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چکيده
در سالهای اخير پديده تغذيهگرايي به يکي از چالشهای جدی در بسياری
. بهويژه درياچهها و مخازن سدها تبديل شده است،از پيکرههای آبي
درياچه زريبار ازجمله درياچههای آب شيرين در کشور است که با مسئله
 دستيابي به راهکار، هدف از اين پژوهش.شديد تغذيهگرايي مواجه ميباشد
مديريتي مناسب برای ارتقای سطح کيفي اين درياچه با در نظر گرفتن يک
 بهعنوان مدلSWAT  از مدل، بدين منظور.رويکرد شبيهسازی جامع است
شبيهساز سيستم منابع آبي و کشاورزی حوضه آبريز درياچه و همچنين
 در اين.اندرکنش آن با تغييرات کمي و کيفي آب درياچه استفادهشده است
) در مناطقBMPs(  تأثير بهکارگيری انواع راهکارهای مديريتي،مطالعه
،بحراني از منظر نحوه اثرگذاری آنها در بهبود شرايط کيفي درياچه
عملکرد محصوالت کشاورزی منطقه و همچنين کاهش هزينههای
اقتصادی اجرای آنها مورد ارزيابي قرار گرفت و درنهايت با روش
 نتايج. راهکارهای بهينه انتخاب شدندTOPSIS تصميمگيری چند معياره
نشان ميدهد که از بين انواع راهکارهای مديريت مزرعه و اجرايي اعمال
 کنترل انتشار بار آلودگي در باالدست (کانال، فيلتراسيون گياهي،شده
 به ترتيب بهعنوان بهترين%21 قزلچهسو) و کاهش مصرف کود حداکثر تا
 همچنين اين پژوهش بهطور.گزينههای مديريتي در سطح حوضه ميباشند
ضمني اشاره ميکند برای افزايش مقبوليت طرحهای کنترل انتشار آلودگي
 تحليلهای اقتصادی در خصوص پيادهسازی،از منابع غير نقطهای
.راهکارهای مديريتي امری اجتنابناپذير است

Abstract
Eeutrophication is a main challenge for surface water bodies,
especially lakes and reservoirs. Zrebar Lake, as a resource of
freshwater, is recently facing eutrophication problem. The
aim of this study is to find solutions for water quality
enhancement using integrated simulation approach. For this
purpose, Soil and Water Assessment Tool (SWAT) was used
as a water resources and agricultural systems simulation
model. Here, its interaction with the changes in lake water
quality and quantity were considered. In this study, the
impacts of the various management practices (BPMs) in
critical areas were analyzed. For this purpose, the influence of
these strategies on improving water quality, crop yields and
economical costs of their implementation were evaluated and
finally the optimal solutions were selected using TOPSIS
multi-criteria decision-making method. The results showed
that, the filter strip, pollution control emissions in upstream
(Qezelchesoo channel) and reducing fertilizer consumption
up to 25%, respectively were the best management options in
the basin. This study also implied that the economical
analysis of BMPs is inevitable to present well organized
approaches for controlling non-point source pollution
discharges.
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اثرات شيوههای مديريت کشاورزی ،تأثير شيوههای مختلف از قبيل
استفاده از آبياری ،کود و شخمزني بر روی کيفيت و کميت جريان
مورد بررسي قرار گرفت و درنهايت استفاده از اين روشها بهعنوان
رويکردی مؤثر در کاهش آلودگي در اين حوضه معرفي گرديد
( .)Esen and Uslu, 2008در همين زمينه  Dengو Chowdhary
( )2443به بررسي تأثير اجرای راهکارهای سازهای از قبيل نگهداری
جريان سيالبي و ساخت سدهای انحرافي و برکههای نگهداشت و
استفاده از فيلترهای گياهي جهت کنترل بار آلودگي غير نقطهای
ناشي از زه آبهای کشاورزی خروجي از شاليزارها در دو حوضه آبريز
در آمريکا پرداختند .در يک حوضه آبريز در آلمان  Lamو همکاران
( )2455به اين نتيجه رسيدند که ميزان کاهش نيتروژن ،فسفر و
رسوبات با اعمال راهکارهای سازهای و غير سازهای ميتواند به
ترتيب حداکثر تا  1 ،24و  1درصد صورت پذيرد .هرچند پيشنهاد
نمودند بهرهمندی از راهکارهای ترکيبي ميتواند شانس کاهش
بار نيتروژن را تا  %14افزايش دهد .از طرفي اصالح شخمزني
و کاهش کوددهي بهعنوان عوامل مؤثر در کنترل انتشار بار
مغذی از زمينهای زراعي به پيکره آبي معرفي شده است
( .)Liu and Lu, 2015اين در حالي است که  Bracmortو
همکاران ( )2446تأکيد نمودند که تأثير راهکارهای مديريتي ميتواند
به مرور زمان بين  1تا  %54کاهش يابد .بعالوه  Chenو همکاران
( )2450بر انجام مطالعات اقتصادی تأکيد کرده و اجرايي بودن
راهکارها را منوط به نتايج هزينه-فايده آنها دانستهاند .اين در حالي
است که مطابق مطالعات  Ghebremichaelو همکاران ( )2454و
 Ouyangو همکاران ( )2440ميتوان چنين نتيجه گرفت که مناطق
بهطور يکسان عامل توليد بار آلودگي و همچنين انتقال آن نيستند و
حتي در شرايط مشابه کاربری اراضي ،عواملي نظير نوع خاک و شيب
زمين ميتواند بر انتقال بار آلودگي اثرگذار باشد .بهعنوان نمونه در
يک حوضه کشاورزی-روستايي در انگلستان Ballantine ،و
همکاران ( )2443تأثيرات کاربری اراضي و نوع خاک را بر روی
فسفر چسبيده به ذرات رسوبي در جريان سطحي و ذرات تهنشين
شده بررسي نمودند .آنها به اين نتيجه رسيدند که توزيع مکاني منابع
انتشار رسوب در سرتاسر حوضه يکسان نيست.

 -0مقدمه
در سالهای اخير پديده تغذيهگرايي 5به يکي از چالشهای جدی در
بسياری از پيکرههای آبي ،بهويژه درياچهها و مخازن سدها تبديل
شده است .افزايش بار ورود مواد مغذی شامل انواع ترکيبات نيتروژن
و فسفر و رسوبات از باالدست (همانند حوضه آبريز) به منابع آب
سطحي موجب افزايش رشد جلبکها و پديده شکوفايي جلبکي و
بالطبع کاهش اکسيژن محلول ،مرگ گونههای آبزی ،کاهش تنوع
زيستي و افزايش احتمال انتشار بو در منطقه ميشود .بنابراين
بسياری از درياچهها که از کاربری تفريحي ،شرب و آبزیپروری
برخوردار هستند ممکن است با بروز اين پديده با مشکالت ثانويه
همچون نابسامانيهای اجتماعي و اقتصادی در منطقه مواجه شوند.
لذا شناسائي منابع آالينده اصلي (نقطهای و غير نقطهای) در سطح
حوضه آبريز ميتواند بهعنوان يک راهکار اساسي در جهت حل
مشکالت کيفي آب به شمار رود .در اين راستا ،بهمنظور حفاظت از
پيکرههای آبي در مقابل آلودگيهای بيشتر ،کنترل و اعمال
محدوديتهايي بر فعاليتهای کشاورزی و فعاليتهای انساني
ضروری به نظر ميرسد .اما دراين بين محدوديتهايي نيز وجود دارد
چراکه از ديدگاه اقتصادی -اجتماعي اعمال راهکارهای سختگيرانه
قابلقبول نيست .بهعنوانمثال ،مطالعات انجامشده در چين نشان
داده است که با توجه به نقش فعاليتهای کشاورزی در جلوگيری از
فقر ،افزايش امنيت و تأمين غذائي ،کنترل سختگيرانه در اين
زمينه برای کنترل آلودگي کشاورزی کار دشواری خواهد بود
).(Gong et al., 2010
بهترين شيوههای مديريتي ( )BMPsاز سال  5364توسط کشورهای
غربي و بهويژه اياالتمتحده بهمنظور بهبود شرايط کيفي آب در
سطح حوضههای آبريز ،بکار گرفته شده است (.)Logan, 1993
پيادهسازی راهکارهای مديريتي در مکانهای مختلف حوضهها
بهعنوان يک اقدام مؤثر برای بهبود در کيفيت آب به رسميت شناخته
شده ( )Zhen et al., 2004و در بسياری از مطالعات به اعمال
شيوههای مديريتي جهت حفاظت از کيفيت آب پرداخته شده است.
انتخاب شيوه مديريتي مناسب برای بهبود کيفيت آب در حوضههای
آلوده کار نسبتاً دشواری ميباشد زيرا ميزان آلودگي در حوضه به
شرايط غيرقابلکنترل اقليمي و همچنين ويژگيهايي مانند خاک،
توپوگرافي و کاربری زمين بستگي دارد (Novotny and Olem,
) .1994در اين راستا مطالعات بسياری در زمينه بررسي تأثير
شيوههای مديريتي سازهای و غير سازهای انجام شده است.
بهعنوانمثال ،دريکي از حوضههای آبريز در ترکيه بهمنظور بررسي

مدلسازی جامع سيستم حوضه آبريز ،رويکرد مناسبي برای شناسايي
و تعيين مقدار کاهش مواد مغذی در اثر اعمال سناريوهای مديريتي
ميباشد و ميتواند ابزار مفيدی جهت اولويتبندی طرحها بهمنظور
بهبود شرايط کيفي و رسيدن به استانداردهای کيفيت آب در
پيکرههای آبي باشد .در اين راستا طيف متنوعي از مدلهای
شبيهسازی حوضه آبريز مانند HSPF3 ،)Borah, 2002( DWSM2
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اثربخشي اقدامات مديريتي در حوضههای آبريز منتهي به پيکرههای
آبي ،شبيهسازی جامع مؤلفههای بيالن آبي حوضه و نحوه اندرکنش
آنها با پيکره آبي از اهميت زيادی برخوردار است .اين مسئله در
مطالعه حاضر با استفاده از يک رويکرد مدلسازی کلنگر ()holistic
بهمنظور بررسي نحوه تأثيرگذاری اقدامات مديريتي بر درياچه و
همچنين استفاده حداکثری از دادههای مشاهداتي مورد توجه و
بهعنوان نوآوری اصلي مطالعه حاضر مدنظر قرار گرفت .همچنين در
مطالعه حاضر بهمنظور بررسي قابليت اجرايي و مقبوليت عمومي
راهکارهای پيشنهادی از سوی کشاورزان در کنار ارزيابي فني
راهکارهای مديريتي ،ارزيابيهای اقتصادی راهکارهای پيشنهادی نيز
موردتوجه قرار داده است .بدين منظور حوضه آبريز درياچه زريبار
بهعنوان منطقه مطالعاتي انتخاب گرديد .متأسفانه ورود بيش از حد
فسفر و ازت از طريق فعاليتهای انساني و کشاورزی به درياچهی
زريبار سبب رشد جلبک و همچنين ايجاد نيزار در سطح درياچه و
کاهش شديد کيفيت آب آن گرديده است .اين شواهد نشانهی
پتانسيل باالی تغذيهگرايي در اين درياچه است .لذا شناسايي و کنترل
هدفمند منابع آالينده در حوضه آبريز مرتبط با درياچه ميتواند نقش
مهمي در بهبود شرايط کيفي و همچنين حفظ اکوسيستم آن داشته
باشد.

(،(Du et al., 2015) GWLF4 ،)Mohamoud et al., 2010
 )Lai et al., 2013( Monerisدر مطالعات بکار گرفته شده است.
در ميان مدلهای مختلف شبيهسازی آلودگيهای غير نقطهای ،مدل
 SWATبهطور گستردهای برای بررسي تأثيرات عوامل مختلف بر
کيفيت آب نظير مديريت مزرعه و فعاليتهای کشاورزی استفاده شده
است ). (Borah and Bera, 2003; Arnold and Fohrer, 2005
مدل  ،SWATيک مدل در مقياس حوضه و نيمه توزيعي است که
توسط  Arnoldو همکارانش در سال  5330توسعه يافته است .اين
مدل قادر به شبيهسازی تأثير شيوههای مختلف مديريتي روی آب،
رسوب ،آاليندههای کشاورزی در حوضههای آبريز با انواع خاکهای
مختلف ،کاربری اراضي ميباشد .اين مدل بهخوبي ميتواند شيوههای
مديريتي مختلف را در حوضههای بزرگ و پيچيده و دورههای زماني
طوالني شبيهسازی کرده و تأثيرات آنها را در حوضه ارزيابي کند
( .(Akhavan et al., 2010مطالعات نشان داده است اين مدل از
انعطافپذيری بااليي در شبيهسازی راهکارهای مديريتي برخوردار
است بطوريکه اين مدل قادر به شبيهسازی طيف گستردهای از
راهکارهای سازهای و غير سازهای ،مانند شخمزني حفاظتي،
پوششهای حفاظتي ،ميزان و زمان مصرف کود ،مديريت مواد
مغذی ،نوارهای بافر ،سازههای پيشگيری از سيل ،آبراهههای
پوششدار و تراسهای موازی ميباشد ).)Gassman et al., 2007
اين مدل تاکنون بهطور موفقيتآميزی برای شبيهسازی جامع
حوضههای آبريز و پيشبيني اثرات زيستمحيطي اجرای راهکارهای
مديريتي استفاده شده است ( .)Luo, et al. 2013بهعنوان مثال،
 Liuو همکاران ( )2450به همين روش کارايي انواع راهکارهای
مديريتي برای مديريت مزرعه جهت کاهش بار نيتروژن ورودی به
حوضه آبريز را موردبررسي قراردادند و به اين نتيجه رسيدند که
زمينهای زراعي مشرفبه پيکره آبي تأثير بسزايي بر کيفيت منابع
آب سطحي خواهند داشت و بدين ترتيب ميتوان الگوی کشت را
تعيين نمود .همچنين  Santhiو همکاران ( )2459با نرمافزار
 SWATپيشبيني کردند با اعمال راهکارهای مديريتي در سطح
مزرعه و کاهش بار موادمغذی در زهاب تا  %64در حوضه
ميسيسيپي ميتوان انتظار داشت بار نيتروژن در ورودی خليج
مکزيک تا  %24کاهش يابد.

 -8روش تحقيق
 -0-8محدوده مطالعاتی

درياچه زريبار در فاصله  9کيلومتری غرب شهر مريوان ،در کردستان
ايــران قــرار دارد .حــوضه ايــن درياچه در مختصات جغرافيايـي
 91˚ 94′ 95″تا  91˚ 97′ 46″عرض شمالي و  06˚ 49′ 12″تا 07″
 06˚ 54′طول شرقي واقع شده و رقوم ارتفاعي آن بين  5274تا
 2050متر ميباشد .آب اين درياچه از چشمهها و جريانهای سيالبي
تأمين ميشود .مساحت کل حوضه با احتساب درياچه  03کيلومتر
مربع ميباشد که سطح مفيد درياچه بدون نيزارهای اطراف محدود به
 724هکتار است که از اطراف توسط جنگلهای بلوط (حدود %20
مساحت حوضه) محصور ميشود (شکل .)5
منابع آالينده اصلي در اين حوضه مصرف کودهای فسفاته و نيتراته
در زمينهای کشاورزی بيش از نياز غذايي گياه است که مقادير
اضافي آن از طريق آب شويي ،باران و ذوب برف وارد درياچه
ميگردد .فضوالت دامي و پساب روستاهای اطراف درياچه نيز بهطور
مستقيم وارد درياچه ميگردد که اين شواهد ميتواند نشانهی
پتانسيل باالی تغذيهگرايي در اين درياچه باشد.

هدف از اين مطالعه ،ارزيابي مدل  SWATدر شبيهسازی و تخمين
بار آلودگي غيرنقطهای ناشي از انواع فعاليتهای کشاورزی و
دامپروری و ارائه راهکارهای مديريتي برای کاهش بار مواد مغذی
(فسفر و نيتروژن) درياچهها و تاالبها ميباشد .در بررسي ميزان
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)Fig. 1. Zrebar Lake watershed (1a) and its land uses (1b

شکل  -0حوضه آبريز درياچه زريبار شکل (الف) و کاربریهای موجود در آن (ب)

 ،DEMکاربری اراضي و نقشه خاک مورد استفاده قرار گرفت .نقشه
 DEMبا اندازه سلولي  94متر از پايگاه سازمان فضايي ملي اياالت
متحده آمريکا ( )NASA6استخراج شد .برای اليه رقومي کاربری
اراضي ،نقشههای پوشش گياهي سازمان جنگلها و مراتع ايران با
اندازه سلولي  5444متر در سال  2446مورد استفاده قرار گرفت .اليه
خاک منطقه از نقشه خاک سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد7
استخراج گرديد .اين اليههای رقومي بهمنظور تشکيل  HRUsو
ساير شبيهسازیهای مرتبط مورد استفاده قرار گرفت.

عالوه بر اين ساالنه کانال قزلچهسو نيز موجب انتقال رسوب از
باالدست به اين درياچه ميشود که بر ميزان مواد مغذی و آلودگي
منتقل شده به درياچه اثرگذار خواهد بود.
 -8-8روششناسی انجام مطالعه

با توجه به هدف اصلي اين مطالعه ،چارچوب کلي روششناسي مورد
استفاده مطابق شکل  2ارائه ميگردد .بر اين اساس مراحل انجام
مطالعه در سه گام اصلي شامل (الف) مدلسازی جامع اندرکنش
حوضه و درياچه با استفاده از مدل ( SWATب) شناسايي مناطق
بحراني از منظر بار مواد مغذی در سطح حوضه و (ج) شبيهسازی و
انتخاب بهترين راهکارهای مديريتي در مناطق بحراني ميباشد .شرح
بيشتر اين مراحل در ادامه آورده شده است.

در نهايت حوضه به  26زير حوضه و  HRU 5544تقسيم گرديد.
دادههای روزانه بارش ،دمای حداقل و دمای حداکثر اين ايستگاهها از
سال  2444تا  2450به مدل معرفي شدند .همچنين آمار ماهانه دبي
ورودی به درياچه و تراز آب درياچه از ايستگاه درياچه زريبار از سال
 2441تا  2459جهت واسنجي و اعتبارسنجي مدل استفاده گرديد.
برای مطالعات کيفيت آب نيز از اطالعات حاصله از نمونهبرداریهای
دسامبر  2446و ژانويه  2447و آوريل تا ژوئن سال  2447و همچنين
اطالعات ايستگاه آنالين سازمان حفاظت محيط زيست کردستان از
اوت تا دسامبر سال  2459با گام زماني  9ساعته استفاده شد.

 -3-8مدلسازی جامع اندرکنش حوضه و درياچه
 -0-3-8پيکرهبندی و آمادهسازی مدل SWAT

همانطور که ذکر شد در اين مطالعه بهمنظور شبيهسازی سيستم
منابع آبي و کشاورزی حوضه آبريز درياچه و همچنين اندرکنش آن
با تغييرات کمي و کيفي آب درياچه از مدل  SWATاستفاده گرديد.
ورودیهای اصلي مدل  SWATعبارتاند از توپوگرافي ،مشخصات
خاک ،کاربری اراضي ،نوع پوشش گياهي ،آبوهوا ،اقليم و شيوههای
مديريت زمين است .در اينجا حوضه به چند زيرحوضه و هر زير
حوضه به تعداد زيادی واحدهای واکنش هيدرولوژيکي ()HRUs1
تقسيم ميشود .هر  HRUنماينده منطقهای در زيرحوضه است که
حاوی ترکيب منحصربهفرد و يکپارچهای از کاربری زمين ،نوع خاک
و کالس شيب است .بدين منظور ،اليههای مدل رقومي ارتفاع

ورودیهای کليدی مربوط به مديريت نيز ،شامل کاشت ،شخم،
برداشت ،چرا و کود شيميايي و حيواني و آبياری براساس اطالعات
سازمان جهاد کشاورزی در مدل اعمال شد .اطالعات مربوط به دبي
عبوری از کانال قزلچهسو با توجه به توزيع زماني ماهانه جريان
خروجي از بند انحرافي باالدست به دست آمد که به همين ترتيب در
مدل بهصورت يک  inletبا سری زماني ماهانه لحاظ گرديد.
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Fig. 2. Research framework

شکل  -8چارچوب انجام تحقيق

تحليل حساسيت پارامترهای مدل بهمنظور بررسي ميزان تأثيرگذاری
آنها بر خروجيهای مدل از اهميت زيادی برخوردار است .در اين
تحقيق تحليل حساسيت مدل با استفاده از نرمافزار SWAT-CUP
انجام شد و تعداد  23پارامتر که تأثير بيشتری روی دبي ورودی به
درياچه و کيفيت آب داشتند ،مشخص شدند .هر پارامتری که مقدار
قدر مطلق  t-statبيشتری داشته و همچنين مقدار  p-valueآن
نزديک به صفر باشد ،مدل نسبت به آن پارامتر حساسيت بيشتری
دارد .نتايج اين تحليل در جدول  5نشان داده شده است.

همچنين بار آلودگيهای نقطهای و کانال قزلچهسو ورودی به درياچه
با استفاده از ضرايب راهبردی محاسبه شد ( .)Johnes,1996بدين
منظور ،اطالعات مربوط به دبي عبوری از کانال قزلچهسو با توجه به
توزيع زماني ماهانه جريان خروجي از بند انحرافي باالدست به دست
آمد که با سری زماني ماهانه لحاظ گرديد .همچنين ميزان رسوبات
انتقاليافته از همين کانال بر اساس برازش حاصل بين دبي و رسوب
در ايستگاه باالدست بند انحرافي تقريب زده شد .برای برآورد غلظت
ترکيبات موادمغذی (نيتروژن و فسفر کل) در جريان خروجي از
کانال ،از ضرايب راهبردی و با توجه به مساحت اراضي کشاورزی و
مرتع حاشيه کانال استفاده گرديد .بعالوه فاضالب خروجي از مراکز
روستايي با توجه به ضرائب راهبردی تعيين شده به ازای هر نفر
تعيين شده ( )Sadatian Abkenar, 2013و به همراه دبي برآورد
شده به مدل بهصورت بار نقطهای اعمال گرديد.

در اين تحقيق شبيهسازی برای  3سال از  2441تا  2459انجام شد.
در اين قسمت با توجه به عدم توانايي مدل  SWAT-CUPدر
فراخواني فايلهای مربوط به مخزن ( ،)output.rsvپس از
انجام اصالحات الزم در کد مدل مطابق مطالعات پيشين
( )Imani, et al. 2016برای واسنجي ،اصالحاتي نيز برای فراخواني
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Table 1.Sensivity analysis and Calibrated parameters of SWAT model

 تحليل حساسيت و واسنجی پارامترهای مدل-0 جدول
Rank

Parameter

1

CN2

2

SMFMX

3

HRU_SLP

4

AI2

5

BC3

6

SURLAG

7

BC2

8

P_UPDIS

9

ESCO

10
11
12

BIOMIX
SLSUBBSN
SFTMP

13

PPERCO

14

PHOSHD

15
16

PSP
SMTMP

17

REVAPMN

18
19
20
21

Alpha_Bf
NPERCO
ERORGP
TIMP

22

SMFMN

23

GWQMN

24

ERORGN

25

SOL_AWC

26

AI1

27

SNOCOVMX

28

N_UPDIS

29

GW_DELAY

Definition
SCS runoff curve number for
moisture condition II
Maximum melt rate for snow
during year
(occurs on summer solstice)
Average slope steepness
Fraction of algal biomass that is
phosphorus
Rate constant for hydrolysis of
organic nitrogen to ammonia
(1/days)
Rate constant for biological
oxidation NO2 to NO3 (1/days)
Surface runoff lag time
Soil evaporation compensation
factor
Biological mixing efficiency
Average slope length
Snowfall temperature
Phosphorus percolation
coefficient
Phosphorus soil partitioning
coefficient
Phosphorus sorption coefficient
Snow melt base temperature
Threshold depth of water in the
shallow aquifer for "revap" to
occur (mm)
Base flow alpha factor (days)
Nitrogen percolation coefficient
Organic P enrichment ratio
Snow pack temperature lag factor
Minimum melt rate for snow
during the year
(occurs on winter solstice)
Threshold depth of water in the
shallow aquifer required for
return flow to occur (mm)
Organic N enrichment ratio
Available water capacity of the
soil layer
Fraction of algal biomass that is
nitrogen
Minimum snow water content
that corresponds to 100% snow
cover
Nitrogen uptake distribution
parameter
Groundwater delay (days)

Initial range

Final value

t-stat

p-value

35 - 89

60

2.14

0.06

0 - 20

14.5

-2.09

0.06

0-1

0.025

-1.76

0.11

0.01 - 0.02

0.02

1.7

0.12

0.02 - 0.04

0.37

-1.67

0.13

0/05-24

0/65

-01/6

0/14

0.2 - 2

1.5

-1.43

0.18

0.05 - 24

0.649

-1.06

0.14

0-1

0.225

-1.36

0.2

0-1
10 - 150
-20 - 20

0.425
92.5
-5

-1.24
-1.14
0.83

0.24
0.28
0.43

10 - 17.5

15.8

1.14

0.28

100 - 200

102

0.98

0.35

0.01 - 0.7
-20 - 20

0.2
-5

0.97
0.83

0.36
0.43

0 - 500

87.5

0.81

0.44

0-1
0-1
0-5
0-1

0.825
0.31
4.12
0.175

0.72
-0.66
0.48
0.46

0.49
0.53
0.64
0.66

0 - 20

17.5

-0.44

0.67

0 - 5000

2625

-0.42

0.68

0-5

5

-0.32

0.76

0-1

0.0625

-0.26

0.8

0.07 - 0.09

0.09

0.21

0.83

0 - 500

342.5

0.12

0.91

0 - 100

50

0.11

0.91

0 - 500

412.5

0.11

0.91
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کد مدل در بخش مخزن ( )res.fاعمال گرديد .در اين رابطه
واحدهای مؤلفهها مشابه رابطه  5ميباشد.
SA = 146 + 0.0068 × V − 0.0005 × V 2
()0

فايلهای خروجي مخزن در فايل مربوط به رودخانه ()output.rch
انجام شد.
بــديـن تــرتيب مــدل بــا استفاده از آمــار مــاهانــه دبــي
حجم مخزن ( ،)2441 -2459غلظت نيترات و فسفات داخل درياچه
( )2459 ،2441-2446واسنجي شد .نتايج اين بخش بر اساس دو
شاخص ضريب تبيين  R2و حداقل مربعات خطا ( )RMSE0مورد
ارزيابي قرار گرفت.

مقادير برداشت از درياچه جهت تأمين آب شبکه آبياری و زهکشي
اراضي جنوب درياچه ،پرورش ماهي و اهداف تفريحي نيز بهصورت
مصارف ثابت ماهانه از مخزن ،در مدل اعمال گرديد.
 -2-8انتخاب راهکارهای مديريتی بهمنظور بهبود شرايط

 -8-3-8اصالحات انجام شده در کد مدل جهت شبيهسازی

کيفی درياچه

درياچه

در اين مطالعه پس از شناسايي انواع گزينههای مناسب مديريتي در
منطقه تأثير هرکدام از راهکارها بر بهبود شرايط کيفي درياچه با
استفاده از مدل  SWATبررسي ميشود .راهکارهايي همچون
کاهش کود شيميايي و حجم آبياری با تناوب دوساله به ميزان ،%21
 %14و  )Santhi et al., 2006( %71بهعنوان راهکار مديريتي در
سطح مزرعه و يا توسعه فيلتراسيون با نوار گياهي با عرض  52و 20
متر ( ، )Goel et al., 2004استفاده از سکوهای شناور برای پااليش
آب با گياه وتيور ( )Akbarzadeh et al., 2015و ساخت واحد
تصفيه برای مناطق روستايي و کنترل جريان ورودی از کانال
قزلچهسو بهعنوان راهکارهای سازهای در اين مطالعه مدنظر قرار
گرفت .در ارزيابي راهکارها نيز تغييرات ايجاد شده در مؤلفههای
کيفي و حجم دبي ورودی به درياچه ،هزينه اعمال راهکارها و ميزان
اثرگذاری آنها بر عملکرد محصوالت کشاورزی منطقه موردتوجه
قرار گرفت .در نهايت ،با استفاده از روش تصميمگيری چند شاخصه
( )TOPSIS9بهترين راهکارها از بين گزينههای اعمال شده انتخاب
ميگردد.

جهت شبيهسازی کميت و کيفيت آب در داخل درياچه و نحوه
اندرکنش آن با حوضه ،درياچه زريبار بهصورت يک مخزن ذخيره در
انتهای واحد هيدرولوژيکي مربوط به درياچه لحاظ گرديد .منحني
حجم و سطح و تراز درياچه بهمنظور شبيهسازی بيالن هيدرولوژيکي
و همچنين کيفي درياچه از اهميت زيادی برخوردار است .در مدل
 SWATسطح مخزن از رابطه زير ( )5محاسبه ميشود:
SA = βsa × V exp sa
() 5
در اين رابطه  SAسطح آب داخل مخزن ( βsa ،)haضريب بدون
بعد V ،حجم آب داخل مخزن ( )m3 H2Oو  expsaتوان هست.
توان  expsaو ضريب  βsaبه ترتيب با حل روابط ( )2و ( )9به دست
ميآيند.
()2

) log10 (SAem )−log10 (SApr
) log10 (Vem )−log10 (Vpr

= Expsa

SAem

= βsa

()9
در اين روابط  SAemو  SAprبه ترتيب مساحت در تراز اضطراری و
نرمال و  Vemو  Vprنيز به ترتيب حجم در تراز اضطراری و نرمال
ميباشند .همانطور که روابط باال مشاهده گرديد توان  expsaو
ضريب  βsaبا استفاده از دو نقطه معين مساحت و حجم در تراز
اضطراری و نرمال محاسبه ميگردد که از دقت چنداني برخوردار
نيست.
Vem

استفاده از روش تصميمگيری چند شاخصه ( )TOPSISبر اين مفهوم
استوار است که گزينه انتخابي ،بايد کمترين فاصله را با راهحل ايدهآل
مثبت (بهترين حالت ممکن) و بيشترين فاصله را با راهحل ايدهآل
منفي (بدترين حالت ممکن) داشته باشد .بدين منظور ،مراحل حل
مسئله با استفاده از اين روش بهترتيب شامل محاسبه ماتريس
بيمقياس شده به روش نرم ( Nروابط  7تا  )54و محاسبه ماتريس
اوزان با يکي از روشهای وزن دهي مانند آنتروپي (روابط  1و )6
ميباشد .آنتروپي يک معيار عدم اطمينان است که بهوسيله توزيع
احتمال مشخص  Piبيان ميشود ( .)Xu et al., 2015اندازهگيری
اين عدم اطمينان بهصورت زير بيانشده است.

با توجه به هدف اين تحقيق که واسنجي غلظت نيترات و فسفات
(ميليگرم بر ليتر) در داخل درياچه ميباشد ،برآورد دقيقتر حجم
مخزن موردنياز است؛ بنابراين در اين مطالعه و بهمنظور اعمال
منحني سطح – حجم مخزن ،با توجه به دادههای مشاهداتي سطح و
حجم درياچه رابطه درجه دو زير استخراج شده و سپس رابطه ( )0در
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Ei = S(P1, P2, P3, … … , Pn) = − ∑ni=1 PiLnPi
()1
)(i=1, 2, . . ., m
که در اين رابطه E ،مقدار آنتروپي است که در آن مقدار  Kاز رابطه

-0-8برآورد هزينه اعمال راهکارهای مديريتی

يکي از مهمترين عوامل در ارزيابي راهکارهای مديريتي در حوضه
برآورد هزينه اعمال آنها ميباشد .برآورد هزينه اعمال راهکارها بر
اساس نوع فعاليت بهصورت زير انجام شد:

( )6محاسبه ميشود و  mتعداد گزينههای موجود و  nشاخص (معيار)
مدنظر ميباشد.
1
=K
()6
)Ln(m
همچنين ماتريس بي مقياس موزون  Vاز رابطه ( )7محاسبه ميشود:
V = N × Wn∗n
()7
درروش نرم  ،Nراهحل ايده آل مثبت  Vj+برابر بزرگترين مقدار
برای شاخصهای مثبت و کوچکترين مقدار برای شاخصهای
منفي بوده و راهحل ايده آل منفي  Vj-بزرگترين مقدار برای
شاخصهای منفي و کوچکترين مقدار برای شاخصهای مثبت
است .همچنين فاصله نرم اقليدسي هر گزينه تا ايده آل مثبت و
منفي از روابط  0و  3قابل محاسبه است و  iمطابق رابطه ( )1به
گزينههای موجود اشاره دارد .همچنين نزديکي نسبي يک گزينه به
راهحل ايده آل از رابطه ( )54محاسبه ميشود که رتبهبندی گزينهها
بر اساس  CLبزرگتر انجام ميشود.
()0

برآورد هزينه برای تصفيه فاضالب روستايي با تخمين هزينه ساخت
و بهرهبرداری تصفيهخانههای متعارف فاضالب مبتني بر موارد واقعي
و اجرا شده بين سالهای  5934تا  5939انجام شد .بر اين اساس
تابع هزينه مطابق رابطه ( )55محاسبه ميگردد که در آن هزينهها
برای يک دوره  94ساله بهرهبرداری بوده و بهصورت ساالنه سرشکن
شده است.
m
TC = ∑j=1(C × Q)j
()55
در اين رابطه  Qمقدار متوسط اسمي جريان فاضالب خروجي از هر
منبع آالينده ( m ،)m3/sتعداد منابع آالينده در حوضه موردمطالعه و
 Cهزينه واحد تصفيه ميباشد که از رابطه ( )52محاسبه ميشود.
)𝐶(x, y) = CB(x) + CN(y
0 ≤ X, Y ≤ 1
)(52
در اين رابطه x ،و  yبه ترتيب ميزان کاهش غلظت ترکيبات آلي
کربني فاضالب ( )BODو نيتروژنه ( )TNدر فاضالبها
خـــانگي ميباشد که کمتر از يک در نـــظر گرفته ميشود
( .)Feizi Ashtiani et al., 2015بهمنظور برآورد هزينههای مربوط
به کاشت و شناورسازی گياهان در ورودی کانال قزلچهسو به درياچه
برای کاهش غلظت مواد مغذی در اين جريان از نتايج
تحقيقات مشابه در رودخانه سفيدرود استفاده شده است
( .)Jamshidi et al., 2015بدين منظور چنين فرض شده است به
دليل عرض کمتر کانال نسبت به رودخانه سفيدرود و طول تقريبي
محل کاشت در ساحل کانال و جانمايي سکوهای شناور ،هزينههای
ساالنه مربوط به ساخت و بهرهبرداری از آن يک دهم هزينههای
پيشنهادی در تحقيق مذکور معادل  4/49ميليون دالر ( 544ميليون
تومان) ميباشد.

2

) 𝑑𝑖+ = √∑𝑛𝑗=1(𝑉𝑖𝑗 − 𝑉𝑗+
()i=1, 2, …, m

()3

2

n
−
d−
) i = √∑j=1(Vij − Vj

()i=1, 2, …, m

()54

d−
i
−
di +d+
i

= CL∗i

در اين تحقيق بهمنظور ارزيابي راهکارها ،وزنهای انتخابي ورودی
جهت انتخاب برترين راهکار با استفاده از روش آنتروپي و مقايسات
زوجي محاسبه گرديد که اين وزنها بر اساس روش آنتروپي به
ترتيب برای سه معيار اصلي تصميمگيری يعني ميزان کاهش غلظت
ترکيبات نيتروژن و فسفر کل ( )%در داخل درياچه و هزينههای
اقتصادی حاکم بر راهکارهای مديريتي به ترتيب برابر  4/9 ،4/9و
 4/0برآورد گرديد .عالوه بر رويکرد آنتروپي ،تعيين وزن شاخصها
بر اساس مصاحبه و نظرسنجي با کارشناسان و خبرگان منطقه
مطالعه نيز تعيين و برای اولويتبندی راهکارها مورد بررسي قرار
گرفت .بدينمنظور برای تعيين وزن معيارها از روش مقايسه زوجي54
استفاده گرديد .در اين روش ،معيارها دو به دو با يکديگر مقايسه
ميشوند و درجه اهميت هر معيار ،نسبت به ديگری مشخص مي-
شود .برای اين کار ،از يک روش استاندارد ارائه شده توسط Saaty,
 1980استفاده گرديد .بر اين اساس ،وزن معيارهای تصميمگيری بر
اساس ترتيب ذکر شده در قبل برابر با  4/24 ،4/21و  4/11تعيين
گرديد.

برای برآورد هزينههای اجرايي کاشت و نگهداشت نوار فيلتراسيون
گياهي در محدوده اطراف درياچه ،مطابق شکل  ،5چنين فرض شده
است نوار فيلتراسيون با عرض معين در تمامي محيط پيراموني
درياچه قابل اجرا بوده و محل آن حدفاصل زمينهای با کاربری
کشت آبي و ساحل درياچه ميباشد؛ بنابراين ،با فرض هزينههای
مربوط به تهيه و نگهداری گياهان ،نيروی انساني برای کاشت آنها
در محدوده موردنظر و تعداد مورد نياز ،چنين برآورد شده است برای
يک دوره بهرهبرداری ده ساله ،يک رديف گياه در اطراف درياچه
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بهطور خالصه در شکل  9تشريح شده است .الزم به توضيح است که
واسنجي مدل با استفاده از پارامترهائي انجام شد که پيشتر توسط
آناليز حساسيت تعيين شده بود (جدول  .)5در جدول  2ميزان
همبستگي مقادير شبيهسازی شده با مقادير اندازهگيری شده حجم
مخزن (درياچه) ،جريانات ورودی به مخزن و غلظت نيترات و فسفات
به تفکيک شرايط اعتبارسنجي و واسنجي مدل نشان داده شده است.
نتايج بيانگر تطبيق مناسب نتايج مدل واسنجي با مقادير اندازهگيری
شده است .در اين ميان ،پايينتر بودن ضريب فسفات نسبت به
نيترات از آنجا نشئت ميگيرد که فسفات تأثير زيادی از ميزان بار
رسوب دارد زيرا بخشي از آن بهصورت فسفر آلي غيرمحلول به ذرات
رسوب چسبيده و ميتواند بهمرور زمان در درياچه از آن جدا شده و
بهصورت محلول تبديل شود .لذا پيشبيني دقيق غلظت فسفر منوط
به کاليبراسيون بار رسوبات منتقل شده به درياچه ميباشد که به دليل
عدم وجود چنين اطالعاتي در منطقه مطالعاتي ميسر نگرديد.

تقريباً ساالنه نيازمند  006دالر ( 5/7ميليون تومان) خواهد شد.
ازآنجاييکه دو سناريو با ضخامت نوار فيلتراسيون به ميزان  52و 20
متر در نظر گرفته شده و هر متر معادل دو رديف گياه ميباشد،
هزينههای ساالنه اجرا و بهرهبرداری از اين ضخامت نوار فيلتراسيون
به ترتيب در حدود  55644دالر ( 04ميليون تومان) و  29944دالر
( 04ميليون تومان) برآورد ميگردد (.)Taylor et al., 2014
الزم به توضيح است برای انجام محاسبات مربوط به برآورد
هزينههای کاهش مصرف آب و کود دهي در زمينهای کشاورزی،
اين رويکرد مدنظر قرار گرفته است که کاهش موارد فوق منجر به
کاهش توليد محصول با توجه به بازده و عملکرد کشاورزی ميشود؛
بنابراين ،برآورد هزينههای مربوط به مديريت کشت مطابق رابطه
( )59محاسبه شده است.
GDP = I − C
()59
11
که در اين رابطه  GDPتوليد ناخالص داخلي I ،درآمد و  Cهزينه
کل ميباشد .هزينه کل و قيمت تمام شده هر کيلوگرم محصول بر
اساس اطالعات مرکز آمار ايران در سال  5903محاسبه شده و درآمد
نيز مطابق رابطه ( )50برآورد ميشود.
I=A×Y×P
()50
در اين رابطه  Aمساحت اراضي (هکتار) Y ،عملکرد محصوالت (تن
بر هکتار) و  Pقيمت تمام شده (تومان به ازای هر تن) ميباشد.

سری زماني نتايج واسنجي و اعتبارسنجي مدل در شکلهای  0تا 7
نشان داده شده است که به ترتيب نشانگر مقادير شبيهسازی شده با
مقادير اندازهگيری شده حجم مخزن (درياچه) ،جريانات ورودی به
مخزن (درياچه) و غلظت نيتروژن و فسفر در مراحل واسنجي و
اعتبارسنجي ميباشند.
همانطور که در شکل  9نيز بدان اشاره شده است .عالوه بر واسنجي
جريان ورودی و غلظت مواد مغذی در درياچه ،بهمنظور اطمينان از
صحت شبيهسازیهای گياهي انجام شده ،قابليت مدل در شبيهسازی
عملکرد و تبخير و تعرق محصوالت غالب کشاورزی در منطقه نيز
مورد ارزيابي قرار گرفت .در جدول مقايسه عملکرد شبيهسازی و
مشاهداتي محصوالت مختلف آورده شده است .همانظور که مشاهده
ميگردد .مدل با دقت قابل قبولي قادر به شبيهسازی عملکرد
محصوالت در منطقه ميباشد.

 -3نتايج و تحليل نتايج
-0-3واسنجی و اعتبار سنجی مدل SWAT

بهمنظور دستيابي به اهداف اين پژوهش ،در اين بخش به ارزيابي
نتايج حاصل از  SWATدر شرايط واسنجي شده پرداخته ميشود.
واسنجي و اعتبارسنجي غلظت موادمغذی به برآورد درستي از حجم
مخزن نيازمند ميباشد ،لذا واسنجي و اعتبارسنجي مدل طي يک
فرآيند چند مرحلهای انجام گرفت .روند کار و نحوه واسنجي پارامترها

Table 2. Model Performance in simulating of inﬂow, TN, TP and lake volume

جدول  -8نتايج واسنجی و اعتبار سنجی مدل در شبيهسازی دبی ورودی  ،نيترات ،فسفات در درياچه و حجم درياچه
Validation
R2
RMSE
0.80
0.52
0.82
1.87
0.52
0.96
0.33
0.34

Calibration
R2
RMSE
0.65
0.64
0.89
0.70
0.56
0.87
0.79
0.24

Parameter
)Lake Inflow (m3/s
)Total Nitrate (ppm
)Total Phosphate (ppm
)Lake Volume(MCM
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Step 1. Initial model evaluation
SWAT Run

Calculate the average
annual

Initial evaluation of
water balance
components

Step 2. Quantitative

NO

Modify the relevant
parameters

YES
Adjust the effective
parameters on discharge

NO

Evaluation of the
Lake storage
(Output.rsv)

Evaluation of input
discharge to the Lake
(Output.rch)

YES

YES

Evaluation of the
Precipitation
and
lake evaporation

NO

NO

Step 3. Qualitative calibration and production performance

NO

Adjust the effective
parameters on crop growth

Adjust the effective parameters
on nutrient concentration

The comparison of
observed and simulated
crop yield and
evapotranspiration

Evaluation of
Nitrate and phosphate
concentrations

YES

YES

Finalizing the parameter value

NO

Finish calibration

Fig. 3. The calibration and validation process of inflow, lake volume, nutrient concentration and crop yields
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Validation
Calibration
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2007-07
2007-10
2008-01
2008-04
2008-07
2008-10
2009-01
2009-04
2009-07
2009-10
2010-01
2010-04
2010-07
2010-10
2011-01
2011-04
2011-07
2011-10
2012-01
2012-04
2012-07
2012-10
2013-01
2013-04

Lake Volume (MCM)

99
89
79
69
59
49
39
29
19

Date

Fig. 4. The simulated and observed diagrams of lake volume (MCM) for calibration and validation periods

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
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2005/9
2005/12
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2007/9
2007/12
2008/3
2008/6
2008/9
2008/12
2009/3
2009/6
2009/9
2009/12
2010/3
2010/6
2010/9
2010/12
2011/3
2011/6
2011/9
2011/12
2012/3
2012/6
2012/9
2012/12
2013/3
2013/6

inflow rate (m3/s)

) برای دوره واسنجی و اعتبارسنجیMCM(  مشاهداتی و اصالح شده، حجم درياچه شبيهسازی شده-2 شکل

Date

Fig. 5. The simulated inflow rate (m3/s) with observed data for calibration and validation periods
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2013/8
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2005/12

nitrate concentration (ppm)

)m3/s(  دبی ورودی شبيهسازی و مشاهداتی برای دوره واسنجی و اعتبارسنجی-0 شکل

Date
simulated nitrate concentration
simulated nitrate concentration
Fig. 6. The simulated and observed nitrate concentration (ppm) for calibration and validation periods
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Warm up

2013/12

2013/11

2013/10

2013/9

2013/8

2010/11

2010/10

2010/9

2009/11

2009/9

2006/9

2006/8

2006/7

2006/6

2006/5

2006/4

2006/2

Date

simulated phosphate concentration

2005/12

Calibration

)phosphate concentration (ppm

Validation

0.50
0.45
0.40
0.35
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00

simulated phosphate concentration

Fig. 7. The simulated and observed phosphate concentration (ppm) for calibration and validation periods

شکل  -7غلظت فسفات شبيهسازی و مشاهداتی برای دوره واسنجی و اعتبارسنجی ()ppm
Table 3. Comparison of simulated and observed crop yields

جدول  -3مقايسه عملکرد شبيهسازی و مشاهداتی محصوالت مختلف
Difference
)(%
6.7
8.3
0.0
10
12.5
11.8
17.4
16.7
20
26

Calculated crop yield
)(ton/ha
2.8
1.1
0.5
0.9
2.1
11.2
1.9
4
6.5
11.1

Observed crop yield
)(ton/ha
3
1.2
0.5
1
2.4
12.7
2.3
4.8
7.8
15

Crop
Wheat
RFC Wheat
Pea
RFC Barley
Barley
Apple
Tobacco
Grape
Alfalfa
Tomato

تأثير چشمگير است و رابطه کامالً مستقيمي با مصرف کود دارد.
مصرف بين  21تا  71درصد تفاوت قابلمالحظهای از لحاظ اصالح
ساختار کيفي با يکديگر نداشتهاند و حساسيت اندکي در کاهش مواد
مغذی در اثر کاهش مقدار کود از  21تا  71درصد وجود دارد .اينکه
در جريان فسفر ورودی به درياچه تغيير مصرف کود بياثر بوده اما در
مقادير باقيمانده در درياچه اثرگذار است ،ميتواند ناشي از انتقال
فسفات به شکل رسوب به داخل درياچه باشد .اين در حالي است که
با اعمال راهکارهای مديريتي کاهش آبياری ،برخي مقادير غلظت
مواد آالينده منفي ميشود .اين بدان علت است که کاهش آبياری
باعث کاهش دبي ورودی به درياچه و در نهايت کاهش حجم و
افزايش غلظت آاليندهها ميگردد.

-8-3ارزيابی راهکارهای مديريتی کاهش مواد مغذی
-0-8-3راهکار مديريتی در سطح مزرعه

با کاهش مقادير کود در مزارع درصد کاهش غلظت نيترات (،)NO3
فسفات ( ،)PO4نيتروژن آلي ( )OrgNو فسفر آلي ( )OrgPدر داخل
درياچه و همچنين درصد کاهش بار ورودی به درياچه از نظر نيترات
( ،)NO3_Inفسفات ( ،)PO4_Inنيتروژن آلي ( )OrgN_Inو فسفر
آلي ( )OrgP_Inنسبت به وضع موجود مورد ارزيابي قرار گرفت
(جدول ( .))0نتايج نشان ميدهد که کاهش مصرف کود به نسبت
 %14 ،%21و  %71ميتواند منجر به کاهش غلظت مواد مغذی در
ورودی و آب درياچه گردد .در خصوص پارامتر نيترات و فسفات اين
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واضح است کاهش کود و ميزان آبياری بر ميزان عملکرد محصوالت
مختلف نيز تأثيرگذار خواهد بود؛ بنابراين در اين پژوهش برای
ارزيابي رضايتمندی کشاورزان از نظر اقتصادی ،درصد کاهش
عملکرد نسبت به حالت کنوني پس از اعمال راهکارهای مديريتي
مذکور نيز مورد ارزيابي قرار گرفت که به تفکيک محصوالت در
شکل  0و  3آورده است.

الزم به توضيح است که روند انتقال آلودگي برای نيتروژن و فسفر
متفاوت است .نيتروژن (آلي و نيترات) معموالً بهصورت محلول در
آب به درياچه منتقل ميشود ،اما فسفات بهصورت چسبيده به
رسوبات وارد درياچه خواهد شد .با کاهش ميزان آبياری به دليل
اينکه از ورود جريانات آبي به درياچه کم ميشود ،لذا اثر رقيقسازی
زهابهای کشاورزی در خصوص پارامتر نيترات و نيتروژن آلي کمتر
شده و اين مقادير در درياچه نسبت به شرايط متعارف بهطور برعکس
افزايش خواهد يافت .اين بدان علت است که در اين راهکار ،در مدل
فرض شده که مصرف کود همچنان ثابت ميماند و بالطبع مواد
مغذی نيتروژني غليظتر خواهند شد؛ اما از طرفي ،به دليل کاهش
جريان زهاب کشاورزی و اثر تنش برشي آب در فرسايش خاک چنين
پيشبيني شده که انتقال رسوب و غلظت فسفر در ورودی به درياچه
و محلول در آن کاهش مييابد .بااينوجود ،تغييرات  21تا 71
درصدی کاهش کشت آبي با يکديگر تفاوت قابل مالحظهای ندارد و
مانند اصالح کود کشاورزی ميتواند با توجه به نياز منطقه در اين
محدوده تنظيم شود .الزم به توضيح است بررسي اين راهکار در کنار
راهکار اصالح کود کشاورزی نشان ميدهد که کاهش آبياری در کنار
کاهش مصرف کود کشاورزی بين  21تا  71درصد تا حدی اثر قابل
مالحظه کاهش مصرف کود برای پارامتر نيتروژن برای بهبود شرايط
زيستمحيطي را خنثي ميکند .اين در حالي است که اصالح کشت
آبي و کود کشاورزی موجب تشديد اثرات مثبت يکديگر خواهد شد و
پارامتر فسفات را دوچندان کم ميکند.

همانطور که در اين شکلها مشاهده ميگردد با کاهش  21درصدی
کود دهي محصوالتي از جمله گوجهفرنگي ،گندم آبي ،تنباکو و نخود
تحت تنش مواد مغذی و کاهش عملکرد واقع ميگردند .با کاهش
مقدار کود دهي به ميزان  14درصد و بيشتر کاهش عملکرد در
تمامي محصوالت بهجز يونجه مشاهده ميگردد که اين کاهش در
محصوالتي مانند گوجهفرنگي و گندم آبي منجر به کاهش عملکرد
به ترتيب برابر با  03و  16درصد ميگردد .در اين بخش عدم واکنش
يونجه به کود دهي به علت ويژگي اين محصول در تثبيت نيتروژن و
استفاده در مواقع نياز ميباشد ( ;Woodhouse and grifith, 1975
 .)Hannaway and Shuler, 1993از طرفي با کاهش ميزان آبياری
عملکرد تمامي محصوالت با کاهش عملکرد مواجه ميشوند ،اين
کاهش در محصوالتي ازجمله گوجهفرنگي و يونجه دارای بيشترين
مقدار بوده و ميتواند کاهشي تا سقف  63درصد در محصول
گوجهفرنگي داشته باشد .در محصوالتي مانند جو و گندم کاهش
محصول چشمگير نبوده و با کاهش حدود  71درصدی آبياری ،ميزان
کاهش عملکرد در اين محصوالت تنها حدود  4/1تا  52درصد
ميباشد.

Table 4. Reduction (%) of water quality parameters by Farm management

جدول  -2درصد کاهش پارامترهای کيفی با اعمال راهکارهای مديريتی در سطح مزرعه
Volume
)(%

_Flow
)In (%

OrgP_In
)(%

OrgP
)(%

OrgN_In
)(%

OrgN
)(%

PO4_In
)(%

PO4
)(%

NO3_In
)(%

NO3
)(%

Alternatives

-

-

3

2

-

-

0

21

40

37

Reducing 25% in
fertilizers application

-

-

3

2

-

-

0

19

45

42

Reducing 50% in
fertilizers application

-

-

3

3

-

-

0

19

47

44

Reducing 75% in
fertilizers application

2

9

8

1

-11

-21

7

19

-7

-12

Reducing 25% in water
for crop irrigation

2

9

9

1

-7

-19

7

19

-3

-10

Reducing 50% in water
for crop irrigation

3

10

9

0

-7

-20

7

18

-1

-9

Reducing 75% in water
for crop irrigation
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Fig. 8. Reduction of crop yield by fertilizer reduction

شکل  -8درصد کاهش عملکرد محصوالت مختلف با اعمال راهکار مديريتی کاهش کود
80

60
50
40
30
20
10

Barely
0.1
0.3
0.5

Apple
17
33.9
52.3

Tobacco
1.2
16.7
32.8

Alfalfa
10.6
17.8
21.3

Tomato
13.1
38
68.8

Wheat
2.4
6.4
11.9

Reduction rate of Crop yield

70

0
I1
I2
I3

Fig. 9. Reduction of crop yield by irrigation management

شکل  -6درصد کاهش عملکرد محصوالت مختلف با اعمال راهکار مديريتی کاهش آبياری

ناشي از کاهش حجم آب درياچه و هم غالب شدن فاز بيهوازی
باشد.

-8-8-3راهکارهای سازهای

با توجه به نتايج حاصله در جدول  1جلوگيری از ورود جريان از
قزلچهسو به درياچه با کاهش  99درصدی حجم درياچه منجر به
افزايش غلظت نيترات و ساير ترکيبات آلي در درياچه شده است.
همچنين کاهش جريان ورودی به درياچه باعث کاهش غلظت
اکسيژن محلول در آب شده و شرايط غيرهوازی و يا بيهوازی حاکم
ميگردد .در اين حالت ،معموالً فسفر معدني (فسفات) کاهش يافته و
به فسفر آلي تبديل ميشود؛ بنابراين افزايش فسفر آلي هم ميتواند

در شرايطي که فرض شود مقادير آالينده ورودی از قزلچهسو به هر
طريقي نظير تصفيه و مهار آلودگي در باالدست کاهش يابد ،نتايج
مدل نشان ميدهد که تأثير قابل مالحظهای در خصوص پارامترهای
نيتروژن آلي و نيترات نخواهد گذاشت؛ اما اثر آن برای مقادير فسفر
آلي و معدني چشمگير است .اين ميتواند بدين علت باشد که بخش
اعظم بار آلودگي منتقل شده از قزلچهسو بهصورت رسوبات شسته
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افزايش خواهد يافت؛ اما ازآنجاييکه بخش قابلمالحظهای از حذف
فسفات توسط باکتریهای چسبيده به ريشه گياه و در اليههای
بااليي خاک صورت گرفته و تثبيت ميشود ،افزايش عرض نوار
گياهي تأثير قابل مالحظهای در اين خصوص در پي نداشته است.
همچنين بايد اضافه نمود پس از اعمال راهکار گياهپااليي با گونه
وتيور بهصورت شناور در سطح درياچه نتايج نشان ميدهد که هرچند
گياه وتيور از تراکم ريشهای باال برخوردار است اما چون در خاک
نبوده و بهصورت شناور مدنظر قرار ميگيرد نميتواند بهاندازه نوار
گياهي در کاهش موادمغذی مؤثر باشد .اين مقادير به ترتيب برای
نيترات و فسفات به ترتيب به ميزان  1و  3درصد پيشبيني ميگردد.
هرچند انتظار ميرود اين گزينه ميتواند در بهبود غلظت اکسيژن
محلول درياچه تأثير بسزايي داشته باشد که نيازمند مطالعات بيشتر و
مدلسازی است.

شده مزارع کشاورزی و مراتع باالدست است که حاوی فسفر بااليي
ميباشد؛ بنابراين انجام اقدامات حفاظتي جهت تثبيت خاک در
باالدست کانال قزلچهسو و کنترل رسوبات از جمله پيشنهادات الزم
در خصوص کنترل آلودگي در حوضه است.
مکانهای جمعيتي اصلي در حاشيه درياچه زريبار شامل روستاهای
اطراف درياچه و تعدادی از مراکز تفريحي ميباشد .اين روستاها
کامالً مشرف به درياچه است و شيب روستاهای مشرف به درياچه
عامل مهمي در سرازير شدن آاليندههای اين روستاها به درياچه
ميباشد؛ بنابراين در اين قسمت راهکار مديريت فاضالب مراکز
جمعيتي در اولويت قرار گرفت .همانطور که پيشبيني ميشد ،با
فرض عدم ورود بار آلي ناشي از فعاليتهای انساني روستاهای
اطراف ،غلظت نيتروژن و فسفر آلي تأثير قابلمالحظهای داشته و
مقادير معدني آنها تقريباً تغييری را شاهد نبودند .اين مشخصاً بدان
علت است که فاضالب انساني خام دارای ترکيبات نيتروژن آلي
بااليي است و در شرايطي که بدون پيشتصفيه و هوادهي اوليه وارد
محيط و منابع آبي پذيرنده شود ،مقادير اين ترکيبات در درياچه
افزايش خواهد يافت؛ بنابراين از جمله راهکارهای پيشنهادی در اين
زمينه جمعآوری فاضالب روستايي با حداقل هزينه و همچنين تصفيه
آنها در سيستمهای پکيج (مقياس کوچک) ميباشد.
همانطور که در اين جدول مشاهده ميگردد ،با افزايش عرض نوار
گياهي نيز ،ميزان غلظت مواد مغذی (نيترات ،نيتروژن و فسفر آلي)
کاهش چشمگيری داشته و غلظت فسفات کمتر تحت تأثير قرار
گرفته است .اين ميتواند بدان علت باشد که هرچه عرض نوار
گياهي افزايش يابد ،مقدار به دام انداختن رسوبات خاک حاوی مواد
مغذی افزايش يافته و احتمال جذب ترکيباتي نظير نيترات توسط گياه

-3-3اولويتبندی راهکارهای مديريتی با استفاده از روش
TOPSIS

بهمنظور اولويتبندی راهکارها هزينه کل و قيمت تمام شده هر
کيلوگرم محصول بر اساس اطالعات مرکز آمار ايران در سال 5903
و رابطه ( 59و  )50محاسبه گرديد .پس از محاسبه درآمد خالص و
مجموع نيتروژن و فسفر کل ماتريس تصميمگيری مستخرج از اين
نتايج در جدول  6آورده شده است .اين جدول مجموعهای از
خروجيهای مدل و برآورد اقتصادی ناشي از پيادهسازی هرکدام از
راهکارها ميباشد که برای تصميمگيری چندمعياره مورد استفاده قرار
ميگيرد.

Table 5. Reduction (%) of water quality parameters by applying structural BMPs

جدول  -0درصد کاهش پارامترهای کيفی با اعمال راهکارهای سازهای
NO3 NO3_In PO4 PO4_In OrgN OrgN_In OrgP OrgP_In
Alternatives
)(%
)(%
)(%
)(%
)(%
)(%
)(%
)(%
Preventing the inflow of
-79
8
92
95
-81
0
-62
0
Qezelchesoo
Stabilization of soil at
13
10
95
95
3
0
3
0
upstream of Qezelchesoo
Filter strips with 24
55
55
6
5
4
28
54
53
meters
Filter strips with 12
36
34
5
4
5
25
47
47
meters
Decentralized wastewater
2
0
2
0
27
74
74
44
treatment plant
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هزينههای اقتصادی مترتب بر آن و نقش کمتر در کنترل انتشار بار
مواد مغذی ،گزينهای متوسط محسوب ميشود .همچنين ،در روش
پيشنهادی و مطابق نتايج ارائه شده ،کاهش باالی کود به دليل
عوارض نامطلوب آن بر عملکرد محصوالت زراعي و باغي و بالطبع
کاهش درآمد حاصل از آن گزينهای ناپايدار برای حفاظت کيفي از
درياچه بوده و پيشنهاد نميگردد؛ بنابراين روش پيشنهادی در حوضه
آبريز مورد مطالعه توانسته است به گزينهای پايدار مبتني بر
مدلسازی جامع حوضه آبريز و مزرعه منتهي شود و برای ارزيابي
ساير حوضهها پيشنهاد ميشود.

همچنين با انتخاب  9معيار معرفي شده (ميزان کاهش غلظت
ترکيبات نيتروژن و فسفر در درياچه و هزينههای مربوط به
راهکارهای مديريتي) و محاسبه آنها برای هريک از سناريوهای
مديريتي ارائه شده در جدول  ،6با استفاده روش  TOPSISو با در
نظر گرفتن وزنهای محاسبه شده از روش آنتروپي و همچنين
نظرات کارشناسي ،راهکارها مطابق جدول  7اولويتبندی گرديد.
بديهي است در اين اولويتبندی ،کاهش مصرف کود و يا آبياری
مستقيماً بر ميزان عملکرد گياه در مدل تأثير گذاشته است و کاهش
آن منجر به ايجاد خسارت مادی برای کشاورزان مطابق ارقام جدول
 6خواهد شد؛ بنابراين گزينه بهينه نه تنها شامل هزينههای سازهای
برای کنترل انتشار آلودگي است بلکه هزينههای ثانويه غير سازهای
وارد بر کشاورزان را نيز در برميگيرد.

-2خالصه و جمعبندی
هدف از اين پژوهش ،ارزيابي راهکارهای مناسب مديريتي برای
احيای کيفي درياچه زريبار با استفاده از مدلسازی جامع کمي و کيفي
حوضه آبريز با مدل  SWATميباشد .نتايج حاکي از عملکرد مناسب
مدل  SWATدر شبيهسازی مؤلفههای کمي و کيفي حوضه و
درياچه و همچنين ارزيابي اثرات راهکارهای مديريتي برای کاهش
آلودگي از منابع آالينده غير نقطهای ميباشد.

همانطور که در جدول  7مشاهده ميشود به ترتيب راهکار استفاده
از فيلتراسيون گياهي به ترتيب با عرض  52و  20متر ،حذف آلودگي
ورودی از کانال انتقال آب قزلچهسو و کاهش مصرف کود تا حداکثر
 %21در زمينهای کشاورزی بهعنوان راهکارهای برتر شناسايي
شدند .توجه به اين نکته حائز اهميت است که در اين منطقه ،ميزان
کاهش بار آلودگي از مراکز روستايي و نقطهای مجاور درياچه به دليل

Table 6. Decision matrix

جدول  -0ماتريس تصميمگيری
TN
)(ppm
30

TP
)(ppm
26

40

41

30

80

5

9

100

-80

15

20

8

49

100

38

25

150

10

12

20

Reducing 25% in fertilizers application

23

11

64

Reducing 50% in fertilizers application

24

11

137

Reducing 75% in fertilizers application

-16

10

8

Reducing 25% in water for crop irrigation

-14

10

35

Reducing 50% in water for crop irrigation

-14

9

64

Reducing 75% in water for crop irrigation

)Cost (million toman

BMPs in Use
Filter strips with 12 meters
Filter strips with 24 meters
Using floated plants in form of
Vetiveria zizanioides
Preventing the inflow of Qezelchesoo discharging into
the lake
Stabilization of soil at upstream of Qezelchesoo and
sediment control
Decentralized wastewater treatment plants
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Table 7. Prioritization of BMPs and their ranks

 اولويتبندی راهکارهای مديريتی-7 جدول
Weighting based on
entropy

BMPs in Use

Weighted based on
expert opinions
Value

Value

Rank

0.82

1

0.87

1

0.78

2

0.85

2

0.78

3

0.84

3

Filter strips with 12 meters

0.77

4

0.84

4

Livestock management

0.63

6

0.74

5

0.61

7

0.72

6

0.63

5

0.61

12

0.57

9

0.70

7

0.53

10

0.68

8

No tillage

0.52

11

0.67

9

Conservation tillage

0.51

12

0.67

10

0.60

8

0.41

15

0.46

13

0.61

11

0.45

14

0.45

14

0.43

15

0.29

16

0.24

16

0.53

13

Filter strips with 24 meters
Stabilization of soil at upstream of
Qezelchesoo and sediment control
Decentralized wastewater treatment
plants

Reducing 25% in fertilizers
application
Reducing 50% in fertilizers
application
Using floated plants in form of
Vetiveria zizanioides
Deep placement of fertilizer on farms

Reducing 75% in fertilizers
application
Reducing 25% in water for crop
irrigation
Reducing 50% in water for crop
irrigation
Reducing 75% in water for crop
irrigation
Preventing the inflow of Qezelchesoo
discharging into the lake

 و همچنين کنترل بار آلودگي در باالدست%21 حداکثر به ميزان
کانال قزلچهسو نيز به عنوان راهکارهای مؤثر بعدی معرفي
.ميگردند

Rank

همچنين نتايج اين پژوهش نشان ميدهد که در مديريت جامع
 اعمال راهکارهای مديريتي سختگيرانه،حوضه آبريز و مزرعه
 منافع،مناسب نبوده و بايد در کنار بررسي ميزان اثربخشي راهکارها
ذينفعان (کشاورزان) نيز در تصميمگيری نهايي مدنظر قرار گيرد تا
 استفاده از، بدين منظور.قابليت اجرا و بهرهبرداری داشته باشد
روشهای تصميمگيری چندهدفه ميتواند در کنار شبيهسازی جامع
 بر اساس نتايج حاصل از اين. مورد استفاده قرار گيردSWAT با
مطالعه ميتوان چنين نتيجه گرفت که استفاده از روش فيلتراسيون
گياهي در خروجي مزارع کشت آبي مشرف به درياچه ميتواند
بهعنوان يکي از بهترين راهکارهای مديريت کيفي درياچه زريبار
 کاهش ميزان کوددهي در زمينهای زراعي آبي.مورد توجه قرار گيرد

پینوشتها
1- Eutrophication
2- Dynamic Watershed Simulation Model
3 - Hydrologic Simulation Program FORTRAN
4 - Generalized Watershed Loading Functions
5 -Hydrological Response Unit
6- National Aeronautics and Space Agency
7- Food and Agriculture Organization (FAO)
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