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Abstract
Lake Urmia, located at northwestern of Iran, is the biggest
territorial lake in Iran and one of the most hyper saline lakes of
the world with a basin of 51876 km2. In recent years, as a
consequence of excessive water extraction in upstream,
ambitious water projects and decrease in precipitation, the lake
water level has been dramatically lowered. One of the
important factors to analyze the drop in Lake’s water level is
the Water Balance of the Basin In this research, in order to
evaluate basin’s water balance, different tools like GLEAM,
lake water balance and the updates by the Iran Water
Resources Management Company have been used. Based on
the results from GLEAM, the basin’s Natural Renewable
Water (NRW) for water year 1394-1395 have been 5780.59
MCM more than 83% of which has been used in agricultural
sector. The estimated Available Water based on the updates by
the Iran Water Resources Management Company was 3% less
and the calculated Available Water based on historical data
was 45% more than GLEAM’s result. Another important note
is that in the study water year, 1541.02 MCM of the Potential
Water have been used in the basin, from which, 421.4 MCM
of it was regarded to the reduction in lake’s water level and the
remaining 1119.62 MCM, have been provided by the
groundwater supplies which caused reduction in ground water
level in the basin. The official data released by the Iran Water
Resources Management Company (IWRMC) have reported
the basin’s groundwater exploitation as 2210.99 MCM for the
water year 1389-1390.

دریاچه ارومیه بزرگ ترین دریاچه داخلی و یکی از دریاچههای بسیار شور
 در سالهای اخیر. است51176Km2  مساحت حوضه آبریز آن.جهان است
، پروژههای جاهطلبانه و کاهش بارشها،به علت برداشت بیرویه از منابع آب
 یکی از عوامل مهم.تراز سطح دریاچه با افت چشمگیری روبرو شده است
 ارزیابی بیالن آبی حوضه آبریز آن،برای بررسی کاهش تراز دریاچه ارومیه
 جهت ارزیابی بیالن آبی از روشهای مختلفی،میباشد که در این تحقیق
 بیالن آبی دریاچه و مطالعات بهنگامسازی مدیریت،GLEAM مانند مدل
 بر اساس نتایج بهدستآمده از مدل.منابع آب ایران استفاده شده است
MCM  برابر1304-1305  آب تجدیدپذیر حوضه در سال آبیGLEAM
 آن صرف کشاورزی شده است؛ مجموع13%  بوده که بیش از5719/50
 که5491/07 MCM  صنعت و کشاورزی حوضه آبریز دریاچه،مصارف شرب
 آب تجدیدپذیر حوضه میباشد؛ آب تجدیدپذیر تخمین زده03/5% معادل
 کمتر و این3% شده با استناد به مطالعات شرکت مدیریت منابع آب حدود
 محاسبهGLEAM  بیشتر از نتایج45% مقدار با استناد به دادههای آماری
 نکته حائز اهمیت دیگر این است که حوضه در سال آبی مذکور.شده است
 از پتانسیل آبی خود را استفاده کرده که از این مقدار تنها1541/92 MCM
MCM  آن مربوط به افت سطح آب در دریاچه بوده و421/4 MCM
 باقیمانده از سفرههای آب زیرزمینی تأمین شده که منجر به افت1110/62
 این در حالی است که آمار.تراز آب زیرزمینی در کل حوضه شده است
 برداشت از آبهای زیرزمینی را،ارائهشده از جانب شرکت مدیریت منابع آب
. اعالم داشته است2219/00 MCM ،10-09 در سال آبی
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شود .آب تجدیدپذیر بر اساس قیود سیاسی ،اجتماعی ،قانونی و زیست
محیطی به سه نوع طبیعی ،واقعی و قابل مدیریت و بهرهبرداری تقسیم
میشود.

 -0مقدمه
آب موجود در آبخوانها از گذشتههای دور (بیش از هزاران سال قبل
تاکنون) ذخیره شده است و سرعت تغذیه در آنها (در مقیاس زمانی
انسانی) ناچیز میباشد .به عبارتی تغذیه حاصل از بارش ساالنه در
مقایسه با حجم نسبتاً باالی آب ذخیره شده در الیههای زیرین زمین
اندک میباشد .بهطور تقریبی هر  25تا  59سانتیمتر افت آب زیرزمینی
معادل یک سال تغذیه آب زیرزمینی از طریق نفوذ است .اگر برداشت
ساالنه از منابع آب تجدیدشونده زیرزمینی صورت گیرد ،سطح آب
زیرزمینی ثابت باقی میماند ،ولی اگر برداشت ساالنه بیشتر از میزان
تجدیدشوندگی آن باشد ،افت سطح آب زیرزمینی رخ میدهد .ولی با
وقوع افت مستمر سطح آب زیرزمینی برگشت به حالت قبل برای تغذیه
آبخوان تقریباً غیرممکن است؛ زیرا افت مستمر سطح آب زیرزمینی
موجب افزایش تراکم آبرفت در اثر تحکیم و کاهش ضریب ذخیره آب
در آبخوان شده و فرونشست ناهمگن سطح زمین را به دنبال خواهد
داشت که خود خسارتی غیرقابلبرگشت است .درواقع این منابع
تجدیدناپذیر میتوانند در شرایط خشکسالیهای شدید و طوالنیمدت
نقشی استراتژیک ایفا کرده و آب مورد نیاز برای برداشت را (در شرایط
بحرانی) تأمین کنند .بهخصوص در مناطقی که تأمین آب ،صرفاً وابسته
به بارش و رواناب سطحی است ،در نبود بارش ،باوجود این ذخایر
استراتژیک آب زیرزمینی ،دسترسی قابلاطمینانی به آب زیرزمینی
وجود خواهد داشت (.)FAO, 1996

آب تجدیدپذیر طبیعی ( )NRW2درواقع همان آب آبی (آب زیرزمینی
و سطحی ،چه داخل حوضه باشند و یا از خارج به حوضه وارد شود)
است که به کمک سیکل هیدرولوژی به دست میآید .شامل منابع آب
تجدیدپذیر طبیعی داخلی که در برآورد آن هیچ قیدی برای حفاظت از
منابع آب به نفع مصارف پاییندست وجود ندارد و منابع آب تجدیدپذیر
طبیعی خارجی که ذخایر آبی مازاد یک حوضه باالدست را نیز شامل
میشود .پس برای مقیاس حوضهای :ورودی از حوضههای مجاور در
محاسبات آب تجدیدپذیر طبیعی منظور میشود .آب تجدیدپذیر
طبیعی ،با توجه به تغییر مقدار بارشها از سالی به سال دیگر در نوسان
است .امّا تمام این مقدار برای استفاده در دسترس نیست .آب
تجدیدپذیر واقعی ( )ARW3به بخشی از منابع آب تجدیدپذیر طبیعی
گویند که تحت فشارهای اقتصادی و سیاسی و محدودیتهای دانش
و تکنولوژی تعیین میگردد؛ زیرا بخشی از این منابع به لحاظ سیاسی
(فشارهای قومی و منطقهای و/یا اقتصادی) یا هزینه احداث و
بهرهبرداری سازههای تنظیم و کنترل (سد ،بند خاکی ،خط انتقال آب و
غیره) محدود شده و مورد بهرهبرداری قرار نمیگیرد .برای مقیاس
حوضهای تفاوت ورودی از حوضههای مجاور و خروجی به حوضههای
مجاور در محاسبات آب تجدیدپذیر واقعی منظور میشود .درواقع در
برآورد آب تجدیدپذیر طبیعی هیچ قیدی برای حفاظت از منابع آب به
نفع مصارف پاییندست وجود ندارد .آب تجدیدپذیر واقعی ،عالوه بر
نوسانات آب تجدیدپذیر طبیعی تابع تغییرات الگوهای مصرف از سالی
به سال دیگر نیز هست .آب تجدیدپذیر قابل مدیریت و بهرهبرداری
( )MRW4بهنوبه خود قسمتی از منابع آب تجدیدپذیر واقعی میباشد
که عالوه بر فشارهای اقتصادی و سیاسی ،فشارهای اجتماعی و
محدودیتهای محیط زیستی را نیز در نظر میگیرد .درواقع در تعریف
این نوع آب تجدیدپذیر ،پایداری سیستمهای اجتماعی و بوم زیستی
نیز لحاظ میگردد .این کار با رهاسازی حداقل جریان الزم برای
پاییندست (در نظر گرفتن حقابه) انجام خواهد شد .به عبارتی چنانچه
سهم خاصی بهعنوان رهاسازی برای پاییندست باید تأمین و تحویل
گردد (که در وضعیت موجود برآورده نمیشود) ،الزم است در محاسبات
مقدار آب تجدیدپذیر قابل مدیریت و بهرهبرداری لحاظ گردد .طبق
تعریف عوامل محدودکننده آب تجدیدپذیر قابل مدیریت و بهرهبرداری
عبارتاند از :امکان اقتصادی و فیزیکی ذخیره سیالب پشت سدها یا
استخراج آب زیرزمینی (تجدیدپذیر) ،امکان جذب آب جاری (از طریق
مصرف و یا تغذیه) در حوضه قبل از خروج از آن و رهاسازی حداقل
جریان الزم برای پاییندست (حقابه ساکنین و نیازهای زیستمحیطی

دریاچه ارومیه بهعنوان بزرگترین دریاچه داخلی ایران و دومین دریاچه
آب شور دنیا از اهمیت زیادی برای پایداری زیستمحیطی منطقه
برخوردار است .آب این دریاچه بسیار شور بوده و بیشترین سهم تغذیه
آبی آن توسط رودخانههای زرینهرود ،سیمینهرود ،تلخهرود ،گدار،
باراندوز ،شهرچای ،نازلو و زوال تأمین میشود .مساحت حوضه آبریز
دریاچه ارومیه  51176کیلومترمربع است ( .)Delju et al., 2013بر
اساس تحقیقات مقدسی و همکاران برای احیای دریاچه ارومیه نتایج
نشان داد که تأمین حقابه دریاچه به کاهش حدود  29تا  25درصدی
حقابه بخش زراعت آبی در استانهای آذربایجان غربی و شرقی نیاز
دارد ( .)Moghaddasi et al., 2019این دریــاچه طی سـالهای
اخیر دچار افت تراز شدیدی شــده کــه بخش عمده آن در اثــر
کاهش جـریـــانهــای سطحی ورودی بـــه آن بـــوده است
( .)Fathian and Morid, 2015برای بررسی علل کاهش این
جریانهای ورودی به دریاچه الزم است که در ابتدا با مفهوم آب
تجدیدپذیر آشنا شویم .آب تجدیدپذیر ( ،)RW1مقدار آبی است که
حوضه ،طی چرخه آبی سالیانه توانایی بازیابی آن را دارد .در تعیین
مقدار آب تجدیدپذیر بایستی هدف و فشارهای واردشده در نظر گرفته
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بر طبق مطالعات بهنگامسازی بیالن منابع آب محدودههای مطالعاتی
حوضه آبریز دریاچه ارومیه منتهی به سال آبی  10-09که توسط
شرکت مدیریت منابع آب ایران انجام گرفته است ،حوضه به دو بخش
مناطق کوهستانی و دشتها تقسیم شده و برای هر ناحیه میزان تبخیر
از بارش و به تبع آن بارش مؤثر برای هر ناحیه و همچنین کل حوضه
محاسبه شده است؛ در نهایت آب تجدیدپذیر حوضه برای سال آبی
 10-09ارائه شده است ( .)Iran Ministry of Energy, 2015

پاییندست) و حفظ پایداری کیفی منابع آب با تخلیه و خارج نمودن
آب شور و آلوده از حوضه (.)FAO, 1996
بر پایه تحقیقات صورت گرفته ایران با داشتن  137/5کیلومترمکعب
آب تجدیدپذیر ،در رده  51از  174کشور موجود در لیست قرار دارد.
نکته قابلتوجه در این رابطه قرار گرفتن کشورهایی نظیر فنالند در
رتبه  ،64عراق در رتبه  ،71هلند در رتبه  ،75اتریش در رتبه ،77
سویس در رتبه  ،01ایرلند در رتبه  ،07ارمنستان در رتبه  ،136دانمارک
در رتبه  142و سنگاپور در رتبه  151میباشد؛ بیشتر بودن آب
تجدیدپذیر ایران از کشورهای بهظاهر پرآبی نظیر هلند و فنالند،
نشاندهنده اهمیت باالی مدیریت صحیح منابع آبی حوضههای آبریز
کشور میباشد ( .)The World Fact book, 2015

برای محاسبه آب قابل مدیریت و بهرهبرداری در حوضه ،نیاز به
دادههای بلند مدت زیست محیطی و تحلیلهای اقتصادی -اجتماعی
گسترده میباشد .یکی از مهمترین مشکالت برای تعیین آب
تجدیدپذیر حوضه ،عدم وجود دادههای بروز برداشت آب از منابع
سطحی و زیرزمینی (علیالخصوص برداشتهای کشاورزی) میباشد.
همانگو نه که اشاره شد ،آخرین مطالعات صورت گرفته در زمینه تعیین
آب تجدیدپذیر حوضه دریاچه ارومیه مربوط به سال آبی  10-09بوده
که مصارف آب ذکر شده در آن ،برای استفاده در سال آبی  ،04-05با
توجه به رشد روزافزون بخش کشاورزی در حوضه ،قابل اعتماد
نمیباشد؛ از طرف دیگر یکی از مهمترین عوامل در راستای توسعه
پایدار در زمینه استفاده از منابع آبی ،آگاهی از مقدار آب تجدیدپذیر
حوضه است .به همین منظور در تحقیق حاضر ،با استفاده از مدل
 ،GLEAMتبخیر و تعرق واقعی حوضه محاسبه شده و سپس تعرق
ناشی از آبیاری یا به عبارت دیگر مجموع مصارف آبیاری در سال آبی
مورد نظر تخمین زده شده است .پس از آن با داشتن مجموع مصارف
و محاسبه بیالن آبی در بخشهای مختلف حوضه ،آب تجدیدپذیر
حوضه محاسبه شده است .در حوضه دریاچه ارومیه با توجه به اینکه
انتقال آبی به خارج از حوضه وجود ندارد ،در عمل آب تجدیدپذیر واقعی
و طبیعی مقداری برابر خواهند داشت که هدف این پژوهش نیز محاسبه
همین مقدار است.

تبخیر و تعرق یکی از مؤلفههای اصلی بیالن آب هر منطقه و همچنین
یکی از عوامل کلیدی برای برنامهریزی صحیح و مناسب آبیاری
بهمنظور بهبود راندمان آب مصرفی در اراضی کشاورزی میباشد .یکی
از مشکالت اصلی در تعیین بیالن آبی و آب تجدیدپذیر حوضههای
آبریز ،تعیین تبخیر و تعرق میباشد ،چرا که این متغیر هم به بارش و
هم به آبیاری صورت گرفته در سطح حوضه وابسته است .همانگونه
که اشاره شد استفاده از دادههای نقطهای تبخیر در سطح حوضه ،به
دلیل عدم دقت کافی محبوبیت چندانی نداشته و در عوض استفاده از
مدلهای مبتنی بر تصاویر ماهوارهای در اولویت قرار گرفته است.
در کشور چین بهمنظور ارزیابی مدل  GLEAMبرای تعیین تبخیر و
تعرق واقعی تحقیقاتی صورت گرفت که این مدل برای  1محل که
شامل شرایط محیطی مختلفی از قبیل خاک لخت ،علفزار ،جنگل،
بوتهزار و غیره بودند ،در مقیاس روزانه ،ماهانه و ساالنه به کار گرفته
شد و نتایج نشان داد که این مدل از دقت قابل قبولی برای تخمین
تبخیر و تعرق واقعی برخوردار است .این مدل امتیاز باالیی برای
تخمین تبخیر و تعرق در اکثر مناطق بهجز منطقه جنگلی «زیشوانگ
بانا »5به دست آورد (.)Yang, 2017

 -0روش انجام كار
برای حوضه دریاچه ارومیه آب تجدیدپذیر از تفاضل ورودیها و
خروجیها محاسبه میگردد .ورودیهای آبی حوضه دریاچه ارومیه
بارش و آبهای سطحی و زیرزمینی ورودی از سمت ترکیه را شامل
میشود و خروجیها نیز شامل تبخیر و خروجی آب زیرزمینی به سمت
کشور ترکیه است (.)Iran Ministry of Energy, 2015

جوادیان و همکاران در تحقیقی به بررسی و مقایسه روشهای برآورد
تبخیر و تعرق واقعی در حوضه دریاچه ارومیه پرداختند؛ آنها بیان
داشتند روشهایی مانند استفاده از تبخیر و تعرق مرجع به دلیل نقطهای
بودن آن کاربرد چندانی ندارند .عالوه بر این مقایسه نتایج تبخیر و
تعرق  GLEAMبا الگوریتم  SEBALدر سال  2919نشان داد که در
اکثر ماهها اختالف زیادی بین این دو روش دیده میشـود ولی
درمجموع در مقیاس ساالنـه اختالف کمی بــا یکدیگر دارند
(.)Javadian et al., 2018

بارش در این پژوهش مقادیر بارش کلیه ایستگاههای بارانسنجی
حوضه برای سال آبی  04-05از سازمان هواشناسی جمهوری اسالمی
ایران دریافت شده و سپس با استفاده از روش چندضلعیهای تیسن6
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میزند .این اجزا شامل تعرق ،تبخیر از خاک خشک ،بخشی از بارش
که بهواسطه شاخه و برگ گیاهان به خاک نمیرسد 7و تبخیر میشود
و نهایتاً تبخیر (تصعید) از سطح برف میباشند .عالوه بر این رطوبت
خاک سطحی و ناحیه ریشه و همچنین پتانسیل تبخیر و شرایط تنش
تبخیری را نیز از  GLEAMمیتوان استخراج کرد .حداکثرسازی
بازیـابی اطالعات مربوط بــه تبخیر در متغیرهـای مشاهدات اقلیمی
و محیطی تصاویـر ماهوارهای اساس روش  GLEAMاست
(.)Miralles, 2011

که در شکل  1نمایش داده شده است ،میانگین بارش در هر ماه و
همچنین مقدار ساالنه آن محاسبه شده است.

در این مدل از روابط پریستلی و تیلور 1برای اندازهگیری تبخیر پتانسیل
بر اساس مشاهدات تابش خالص سطحی و دمای نزدیک سطح زمین
استفاده شده است .تخمینهای تبخیر پتانسیل برای هر بخش از خاک
بهوسیله عاملهای تنش تبخیری 0که بر پایه مشاهدات میکروویو
نوری پوشش گیاهی ( 19)VODو تخمین رطوبت خاک در ناحیه ریشه
استوار است ،به تبخیر و تعرق واقعی 11تبدیل میشود .برای تصحیح
خطاهای ناخواسته ،مشاهدات رطوبت خاک سطحی به شکل پروفیل
خاک شبیهسازی میشود .آبی که بهواسطه شاخه و برگ گیاهان به
زمین نمیرسد نیز بهصورت جداگانه توسط مدل تحلیلی گش12
( )Gash, 1979محاسبهشده و درنهایت برای محاسبه تبخیر واقعی از
سطح پهنههای آبـی و مناطق پوشیده از یخ و برف نیز یک مــدل
تعمیمیــافته از روابـط پریستلی و تیلور استفاده میشـــود
(.)Miralles, 2011

Fig. 1- Thiessen Polygons To Calculate Mean
Precipitation

شکل  -0چندضلعیهای تیسن برای محاسبه میانگین بارش

این مدل مبنای فیزیکی داشته و اگرچه برخی پارامترهای ضمنی را نیز
شامل میشود ولی این پارامترها از نتایج تحقیقات میدانی بهدستآمده
و بنابراین کالیبره کردن آن ضرورتی ندارد .دادههای تبخیر تولیدشده
توسط مدل با موفقیت در پوششهای گیاهی و شرایط اقلیمی مختلف
بهوسیله مشاهدات آزمایشگاهی از  43ایستگاه  ،FLUXNETشبکه
جهانی اندازهگیری شار هواشناسی ریز مقیاس ،13صحتسنجی شدهاند
(.)Martens, 2017

Fig. 2- Specified Cells of Urmia Lake Basin in
GLEAM

شکل  -0سلولهای شاخص حوضه درياچه ارومیه در مدل
GLEAM

تبخیر و تعرق کل حوضه بهمنظور محاسبه میزان تبخیر و تعرق در
حوضه نیز از مدل  GLEAMکه میزان تبخیر و تعرق واقعی را در
مقیاس روزانه و با مقیاس مکانی  9/25درجه فراهم میکند ،استفاده
شده است .این مدل اولین بار توسط ) Miralles et al. (2011ارائه
شد .با توجه به اینکه دادههای آماری  GLEAMبر اساس سالهای
میالدی و مقیاس روزانه ارائه شده است ،لذا از دادههای روزانــه دو
سـال میالدی  2915و  2916جهت محاسبه دادههای سال آبی
 1304-1305استفاده شده است.

 GLEAMاز محدوده وسیعی از مشاهدات سنجشازدور بهعنوان
مبنای تخمین تبخیر واقعی روزانه در مقیاس جهانی و با رزولوشن
مکانی  9/25درجه استفاده میکند که برای این منظور این مدل از
چهار واحد متصلبههم تشکیل شده است:
مدول تأخیر بارش
مدول آب-خاک
مدول تنش
مدول ( PTبارش-تعرق)

 GLEAMشامل یک سری از الگوریتمهایی است که اجزای
تشکیلدهنده تبخیر واقعی (تبخیر و تعرق) را بهصورت جداگانه تخمین
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تعیین آب تجدیدپذیر با استناد به دادههای آماری
تعیین آب تجدیدپذیر با استناد به نتایج مدل GLEAM

این مدل برای سه نوع پوشش زمین مختلف دارای ویژگیهای خاص
خودشان فرمولبندی شده است:
زمینهای پوشیده شده با درختان و پوشش گیاهی بلند
زمینهای پوشیده شده با پوشش گیاهی کوتاه
زمین لخت (.)Martens, 2017
در این تحقیق ،از آخرین نسخه  GLEAM v3.2aاستفاده شده است
که پایگاه دادهای در مقیاس جهانی و برای دوره آماری  1109تا 2917
ارائه میکند .این مدل بر مبنای آنالیز تابش خالص و دمای هوا ،ترکیبی
از دادههای اندازهگیری شده ،آنالیز دادههای ماهوارهای بارش و پوشش
گیاهی توسعه داده شده است.
تبخیر از دریاچه برای تعیین میزان تبخیر از سطح دریاچه ارومیه ،از دو
روش استفاده شده است؛ در روش اول برای محاسبه تبخیر و تعرق
واقعی حوضه از دادههای  GLEAMاستفاده شده است .این دادهها که
از آنالیز نقشههای ماهوارهای استخراج شدهاند برای کل خشکیهای
دنیا موجود بوده و حوضه آبریز دریاچه ارومیه شامل  16سلول میشود
(شکل  .)2الزم به ذکر است که این مدل توانایی محاسبه تبخیر از
سطح آبهای آزاد وسیع را نداشته و تنها در خشکیها و نهایتاً نواحی
ساحلی دارای آمار میباشد؛ به همین دلیل از  16سلول موجود ،دو
سلول آن را بهعنوان دریاچه ارومیه شناخته و فاقد آمار تبخیر بوده
است .به همین دلیل ،برای محاسبه تبخیر از دریاچه ،دادههای تبخیر
از سطح آزاد آب ده سلول اطراف آن که توسط مدل برآورد شده بود،
میانگینگیری شده و مقدار بدست آمده به هر سلول اختصاص داده
شده است.
در روش دوم محاسبات تبخیر از سطح دریاچه ،با استفاده از دادههای
تبخیر از تشتک ارائهشده توسط سازمان هواشناسی ،ابتدا بهروش
چندضلعیهای تیسن منطقه تأثیر هر ایستگاه تبخیرسنجی و بهتبع آن
تبخیر هر ناحیه مشخص میشود (شکل  ،)3سپس با استفاده از نرمافزار
 ARCMAPنواحی موجود در محدوده دریاچه برش داده شده و
مساحت هرکدام مشخص میشود (شکل  ،)4سپس بــا میانگینگیری
وزنـی از نــواحی مــوجــود تبخیر کلی دریــاچـه محاسبه شده و
بــا تــوجــه بــه اینکه تبخیر از آب شــور کمتر از آب شیریــن
است ،مقادیــر بــهدست آمـــده در ضریب  9/7ضرب شــده است
( .)Iran Ministry of Energy, 2015

Fig. 3- Thiessen Polygons to Calculate
Evapotranspiration of The Basin

شکل  -3چندضلعیهای تیسن برای محاسبه تبخیر -تعرق
حوضه آبريز درياچه ارومیه

Fig. 4- Snipped Thiessen Polygons Covering The
Urmia Lake

شکل  -9چندضلعیهای تیسن برش خورده درياچه ارومیه

 -3نتايج و تحلیل نتايج
در این تحقیق محاسبات در سه مرحله تخمین اولیه آب تجدیدپذیر
حوضه ،حل معادله بیالن برای کل حوضه و محاسبه آب تجدیدپذیر
حوضه صورت گرفته است.

در این پژوهش آب تجدیدپذیر حوضه و معادالت بیالن به سه روش
محاسبه شده است:
تخمین آب تجدیدپذیر با استناد به مطالعات بهنگامسازی شرکت
مدیریت منابع آب ایران

 -0-3تخمین اولیه آب تجديدپذير حوضه

عوامل مؤثر در محاسبه آب تجدیدپذیر حوضه در جدول  1ارائه شده
است ،در ردیف اول مقادیر بارش کل حوضه بر اساس میلیون
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زیرزمینی و رواناب میشود درحالیکه در ارتفاعات به دلیل کشاورزی
و تعرق کمتر 67/21% ،بارش تبخیر شده و  32/72%آن تبدیل به
رواناب و یا نفوذ عمقی میشود .حال اگر از این مقادیر میانگین وزنی
بگیریم میتوان نتیجه گرفت که  74%بارش در کل حوضه بهصورت
تبخیر و تعرق از دسترس خارج شده و تنها  26%آن صرف تغذیه
آبخوانها و رواناب میشود (.)Iran Ministry of Energy, 2015

مترمکعب ارائه شده است .الزم به ذکر است که دادههای بارش حوضه
با استفاده از روش چندضلعیهای تیسن تبدیل به یک عدد واحد که
نماینده کل حوضه میباشد ،شده و با ضرب این عدد در مساحت
حوضه ،مقدار حجم بارش محاسبه شده است .در سال آبی مذکور
میانگین بارش در حوضه دریاچه ارومیه  311/3میلیمتر بوده است،
حالآنکه این میانگین در دوره آماری  74-75الی  01-02برابر 317
میلیمتر است که افزایش  22درصدی را نسبت به میانگین بلندمدت
نشان میدهد .در ردیف دوم و سوم این جدول مقادیر آب سطحی و
زیرزمینی ورودی از سمت ترکیه بر اساس محاسبات بیالن شرکت
مدیریت منابع آب ایران در سال  09ارائه شده است .با توجه به بسته
بودن حوضه آبریز دریاچه ارومیه ،تبادل آب سطحی و زیرزمینی در
مرزها ناچیز است و تنها تبادالت آبی در قسمتی از حوضه که در خاک
ترکیه واقع شده است رخ میدهد .مقادیر آب سطحی و زیرزمینی
خروجی از حوضه به سمت ترکیه در ردیف  4و  5جدول ارائه شده
است؛ همانگونه که مشخص است ،آب سطحی خروجی وجود نداشته
و مقدار آب زیرزمینی خروجی نیز بسیار ناچیز است .حوضه دریاچه
ارومیه که مشترک بین سه استان آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی
و کردستان میباشد و همانگونه که در شکل  5مشخص است از دو
بخش تشکیل شده است؛ ارتفاعات به مساحت  36102/2کیلومترمربع
که  71/1%و دشتها و پهنه آبی دریاچه و حواشی آن به مساحت
 14023کیلومترمربع که  21/2%از مساحت کل حوضه آبریز را تشکیل
میدهند .در محدوده دشتها و پهنه آبی  01/91%بارشها بهصورت
تبخیر و تعرق از دسترس خارج شده و تنها  1/02%صرف تغذیه آبهای

در این تحقیق ،با توجه به نتایج مطالعات بیالن شرکت مدیریت منابع
آب ایران ،فرض اینکه تنها  26%بارش صرف تغذیه آبهای زیرزمینی
و رواناب میشود صحیح در نظر گرفته شده و در ادامه با روش
آزمونوخطا ،مقدار دقیق آن مشخص خواهد شد .در ردیف  6جدول
نیز تبخیر و تعرق ناشی از بارش بر همین اساس محاسبه شده است،
یعنی  74%کل بارش بهعنوان تبخیر در نظر گرفته شده است (مطالعات
بهنگامسازی بیالن منابع آب محدودههای مطالعاتی حوضه دریاچه
ارومیه) .در ردیف  7جدول آب تجدیدپذیر یا آب در دسترس حوضه
محاسبه شده است .این مقدار برای حوضه دریاچه ارومیه در سال آبی
 04-05معادل  5501/65میلیون مترمکعب بوده است.
NRW=P+SWin +GWin -ET-SWout -GWout
()1
در رابطه فوق  NRWآب تجدیدپذیر طبیعی (آب در دسترس) P ،حجم
بارش روی کل حوضه SWin ،آب سطحی ورودی به حوضهGWin ،
آب زیرزمینی ورودی به حوضه ET ،تبخیر و تعرق ناشی از بارش،
 SWoutآب سطحی خروجی از حوضه و  GWoutآب زیرزمینی خروجی
از حوضه میباشد.

Urmia Lake

Fig. 5- Urmia Lake Basin

شکل  -1حوضه آبريز درياچه ارومیه

تحقیقات منابع آب ايران ،سال پانزدهم ،شماره  ،3پايیز 0368
)Volume 15, No. 3, Fall 2019 (IR-WRR

140

دریاچه نیز با ضرب این مقدار در افت تراز آب در ردیف  1جدول 3
محاسبه شده است.

 -0-3معادله بیالن برای حوضه درياچه ارومیه

در تحقیق حاضر برای محاسبه تبخیر و تعرق واقعی حوضه از دادههای
مدل  GLEAMنیز استفاده شده است .این مدل توانایی محاسبه تبخیر
از سطح آبهای آزاد وسیع را نداشته و تنها در خشکیها و نهایتاً نواحی
ساحلی دارای آمار میباشد؛ به همین دلیل از  16سلول موجود ،دو
سلول آن را بهعنوان دریاچه ارومیه شناخته و فاقد آمار تبخیر است.
برای محاسبه تبخیر از دریاچه ،دادههای تبخیر از سطح آب آزاد ده
سلول اطراف آن میانگینگیری شده و مقدار حاصل به هر سلول
اختصاص داده شده است .بهاینترتیب تبخیر از دریاچه ارومیه
محاسبهشده که معادل  2946/62میلیون مترمکعب میباشد که در
ردیف  5جدول  3ارائه شده است .روش دیگری که میتوان تبخیر از
سطح دریاچه را محاسبه نمود استفاده از دادههای تبخیر از تشتک
ارائهشده توسط سازمان هواشناسی است .تبخیر محاسبهشده از این
روش  5429/00میلیون مترمکعب میباشد که در ردیف  6جدول ارائه
شده است .دلیل اختالف این روش با  GLEAMشاید این باشد که در
این روش کل مساحت دریاچه در تراز نرمال مدنظر قرارگرفته شده
است؛ حالآنکه قسمت عمدهای از دریاچه خشک بوده و عمالً تبخیر
کمتری نسبت به سطح آب آزاد دارد.
بر اساس آمار نوسان سطح آب دریاچه ارائه شده توسط سازمان آب
منطقهای استان آذربایجان غربی که در جدول  2ارائه شده است ،تراز
آب دریاچه ارومیه طی سال آبی  ،1304-1305حدود  22سانتیمتر افت
داشته است .اگر میانگین سطح دریاچه را محاسبه کرده و در ارتفاع
بارش ضرب کنیم ،حجم بارش روی دریاچه مشخص میشود که این
مقدار در ردیف  2جدول  3ارائه شده است ،همچنین حجم افت آب

در تحقیق حاضر ،با توجه به شکل  ،6معادالت بیالن برای سه حالت
نوشته شده است:
معادله بیالن برای درياچه
Plake+Qin lake=Elake +∆∀lake
()2
که  Plakeحجم بارش روی دریاچه Qin lake ،حجم آب ورودی به
دریاچه Elake ،تبخیر از دریاچه و  ∆∀lakeنیز تغییرات حجم آب دریاچه
در سال آبی مورد مطالعه میباشد.
از حل معادله فوق مقدار  Q in lakeمعادل  1724/25میلیون مترمکعب
محاسبهشده است .الزم به ذکر است که ازآنجاکه تبخیر از دریاچه از
دو روش محاسبه شده است ،مقدار نیاز واقعی دریاچه در سال آبی
مذکور نیز دو مقدار داشته که در ردیفهای  0و  19جدول  3محاسبه
شده است.
معادله بیالن برای كل حوضه (شامل درياچه)

برای محاسبه میزان برداشت از پتانسیل آبی حوضه نیز میتوان از

رابطه  3استفاده کرد:
Ptotal+Qin -Qout -ETtotal+∆∀lake =∆∀potential

()3
رابطه که در رابطه فوق  ETtotalتبخیر و تعرق واقعی کل حوضه و
 ∆∀potentialبرداشت از پتانسیل آبی حوضه میباشد.

)Table 1- Estimation of Basin’s Natural Renewable Water (NRW

جدول  -0تخمین آب تجديد پذير حوضه
)Annual (mcm
20099.01947
178.81
204.3

PRECIPITATION
SW INPUT
GW INPUT

character
precipitation
Surface water input
Groundwater input

row
1
2
3

0
17.2
14873.27
5591.65

SW OUTPUT
GW OUTPUT
0.74 * precipitation
1+2+3-4-5-6

Surface water output
Groundwater output
Actual ET without irrigation impact
NRW

4
5
6
7

Table 2- Altitude and Area of the Lake

جدول  -0تراز و سطح درياچه
Date
2015/09/23
2016/09/23

)Water level (m
1270.54
1270.32

2

) Lake area (km
2047.49
1783.47
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Fig. 6- Water Resources of Urmia Lake Basin

شکل  -8منابع آبی حوضه آبريز درياچه ارومیه
Qin real +∆∀potential

این مقدار برای سال آبی مورد نظر  1541/92میلیون متر مکعب بوده
و در ردیف  11جدول  3محاسبه شده است؛ از سوی دیگر با توجه به
ناچیز بودن حجم مخازن سطحی ذخیره آب در مقایسه با حجم مخازن
زیرزمینی و حجم دریاچه ،میتوان نتیجه گرفت که این حجم از
برداشت از پتانسیل آبی حوضه توسط افت سطح آب زیرزمینی و
همچنین افت سطح آب دریاچه جبران شده است:
∆∀potential =∆∀lake +∆∀GW
()4
که در رابطه فوق  ∆∀GWحجم آب برداشت شده از سفرههای
زیرزمینی بوده و در ردیف  12جدول  3نشان داده شده است.

که در رابطه فوق  ∆∀potentialحجم تخلیه از پتانسیل آبی حوضه،
 QAgricultureحجم آب مصرفشده در کشاورزی QIndustries ،حجم آب
مصرفشده در صنعت و  QDomesticحجم آب مصارف شرب میباشد.
آب تجدیدپذیر حوضه محاسبه شده بر اساس رابطه  6در ردیفهای
 21و  22جدول  3ارائه شده است .در رویکرد دوم ،آب تجدیدپذیر
حوضه برابر است با تفاضل آبهای ورودی و خروجی در حوضه .در این
حالت معادله بیالن به شکل زیر بیان میشود:
AW=Ptotal +Qin -Qout -Pun-effective
()7
که در رابطه فوق  Pun-effectiveدرصدی از بارش است که به صورت
تبخیر و تعرق از دسترس خارج شده و تاثیری در تغذیه آبهای زیرزمینی
و ایجاد رواناب ندارد؛ همانگونه که اشاره شد ،با توجه به نتایج تحقیقات
صورت گرفته توسط سازمان مدیریت منابع آب ایران 74% ،بارش
بهصورت تبخیر و تعرق از دسترس خارج میشود .در تحقیق حاضر و
با روش آزمون و خطا ،مقدار دقیق این عدد  73/96%محاسبه شده
است ،بر این اساس و با توجه به رابطه  ،7مقدار آب تجدیدپذیر حوضه
 5719/50میلیون متر مکعب محاسبه شد که در ردیف  23جدول 3
ارائه شده است.

معادله بیالن برای حوضه (بدون درياچه)

برای اطمینان از صحت محاسبات ،میتوان معادله بیالن را برای
خشکیهای حوضه برقرار کرد:
Pbasin +Qin -Qout +ETbasin =Qto lake +∆∀GW
()5
که در رابطه فوق Pbasin ،بارش روی خشکیهای حوضهETbasin ،
تبخیر و تعرق واقعی از خشکیهای حوضه و  Qto lakeنیز آبی است که
از حوضه به دریاچه ریخته شده است ،همانطور که در ردیف  13جدول
 3مشاهده میشود ،این مقدار دقیقا با مقدار  Qin lakeبرابر است.
 -3-3محاسبه آب تجديدپذير حوضه درياچه ارومیه

همانگونه که در ردیف  14جدول مشاهده میشود ،مقدار کل مصرف
آب کشاورزی بر اساس دادههای تاریخی در سال آبی  04-05معادل
 4392/0میلیون مترمکعب میباشد .حال اگر ردیف  11جدول  3از
ردیف  3کسر گردد ،یا بهعبارتدیگر تبخیر و تعرق محاسبهشده ناشی
از بارش از تبخیر و تعرق واقعی حوضه که بهوسیله GLEAM
محاسبهشده و شامل تعرق ناشی از آبیاری میباشد کسر گردد ،تعرق

برای محاسبه آب تجدیدپذیر حوضه ،دو رویکرد میتوان متصور بود؛
در حالت اول ،آب تجدیدپذیر برابر است با مجموع مصارف کشاورزی،
شرب ،صنعت و آب ورودی به دریاچه به عالوه آب مصرف شده از
منابع آب تجدیدپذیر حوضه .در این حالت میتوان معادله بیالن را
بهصورت زیر نوشت:
AW=QAgriculture +QIndustries +QDomestic +
()6
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Table 3- Water Balance Equations for Urmia Lake

جدول  -3معادله بیالن برای درياچه ارومیه
(MCM) Annual

Parameter

Row

20099.02

)P(basin+lake) (MCM

1

743.77

)P LAKE (MCM

2

19355.24
21584.55
2046.62
5421.00
19537.93
-421.40
1724.25

)P(basin-lake) (MCM
)ET (basin+lake) GLEAM (MCM
)E lake (GLEAM) (MCM
)E lake (data) (MCM
)ET (basin-lake) GLEAM (MCM
)LAKE DELTA V (MCM
)Q IN REAL GLEAM (MCM

3
4
5
6
7
8
9

5098.62
-1541.02
-1119.62
1724.25

)Q IN REAL DATA (MCM
)DELTA V POTENTIAL(BASIN+LAKE) (MCM
)DELTA V GROUNDWATER (MCM
)Q TO LAKE (MCM

10
11
12
13

4302.90
56.90
498.49

IRRIGATION WATER data (MCM)14
INDUSTRIAL WATER (MCM)14
DOMESTIC WATER (MCM)14

14
15
16

4853.58

)IRRIGATION WATER GLEAM (MCM

17

14684.34
5408.97
4858.29
5592.19

)P un-effective (MCM
)Basin Consumption (GLEAM) (MCM
Basin Consumption (data) (MCM)14
)NRW GLEAM (MCM

18
19
20
21

8415.89

)NRW DATA (MCM

22

5780.59

)FINAL NRW (MCM

23

الزم به ذکر است که همانگونه که قبالً اشاره شد ،اینگونه فرض
شده است که تنها  26%از بارش صرف تغذیه آبهای زیرزمینی و
رواناب شده و  74%باقیمانده صرف تبخیر و تعرق شده است؛ در این
تحقیق با استفاده از روش آزمونوخطا مقادیر دقیق این ضرایب تعیین
شد ،مقدار تعیینشده برای بارش مفید  26/04%بود که درنتیجه
 73/96%از کل بارشها نیز صرف تبخیر و تعرق میشود .الزم به ذکر
است که رابطه  ،7که به عنوان رابطه بیالن اصلی برای تعیین آب
تجدیدپذیر در مقیاس حوضه یا کشور مورد استفاده قرار میگیرد،
وابستگی مستقیم به میزان این ضریب دارد؛ بدین معنا که هر چه این
ضریب بزرگتر باشد ،بخش بزرگتری از بارش بهصورت تبخیر و تعرق
از دسترس خارج میشود .از طرف دیگر ،بر اساس رابطه  ،6آب
تجدیدپذیر حوضه برابر است با مجموع مصارف کشاورزی ،شرب،
صنعت و نیاز آبی دریاچه بهعالوه مقدار برداشت از پتانسیل آبی حوضه؛
در روش استفاده شده در این تحقیق ،مصرف آب کشاورزی برآورد شده
نیز وابستگی معکوس به این ضریب دارد ،بدان معنا که هر چه این

ناشی از آبیاری یا بهعبارتدیگر مصرف آب کشاورزی مشخص
میشود .این عدد که در ردیف  17جدول  3ارائه شده است4153/51 ،
میلیون مترمکعب میباشد که حدود  559میلیون مترمکعب بیشتر از
حجم آبیاری محاسبه شده است ،دلیل این اختالف میتواند بهروز
نبودن مقادیر دادههای مصرف آب در حوضه باشد .در ردیفهای  15و
 16نیز مصارف شرب و صنعت برای سال آبی  04-05ارائه شده است
که از جمع این مقادیر مصرف آب کل حوضه محاسبه میشود .اگر
برای محاسبه آب کشاورزی به دادههای تاریخی اتکا شود ،مصرف آب
حوضه معادل  4151/20میلیون مترمکعب خواهد بود .درحالیکه اگر
از نتایج  GLEAMاستفاده شود مصرف آب حوضه معادل 5491/07
میلیون مترمکعب خواهد بود .آب تجدیدپذیر محاسبهشده برای حوضه
دریاچه ارومیه با اتکا به دادههای آماری برابر  1415/10میلیون
مترمکعب و با استناد به نتایج مدل  GLEAMبرابر  5502/10میلیون
مترمکعب محاسبه شده است.
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ضریب بزرگتر باشد ،مقدار آب کشاورزی برآورد شده ،مقداری کوچکتر
خواهد بود .لذا با استفاده از روش آزمون و خطا ،مقدار دقیق این ضریب
به گونهای مشخص شد که آب تجدیدپذیر محاسبه شده با استفاده از
رابطه  ،6کمترین اختالف را با مقدار تخمینی با استفاده از رابطه 1
داشته باشد؛ سپس با اعمال ضریب جدید در رابطه  ،7مقدار نهایی آب
تجدیدپذیر حوضه محاسبه شد .بر این اساس مقدار نهایی آب
تجدیدپذیر طبیعی حوضه برابر  5719/50میلیون متر مکعب برآورد
شده است.

پینوشتها
1- Renewable Water
2- Natural Renewable Water
3- Actual Renewable Water
4- Manageable Renewable Water
5- Xishuangbanna
6- Thiessen Polygons
7- Interception Loss
8- Priestly Taylor Equations
9- Evaporative Stress Factor
10- Vegetation Optical Depth
11- Actual Evaporation
12- Gash Analytical Model
13- FLUXNET Global Network of Micrometeorological
Flux Measurements

 -9جمعبندی
با توجه به محاسبات صورتگرفته و نتایج استخراج شده از مدل
 ،GLEAMآب تجدیدپذیر واقعی حوضه دریاچه ارومیه برای سال آبی
 04-05معادل  5719/50میلیون مترمکعب بوده است؛ این در حالی
است که در سال آبی ذکرشده میانگین بارش معادل  311/3میلیمتر
بوده که افزایش  22درصدی را نسبت به میانگین دوره 1374-1302
نشان میدهد .الزم به ذکر است که گزارش بیالن شرکت مدیریت
منابع آب ایران برای سال آبی  ،10-09این عدد را  5453/12میلیون
مترمکعب و ستاد احیای دریاچه ارومیه کل پتانسیل آب تجدیدپذیر
حوضه را  7924و آب تجدیدپذیر قابل برنامهریزی و مصرف را 3169
میلیون مترمکعب گزارش نموده است.

 -14مطالعات بهنگامسازی بیالن منابع آب محدودههای مطالعاتی
حوضه دریاچه ارومیه
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با این وصف ،در حالت اول که به دادههای آماری موجود اتکا شده
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است ،از آنجا که حجم مخازن سطحی حوضه در مقایسه با حجم
دریاچه و حجم مخازن زیرزمینی بسیار ناچیز است ،میتوان نتیجه
گرفت که  1110/62میلیون مترمکعب باقیمانده از سفرههای آب
زیرزمینی تأمین شده که ادامه این روند برداشت در طول سالیان
متمادی منجر به افت تراز آب زیرزمینی و افت تراز آب دریاچه ارومیه
شده است .نکته حائز اهمیت این است که اگر میزان برداشت از پتانسیل
آبی حوضه را نیز به مصارف اضافه کنیم ،در این حالت حوضه 129%
منابع آب تجدیدپذیر خود را استفاده کرده است.

Gash J H C (1979) An analytical model of rainfall
interception by forests. Quarterly Journal of the
Royal Meteorological Society 105(443):43-55
Iran Ministry of Energy (2015) Macro planning bureau.
The National Water Master Plan Study in the Urmia
Lake Basin Area. fifth volume: Water Resources
)Evaluation, Year (2010) (In Persian
Javadian M, Kordi F, Tajrishi M (2018) Comparing
different methods of actual evapotranspiration
estimation in Urmia Lake Basin. 11th International
Congress of Civil Engineering, University of Tehran,
)Tehran, Iran (In Persian
Jean Margat R (1996) FAO/BRGM. Les ressources en
eau: Manuels & méthodes nº 28. 148 pp
Martens B, Gonzalez Miralles D, Lievens H, Van Der
Schalie R, De Jeu R A, Fernández-Prieto D,Verhoest
N (2017) GLEAM v3:Satellite-based land
evaporation and root-zone soil moisture.
Geoscientific Model Development 10(5):1903-1925

تحقیقات منابع آب ايران ،سال پانزدهم ،شماره  ،3پايیز 0368
)Volume 15, No. 3, Fall 2019 (IR-WRR

153

Ulrp, Urmia Lake Restoration Program (2015) Urmia
lake restoration plan; challenges and solutions.
Package I (In Persian)
Yang X, Yong B, Ren L, Zhang Y, Long D (2017) Multiscale validation of GLEAM evapotranspiration
products over China via ChinaFLUX ET
measurements. International journal of Remote
Sensing 38(20):5688-5709

Miralles D G, Holmes T R H, De Jeu R A M, Gash J H
C, Meesters A G C A, Dolman A J (2011) Global
land-surface evaporation estimated from satellitebased observations. Hydrology and Earth System
Science 15:453:469
Moghaddasi M, Morid S, Delavar M, Hosseini Safa H
(2019) Challenges and compromises of agricultural
water supply and environmental water right in the
lake Urmia Basin. Journal of Iran-Water Resources
Research 15(2):30-40 (In Persian)

0368  پايیز،3  شماره، سال پانزدهم،تحقیقات منابع آب ايران
Volume 15, No. 3, Fall 2019 (IR-WRR)

154

