد از آب
ورودي به دریاچه ارومیه ،بهعنوان اصلیترین تأمینکننده نیاز
زیستمحیطی این دریاچه شناخته میشود (.)Ghaheri et al., 1999
در باالدست زرینهرود سد مخزنی بوکان به عنوان بزرگترین مخزن
حوضه آبریز ارومیه قرار دارد که آب ورودي از  4رودخانه ساروق ،سقز،
خورخوره و زرینهرود وارد این مخزن میشود .سد مخزنی بوکان به
دلیل تنظیم سیالب ،تأمین آب شرب تبریز و بوکان ،تأمین نیاز
کشاورزي دشتهاي کشاورزي صایینقلعه و میاندوآب به عنوان یک
مخزن استراتژیک محسوب میشود (.)Ministry of Energy, 2016
) Emami and Koch (2019اثرات تغییرات اقلیم بر رواناب ماهانه
رودخانه زرینهرود را با استفاده از مدلهاي چرخه عمومی جو ()GCM
و با به کارگیري مدل هیدرولوژیکی  SWATبررسی کردند .نتایج این
تحقیق نشان داد که رواناب رودخانه زرینهرود در باالدست مخزن سد
بوکان ،تا سال  3433درحدود  11تا  95درصد کاهش مییابد و الزم
است برنامهریزيهاي الزم براي کاهش اثرات تغییر اقلیم بهکار گرفته

نتایج تحقیقات گذشته نشان میدهد که با افزایش تعداد توابع هدف
در فرآیند کالیبراسیون ،عدم قطعیت مربوط به تخمین پارامترهاي مدل
هیدرولوژیکی کاهش یافته و در نتیجه منجر به بهبود عملکرد مدل
هیدرولوژیکی میشود ( Her and Seong, 2018; Schoups et al.,
 Mostafazadeh and Alizadeh (2020) .)2005یک مدل
برنامهریزي منابع آب با مقیاس ماهانه و با فرض قطعی بودن 4شرایط
اقلیمی و رواناب رودخانهها براي زیرحوضههاي زرینهرود و سیمینهرود
توسعه دادند و پارامترهاي این مدل برنامه ریزي منابع آب را با استفاده
از الگوریتم بهینهسازي چندهدفه کالیبره کردند .نتایج این تحقیق نشان
داد کـه الگوریتم بهینهسازي چندهدفه عملکرد بهتري براي
کالیبراسیون مدل به همراه دارد.
در طول دو دهه اخیر نگرش یکپارچه در مدیریت منابع آب بیشتر شده
است ،به طوریکه دیگر نیازهاي مختلف تأمین آب ،مسائل اقتصادي،
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سد بوکان پرداختهاند؛ اما این مدلها پیچیده هستند و به دادههاي
ورودي زیادي نیاز دارند و پارامترهاي کالیبراسیون آنها زیاد است .از
آنجا که دادههاي مورد نیاز این مدلها در منطقه مورد مطالعه
جمعآوري نمیشود ،از فرضیات سادهکنندهاي براي تعیین این دادهها
و پارامترهاي مورد نیاز مدل استفاده شده است که منجر به ایجاد خطا
و عدم قطعیت در شبیهسازي رواناب ورودي به سد بوکان میشود
( .)Emami and Koch, 2019در این تحقیق از روش رطوبت خاک
که مدلی پیچیده براي شبیهسازي مؤلفههاي بیالن آب در منطقه ریشه
(شامل نیاز آبیاري ،تبخیروتعرق واقعی ،رواناب سطحی ،زیرسطحی و
نفوذ به آب زیرزمینی) است استفاده شده است ،اما در عین حال در
مقایسه با مدلهاي پیچیده دیگر همچون  SWATبه دادههاي ورودي
کمتري نیاز دارد که تمامی آنها در منطقه مورد مطالعه جمعآوري
میشود و پارامترهاي مدل که نیاز به فرآیند کالیبراسیون دارد ،تعداد
محدودي است .الزم به ذکر است که در این تحقیق ،مدل رطوبت
خاک با مقیاس روزانه به کار گرفته میشود که دقت بیشتري براي
شبیهسازي مؤلفههاي بیالن آب نسبت به تحقیقات گذشته با مقیاس
ماهانه دارد ( )4( .)Dehghanipour et al., 2019در اکثر تحقیقات
گذشته از کالیبراسیون تکهدفه براي تخمین پارامترهاي مدل
هیدرولوژیکی در زیرحوضههاي باالدست سد بوکان استفاده شده است
( .)Emami and Koch, 2019این در حالی است که استفاده از
کالیبراسیون چندهـدفه در مقابل کالیبراسیون تک هدفه ،بـاعث
کاهش عدم قطعیت در تخمین پارامترهاي کالیبراسیون میشود
( .)Roodari et al., 2020; Schoups et al., 2005تعیین توابع
هدف کالیبراسیون چندهدفه خود یکی از مهمترین گامهاي توسعه
مدل هیدرولوژیکی است ،در مواردي به علت تنوع کم دادههاي
مشاهداتی ،عدم وجود دادههاي رطوبت خاک و تراز آب زیرزمینی و
نیز آبدهی کم رودخانههاي زیرحوضه ،باید از رویکردي منحصر بفرد
براي تعیین توابع هدف استفاده نمود .در این بین استفاده از
رویکردهایی مانند معکوس دبی ( )Pushpalatha et al., 2012و یا
لگاریتم دبی ()Oudin et al., 2006; Roodari et al., 2020
انتخابهاي مناسبی براي توابع هدف هستند .به همین دلیل در تحقیق
حاضر ،عالوه بر بیشینهسازي دقت شبیهسازي دبی مشاهداتی،
بیشینهسازي دقت شبیهسازي لگاریتم دبی مشاهداتی نیز به عنوان
توابع هدف کالیبراسیون مورد استفاده قرار گرفت تا مقادیر دبیهاي
پایه رودخانه به مقادیر تأثیرگذار در فرآیند کالیبراسیون تبدیل شود .در
این تحقیق فرآیند کالیبراسیون با استفاده از مدل بهینهسازي چندهدفه
 MOPSOو با اتصال دینامیکی مدل  MATLABبه مدل WEAP
انجام شده است.

اجتماعی و سایر موارد مربوط به منابع آب در کنار هم مورد توجه قرار
میگیرند؛ همین امر موجب گسترش سریع ابزارهاي محاسباتی،
مدلهاي نوین شبیهسازي و بهینهسازي در برنامهریزي سیستمهاي
منابع آب شده است ( .)Mukhtarov, 2007در سال  ،1311مدل
ارزیابی و برنامهریزي منابع آب  WEAPتوسط مؤسسه محیط زیست
استکهلم براي بـرنامهریزي یکپارچه منابع آب تــوسعه داده شد
( .)Yates et al., 2009مدل  WEAPبا موفقیت براي توسعه
مدلهاي هیدرولوژیکی و مدلهاي برنامهریزي جامع منابع آب در
بسیاري از مناطق دنیا مانند کالیفرنیا ( ،)Mehta et al., 2013اتیوپی
( ،)Adgolign et al., 2016یونان ( ،)Psomas et al., 2016چین
( )Faiz et al., 2018و ایران ( )Abrishamchi et al., 2007به کار
گرفته شده است .مدل  WEAPاین امکان را دارد تا با الگوریتمهاي
بهینهسازي به صورت یکپارچه ( Fowe et al., 2015; Vonk et al.,
 )2014یا براي شبیهسازي توزیعی آب زیرزمینی به صورت دینامیکی
به مدل  MODFLOWمتصل شود ( Dehghanipour et al.,
.)2019; Le Page et al., 2012; Nouiri et al., 2015
بهطور کلی این تحقیق در مقایسه با تحقیقات گذشته داراي
نوآوريهاي زیر است )1( .اکثر تحقیقات گذشته که هدف آنها ارائه
سناریوهاي بهینه براي دشت کشاورزي میاندوآب و صایینقلعه بوده
است ،با فرض قطعی بودن شرایط اقلیمی و رواناب رودخانهها ،از
دادههاي تاریخی ورودي بــه سد بــوکان استفاده کــردند
( Dehghanipour et al., 2020b; Mostafazade and Alizadeh,

 .)2020این در حالی است که تغییراقلیم در آینده منجر به تغییر در
متغیرهاي اقلیمی مانند دما ،بارش ،برف و تبخیروتعرق میشود که به
نوبه خود منجر به تغییر و عدم قطعیت در رواناب ورودي به سد بوکان
و برنامهریزي مرتبط با آن میشود .بنابراین هدف این تحقیق ،توسعه
یک مدل بارش -رواناب براي زیرحوضههاي باالدست سد بوکان است
که با استفاده از آن بتوان اثرات تغییر اقلیم بر رواناب ورودي به سد
بوکان را درنظر گرفت و سناریوهاي بهینه متناظر با رواناب پیشبینی
شده را شناسایی کرد )3( .به دلیل وجود مناطق کوهستانی در باالدست
سد بوکان ،ذخیرههاي برف در این مناطق وجود دارد که الزم است در
شبیهسازي هیدرولوژیکی منطقه مورد مطالعه مورد توجه قرار گیرد.
شبیهسازي ذخیره برف نیازمند بهکارگیري یک مخزن برف با مقیاس
روزانه در مدل هیدرولوژیکی است و در تحقیق حاضر به آن پرداخته
شده است؛ این در حالی است که اکثر تحقیقات گذشته به مدلسازي
رواناب رودخانه زرینهرود با مقیاس ماهانه پرداختند و شبیهسازي ذخیره
برف را در بـرآورد مؤلفههاي بیالن آب درنظر نگرفتهانـد
( )9( .)Mostafazade and Alizadeh, 2020اگرچه برخی از
تحقیقات به توسعه مدل بارش -رواناب براي زیرحوضههاي باالدست
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پاییندست ،بیش از  44درصد از کل جریانات زیستمحیطی ساالنه به
دریاچه ارومیه را تأمین میکند و از اهمیت باالیی براي تأمین نیاز
زیستمحیطی این دریاچه برخوردار است (.)Ghaheri et al., 1999
بزرگترین سد مخزنی حوضه آبریز ارومیه یعنی سد بوکان با حجم
ذخیره  654میلیون مترمکعب در سال  1954( 1311شمسی) بر روي
زرینهرود ساخته شد؛ در سال  1914( 3445شمسی) بهمنظور افزایش
نیازهاي آبی و افزایش حجم استراتژیک در زمانهاي خشکسالی ،پروژه
افزایش ارتفاع سد به میزان  3/5متر در بدنه و  5متر در سرریز انجام
شد تا گنجایش حجمی آن به  141میلیون مترمکعب افزایش یابد.
عالوه بر زرینهرود ،جریان رودخانههاي ساروق ،خورخوره و سقز وارد
مخزن سد بوکان میشود (شکل  .)1در سالهاي اخیر رشد و توسعه
برداشت آب از رودخانههاي باالدست سد ،موجب کاهش جریان ورودي
به سد بوکان شدهاست که عمده آن در بخش کشاورزي با مصرف
سالیانه  164میلیون متر مکعب میباشد .افزایش مصرف در باالدست
به همراه افزایش نیازهاي کشاورزي پاییندست ،موجب تخصیصهاي
نامناسب به نیاز زیستمحیطی دریاچه ارومیه شده است .به علت عدم
وجود تصفیهخانههاي فاضالب در شهرهاي باالدست سد بوکان ،پساب
تولید شده شهرها و روستاهاي باالدست که سالیانه برابر  31میلیون
مترمکعب میباشد ،وارد چاههاي جذبی میگردد که درنهایت نیمی از
پسابهاي تولیدي به رودخانهها راه پیدا میکند ( Ministry of
.)Energy, 2016

( )5از مدل هیدرولوژیکی توسعه داده شده به منظور نگرشی نوین در
شبیهسازي مؤلفههاي بیالن آب با مقیاس روزانه در باالدست مخزن
سد بوکان به کار گرفته شده است .این شبیهسازي شامل شبیهسازي
مؤلفههاي بیالن آب در بلندمدت و همچنین کمیسازي اثرات
شدیدترین خشکسالی در طول  54سال اخیر در جنوب غرب آسیا و
خاورمیانه (شامل سالهاي  3441 ،3444 ،1333و  )3441بـر
مؤلفههاي بیالن آب در ایـن منطقه است (.)Barlow et al., 2016
 -8روششناسی
 -7-8منطقه مورد مطالعه

حوضه آبریز دریاچه ارومیه با وسعت تقریبی  51164کیلومتر مربع در
ناحیه کوهستانی شمال غرب ایران واقع شده است و یکی از پرآبترین
و بزرگترین حوضههاي آبریز بسته ایران محسوب میشود .دریاچه
ارومیه در کانون این حوضه قرار دارد و محل جمعآوري آبهاي
سطحی کل حوضه است .رودخانههاي متعددي از اطراف وارد دریاچه
ارومیه میشوند که میتوان به زرینهرود ،سیمینهرود ،آجیچاي،
قلعهچاي ،صوفیچاي ،گدارچاي ،مهابادچاي ،باراندوزچاي ،نازلوچاي،
شهرچاي و زوالچاي اشاره کرد .در تحقیق حاضر ،حوضه آبریز
زرینهرود در باالدست سد بوکان به عنوان مطالعه موردي انتخاب شده
است که موقعیت آن در شکل  1نشان داده شده است .رودخانه
زرینهرود با متوسط تخلیه ساالنه حدود  3444میلیون مترمکعب در

Zarrinehrood

Fig. 1- Location of Urmia Lake basin, its main rivers, and study area (a); the location of study area
catchments, its rivers, and Bukan reservoir

شکل  -7جانمايی حوضه آبريز درياچه ارومیه ،رودخانههای اصلی آن و منطقه مورد مطالعه ()a؛ محل زيرحوضههای مورد بررسی
باالدست سد بوكان ،رودخانههای منتهی به سد و سد بوكان ()b
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 -8-8مدلسازی بارش -رواناب بر پايه روش رطوبت خاك

ایـن دو عدد به ترتیب متناظر با خاک خشک و اشباع هستند ( Sieber

0

 .)and Purkey, 2015در این تحقیق ،معادالت تجربی براي روش
رطوبت خاک داراي  6پارامتر کالیبراسیون در مخزن برف و مخزن
رطوبت خاک است .این پارامترها در مخزن برف عبارتند از ( )1دماي
انجماد و نگهداشت برف ( )TFو ( )3دماي ذوب کامل برف ( ،)TMو
در مخزن رطوبت خاک عبارتند از ( )9ضریب مقاومت تشکیل رواناب
( )RRFکه روانابسطحی را کنترل میکند بهطوریکه مقادیر بزرگ
 RRFباعث تولید روانابسطحی کمتري میشود ،این ضریب به
پوشش گیاهی بستگی دارد )4( .ضریب هدایت منطقه ریشه ( )Kکه
تابعی از جنس خاک است )5( .درصد رطوبت اولیه الیه باالیی خاک
( )z1و ( )6ظرفیت نگهداشت آب در خاک (.)SWC

براي محاسبه رواناب ورودي به سد بوکان حاصل از بارش و ذوب برف
و شبیهسازي معادالت و پارامترهاي بیالن آب ،از مدل مخزن برف و
مدل رطوبت خاک استفاده شده است .شکل  ،3نشاندهنده یک شکل
مفهومی از مدل مخزن برف و مدل رطوبت خاک استفاده شده در
تحقیق حاضر میباشد .پارامترهاي ارائه شده در این شکل براي هر دو
مخزن برف و رطوبت خاک به ترتیب در جدول  1و  3بهطور کامل
بررسی شدهاند و روابط مربوط به محاسبه آنها ارائه شده است.
معادالت بیالن آب بصورت روزانه در مدل مخزن برف و مدل رطوبت
خاک براي هر زیرحوضه اعمال شده است ،بهطوریکه هر مؤلفه بیالن
آب باعث تغییرات در ذخیرهسازي مخزن برف و مخزن رطوبت خاک
براي منطقه ریشه میشود .مؤلفه ورودي به مخزن برف شامل بارش
و خروجی آن شامل بارش مؤثر ( )Peحاصل از بارندگی و ذوب برف
است (جدول  .)1بارشها با توجه به دماي محیط و مقایسه آن با دماي
انجاد ( )TFو ذوب (  )TMدرنهایت بهصورت بارش مؤثر ( )Peوارد
مخزن رطوبت خاک میشود .مؤلفه ورودي به مخزن رطوبت خاک در
منطقه ریشه ،شامل بارش مؤثر ( )Peو مؤلفههاي خروجی شامل
تبخیروتعرق واقعی ( ،)ETactآبیاري ( ،)QISW + QIGWروانابسطحی
( ،)Qsurجریان زیرسطحی ( )Qintو نفوذ به آبزیرزمینی ( )Qrاست.
همانطور که در جدول  3نشان داده شده ،این مؤلفهها بر پایه توابع
تجربی و بر حسب مقدار رطوبت نسبی خاک 6که با نماد  z1نمایش
داده شده است ،محاسبه میشوند .مقدار  z1بین  4تا  1متغیر است که

 -3-8ساختار پیادهسازی مدل رطوبت خاك در منطقه مورد
مطالعه

در این تحقیق براي مدلسازي بارش -رواناب از روش رطوبت خاک
در مدل  WEAPبا مقیاس روزانه استفاده شد .از جمله جزییات این
روش ،پارامترها و معادالت اصلی در بخش قبل ارائه شده است .براي
این منظور ،حوضه آبریز زرینهرود در باالدست سد بوکان به  4زیرحوضه
براي  4رودخانه زرینهرود ،ساروق ،خورخوره و سقز تقسیمبندي (شکل
 )b -1و براي هر یک از این زیرحوضهها یک حوضه آبریز در مدل
 WEAPدرنظر گرفته شد.

Table 1- Water balance equations and variables of snow storage

جدول  -7معادالت و پارامترهای بیالن آب ذخیره برف
Equation or input data
Pe=Pimc+mr
(Calculated based on separating total precipitation
)into rainfall and snowmelt

Ti < TF
Ti > TM
TF  Ti  TM


0


m c = 1
 T -T
 i F

 TM - TF

Aci= Aci-1 +(1-mc)Pi
mr=Acimc
Pi
TF: Calibration parameter
TM: Calibration parameter

Ti

Unit

Variable

L/T

Effective precipitation

-

L/T
L/T
L/T
Celsius
Celsius
Celsius
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Snowmelt coefficient

Amount of snow
accumulation
Amount of melted snow
Observed precipitation
Freezing point
Melting point
Observed temperature

Table 2- Water balance equations and variables of soil storage

 معادالت و پارامترهای بیالن آب ذخیره خاك-8 جدول
Variable

Unit

Equation or input data

Storage change

L3/T

 Srz
z
= SWC.A
= Pe A- ETact A- Qsur - Qint - Qr + Q ISW + Q IGW
t
t

z t+1 = z t +  z

Relative soil water content

-

Actual evapotranspiration

L/T

ETac = (PET) K c (

Surface runoff

L3/T

Qsur=(QISW+QIGW+PeA)zRRF

Interflow
GW recharge
Irrigation with surface water

L3/T
L3/T
L3/T

Qint=fKz2A
Qr=(1-f)Kz2A
QISW

Irrigation with GW
Effective precipitation
Irrigated area for each crop in each zone

L3/T
L/T
L2

Potential
Evapotranspiration

L/T

QIGW
Pe (This is calculated from Table 1)
A
PET
(Using the method of Penman-monteith(Sieber and
Purkey, 2015))
Kc
RRF: Calibration parameter
f =1 (There is no GW in the area, based on the Yekom
consulting engineers’ report (Ministry of Energy, 2016))
K: Calibration parameter
SWC: Calibration parameter
z1: Calibration parameter

Crop coefficient
Runoff resistance factor

-

Preferred flow direction

-

Root zone conductivity
Soil water capacity
Relative soil water content

L/T
L
-

5z1- 2z12
)
3

Fig. 2- Schematic diagram of the function of soil moisture model including snow and soil moisture storages
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کالیبراسیون استفاده شده است .بارشها در باالدست سد بوکان از
اواسط بهار تا اواسط پاییز نزدیک به صفر بوده و آب ورودي به سد
بوکان در این ماههاي گرم سال از ذوب برف تأمین میشود .بنابراین،
دبی رودخانهها در این ایام کم و در برخی از اوقات نزدیک به صفر
است .به همین دلیل بیشینهسازي دقت شبیهسازي لگاریتم دبی
مشاهداتی ،تأثیر دبیهاي پایه رودخانه را در فرآیند کالیبراسیون پر
رنگتر میکند و در مقابل بیشینهسازي دقت شبیهسازي دبی
مشاهداتی تأثیر دبیهاي بزرگتر را در فرایند کالیبراسیون پررنگتر
مینماید.

هریک از این رودخانهها تأمینکننده نیاز زیرحوضه خود هستند و از
طرف دیگر بهعلت کوهستانی بودن منطقه ،آبخوان مشخصی در این
زیرحوضهها وجود ندارد ( .)Ministry of Energy, 2016در فرآیند
مدلسازي با مدل رطوبت خاک ،مصارف بخش کشاورزي و زهاب
برگشتی از این مناطق درنظر گرفته شده است .دادههاي هواشناسی
مورد نیاز این مدل شامل بارش ،دما ،رطوبت نسبی ،سرعت باد و
ساعات آفتابی است که این دادهها از سازمان هواشناسی و وزارت نیرو
تهیه شده است .اطالعات کاربري اراضی مورد نیاز با توجه به گزارشات
ستاد احیاي دریاچه ارومیه و گزارشات فائو وارد شده است ( FAO and
 .)RS center of Tarbiat Modarres University, 2015کاربري
اراضی غالب در منطقه مورد مطالعه در سه گروه اراضی دیم ،آبی و
مرتع و سهمی مطابق جدول  9دارد.

2

()1

2

()3

 -6-8كالیبراسیون چندهدفه با الگوريتم بهینهسازی MOPSO

) (Qst - Qot

) (Qot - Qo

T
t=1
T
t=1

2

T

2

T

) (LogQst - LogQot
t=1

) (LogQot - LogQo

t=1


= 1


= 1

NSE Q

NSE LogQ

در این معادالت Qst ،و  Qotبه ترتیب بیانگر دبی شبیهسازي شده و
مشاهداتی در گام زمانی  Qo ، tمیانگین دبی مشاهداتی در کل دوره
میباشد ( .)Roodari et al., 2020خروجی کالیبراسیون دو هدفه یک
جبهه پارتو است که با استفاده از معادله  9که همان حداقل فاصله
اقلیدسی است ،بهترین جواب ممکن از بین جبهههاي پارتو گزارش
میشود (.)Hrachowitz and Clark, 2017

توابع هدف استفاده شده در این تحقیق شامل بیشینهسازي دقت دبی
و لگاریتم دبی شبیهسازي شده در مقابل دبی و لگاریتم دبی مشاهداتی
ایستگاههاي هیدرومتري و بر پایه معیار نش 5است (معادله  1و  .)3در
این تحقیق از کالیبراسیون چندهدفه براي فرآیند کالیبراسیون استفاده
شده است کــه کاهش عدم قطعیت تعیین پارامترهاي مــدل
هیدرولوژیکی را در مقایسه با فرآیند کالیبراسیون تک هدفه به همراه
دارد .از آنجا که در باالدست سد بوکان آبخوان معینی وجود ندارد،
دادههاي مشاهداتی ایستگاههاي هیدرومتري ،تنها دادههاي موجود
براي تعیین پارامترهاي مدل هیدرولوژیکی است .به همین دلیل با به
کارگیري رویکرد ( ،)Roodari et al., 2020در مطالعه حاضر از
بیشینهسازي دقت شبیهسازي دبی و لگاریتم دبی به عنوان توابع هدف

ED = (1- NSEQ )2 + (1- NSE LogQ )2

()9

در این تحقیق ،الگوریتم بهینهسازي ازدحام ذرات چندهدفه
( ،)MOPSOبراي کالیبراسیون دو هدفه مدل هیدرولوژیکی استفاده
شده است .دلیل انتخاب این الگوریتم سرعت همگرایی باال براي حل
مسائل بهینهسازي چندهدفه است.

Table 3- Area and land cover classification of catchments

جدول  -3مساحت و نوع سطح زير كشت زيرحوضهها ()Ministry of Energy, 2016
]Area [km2

Rainfed
Area
][km2
312.5

Rangeland

1622.7

218.6

1224.1

149.8

858.6

239.7

5719.1

920.6

2013.7

Orchard
Area
No.
[km2] categories
39.5
**5

Crop
No.
categories
*4

Area
][km2
37

Hydrometric
station
Safakhaneh
Darrepanbedan

**5

37.5

***7

150.8

Polesaheb
Qabqabloo

Catchment
Saruq river
Khoorkhooreh
river
Zarrinehrood
upstream
Saqez river
2

] Total Area [km
187.8
77
Crops include alfalfa, barley, vegetable and wheat.
**
Orchards include apple, conifer tree, grapes, stone fruit s and walnut.
***
Crops include alfalfa, barley, bean, sugarbeet, sunflower, vegetable and wheat.

*
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استفاده از معادله  5بهروزرسانی شود .الگوریتم  MOPSOاز یک
مکانیسم نزدیکی-تصادفی براي انتخاب  Rhاستفاده میکند .سرعت
باالي الگوریتم بهینهسازي  MOPSOممکن است به سمت جبهه
نادرستی از پارتو همگرا شود .براي غلبه بر این مشکل و به عنوان
آخرین مرحله در هر تکرار ،یک عملگر نخبهگرایی-جهش 1به منظور
ارتقاء قابلیت جستجوي جامع الگوریتم و تنوع بخشیدن به مجموعه
جوابهاي پارتو استفاده میشود .براي مطالعه جزییات بیشتر براي
الگوریتم بهینهسازي  MOPSOبه مقاله ()Coello et al. (2004
مراجعه نمایید.

این الگوریتم با الهام از رفتار دستهجمعی پرواز پرندگان ارائه شده و
مبتنی بر جمعیت بوده که ترکیبی از یادگیري فردي و رفتارهاي
اجتماعی است .در الگوریتم  ،MOPSOیک مخزن خارجی براي ذخیره
و نگهداري مجموعههاي پارامتر غیرمغلوب یا جوابهاي نامغلوب در
فضاي جستجو وجود دارد (.)Coello et al., 2004
این الگوریتم با تولید جمعیت اولیه ذرات  xiشروع میشود ،به طوري
که هر ذره داراي یک مجموعه  nبعدي براي  nپارامتر کالیبراسیون
است .براي مثال در این تحقیق ،هر ذره یک مجموعه  6پارامتري از
پارامترهاي کالیبراسیون مخزن برف و مخزن رطوبت خاک
} {SWC,K,RRF,z1,TF,TMاست (جدول  1و  3را مشاهده نمایید)
که حد باال و پایین آنها در جدول  4ارائه شده است .تمام پارامترهاي
کالیبراسیون بوسیله توابع هدف  NSEQو  NSElogQبا یکدیگر مقایسه
شده و ذرات نامغلوب در مخزن خارجی ذخیره میشوند .مجموعه
پارامترهاي هر ذره متعاقباً از طریق تکرار  tتا  t + 1با استفاده از
معادالت  4و  5بروزرسانی میشود تا درنهایت مدل بهینهساز به سمت
حداکثر  NSEQو  NSElogQبراي ذرات پیش رود.
(vi (t+1) = w.vi (t) + r1  Pi (t) - x i (t) + r2 R h (t) - x i (t)  )4

دوره کالیبراسیون براي سال آبی  3449تا  3414و به مدت  11سال
درنظر گرفته شد .همچنین ،بهمنظور اعتبارسنجی مدل دوره آبی 1333
تا  3449به مدل داده شد تا عالوه بر اعتبار سنجی مدل ،سالهاي
خشک را نیز در بر گیرد.
 -3نتايج و تحلیل نتايج
در این مطالعه از کامپیوتري با پردازنده مرکزي ( )CPUبا سرعت
 GHzو حافظه  RAMبرابر با  16 GBاستفاده شده است .در فرآیند
کالیبراسیون ،هر اجراي مدل  WEAPدر دوره  3449-3414و با گام
زمانی روزانه به همراه محاسبات توابع هدف کالیبراسیون در محیط
 MATLABبه طور متوسط  95ثانیه به طول انجامیده است .از زمان
مذکور ،حدود  94ثانیه به اجراي مدل  WEAPو حدود  5ثانیه به
فراخوانی نتایج شبیهسازي جریان آبسطحی در محیط ،MATLAB
محاسبه توابع هدف کالیبراسیون و معرفی پارامترهاي کالیبراسیون
جدید اختصاص داشته است .به عنوان نمونه ،مدل پیوند داده شده
 WEAPو  MATLABبراي زیرحوضه ساروق در مدت  5روز،
 14544بار اجرا شد تا نتایج بهینهسازي همگرا شود.
2.8

)x i (t+1) = x i (t) + vi (t

()5
در رابطه باال  wیک ضریب ثابت و برابر با  r1 ،4/4و  r2اعداد تصادفی
یکنواخت بین  4تا  1و  Piبهترین عملکرد براي پارامتر کالیبراسیون
فعلی براي ذره  iاست R h .پارامتري است که از مخزن خارجی در هر
تکرار  tانتخاب شده و ) vi (tسرعت فعلی ذره  iاست .مقدار اولیه Pi
برابر با مجموعه پارامترهاي اولیه ذره  iاست و سپس بدین صورت
بروزرسانی میشود )1( :اگر ) Pi (tفعلی بر پارامتر جدید )x i (t+1
غالب باشد ،در نتیجه ) )3( ، Pi (t+1) = Pi (tاگر پارامترهاي ذره جدید
) xi (t+1بر ) Pi (tغالب باشد ،در نتیجه ) )9( ، Pi (t+1) = x i (t+1اگر
هیچکدام از ) Pi (tو ) x i (t+1بر یکدیگر غالب نباشند ،یکی از آنها
به صورت تصادفی براي ) Pi (t+1انتخاب میشود .در مخزن خارجی
مدل  ،MOPSOچندین مجموعه پارامتر غیرغالب به یک اندازه خوب
ذخیره میشود .یکی از مجموعه پارامترهاي ذخیره شده در مخزن
توسط الگوریتم به عنوان  Rhانتخاب میشود تا سرعت هر ذره با

شکل  9به عنوان نمونهاي از نتایج بهینهسازي الگوریتم
براي زیرحوضه ساروق 1ارائه شده است .شکل  9نشان میدهد که
موازنه 3کمی بین دو تابع هدف وجود دارد و بهبود یک تابع هدف تأثیر
قابل توجهی بر بهبود عملکرد تابع هدف دیگر ندارد.
MOPSO

Table 4- Calibration parameters and their threshold for multi-objective optimization

جدول  -6پارامترهای كالیبراسیون و حدود باال و پايین برای كالیبراسیون دو هدفه
TMelting
][Celcius
][-2.5:10

TFreezing
][Celcius
][-2.5:2.5

z11

]K [mm/day

][5:45

][0:300

RRF

]SWC [mm

Calibration parameter

][50:1500
][0:20
Range
Initial value of z1 at the beginning of simulation
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1

تعیین پارامترهاي مدل هیدرولوژیکی (پارامترهاي متناظر با نقطه )B
در مقایسه با فرآیند کالیبراسیون تک هدفه (پارامترهاي متناظر با نقطه
 )Aمیشود.

این موضوع نشاندهنده این است که هیچ خطاي بزرگی در مدل وجود
ندارد که مانع از بهبود همزمان شبیهسازي دبی رودخانه و لگاریتم دبی
رودخانه شود .این درحالی است که اگر کالیبراسیون تکهدفه براي
تخمین پارامترهاي کالیبراسیون به کار گرفته میشد ،خطا و عدم
قطعیت زیادي را براي تخمین پارامترهاي کالیبراسیون به همراه داشت.
بــراي مثال سه نقطه  B ،Aو  Cمتناظر بــا ماکزیممسازي دقت
شبیهسازي لگاریتم دبی ،حداقل فاصله اقلیدسی و بیشینهسازي دقت
شبیهسازي دبی است .براي نمونه ،اگر از کالیبراسیون تکهدفه براي
بیشینهسازي  NSELogQاستفاده میشد ،مقدار  NSELogQبرابر با 4/55

شکل  4نشان دهنده نمودار پراکندگی توابع هدف در مقابل پارامترهاي
کالیبراسیون براي زیرحوضه ساروق 1میباشد .این نمودار نشان میدهد
با افزایش  ،SWCابتدا مقادیر دو تابع هدف زیاد شده و سپس کم
میشوند ،بهطوریکه مقدار بهینه در نوک قله و نزدیک به  944میلیمتر
رخ میدهد .پراکندگی نقاط در نمودار  Kو  z1در سمت چپ نمودار
براي هردو تابع هدف آشکار است ،این موضوع نشان میدهد که مقادیر
بهینه براي این دو پارامتر ،به حد پایین درنظر گرفته شده در جدول 4
نزدیکتر است .در تفسیر نتیجه  z1که متناظر با رطوبت نسبی خاک در
اولین روز شبیهسازي ( 1اکتبر) است؛ از آنجایی که بارش تنها مؤلفه
آب ورودي به زیرحوضههاست و در اول اکتبر ( 3مهر) بارش کمی در
منطقه رخ میدهد ،مقدار رطوبت اولیه خاک کم است .در تفسیر نتیجه
 Kنیز می توان گفت که به دلیل کوهستانی بودن منطقه ،نفوذپذیري
خاک و به تبع آن مقدار  Kکم است.

به دست میآمد (متناظر با نقطه  )Aکه در مقایسه با مقدار متناظر با
کمترین فاصله اقلیدسی در کالیبراسیون دوهدفه که  4/54است (نقطه
 ،)Bاندکی بیشتر است؛ اما مقدار  NSEQدر کالیبراسیون تک هدفه
برابر با  4/3بود (نقطه  )Aکه با مقدار متناظر با کمترین فاصله اقلیدسی
در کالیبراسیون دوهدفه که برابر با  4/55است (نقطه  )Bاختالف خیلی
زیادي دارد .این نتایج نشان میدهد که اگر از کالیبراسیون چندهدفه
براي فرآیند کالیبراسیون استفاده شود منجر به کاهش عدم قطعیت
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Fig. 3- Pareto plot for Saruq river sub-basin, each point shows one simulation of WEAP model, and red
points are pareto front.

شکل  -3نمودار پارتو برای بهینه سازی چندهدفه زيرحوضه ساروق ،هر نقطه نشانگر يک بار شبیهسازی در  WEAPو نقاط قرمز
نشانگر جبهه پارتو است.
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حوضههاي مختلف نزدیک به حد پایین به دست آمدهاست .در نهایت
مقادیر بهینه  SWCو  RRFبا توجه به شرایط زیرحوضه براي مخزن
رطوبت خاک متناظر با هر زیر حوضه نتیجه شد.

با توجه به شکل  ،4مقادیر  NSEQحساسیت باالیی به دماهاي انجماد
و ذوب برف دارد و این نتیجه نشان میدهد که سرد بودن منطقه در
زمستان باعث میشود تا بیشتر بارشها بصورت برف ذخیره شده و این
برفها دیرتر ذوب و به رواناب تبدیل شود .بنابراین میتوان نتیجه
گرفت که انباشت برف عاملی تأثیرگذار در معادله بیالن آب و رواناب
رودخانه در این منطقه است.

جدول  6نشانگر شاخص  NSEزیرحوضهها براي شبیهسازي روزانه
دبی و لگاریتم دبی در دورههاي کالیبراسیون و اعتبارسنجی آنها ارائه
شده است .اکثر نتایج به دست آمده در این جدول از  4/5بیشتر است
و از آنجا که این تحقیق به شبیهسازي روزانه دبی و لگاریتم دبی
پرداخته نسبت به تحقیقات مشابه که عدد  4/5را براي شبیهسازي دبی
ماهانه مناسب میدانند ،نتیجه و عملکرد بهتري را به دست آورده است
()Moriasi et al., 2007؛ براي نمونه ،در تحقیقات گذشته براي
شبیهسازي دبی رودخانه ساروق با گام زمانی ماهانه ،مقدار  NSEرا
برابر با  4/4گزارش کردهاند ( .)Emami and Koch, 2019درحالی
که خطا در هنگام کار با گام زمانی روزانه به مراتب بیشتر است؛
بنابراین کالیبراسیون با توابع هدف بیشنهسازي دقت شبیهسازي دبی
و لگاریتم دبی مشاهداتی عملکرد قابل قبولی از خود نشان داده است.

مقدار یک پارامتر کالیبره شده لزوماً در هر زیرحوضه با یکدیگر برابر
نیست و مدل بسته به شرایط فیزیکی هر زیرحوضه ،مقادیر بهینه
متفاوتی را براي پارامترهاي کالیبراسیون تعیین کرده است .مقادیر
بهینه پارامترهاي کالیبراسیون در زیرحوضههاي Zarrineh
 Saqez river ،upstreamو  Saruq riverبه ازاي بیشینهسازي
 NSEQو  NSELogQو کمترین فاصله اقلیدسی در جدول  5ارائه شده
است .نتایج این جدول نشان میدهد که در هر سه حالت ،دماي انجماد
( )TFو ذوب ( )TMبهینه شده براي مخزن برف این زیرحوضهها
نزدیک به حد باالي این پارامترها در جدول  4است که این موضوع
کوهستانی بودن منطقه مطالعاتی ،انجماد زود هنگام بارش در زمستان
و دیر ذوب شدن برف در بهار را نشان میدهد .همچنین ،پارامترهاي
 z1و  Kبراي مخزن رطوبت خاک این زیرحوضهها به حد پایین آنها
در جدول  4نزدیک است z1 .رطوبت نسبی اولیه خاک در اول اکتبر
(اواسط مهر) است که به دلیل بارش کم در این زمان مقدار آن نزدیک
به حد پایین براي زیر حوضههاي مختلف به دست آمده و به دلیل
کوهستانی و کم بودن نفوذپذیري خاک منطقه ،مقدار  Kبراي زیر
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در شکل  5سري زمانی دبی شبیهسازي و مشاهداتی رودخانه ساروق
به عنوان نمونه ارائه شده است .نتایج  NSEجدول  6و سري زمانی
مقایسه دبی مدل و مشاهداتی شکل  5نشان میدهد مدل توانایی
باالیی در شبیهسازي دورههاي تر و خشک هر سال آبی و همچنین
شبیهسازي دورههاي خشکسالی و تر سالی دارد.
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Fig. 4- Scatter plots of calibration parameters against two objective functions for Saruq river sub-basin

شکل  -6نمودار پارامترهای كالیبراسیون به ازای توابع هدف بهینهسازی در زيرحوضه ساروق
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Table 5- Calibrated parameter values corresponded to NSE values
جدول  -0مقادير پارامترهای كالیبراسیون با توجه به مقادير NSE
Minimal Euclidean
Distance
310.8
17
5
16.3
2.5
10
504.4
5.7
5
10.1
2.1
3.4
242.5
20
12.5
7.6
2.5
10
224.5
5.5
12.8
18.7
2.5
10

Maximum
NSELogQ
219.4
8.9
5
8.6
0.5
7.7
450.5
2.8
5
8.4
2.4
3.6
195.2
16.1
6
5
2.5
9.4
180.3
19.3
5
21.1
2.5
9.9

Maximum NSEQ

Parameter

354.1
17.5
5
20.5
2.5
10
606.9
5.1
5
14
2.2
3.8
1234.1
20
300
5
2.5
10
1006.9
15.9
300
5.6
2.5
10

]SWC [mm
RRF
]K [mm/day
Z1
]TF [Celsius
]TM [Celsius
]SWC [mm
RRF
]K [mm/day
Z1
]TF [Celsius
]TM [Celsius
]SWC [mm
RRF
]K [mm/day
Z1
]TF [Celsius
]TM [Celsius
]SWC [mm
RRF
]K [mm/day
Z1
]TF [Celsius
]TM [Celsius

Catchment

Saruq river

Khoorkhooreh
river

Zarrinehrood
upstream

Saqez river

Table 6- Calibrated parameters for minimum Euclidean distance

جدول  -4مقادير پارامترهای كالیبره شده به ازای حداقل فاصل اقلیدسی
Validation period
NSEQ
NSELogQ
0.6
0.46
0.64
0.78
0.50
0.51
0.43
0.54
0.54
0.57

Calibration period
NSEQ
NSELogQ
0.55
0.54
0.45
0.71
0.33
0.64
0.38
0.64
0.43
0.63

از آنجا که فرآیند اجراي مدل  WEAP-MATLABزمانبر است ،در
این تحقیق از مقادیر پیشنهادي ( )Coello et al., 2004براي
پارامترهاي مدل بهینهسازي  MOPSOاستفاده شده است .پیشنهاد
میشود که در تحقیقات آینده در صورت دسترسی به ابر کامپیوترها ،از
فرآیند آنالیز حساسیت براي تعیین پارامترهاي مدل بهینهسازي استفاده
و مقادیر مطلوب براي آنها تعیین شود .همچنین میتوان از دیگر
الگوریتمهاي بهینهسازي فرا ابتکاري همچون  NSGA-IIبراي فرآیند
کالیبراسیون استفاده و نتایج آن را با نتایج این تحقیق مقایسه کرد.

Catchment
Saruq river
Khoorkhooreh
Zarrinehrood upstream
Saqez river
Average

سالهاي بــا شدیدترین خشکسالی در طول  54سال اخیر (یعنی
 3441 ،3444 ،1333و  )3441است .حجم آب ورودي بــه
زیرحوضههاي باالدست شامل بارشها بر روي زیر حوضه و آبیاري
زمینهاي کشاورزي به ترتیب  3465و  146میلیون مترمکعب براي
میانگین بلندمدت میباشد.
مؤلفههاي بیالن آب خروجی حوضه شامل تبخیر و تعرق واقعی و
رواناب خروجی رودخانه (شامل روانابهاي سطحی و زیرسطحی)
است که براي میانگین بلندمدت بهترتیب برابر با حجم ساالنه 1931
و  1396میلیون مترمکعب میباشد .به دلیل ماهیت کوهستانی منطقه
و وسعت بسیار کم دشتها و نیز مطالعات انجام شده توسط مهندسین
مشاور یکم در این منطقه ،مقدار نفوذ به آبخوان برابر با صفر است

 -7-3بیالن آب
جدول  1نشان دهنده مؤلفههاي بیالن آب در باالدست سد مخزنی
بـــوکان ،بــراي میانگین بلندمدت (سالهاي آبی  1331تا  )3414و

(.)Ministry of Energy, 2016
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Fig. 5- Daily time series of observed and simulated streamflow of Saruq river; gray box is showing dry years.

شکل  -0سری زمانی دبی مشاهداتی و شیبهسازی شده برای رودخانه ساروق ،باكس خاكستری رنگ نشان دهنده سالهای
خشک است.

است .تغییرات ذخیره برف سالهاي خشک نیز نسبت به میانگین
بلندمدت  93درصد کاهش را نشان میدهد.

با توجه به جدول  1حجم بارش ساالنه در سالهاي با خشکسالی شدید
نسبت به میانگین بلندمدت حدود  93درصد کاهش داشتهاست .مقدار
رواناب براي سالهاي با خشکسالی شدید کاهش  44درصدي را نسبت
به مقدار میانگین بلندمدت نشان میدهد؛ در مقابل تبخیر و تعرق 34
درصد کاهش را نشان میدهد .پوشش گیاهی که بیشتر آن را اراضی
دیم و مراتع تشکیل میدهد (جدول  )9تا حد ممکن توانسته است به
هنگام کاهش بارش ،نیاز آبی خود را از طریق رطوبت خاک ناشی از
بارش تأمین نماید ،در نتیجه میزان کاهش رواناب تولیدي به نسبت
بارشها مقدار بزرگتري است .با توجه به جدول  ،1تغییرات ذخیره
رطوبت خاک در سالهاي با خشکسالی شدید به میزان  34میلیون متر
مکعب از میانگین بلندمدت کمتر است و  151درصد کاهش داشته

نمودارهاي شکل  6مقایسهاي از پارامترهاي بارش ،تبخیر و تعرق
واقعی ،رواناب ،ذخیره برف و رطوبت نسبی خاک براي میانگین
بلندمدت و سالهاي با خشکسالی شدید را نشان میدهد .مطابق این
شکل ،بارش روزانه براي سالهاي با خشکسالی شدید نسبت به
میانگین بلندمدت کاهش چشمگیري داشته است .این تغییرات منجر
به کاهش شدید ذخیره برفی ،تبخیر و تعرق واقعی و درنهایت منجر به
کاهش شدید رواناب ورودي به سد در سالهاي با خشکسالی شدید
نسبت به میانگین بلندمدت شده است.

Table 7- Simulated annual water balance components for total upstream sub-basins over long-term period
(1998-2014) in comparison with dry years (1999, 2000, 2001 and 2008), expressed in MCM

جدول  -7مقايسه پارامترهای بیالن ساالنه آب مجموع زيرحوضههای باالدست سد بوكان برای میانگین بلندمدت (دوره  7772تا
 )8576و سالهای با خشکسالی شديد ( 8557 ،8555 ،7777و ( )8552میلیون متر مکعب)
)Soil moisture method (SMM
All years
Dry years
)Change (%
2465.3
1687
-31.5
145.7
132.8
-8.8
1390.7
1116
-19.8
1235.7
743.5
-39.8
-15.4
-39.7
-157.8
-3.03
-2.07
-31.7

Water balance
component
Precipitation
Irrigation
ET actual
Runoff
Soil moisture
-
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Input
Output
Delta storage
Delta snow

گرفته شده است .فرآیند کالیبراسیون به منظور تعیین پارامترهاي مدل
هیدرولوژیکی ،با استفاده از بهینهسازي چندهدفه  MOPSOانجام شده
است .توابع هدف کالیبراسیون شامل بیشنهسازي دقت شبیهسازي دبی
و لگاریتم دبی مشاهداتی بر مبناي معیار نش -ساتکلیف هستند.

در شکل  6و نمودار  aبارشها عمدتاً از نوامبر (اواسط آبان) آغاز شده
و تا ماه مِی (اواخر اردیبهشت) ادامه مییابند ،در این مدت بارش
میانگین سالهاي خشک کاهش شدیدي را نسبت به میانگین
بلندمدت از خود نشان میدهد .همچنین ،نتایج نشان داده شده در
نمودار  bشکل  6حاکی از تفاوت در میانگین تعداد روزهاي بارانی هر
ماه سالهاي خشک با دوره بلندمدت دارد ،بهطوریکه تعداد روزهاي
بارانی سالهاي خشک کاهش زیادي به خصوص در زمستان و اوایل
بهار دارد .همزمان با کاهش بارش سالهاي خشک ،ذخیره برف
سالهاي خشک تا اوایل بهار افت حجمی زیادي را نسبت به میانگین
بلندمدت داشته است؛ بهطوریکه با شروع ماه مارس (اواسط اسفند) و
گرم شدن هوا ،ذخیره برف در هر دو سري زمانی تقریبا به هم رسیدهاند
(نمودار  cدر شکل  .)6با بررسی نمودار رواناب (نمودار  dدر شکل )6
و مقایسه آن با نمودار ذخیره برف میتوان نتیجه گرفت که با وجود
ادامه بارشها ،از یک زمانی به بعد (از ابتداي اکتبر (اوایل مهر) براي
سالهاي خشک و ابتداي دسامبر (اواسط آذر) براي میانگین بلندمدت)
رواناب ورودي به سد ثابت مانده و همزمان ذخیره برف در حال افزایش
است؛ بهطوریکه با گرم شدن هوا نمودارهاي رواناب و ذخیره برف این
بار عکس هم عمل میکنند (کاهش ذخیره برف با افزایش رواناب
همراه است) .مدل به خوبی توانسته آنها را شبیهسازي نماید .نمودار
ذخیره نسبی رطوبت خاک روندي تقریباً مشابه با نمودار رواناب دارد
(نمودار  eدر شکل  ،)6بهطوریکه کاهش رطوبت نسبی خاک در
سالهاي خشک نسبت به میانگین بلندمدت در مقایسه با سایر
پارامترها افت شدیدتري را تجربه کرده است .تبخیر و تعرق واقعی در
سالهاي خشک نیز کاهش را نسبت به میانگین بلندمدت نشان
میدهد و در بهار این پارامتر در سالهاي خشک تقریباً نصف شده
است ،البته تبخیر و تعرق واقعی ماههاي اکتبر (مهر) تا آوریل (فروردین)
در دو سري زمانی تفاوت ناچیزي دارد که ناشی عدم رشد و نمو گیاهان
مرتعی در این بازه زمانی بخاطر سرما است (نمودار  fدر شکل .)6

نتایج حاصل از کالیبراسیون دوهدفه مدل هیدرولوژیکی نشان میدهد
که بین به حداکثر رساندن توابع هدف براي دقت بیشتر شبیهسازي
دبی و لگاریتم دبی ،موازنه 3کمی وجود دارد و بهبود یک تابع هدف
تأثیر قابل توجهی بر بهبود عملکرد تابع هدف دیگر ندارد .این موضوع
نشاندهنده این است که هیچ خطاي بزرگی در مدل وجود ندارد که
مانع از بهبود همزمان هر دو تابع هدف شود .همچنین ،نتایج حاصل از
کالیبراسیون دوهدفه نشان میدهد که کالیبراسیون دوهدفه باعث
کاهش عدم قطعیت در تخمین پارامترهاي کالیبراسیون در مقایسه با
کالیبراسیون تکهدفه میشود .میانگین پارامتر کارایی نش -ساتکلیف
در دوره کالیبراسیون براي توابع هدف دبی و لگاریتم دبی
زیرحوضههاي آبریز باالدست سد بوکان ،به ترتیب  4/49و  4/69و در
دوره اعتبار سنجی به ترتیب برابر  4/54و  4/55بدست آمد .این نتایج
نشان میدهد که شبیهسازي روزانه دبی ورودي به سد بوکان در این
تحقیق عملکرد و توانایی باالتري در مقایسه با شبیهسازي ماهانه دبی
ورودي به سد بوکان در تحقیقات مشابه دارد.
در نهایت از مدل هیدرولوژیکی کالیبره شده به منظور شبیهسازي تأثیر
سالهاي با شدیدترین خشکسالی در طول  54سال اخیر بر مؤلفههاي
بیالن آب باالدست سد بوکان استفاده شد .نتایج نشان میدهد که
حجم بارشها حدود  93درصد و حجم رواناب ورودي به سد بوکان در
دوره خشکسالی شدید در حدود  44درصد نسبت به میانگین بلندمدت
کاهش یافته است .همچنین ،تبخیر و تعرق واقعی و آبیاري در دوره
خشکسالی شدید نسبت به متوسط بلندمدت به ترتیب با کاهش حدود
 3و  34درصدي روبرو بوده است .رطوبت خاک و ذخیره برف نیز به
ترتیب کاهش  151و  93درصدي را نشان میدهند .نتایج این تحقیق
نشان داد که مدل توسعه داده شده در این تحقیق براي شبیهسازي
روزانه رواناب ورودي به سد بوکان ،ذخیره برف و تغییرات رطوبت خاک
از دقت باالیی برخوردار است .در تحقیقات آتی ،این مدل میتواند به
منظور پیش بینی اثرات تغییر اقلیم بر رواناب ورودي به مخزن بوکان
و برنامهریزي بهینه به منظور تخصیص بهینه منابع آب از این سد مورد
استفاده قرار بگیرد.

 -6جمعبندی
شبیهسازي رواناب ورودي به سد بوکان به دلیل برنامهریزي بهینه براي
تأمین نیاز زیستمحیطی دریاچه ارومیه و تأمین نیاز کشاورزي و شرب
پایین دست از اهمیت باالیی برخوردار است .در این تحقیق ،یک مدل
هیدرولوژیکی براي شبیهسازي رواناب ورودي به مخزن سد بوکان ارائه
شده است .به منظور توسعه مدل بارش -رواناب ،یک مخزن برف براي
شبیهسازي روزانه ذخیره برف و یک مخزن رطوبت خاک به منظور
شبیهسازي روزانه مؤلفههاي بیالن آب و رطوبت منطقه ریشه درنظر
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Fig. 6- Comparison of monthly average of precipitation and number of rainy days; daily average parameters
of runoff, evapotranspiration, relative soil moisture and snow accumulation in dry years and long-time
period

 رطوبت نسبی و، تبخیروتعرق، مقايسه میانگین ماهانه بارش و تعداد روزهای بارانی و میانگین روزانه پارامترهای رواناب-4 شکل
 ساله74 ذخیره برف در سالهای خشکسالی شديد و دوره بلندمدت

پینوشتها
6- Relative Storage
7- Elitist-Mutation
8- Saruq River Catchment

1- Multi-Objective Particle Swarm Optimization
2- Trade-off
3- Nash-Sutcliffe Efficiency
4- Perfect Foresight (Deterministic)
5- Soil Moisture
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