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چکیده
توسعه سامانههای حسابداری آب يکي از مهمترين زيرساختها در مديريت منابع آب به شمار ميرود .رشد فناوریهای نوين از جمله سنجش از دور
و مدل های هیدرولوژی سبب شده تا توسعه آنها با هدف مديريتي کردن اجزای بیالن آب در دنیا گسترش يابد .هدف از پژوهش حاضر بررسي وضععیت
منابع و مصارف آب در حوضه آبريز رخ-نیشابور با توسعه و کاربرد چارچوب حسابداری آب  WA+در شرايط کمبود داده است .برای اين منظور رويکردی
تلفیقي با استفاده از تحلیل تصاوير ماهوارهای و مدلسازی هیدرولوژيکي به کار گرفته شد و توسعه کاربرگهای منابع و مصارف آب در حوضه برای سه
سال تر ،نرمال و خشک بررسي شد .همچنین ارزيابي وضعیت منابع و مصارف حوضه با تعريف نمايههای کارايي مختلف در اين دوره انجعا شعد .نتعاي
نشان داد که اين رويکرد به همراه کاربرد چارچوب  WA+ميتواند نتاي ارزشمندی از شرايط و وضعیت منابع و مصعارف آب در حوضعه معورد معالععه
فراهم نمايد .در کاربرگهای توسعه يافته نتاي «تبخیرتعرق طبیعي» در کاربریهای مختلف زمین و همچنین سهم مصرف آب در بخشهای کشاورزی
با کاربرد مفهو «تبخیرتعرق آبیاری» ( 610میلیونمتر مکعب) ،شرب ( 15میلیونمتر مکعب) و صنعت ( 2میلیونمتر مکعب) به صورت جداگانه ارائه شد.
تحلیل نمايه های کارايي نشان داد حوضه در شرايط کم يابي آب است و میزان مصرف به آب تجديدپذير در دوره پژوهش بیشتر از  1بود که نشان دهنده
ناپايداری حوضه است و اولین نتیجه آن مشکالت اجتماعي و اقتصادی خواهد بود.
واژههای کلیدی :تبخیرتعرق ،سنجش از دور ،نمايههای کاراييSWAT ،
مقدمه4 3 2 1

با توجه به پیچیدگيها و پوياييهای بخش آب ،توجه به رويکعرد
يکپارچه مديريت منابع آب ضروری است .از سويي ديگر ،مديريت آب
فراينعدی فرابخشعي و چنعد بخشعي اسعت کعه سیاسعتگعذاری و
تصمیمگیری در مورد آن بايد با رويکردی کالننگر و با در نظر گرفتن
پیونعد بخعش آب بعا اقتصعاد کعالن کشعور باشعد .بنعابراين کعاربرد
سیاستهای پايدار در مديريت منابع آب نیازمند آن است که بخش آب
به عنوان يک سامانه يکپارچه مورد ارزيابي و تجزيعه و تحلیعل قعرار
گیرد ( .)Falkenmark, 1994مشکالت زيادی که هماکنون در ارائه
و محاسبه تراز منابع آب درحوضهها وجعود دارد ،از جملعه نبعود پیونعد
مناسب میان بخعشهعای مختلعف تعراز (ماننعد دوره تعراز و مقیعا
 -1دانشععجوی دکتععری آبی عاری و زهکش عي ،گععروه مهندس عي آب ،دانشععگاه علععو
کشاورزی و منابع طبیعي ساری
 -2استاد گروه مهندسي آب ،دانشگاه علو کشاورزی و منابع طبیعي ساری
 -3استاد گروه مهندسي آب ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه فردوسي مشهد
 -4استاديار پژوهش ،گروه هیدروانفورماتیک ،مرکعز پژوهشعي آب و محعیط زيسعت
شرق -مشهد
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محاسبات) و انواع ترازنامهها (مانند آباقلیمشناسي ،5آب زيرزمینعي و
عمومي) ،ناپويايي محاسبات در پیوند با اجزای تراز ،بهروز نبودن بیشتر
روشهای محاسبه اجزای تعراز ،مناسعب نبعودن آنهعا در اقلعیمهعای
مختلعف ،نبعود چعارچوبهعای مشعخ و کعاربردی بعرای بعرآورد
ناشناختههای معادله تراز و شیوه ارائه يافتههای تراز هسعتند .ايجعاد و
استفاده از چارچوبهای حسابداری آب ميتوانعد تعاریر چشعمگیری در
سادهسازی محاسبات و ارائه تراز منعابع و مصعارف آب در حوضعههعا
داشته باشد ( شفیعي و همکاران .)1396 ،از مهمترين و کاربردیترين
چارچوبهای موجود ،چارچوب حسعابداری آب  6 WA+اسعت کعه از
ارزندهترين سودمندیهای اين چارچوب ،همخواني ساختار و قوانین آن
با نمايههای بررسي پايداری و امنیت آب و غذا ،امکان بررسي مصارف
آب (بهويژه تبخیرتعرق) در کعاربریهعای مختلعف زمعین ،جداسعازی
مصارف مديريتشده و مديريتنشده است .بیشتر دادههای معورد نیعاز
اين چارچوب ميتواند از تصاوير ماهوارهای محاسعبه شعود .بنعابراين
وابستگي اين سامانه به سازمانهای محلي و سعامانههعای گعردآوری

5- Hydro climatology
6- Water Accounting plus
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داده کمتر است .در اين راسعتا کريمعي و همکعاران در پعژوهش خعود
 WA+را با چهار کاربرگ منابع آب ،تبخیرتعرق ،بهرهوری محصول و
برداشت معرفي کردند ) .(Karimi et al., 2013aدر ادامه کريمعي و
همکاران کاربرد اين چعارچوب را بعرای ارزيعابي کعاهش منعابع آبعي،
تغییرات ذخیره و بهرهوری زمین و آب در حوضه ايندا  1نشان دادند
) .(Karimi et al., 2013bآنان نشان دادند کعه چگونعه برآوردهعای
بارش ،تبخیرتعرق و میزان زيست توده از تصاوير ماهوارهای ميتوانعد
در  WA+سودمند واقع شوند .آنان همچنین نشان دادنعد کعه چگونعه
يافتههای حسابداری ميتواند برای شناسايي مشکالت و حعل آنهعا در
آينده تفسیر شود .در يافتههای اين حسابداری ديده ميشود که حوضه
ايندا تقريبا يک حوضه بسته است و نزديعک بعه  95درصعد آب در
دستر آن مصرف ميشود .همچنین مصرف سعاننه آب بعه اضعافه
جريانهای خروجي در اين حوضه از کل بارندگي بیشتر است .ازاينرو
ذخیره آب زيرزمیني رو بعه کعاهش اسعت .باستیانسعن و همکعاران از
نسخه توسعه يافته چارچوب  WA+برای تهیه گزارشهعای وضععیت
منابع آب و مديريت آنها در حوضه رودخانه کا در ويتنا استفاده کردند
( .)Bastiansen et al., 2015پععايرز و باستیانسععن بععرای تولیععد
جدولهای حسابداری آب برای رودخانه هیلمند در کشور افغانسعتان از
چارچوب  WA+استفاده کردند .پژوهش آنان نشان داد که از آب قابل
بهرهبرداری نزديک به  45درصد در بخش کشاورزی مصرف ميشعود
و  35درصد آن نیز در دسعتر اسعت ( Peiser and Bastiansen.,
 .)2015در پژوهشي ديگر با استفاده از مدل توسععه يافتعه SWAT-
 LUو بهکارگیری سامانه حسابداری آب  WA+راهکارهای مختلفعي
برای صرفهجويي آب در حوضه ارومیه و افزايش جريعان آب بعه ايعن
حوضه ارائه شد (فرخنیا و همکاران .)1397 ،هدف از پژوهش حاضعر،
بررسي وضعیت منابع و مصارف آب در حوضه آبريعز رخ -نیشعابور بعا
کاربرد چارچوب حسابداری آب  WA+در شرايط کمبود داده است .بعا
توجه به اينکه به اين چارچوب در ايران بسیار کم پرداخته شده و ايعن
حوضه در شرايط فعوق بحرانعي منعابع آب قعرار دارد ،نیعاز اسعت تعا
فراينعدهای هیععدرولوژيکي آن بععا جزئیعات بیشععتری بررسععي گععردد و
گزينههای مديريتي آن به صورت خالصه ارائه شود .چارچوب WA+
ابزاری مناسب برای اين هدف ميباشد .برای ايعن منظعور رويکعردی
تلفیقععي بععرای اسععتفاده از تصععويرهای مععاهوارهای و مععدلسععازی
هیدرولوژيکي به کار گرفته شد .مقعادير مصعرف خعال بعه صعورت
مستقیم از تحلیل تصاوير ماهوارهای برآورد و سپس شبیهسعازی همعه
اجزای تراز با مدل  SWATانجا شد .در اين پژوهش برای واسنجي
مدل افزون بر دادههای روانعاب ،از دادههعای تبخیرتععرق واقععي نیعز
استفاده شد که باعث افزايش دقت معدلسعازی شعد .همچنعین جعدا
 -1حوضهای که مساحت آن واقع در بخشهايي از کشورهای پاکستان ،هنعد ،چعین
و افغانستان است.

کردن مقادير تبخیرتعرق طبیعي 2و تبخیرتعرق آبیاری 3از نقعا قعوت
اين پژوهش محسوب ميشود .در ادامعه ،کعاربرگ 4منعابع و مصعارف
چارچوب  WA+برای سه سال تر ،نرمال و خشک ارائه و با نمايههای
کارايي 5تحلیل شد.

مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه

حوضه آبريز رخ-نیشابور با وسعت نزديک به  9158کیلومتر مربع
در شرق حوضه آبريز کوير مرکزی واقع است .آب و هوای آن خشعک
و نیمهخشک است و میانگین بارندگي دوره  45ساله آن  264میليمتر
است (شرکت آب منعقهای خراسان رضوی .)1390 ،نزديعک بعه 47
درصد سعح اراضي حوضه به کشاورزی (شامل کشاورزی آبي ،ديعم و
باغات) و  48درصد به مراتع اختصاص يافته است .اصليترين آبراهعه
حوضه ،رودخانه کالشور است که عمده رواناب سعحي و سیالبهعای
اين دشت را زهکشي و از محل روستای حسین آباد جنگل به بیرون از
حوضه تخلیه مينمايعد (ايعزدی1392 ،؛ علیعزاده و همکعاران)1392 ،
(شکل .)1
معرفی چارچوب WA+

در حال حاضر اين چارچوب دارای  8کاربرگ توسعه يافتعه اسعت
که شامل کاربرگ منابع آب ،کعاربرگ تبخیرتععرق ،کعاربرگ خعدمات
کشاورزی ،کاربرگ آب استفاده شده ،کعاربرگ آب سععحي ،کعاربرگ
آب زيرزمیني ،کاربرگ خدمات بو زيسعتي-هیعدرولوژيکي و کعاربرگ
پايعداری منععابع آب معيشععود (خزاعععي و همکعاران .)1397 ،تعريععف
واژههای استفاده شده در جدول  1ارائه شعده اسعت .در ايعن پعژوهش
کاربرگ منابع و مصارف آب برای سه سال آبي تعر ،نرمعال و خشعک
مورد استفاده قرار گرفت .اين کاربرگ اطالعات کلي ازحجعم منعابع و
مصارف آب در حوضه آبريز را شامل ميشود .ورودی ناخال  6آب به
حوضه شامل بارش و جريانهعای ورودی از مرزهعای حوضعه اسعت.
وقتي مقدار تغییرات اجزای ذخیره آب در حوضه بعه آن اضعافه شعود،
جريان خال  7آب محاسبه ميشعود .بعرای محاسعبه جريعان خعال
مقادير منفي ذخیره آب در حوضه به مقدار جريعان ناخعال اضعافه و
مقادير مثبت از آن کم ميشود زيرا مقادير منفي گويای اين است کعه
حجم آب اضافي برای مصارف در حوضه از منابع آبعي برداشعت شعده
است ).(Karimi et al., 2013a
2-Landscape evapotranspiration
3- Incremental evapotranspiration
4 -Sheet
5- Performance indices
6- Gross inflow
7- Net inflow
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شکل  -1موقعیت مکانی ایستگاههای آب و هواشناسی حوضه آبریز رخ-نیشابور و زیرحوضههای تولید شده در مدل SWAT

جدول  -1تعریف واژههای به کار برده شده در چارچوب )Karimi et al., 2013a( WA+
واژهها
جريان ناخال
جريان خال
تبخیر تعرق طبیعي(آب سبز يا
بارش مورر)
آب قابل بهرهبرداری (آب آبي)
تبخیر تعرق آبیاری

تعریف
کل حجم آب ورودی به حوضه است که شامل بارندگي و هر نوع جريان ورودی از منابع سعحي و زيرزمیني از خارج از مرزهای حوضه
ميشود.
به مقدار جريان ناخال پس از اصالح آن برای تغییرات ذخیره آب در يک دوره زماني گويند .تغییرات در مقدار ذخیره آب شیرين شامل ذخیره
آب سعحي ،ذخیره آب زيرزمیني ،رطوبت خاک ،ذوب برف و يخ ميشود.
تبخیرتعرق ناشي از چرخه طبیعي آب و بدون در نظر گرفتن برداشتها .آبي که به صورت طبیعي برای رشد گیاه به مصرف ميرسد.
آب قابل بهرهبرداری بخشي از جريان خال است که تبخیر نشده و برای مصارف و برداشت در حوضه در دستر است.
تبخیرتعرق ناشي از آبهای برداشت شده از منابع آبي و يا تفاوت برداشت آب وجريان برگشتي است .اين مقدار در مراحل رشد گیاه به مصرف
ميرسد.

جريان خال خود نیز به دو بخش کلي تبخیرتعرق طبیععي و آب
قابل بهرهبرداری 1تقسیم معيشعود .ععالوه بعر تبخیرتععرق طبیععي،
تبخیرتعرق ناشي از آبیاری نیز در اين کاربرگ تعیین ميشعود (شعکل
 .)1يکي از روشهای جداسازی تبخیرتعرق طبیعي و آبیاری از مقعدار
2
کل تبخیرتعرق در زمینهای کشاورزی فارياب استفاده از بارش مؤرر
است ) .(Karimi et al., 2013aدر اين پعژوهش از رابععه USDA
برای برآورد بارش مؤرر در حوضه اسعتفاده شعد (کونيیعان و غالمعي
1- Exploitable water
2- Effective rainfall

سفیدکوهي .)1391 ،بنابراين بعد از محاسعبه بعارش معؤرر يعا همعان
تبخیرتعرق طبیعي با داشتن تبخیرتعرق کل ،مقدار تبخیرتعرق آبیعاری
محاسبه شد .همچنین برای محاسبه خروجي آب سعحي از دادههعای
آبسنجي ايستگاه حسینآباد جنگل واقع در خروجعي حوضعه و بعرای
محاسبه خروجي آب زيرزمیني از اطالعات گزارشهای تراز آب بعرای
حوضه استفاده شد (شرکت آب منعقهای خراسان رضعوی .)1390 ،در
چارچوب  WA+نمايههای کارايي تعريف ميشود تعا بتعوان وضععیت
حوضه آبريز را تحلیل کرد .اين نمايهها به معديران منعابع آب کمعک
ميکنند تا اطالعات کلیدی جنبههای مختلف مديريت آب در حوضعه
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را به دست آورند .با داشتن اين دادهها در طول زمعان ،رونعد تغییعرات
نمايهها را ميتوان نشان داد (جدول .(Karimi et al., 2013a) )4
محاسبه تبخیرتعرق واقعی و مدلسازی هیدرولوژیکی حوضهه
آبریز با مدل SWAT

گا زماني روزانه از  7مهر  23( 1376سپتامبر  )1997تا  8مهعر1389
( 30سپتامبر  )2010صورت گرفت .از دادههای سه سال نخست برای
سازگاری مدل 2با شرايط موجود و تعیین اولیه ضرايب پارامترها معورد
استفاده قرار گرفت 7 .سال آبي برای واسنجي و  3سال آبي نیز بعرای
اعتبارسنجي استفاده شد .در اين پژوهش کعل حوضعه آبريعز بعه 248
زيرحوضه تقسیم شد و هر زيرحوضه خود به عنوان يعک واحعد پاسعخ
هیدرولوژيک ) (HRUدر نظر گرفته شد .برای محصونت گند آبي و
ديم ،جو و ذرت علوفهای دادههای مديريتي وارد معدل شعد و از روش
هععارگريوز -سععاماني ( )Hargreaves and Samani, 1982بععرای
محاسبه تبخیرتعرق پتانسیل در مدل استفاده شد.

برای برآورد تبخیرتعرق به کمک سنجش از دور از الگوريتمهعای
مختلفي استفاده ميشود که شامل نمايه تراز انرژی سعحي (،)SEBI
تراز انرژی سعحي بعانی زمعین ( ،)SEBALتبعادل معکعو جعو-
زمین ( ،)ALEXIنمايه تراز انرژی سععحي سعاده شعده (،)S-SEBI
سامانه تراز انعرژی سععحي ( )SEBSو تهیعه نقشعه تبخیرتععرق بعا
واسنجي دروني ( )METRICميشود .همه اين مدلها بعرای بعرآورد
تبخیرتعرق ،در مقیا های محلي و منعقهای و با استفاده درآمیعزهای
از دادههای سنجش از دور و ديدبانيهای زمیني (میداني) بهکعار بعرده
مععيشععوند ( .)Vinukollu et al., 2011الگععوريتم سععبال يکععي از
مهمترين و پر کاربردترين روشهعای باقیمانعده انعرژی بعرای بعرآورد
تبخیرتعرق با استفاده از دادههای سنجش از دور ميباشد .سبال روشي
است که بر پايه روابعط تجربعي و فیزيکعي ،میعزان تبخیرتععرق را بعا
کمترين دادههای زمینعي بعرآورد معيکنعد ( .)Bastiansen, 2000بعا
توجه به نمايه خشکسالي  )McKee, 1995( SPIسالهای آبعي -84
 1384-85 ،1383و  1386-87به ترتیب بعه عنعوان سعالهعای تعر،
نرمال و خشعک برگزيعده شعدند .ازايعنرو ،در ايعن پعژوهش مقعادير
تبخیرتعرق واقعي به کمک تصاوير ماهوارهای موديس 1در اين سالها
با الگوريتم سبال برآورد شد .برای نقشههعای رقعومي معدل ارتفعاعي
 SRTMبا اندازه سلول  90متر بعه عنعوان معدل تعراز ارتفعاعي پايعه
برگزيده شد .همچنین پارامترهای مورد نیاز برای هعر نيعه از نیمعرخ
خاک و همچنین نقشه کاربری اراضي نیز وارد مدل شد .بعا توجعه بعه
اينکه حوضه آبريز رخ-نیشابور يک حوضه کشاورزی است و بنعابراين
فرآيندهايي که اجزای تراز آبي را تحت تأریر قرار ميدهند به شدت به
مديريت گیاه وابسته است .برای دوره شبیهسعازی ،محصعونت گنعد
آبي و ديم ،جو و ذرت علوفهای به عنوان نماينده محصعونت زراععي
انتخاب شدند .دادههای مديريتي معمعول هماننعد محصعونت عمعده
کشت شده ،تاريخ کاشت ،داشت و برداشت ،نوع و مقدار کود مصرفي،
میزان آب مصرفي و بازدههای آبیعاری در نظعر گرفتعه شعد (ايعزدی،
1392؛ علیزاده و همکاران .)1392 ،برای دادههعای اقلیمعي دادههعای
 23ايسععتگاه بععارانسععنجي 4 ،ايسععتگاه تبخیرسععنجي و  3ايسععتگاه
تابشسعنجي در يعک دوره  14سعاله ( )1376-89در معدلسعازی بعا
 SWATمعورد اسعتفاده قعرار گرفعت .ايعن اطالععات از شعرکت آب
منعقهای خراسان رضوی دريافت شد .رطوبت نسبي و سرعت بعاد بعا
استفاده ار مولد دادههای اقلیمي  SWATتولید شد .اجرای مدل برپايه

تبخیرتعععرق واقعععي حوضععه بععا اسععتفاده از روش سععبال و بععرای
سالهای  1384-85 ،1383-84و  ،1386-87بعه ترتیعب بعهعنعوان

1- MODIS

2-Warm up

واسنجی و تحلیل عدم قطعیت

در اين پژوهش از روش  SUFI2برای واسعنجي و تحلیعل ععد
قععیت خروجعي معدل  SWATدر قالعب نعر افعزار SWAT-CUP
استفاده شد ) .(Abbaspour, 2015در اين پژوهش برای واسنجي و
اعتبارسنجي مدل از ترکیب دو مولفه رواناب و تبخیرتعرق استفاده شد.
از اينرو در آغاز پارامترهايي از مدل که بر مقدار جريان مؤرر بودند بعر
اسا معالععات مشعابه پیشعین انتخعاب شعدند (Pisinaras et al.,
 .)2010; Li et al., 2010; Milewski et al., 2009پس از انجعا
آنالیز حساسیت ،پارامترهای مهمتعر انتخعاب شعدند و دامنعه تغییعرات
نهايي آنها پس از واسنجي بر اسعا دادههعای جريعان رودخانعهای در
ايستگاه حسینآبادجنگل واقع در خروجي حوضه در بازه زمعاني  1376تعا
 1389مشخ شد .در ادامه از مقادير به دست آمعده بعرای پارامترهعا
استفاده شد و مدل بعار ديگعر بعر اسعا مقعادير تبخیرتععرق واقععي
محاسبه شده برای سالهعای  1383-84و  1384-85در بعازه زمعاني
 1376تا  1385واسنجي شد .برای واسنجي معدل  SWATبعا مقعادير
تبخیرتعرق واقعي به مقدار آن در زيرحوضهها نیازداشتیم که تبخیرتععرق
واقعي در هر زيرحوضه با برش از روی تصاوير کل حوضه آبريز به دست
آمد .با توجه به اينکه تعداد  248زيرحوضه موجود بود ،واسنجي معدل
برای دقت بیشتر در دو مرحلعه انجعا شعد کعه در مرحلعه اول بعا 30
زيرحوضه منتخب کشاورزی و در مرحله دو با  20زير حوضه منتخب
با کاربری مرتع انجا گرفعت .اعتبارسعنجي معدل بعرای دوره زمعاني
 1386تا  1389با دادههای تبخیرتععرق واقععي سعال آبعي 1386-87
انجا شد.

نتایج و بحث
برآورد تبخیرتعرق واقعی

ارزیابي وضعيت منابع و مصارف آب با رویكرد حسابداري آب درحوضه آبریز رخ-نيشابور

نماينده سالهای تر ،نرمال و خشک ،برآورد شد .شکل  2تبخیرتععرق
پتانسیل و واقعي را برای سه سال تر ،نرمال و خشک ارائعه معيدهعد.
همانعور که مشاهده مي شود مقعدار تبخیعر تععرق پتانسعیل در سعال
خشک بیشتر از نرمال و در اين سال بیشعتر از سعال تعر بعوده اسعت.
همچنین در ماههای گرمتر سعال مقعدار آن بیشعتر بعوده اسعت .ولعي
تبخیرتعرق واقعي در سال تر بیشتر از نرمال و در سال نرمال بیشتر از
سال خشک بوده است .در ماههعای فعروردين و ارديبهشعت بیشعترين
مقدار تبخیرتعرق واقعي و در ماههای دی و بهمن کمتعرين مقعدار آن
اتفاق افتاده است .با توجه به اينکه تبخیرتعرق پتانسیل بیشعتر تحعت
تاریر انرژی خال و کمبود اشباع است انتظار ميرود که در سالهای
خشکتر میزان اين متغیر بیشتر باشد .ولي با توجه به اينکه رطوبت در
سال تر بیشتر از دو سال خشک و نرمال بوده و تفاوت دمايي با سعال
نرمال و خشک زياده نبوده ،بنابراين تبخیرتعرق واقععي در ايعن سعال
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بیشتر از دو سال ديگر برآورد شده است .مقدار تبخیرتععرق واقععي در
هر ماه متناسب با مقدار رطوبت و انرژی تغییر ميکند ،به اين صعورت
که در ماههايي از سال که هم رطوبت و هم انرژی در دستر اسعت
از ماههای ديگر که رطوبت و يا انرژی کافي نیسعت مقعدار آن بیشعتر
است .در ماههايي از سال که بارش مناسبي رخ داده بعه دلیعل انعرژی
کم (دمای کم) میزان تبخیرتعرق افزايشي نداشته که ايعن امعر نشعان
دهنده تاریرپذيری زياد تبخیرتعرق از انرژی نسبت بعه رطوبعت اسعت.
همانعور که مشاهده ميشود مقدار تبخیرتعرق در ماههای فعروردين و
ارديبهشت بیشتر از ماههای گر سال اسعت .زيعرا در معاههعای گعر
بارش وجود نداشته و تبخیرتعرق بیشتر ناشي از آب آبیاری است .ايعن
نتاي با نتاي مشاهده شده در پژوهش میانآبادی و همکاران ()1395
تعابق دارد .همچنین مشابه اين رفتعار در پعژوهش حوضعه نیعل نیعز
مشاهده شده است ()Yilmaz et al., 2014

شکل  -2مقایسه مقادیر تبخیرتعرق واقعی و پتانسیل در سالهای تر ،نرمال و خشک
واسنجی مدل SWAT

يک مدل هیدرولوژيک زماني درستتر واسنجي خواهعد شعد کعه
قسمت عمدهای از چرخه هیدرولوژيک جاری در حوضه آبريز در فرايند
واسنجي به کار گرفته شود .اين موضوع در حوضههای آبريز گسعترده
همانند رخ-نیشابور آشکارتر خواهد بود .همچنین حوضعه رخ-نیشعابور
دارای کاربری کشاورزی بوده و نقش تبخیرتعرق در چنین حوضههايي
به ويژه در مناطق خشک و نیمهخشک در تعراز آب سععحي بعیش از
پیش نمايان ميگردد .همچنین استفاده از تبخیرتعرق واقعي ميتوانعد
اعتمادپذيری مدل در شبیهسازی رشد محصول ،رطوبت خاک و نفعوذ
عمقعي را نیعز افعزايش دهعد ( Akhavan et al., 2010; Li et al.,
 .)2010در اين منعقه مقادير اندازهگیری شده دبي روانعاب در بیشعتر

ايستگاهها مقداری اندک داشته و حتي در بسیاری از ماهها صفر بعوده
است .از اينرو و اسنجي معدل تنهعا بعر اسعا دبعي روانعاب در ايعن
حوضهها معقول نبوده و همانعور که گفته شد واسنجي مدل با مقادير
تلفیقي رواناب و تبخیرتعرق واقعي انجا شد .جدول  2کمینه ،بیشعینه
و مقدار بهینه پارامترهای مدل در مرحله واسعنجي را ارائعه معيکنعد.
شکلهعای  1و  2بعرای نمونعه نشعاندهنعده مقعادير انعدازهگیعری و
شبیهسازی شده تبخیرتعرق در مرحله واسنجي مدل را نشان ميدهند.
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جدول  -2دامنه تغییرات نهایی شده پارامترها در مرحله واسنجی برای مناطق کشاورزی و مرتع
نام
V*_CANMX.hru
r*__SOL_AWC.sol
v__ BLAI.crop
r__SOL_BD.sol
v__EPCO.hru
r__SOL_K.sol
r__GW_REVAP.gw
v__ESCO.hru

شرح

کشاورزی

بیشترين نگهداشت آب توسط پوشش گیاهي (میليمتر)
ظرفیت آب در دستر خاک (میليمتر بر میليمتر)

کمینه
0
-0/50

بیشینه
0/3
-0/42

بهینه
0/02
-0/49

کمینه
0/08
-0/46

بیشینه
0/24
-0/40

بهینه
0/12
-0/40

بیشینه نمايه سعح برگ

0/50

0/53

0/50

0/5

0/53

0/52

0/18
0/23
0/15
-0/07
0/94

0/27
0/25
0/32
-0/02
0/95

0/21
0/24
0/22
-0/04
0/95

0/25
0/32
0/19
چگالي ظاهری خاک (گر بر سانتيمتر مکعب)
0/24
0/25
0/23
ضريب تصحیح جذب آب از خاک توسط گیاه
0/23
0/40
0/21
هدايت هیدرولیکي خاک (میليمتر بر ساعت)
ضريب نفوذ به آبخوان ژرف يا فرازش مويینگي از آبخوان کم ژرف -0/04 -0/03 -0/09
0/94
0/96
0/94
ضريب تصحیح تبخیر از خاک
* rتغییرات نسبي (ضرب در مقدار پارامتر به صورت درصد) و  vتغییرات معلق (جايگزين مقادير پارامتر)

شکلهای  3و  4بیانگر نزديکي عملکرد مدل  SWATواسعنجي
شده با مقادير برآورد شده تبخیرتعرق واقعي در هر دو مرحله واسنجي
و اعتبارسنجي است .اين نتاي در قیا با ارائه مقعادير معرزی  0/4و
 0/5به ترتیب برای معیارهای  NSو  R2توسط گعرين و گرينسعون و
همچنین توصیه مورياسي و همکاران مبني بعر مقعادير بیشعتر از 0/5
برای معیار  NSحکايت از رضايت بخعش بعودن مراحعل واسعنجي و
اعتبارسععنجي مععدل دارد ( Moriasi et al., 2007; Green and
 .)Griensven., 2008مقادير نمايههای  NSو  R2در مرحله واسنجي
به ترتیب در  60و  90درصد زيرحوضهها و در مرحله اعتبارسعنجي در
 76و  98درصععد زيرحوضععههععا بیشععتر از  0/5بععوده اسععت هچنععین
تحلیلهای آماری نشان داد که در همه زيرحوضهها تفاوت معنيداری
بین میانگین مقادير مشعاهدهای و شعبیهسعازی شعده وجعود نعدارد و
میانگین  p-valueدر آزمون مقايسه میانگین برای آنها نزديک به 0/7
بود که در سعح معنيداری  95درصد(  (p-value> 0/05فرض صفر
(برابری میانگینها) پذيرفته شعد .شعکلهعای  5و  6مقايسعه مقعادير
مشاهدهای تبخیرتعرق برآورد شده از روش سبال و مقادير شبیهسازی
شععده توسععط  SWATدر دو زيرحوضععه انتخععابي اسععت .مجمععوع
تبخیرتعرق واقعي حاصل از سبال در دوره واسعنجي بعرای زيرحوضعه
منتخب کشاورزی  1046میليمتر و توسعط معدل نزديعک بعه 1053
میليمتر است که نشان ميدهد مدل نزديک به  7درصد دارای بعیش
برآورد بوده اسعت .همچنعین در زيرحوضعه منتخعب مرتعع نیعز معدل
نزديک به  10/5درصد بیشبرآورد داشته است .بنابراين ميتوان گفت
مدل توانسته شبیهسازی خوبي از حوضه ارائه کند.
چارچوب WA+

به منظور کاربرد چارچوب  ،WA+کاربریهای مختلف در حوضعه
در دستهبندیهای معرفي شده در اين چارچوب قرار گرفتند (جدول )3
).(Karimi et al., 2013a

مرتع

کاربرگ منابع و مصارف آب در سال تر ()1383-84

شکل (-7الف) کاربرگ منابع و مصارف را برای سعال تعر نشعان
ميدهد .میانگین حجم بعارش سعاننه در حوضعه نزديعک بعه 2930
میلیون متر مکعب بعود و از آنجعايي کعه ورودی آبهعای سععحي و
زيرزمیني به اين حوضه وجود ندارد ،مقدار ناخال جريعان ورودی بعه
حوضه همان  2930میلیون متر مکعب محاسبه شد .با توجه به تفاوت
ورودیها و خروجيهای حوضه نزديک به  136میلیعون متعر مکععب
اضافه برداشت از آبهای زيرزمیني سبب شده تعا کسعری مخعزن در
حوضه وجود داشته باشد .میانگین رطوبت خاک نزديک به  19میلیون
متر مکعب در پايان دوره بررسي افزايش داشته که نشان معيدهعد بعا
توجه به بارشها اين مقدار رطوبت در خاک ذخیره شده بود .بنعابراين
مقدار خال جريان آب قابعل اسعتفاده در حوضعه نزديعک بعه 3047
میلیون متر مکعب برآورد شد .از اين مقدار جريعان نزديعک بعه 2354
میلیون متر مکعب صرف تبخیرتعرق طبیعي شده که شعامل کعاربری
زمینهای حفاظت شده ،طبیعي ،دستکاری شده و مديريت شعده آبعي
است .تفاوت اين مقدار از جريان خال  ،آب قابل بهعرهبعرداری (693
میلیونمتر مکعب) است .از اين مقدار آب نیز در بخشهای کشعاورزی
(فارياب) ،شرب و صنعت اسعتفاده شعده اسعت .آب مصعرف شعده در
کشاورزی در اين بخش شعامل حجعم تبخیرتععرق آبیعاری بعوده کعه
نزديک به  610میلیون متعر مکععب بعرآورد شعد .مقعادير مصعرف در
بخشهای شرب و صنعت نیز به ترتیب نزديک به  15و  2میلیون متر
مکعب در نظر گرفتعه شعد (شعرکت آب منعقعهای خراسعان رضعوی،
 .)1390از کل آب قابل بهرهبرداری در حوضه  66میلیون متر مکععب
مصرف نشده که به صورت آبهعای سععحي و زيرزمینعي از حوضعه
خارج شده است .بر اسا اطالعات موجعود از حوضعه سعهم جريعان
زيستمحیعي در نظر گرفته نميشعود .نزديعک بعه  60میلیعون متعر
مکعب از آبهای سعحي و  6میلیون متر مکعب از آبهای زيرزمیني
از حوضه خارج شده است.
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شکل  -3توزیع مقادیر R2در زیرحوضههای منتخب

شکل  -4توزیع مقادیر  NSدر زیرحوضههای منتخب

شکل  -5مقایسه مقادیر مشاهدهای و شبیهسازی شده برای زیرحوضه

شکل  -6مقایسه مقادیر مشاهدهای و شبیهسازی شده برای زیرحوضه

منتخب کشاورزی (زیرحوضه  )97در مرحله واسنجی و اعتبارسنجی

منتخب مرتع (زیرحوضه  )22در مرحله واسنجی و اعتبارسنجی

جدول  -3دستهبندی کاربریهای زمین در WA+

نوع کاربری
زمینهای مديريت شده آبي (کشت آبي)
2
زمینهای دستکاری شده (ديم)
3
زمینهای طبیعي (مراتع)
4
زمینهای حفاظت شده (جنگل)
کل حوضه

1

مساحت (کیلومتر مربع)

درصد مساحت از کل حوضه

3242/3
1376/1
4524/5
12/9
9155/8

35/4
15
49/4
0/15
100

1- Managed water use
2- Modified land use
3- utilized land use
4- Protected land use
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کاربرگ منابع و مصارف آب در سال نرمال ()1384-85

کاربرگ منابع و مصارف آب در سال خشک ()1386-87

شکل (-7ب) کاربرگ منابع و مصارف را برای سال خشک نشان
ميدهد .میانگین حجم بارش ساننه و مقدار ناخعال جريعان ورودی
به حوضه نزديک به  1852میلیون متر مکعب بود .با توجه بعه تفعاوت
ورودیها و خروجيهای حوضه نزديک به  234میلیعون متعر مکععب
اضافه برداشت از آبهای زيرزمیني سبب شده تعا کسعری مخعزن در
حوضه وجود داشته باشد .میانگین رطوبت خاک نزديک به  20میلیون
متر مکعب افت داشته که نشان داد اين مقدار از ذخیره رطوبت خعاک
در طول سال در حوضه مصرف شعده اسعت .بنعابراين مقعدار خعال
جريان آب قابل استفاده در حوضه نزديک به  2106میلیون متر مکعب
برآورد شد .از اين مقدار جريان نزديک بعه  1472میلیعونمتعر مکععب
صرف تبخیرتعرق طبیعي شده که شامل کاربری زمینهعای حفاظعت
شده ،طبیعي ،دستکاری شده و معديريت شعده آبعي اسعت .آب قابعل
بهرهبرداری در اين سال آبي  634میلیونمتر مکعب بعود .آب مصعرف
شده در کشاورزی در اين بخعش شعامل حجعم تبخیرتععرق ناشعي از
برداشت از منابع آبي ميشود که نزديک به  610میلیعون متعر مکععب
برآورد شد .مقادير مصرف در بخشهای شرب و صنعت نیز به ترتیعب
 15و  2میلیون متر مکعب در نظر گرفته شعد (شعرکت آب منعقعهای
خراسان رضوی .)1390 ،از کل آب قابعل بهعرهبعرداری در حوضعه 3
میلیون متر مکعب مصرف نشده که بعه صعورت آبهعای سععحي و
زيرزمیني به ترتیب نزديک به  1میلیون متر مکععب و  2میلیعون متعر
مکعب از حوضه خارج شده است.

شکل (-7ج) کاربرگ منابع و مصارف را برای سال خشک نشعان
ميدهد .میانگین حجم بارش ساننه و مقدار ناخعال جريعان ورودی
به حوضه نزديک به  1459میلیون متر مکعب بود .با توجه بعه تفعاوت
ورودیها و خروجيهای حوضه نزديک به  227/5میلیون متر مکععب
اضافه برداشت از آبهای زيرزمیني سبب شده تعا کسعری مخعزن در
حوضه وجود داشته باشد .میانگین رطوبت خاک نزديک به  14میلیون
متر مکعب افت کرده که نشان ميدهد اين مقعدار از ذخیعره رطوبعت
خاک در طول سال در حوضه مصرف شده است .بنابراين مقدار خال
جريان آب قابل استفاده در حوضه نزديعک بعه  1700/5میلیعون متعر
مکعب برآورد شد .از اين مقدار نزديک بعه  1067میلیعونمتعر مکععب
صرف تبخیرتعرق طبیعي شده که شامل کاربری زمینهعای حفاظعت
شده ،طبیعي ،دستکاری شده و معديريت شعده آبعي اسعت .آب قابعل
بهرهبرداری در اين سال آبي  542میلیونمتر مکعب است .آب مصرف
شده در کشاورزی در ايعن بخعش شعامل حجعم تبخیرتععرق آبیعاری
ميشود که نزديک به  633/5میلیون متر مکعب بعرآورد شعده اسعت.
مقادير مصرف در بخشهای شرب و صنعت نیز به ترتیب نزديک بعه
 15و  2میلیون متر مکعب در نظر گرفته شعد (شعرکت آب منعقعهای
خراسان رضوی .)1390 ،از کل آب قابعل بهعرهبعرداری در حوضعه 2
میلیون متر مکعب مصرف نشده که بعه صعورت آبهعای سععحي و
زيرزمیني به ترتیب نزديک به  0/5میلیون متر مکععب و  1/5میلیعون
متر مکعب از حوضه خارج شده است.

زمين هاي طبيعي (مراتع)()1484

کل آب مصرف شده ()2981

()610
شرب ()15

مصرف شده
()627

صنعت ()2
خروجي سطحي ()60
خروجي زیرزميني ()6

جریان هاي خروجي ()66

آب مازاد ()66

(الف)

آب قابل بهره برداري ()693

کشاورزي(تبخيرتعرق آبياري)

آب تخصيصي

جریان خالص ()3047

زمين هاي مدیریت شده آبي (کشت آبي) ()590

جریان ناخالص ()2930

زمين هاي دستكاري شده(کشت دیم)()275

تبخير تعرق طبيعي اراضي ()2354

زمين هاي حفاظت شده (جنگل) ()5

بارش ورودي ()2930

زیرزميني ()-136
رطوبت خاک ()+19
برف ()0
سطحي ()0

تغييرات ذخيره()-117
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زمين هاي حفاظت شده (جنگل) ()3

کل آب مصرف شده ()2981

شرب ()15

()634

مصرف شده
()627

صنعت ()2

آب مازاد ()7

جریان هاي خروجي ()7

آب قابل بهره برداري

آب تخصيصي

()610

خروجي سطحي ()1

تبخير تعرق طبيعي اراضي ()1472

زمين هاي مدیریت شده آبي (کشت آبي) ()493
کشاورزي(تبخيرتعرق آبياري)

خروجي زیرزميني()6

جریان خالص ()2106

زمين هاي دستكاري شده(کشت دیم)()207

جریان ناخالص ()1852

زمين هاي طبيعي (مراتع) ()769

بارش ورودي ()1852

زیرزميني ()-234
رطوبت خاک ()-20
برف ()0

تغييرات ذخيره()-254

سطحي ()0

(ب)
زمين هاي حفاظت شده (جنگل) ()2

کل آب مصرف شده ()2981

()610

آب تخصيصي

شرب ()15

()627

صنعت ()2
خروجي زیرزميني()6

جریان هاي خروجي ()6/5

آب مازاد ()6/5

()633/5

مصرف شده

آب قابل بهره برداري

کشاورزي(تبخيرتعرق آبياري)

خروجي سطحي ()0/5

تبخير تعرق طبيعي اراضي ()1067

زمين هاي مدیریت شده آبي (کشت آبي) ()282

جریان خالص ()1700/5

زمين هاي دستكاري شده(کشت دیم)()172

جریان ناخالص ()1459

زمين هاي طبيعي (مراتع) ()611

بارش ورودي ()1459

زیرزميني ()-227/5
رطوبت خاک ()-14
برف ()0

تغييرات ذخيره()-241/5

سطحي ()0

(ج)
آبهای ورودی

تبخیرتعرق طبیعی

تبخیرتعرق آبیاری

مصارف شرب و صنعت

آبهای خروجی

تغییرات ذخیره

شکل  -7کاربرگ منابع و مصارف آب الف) سال تر ( )83-84ب) سال نرمال ( )84-85ج) سال خشک ()86-87

نمایههای کارایی

تعدادی از نمايههای کارايي برای حوضه محاسبه شده (جدول  )4کعه
در ادامه تفسیر آنها ارائه شده است.
نمایه تنش نسبی آب :مقدار اين نمايعه در سعال تعر ،نرمعال و
خشک به ترتیب  1/7 ،1/2و  1/6محاسبه شد .اين نمايه نشان داد که

مقدار مصرف (کشاورزی ،شرب و صنعت) در هر سعه سعال بیشعتر از
حجم آب تجديدپذير در حوضه بوده و در واقع اين حوضه از نظر منابع
آبي در شرايط عد تعادل تراز آب و ناپايدار بوده است .ايعن در حعالي
است که حتي اگر ايعن نسعبت بعه ( 0/7معرز شعرايط بحرانعي طبعق
استاندارد جهاني) برسد باز هم مشکالت زيست محیعي و کیفیت آب
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وجود خواهد داشت .بنابراين برنامهريزیهای بلندمعدت توسععه پايعدار
بايد بر اسا نسبت  0/4باشد کعه بیعانگر شعرايط توسععه پايعدار در
خشکساليهای طونني مدت است .با اين توصیف بعرای رسعیدن بعه
مرز بحراني پايداری منابع آب در سال تر بايد نزديک به  43درصد ،در
سال نرمال  58درصد و در سال خشک  57درصد از مصعارف کعاهش
يابد .برای رسیدن به مرز پايداری معلوب نیز در هعر سعه سعال بايعد
بیش از  70درصد مصارف کاهش يابد .با توجه به شعرايط موجعود در
حوضه مدلسازی دقیق و توزيعي منابع آب برای ارزيابي و تخصعی
بهینه منابع آب امری ضروری است.
نمایه فالکن مارک ( :)FIمقدار اين نمايه در سال تعر ،نرمعال و
خشک به ترتیب  756 ،1035و  781متر مکعب برای هر نفر محاسبه
شد .بر اسا مقعادير اسعتاندارد ايعن نمايعه ،حوضعه رخ–نیشعابور در
وضعیت کمیابي آب است که اگر مقدار اين نمايه کمتر از  500شود در
وضعیت کمیابي معلق قرار ميگیرد .با توجه به رشد سريع جمعیعت و
خشکساليهای پي در پي بدون شک در آيندهای نزديک ايعن حوضعه
با شرايط کمبود معلعق آب رو بعه رو خواهعد شعد کعه در نتیجعه آن
مشکالت اجتماعي زيادی در برخواهد داشت.
نمایه تغییرات ذخیره آب به آب قابل بهرهبهرداری :در سعال
تر نزديک به  17درصد ،در سال نرمال  40درصعد و در سعال خشعک
 38درصد از ذخیره آب شیرين در حوضه مورد بهرهبرداری قرار گرفته
است.
نمایه تغییرات ذخیره آب زیرزمینی به آب قابل بهرهبرداری:

مقدار آن برای سال تر نزديک به  20درصد بعرآورد شعده کعه نشعان
دهنده افت ذخیره منابع آب زيرزمیني يعا اضعافه برداشعت در حوضعه
است .اين مقدار اضافه برداشت در سالهای نرمال و خشک با شعدت
بیشتری اتفاق افتاده است .کاهش  136میلیونمتر مکععب در سعال از
حجم منابع آب زيرزمیني در سال تر 234 ،میلیونمتر مکعب در سعال
نرمال و  227/5میلیونمتر مکعب در سال خشعک از شعواهد شعرايط
ناپايدار در حوضه است که با مقادير گزارش شده افت ساننه منابع آب
زيرزمیني در گزارشهای تراز شرکت آب منعقعهای خراسعان رضعوی
تعابق دارد (شرکت آب منعقهای خراسان رضوی.)1390 ،
نمایه بسته بودن حوضه :مقدار اين نمايه برای سال تعر نشعان
ميدهد که نزديک به  90درصد آب در حوضه مصرف ميشود .امعا در
سالهای نرمال و خشک نزديک به  99درصد آب در حوضعه مصعرف
شده و آب خروجي از حوضه ناچیز است .بنابراين حوضعه رخ-نیشعابور
به طور کلي يک حوضه بسته تلقي ميشود کعه همعه آب موجعود در
حوضه داخل آن مصرف ميشود.
نمایه مصرف ناپایدار آب :در سال تر نزديعک بعه  117میلیعون
متر مکعب ،در سال نرمال  255میلیون متر مکعب و در سعال خشعک
 242میلیون متر مکعب مصرف معازاد بعر آب تجديدپعذير در حوضعه
اتفاق افتاده است .اين نمايه نشان ميدهعد کعه شعرايط ناپايعداری از

مصرف آب در حوضه وجود دارد که باعث فشار بر منابع ذخیره آب در
حوضه شده است.
نمایه  ETکل به بارش :در هر سه سال اين نسعبت بیشعتر از 1
است که نشان ميدهد در حوضه عالوه بر بارش از منعابع ذخیعره آب
در حوضه نیز استفاده شده است .اين موضعوع بعرای حوضعههعايي بعا
شرايط اقلیمي گر و خشک و با کاربری کشاورزی اتفاق ميافتد.
نمایه  ETکشاورزی به  ETکهل :در سعال تعر نزديعک بعه 40
درصد ،در سال نرمال و خشک نزديعک بعه  53درصعد از تبخیرتععرق
حوضه مربو به زمینهای کشاورزی بوده است .اين نشعان معيدهعد
که بیش از  50درصد تبخیرتعرق در حوضه مربو به کشاورزی بعوده
که قابل کنترل نیز است .راهکارهعای زيعادی از قبیعل تغییعر الگعوی
کشت ،کاهش سعح زير کشت و ...برای معديريت مصعرف در بخعش
کشاورزی وجود دارد.
نمایه آب مصرف شده در کشهاورزی :بعر اسعا ايعن نمايعه
نزديک به  97درصعد آبعي کعه در حوضعه مصعرف شعده مربعو بعه
کشاورزی است که درصد قابل توجهي اسعت .بنعابراين محعور اصعلي
تصععمیمهععای مععديريت کععاهش مصععرف در حوضععه بايععد در بخ عش
کشاورزی باشد.

نتیجهگیری
هدف از اين پژوهش ،بررسعي وضععیت منعابع و مصعارف آب در
حوضه آبريز رخ-نیشابور بعا کعاربرد چعارچوب حسعابداری آب WA+
است .اين چارچوب ميتواند برای ايجاد درک درست و کامعلتعری از
وضعیت منابع آب ،مشکالت ،چالشها و فرصعتهعای بهبعود آن بعه
تصمیمگیران کمک نمايد .برای اين منظور گزارشهعای آن در قالعب
کاربرگهای مختلف خالصه ميشود .يکي از مهمتعرين ويژگعيهعای
اين چارچوب استفاده از تصاوير ماهوارهای به جای دادههای زمیني به
ويژه در مناطقي با کمبود داده است .برای نمونعه بعرآورد تبخیرتععرق
واقعي حوضه از دادههای ماهوارهای ميتواند مقدار مصرف خعال در
حوضه را ارائه دهد .بنابراين ديگر لزومي به داشتن مقعدار برداشعت و
جريان برگشتي برای محاسبه مقدار مصرف خال وجود ندارد .در اين
پژوهش در آغاز دادههعای تبخیرتععرق واقععي بعا اسعتفاده از تصعاوير
ماهوارهای موديس و الگوريتم سبال برای سه سال تر ،نرمال و خشک
محاسبه شد .در مرحله بعد شبیهسازی حوضه به کمک مدل SWAT
در سالهای مورد نظر انجا شد .از نتاي بعه دسعت آمعده در ايعن دو
مرحله و دادههای جمعآوری شده از منابع مختلعف ،کعاربرگ منعابع و
مصارف آب برای اين سه سال ارائه شد .اين کاربرگ با روشعي آسعان
وضعیت جريانهای ورودی ،خروجي و مصارف در حوضه را به تصوير
کشیده است .يکي از ويژگيهای اين کاربرگ نمايش مصعارف آب در
کاربریهای مختلف زمین است.
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جدول  -4نمایههای کارایی استخراج شده از کاربرگ منابع و مصارف
نمایه
نمايه تنش نسبي آب ()Asano et al., 2006
نمايه فالکن مارک ( Falkenmaark and Widstrand,
)1992
نمايه تغییرات ذخیره به آب قابل بهرهبرداری
نمايه تغییرات ذخیره آب زيرزمیني به آب قابل بهرهبرداری
نمايه بسته بودن حوضه (آب استفاده شد ه به آب قابل بهرهبرداری)
نمايه مصرف ناپايدار آب (.)Monzonis et al., 2015
نمايه  ETکل به بارش

معرفی
نسبت آب مصرفي به آب تجديدپذير در حوضه (آب تجديدپذير= بارش-
تبخیرتعرق طبیعي–آبهای خروجي)
سرانه آب تجديد پذير ساننه (( )person/m3با در نظر گرفتن 493204
نفر بر اسا سرشماری سال )1390
نسبتي از آب قابل بهرهبرداری که از تغییرات ذخیره منابع آب (سعحي،
زيرزمیني ،برف و رطوبت خاک) تامین شده است.
میزان پايداری منابع آب زيرزمیني حوضه را نشان ميدهد.
نسبتي از آب قابل بهرهبرداری در حوضه است که با رعايت حقابههای
پايین دست در داخل آن قابل مصرف باشد.
حجم آب مازاد بر آب تجديدپذير که مصرف شده است( .آب تجديدپذير-
مصرف)
مقايسه  ETکل در حوضه با مقدار بارش

نمايه  ETکشاورزی به  ETکل

نسبتي از تبخیرتعرق کل که مربو به زمینهای کشاورزی است.

نمايه آب مصرف شده در کشاورزی

نسبت آب مصرف شده در کشاورزی به کل آب مصرف شده در حوضه

همچنین جداکردن تبخیرتعرق طبیععي ناشعي از توزيعع بعارش و
تبخیرتعرقي ناشي از برداشت آب برای آبیاری از منابع ذخیعره حوضعه
در اين کاربرگ منظور شده است .در گا بعد نشانگرهايي محاسبه شد
که به کاربر ديد بهتری از وضعیت حوضعه معيدهعد .ايعن نشعانگرها
ميتوانند تحلیل ،تفسیر و برای اقدامات مديريتي مؤرر واقع شوند .بعه
طور کلي نتاي نشان داد که با استفاده از اين چارچوب و نمايههای آن
مععيتععوان وضعععیت منععابع آبععي حوضععه را تحلیععل کععرد و همچنععین
راهکارهايي را انديشید .برای نمونه در اين کاربرگ ديده معيشعود کعه
سهم جريان زيست محیعي برای پايین دسعت در نظعر گرفتعه نشعده
است .همپنین نتاي نشان داد که با توجه به نمايه تعنش نسعبي آب و
فالکن مارک ،حوضه در شرايط فوق بحراني و عد تعادل تعراز منعابع
آب قرار دارد و در اين راستا بايد به کمک مديريت يکپارچه ،مصعارف
حوضه کاهش يابد .افزون بر ايعن نتعاي نشعان داد کعه رخ-نیشعابور
حوضهای بسته است که تقريبا همه آب موجود در داخل آن به مصرف
ميرسد و ساننه بیش از  200میلیونمتعر مکععب اضعافه برداشعت از
منابع آبهای زيرزمیني موجب کاهش شديد اين منابع درحوضه شعده
است .همچنین نشان داده شد که حدود  97درصعد از آب مصعرفي در
حوضه مربو به کشاورزی بوده است.

سپاسگزاری
بدينوسیله از دانشگاه علعو کشعاورزی و منعابع طبیععي سعاری و
شرکت آب منعقهای خراسان رضوی به دلیعل حمايعتهعای معالي و
معنوی اين پژوهش که بخشي از طعرح پژوهشعي بعا شعماره قعرارداد
 97/18888/11/3است ،قدرداني ميشود.
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Abstract
Development of water accounting frameworks is one of the most important infrastructures in water resources
management. New technologies, including remote sensing and hydrology models, have been developed around
the world to manage water balance components. The objective of this paper is assessing the status of water
resources and consumptions by developing and applying WA+ framework in the Rokh-Nieshaboor basin in data
scarcity condition. For this purpose, a combined approach has been applied to the use of satellite measurements
and hydrological modelling.and developing water resources and consumption sheet Checked out for the basin
for three years, wet, normal and dry year. Water resources and consumption in the basin were also assessed by
defining different performance indices during this period.The results showed that this approach along with
application of WA+ framework can provide valuable results from the conditions and status of water resources
and consumptions in the studied basin.In the developed sheets, the results of " Landscape evapotranspiration " in
different land uses, as well as the share of water consumption in agricultural sectors using the concepts of "
Incremental evapotranspiration" (610 million cubic meters), drinking (15 million cubic meters) and industry (2
Million cubic meters) presented separately. The analysis of performance indices showed that the basin is in a
water scarcity conditions and ratio of consumed water to renewable water in the study period was more than 1,
indicating the instability of the basin and the first result would be social and economic problems .
Keywords: Evapotranspiration- Remote sensing- Performance indices- SWAT
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