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چکیده
شناخت دالیل خشک شدن سریع دریاچه ارومیه در دهه گذشته و اثر کمی عوامل مختلف بر این روند ،اولین گام در تدوین برنامههای مناسب برای
بهبود شرایط آن میباشد که کمتر در قالب تحلیلهای مستدل علمی مورد ارزیابی قرار گرفته است .از همین رو ،تحقیق حاضر ارزیابی اثر کمی عواملل
موثر بر تغییر بیالن آبی دریاچه را در دو دسته کلی تغییرات اقلیمی و دخالتهای انسانی هدف قرار داده است .بدین منظور سناریوسازی حلذف منرلرد و
توام تغییرات مولرههای مذکور در دوره زمانی شبیهسازی مدل  SWAT-LUانجام شد و از مقایسه نتایج حاصل بلا شلرایط موجلود ،اثلر آنهلا ت یلین
گردید .بطور خالصه نتایج این تحلیلها نشان داد که در دوره  22ساله منتهی به سال  ،1388اثر تجم ی تغییرات اقلیملی و انسلانی در کلاه جریلان
ورودی به دریاچه ارومیه تقریبا برابر بوده ،اما به دلیل تشدید تغییرات اقلیمی در نیمه دوم این دوره ،اثر عوامل اقلیمی بر کاه حجم آب دریاچه بی تر
بوده است .همچنین تحلیل حساسیت هیدرولوژیکی حوضه آبریز دریاچه ارومیه نیز با استراده از نتایج مدل نشان داد که کاه نسلبی جزیلی در مقلدار
بارش بلندمدت حوضه منجر به کاه نسبی بسیار بی تری در آبدهی حوضه گردید که اثر آن به مراتب بسیار بی تر از تغییرات دما خواهد بلود .بلروز
روندهای اقلیمی ض یف میتواند روندهای هیدرولوژیکی قابل توجهی را موجب گردد که همین مساله میتواند دالیل بروز خشکسالیهای هیدرولوژیکی
دهه اخیر در بخ هایی وسی ی از کشور را توضیح دهد.
واژههای کلیدی :حساسیت هیدرولوژیکی ،دخالت انسانی ،دریاچه ارومیه ،روندهای اقلیمی

مقدمه

1
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نوعی
شده اند که از آن جمله میتوان به مطال ات لک و همکلاران (،)1390
آقاکوچلللک و همکلللاران و جلیللللی و همکلللاران اشلللاره نملللود
( .)Aghalouchak et al., 2015, Jalili et al., 2016از آنجلا کله
شناخت ریشه های بروز مشکالت ف لی دریاچه ارومیله اوللین گلام در
راستای تمهید برنامههای مناسب برای احیای آن ملیباشلد ،ضلروری
است که اثر کمی این عوامل بر بروز شرایط ف لی دریاچله ارومیله بلا
رویکردی دقیق و مستقیمتر مورد ارزیابی قرار گیرند.
تغییرات اقلیمی و دخالتهای انسانی در سطح حوضههلای آبریلز
میتوانند چرخه پیچیده آب را تحلت تلثثیر خلود قلرار دهنلد کله بله
موضوع مورد توجهی در تحقیقات روز بدل شده است ( Chen et al.,
 .)2013هر دو این محرکها میتوانند بر مقدار و الگوی توزیع زملانی
و مکانی منلابع آب اثلر بگذارنلد ( .)Fan et al., 2010بررسلیهلای
صورت گرفته نشان میدهد که حساسیت منابع آب نسبت به اینگونه
تغییرات در نواحی خشک و نیمهخشک به مراتب بی تر است ( Chen
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 .)et al., 2013; Jiang et al., 2011بلا بررسلی مراجلع مختللف
مشخص شد که  3روش عمده برای ترکیک اثرات عواملل اقلیملی و
انسانی بر تغییرات مولره های بیالن آب مورد استراده قرار گرفته است
( )Wang., 2014که عبارتند از )1 :تحلیلل حوضلههلای مشلابه)2 ،1
تحلیل االستیسیته اقلیمی 2و  )3مدلسازی هیدرولوژیکی.
رویکرد تحلیل حوضههای مشابه از روشهلای سلنتی اسلت کله
م موال برای بررسی اثر تغییرپلذیری اقلیملی بلر حوضلههلای آبریلز
کوچک مورد استراده قرار گرفته اسلت ( ،)Brown et al., 2005چلرا
که یافتن دو حوضه آبریز متوسط یا بلزر بلا خصوصلیات مشلابه در
بسیاری از موارد امکانپذیر نمیباشلد ( Lørup et al., 1998; Zhao
 .)et al., 2010دو روش دیگر عمدتاً در یک چارچوب تحلیلی یکسان
به کار گرفته شده اند ،بدین ترتیب که ابتدا بر اساس آنلالیز اطالعلات
هیدرواقلیمی و ت یین زمانی بله عنلوان شلروع تغییلرات ،دوره زملانی
تحلیل به دو بازه قبل و ب د از تغییر تقسیم میشود .ساس پارامترهای
مدل بلر اسلاس اطالعلات دوره قبلل از تغییلرات (دوره پایله) ت یلین
گردیده و شرایط هیدرولوژیکی متصور در صورت عدم وقلوع تغییلر در
شرایط اقلیمی و یا انسانی برای دوره ب دی با استراده از مدل واسنجی
شده برآورد میگلردد .در نهایلت اخلتالف بلین مقلادیر مشلاهداتی و
شبیهسازی شده مولره هیدرولوژیکی موردنظر در دوره ب د از تغییلرات
به عنوان میزان کمی اثر عامل مورد بررسی بر مولره ملذکور در نظلر
گرفته میشود (.)Wang., 2014
در مقایسه بین دو رویکرد مذکور برای ترکیک اثر عوامل اقلیملی
و انسللانی بللر تغییللرات هیللدرولوژیکی ،اسللتراده از مللدلسللازی
هیدرولوژیکی دارای مزیتهای مهمی است که عبارتنلد از ( Wang.,
 :)2014الف) بکارگیری مدل های هیدرولوژیکی ،امکلان بررسلی اثلر
تغییر شرایط اقلیمی و انسانی بر کلیه مولرههای بیالن حوضه آبریز را
فراهم می سازد ،ب) روابط مورد استراده در روش تحلیلل االستیسلیته
اقلیمی بلر اسلاس فلرد علدم تغییلر ذخیلره آب موجلود در حوضله
(سطحی و زیرزمینی) ت ریف شده اند که این فرد در شرایط واق ی و
به خصوص برای حوضههای آبریز بلزر چنلدان صلاد نیسلت)) ،
بهطور کلی دخالتهای انسانی از منظر تثثیرگذاری آنهلا بلر شلرایط
هیدرولوژیکی حوضه های آبریز می توانلد در دو گلروه اقلدامات دارای
واکن سریع (نظیر احداث سلدها و اجلرای پلروژههلای انتقلال بلین
حوضهای) و یا تدریجی (تغییر کاربری اراضی) تقسیم گردد .زمان بروز
و میزان تثثیر اقدامات دسته دوم ممکن است در دوره زمانی پایه اترا
افتاده باشند ،ولی عمده تلثثیر آنهلا در دوره زملانی پلس از تغییلر در
جریان رودخانه دیده شود .این اثرات در کلاربرد روششناسلی تحلیلل
االستیسیته اقلیمی قابل ارزیلابی نملیباشلند و د) امکلان بلرآورد اثلر
1- Paired catchments
2- Climate elasticity

مستقل انسانی و اقلیمی هلر دو محلرک انسلانی و اقلیملی و ت یلین
اندرکن آنها فراهم میگردد.
علیرغم مزایای فلو  ،اسلتراده از ملدلهلای هیلدرولوژیکی بلا
چال هایی نظیر نیاز به دادههای فراوان ،زمانبر بودن فرآیند واسنجی
و صحتسنجی ،هزینههای محاسباتی و همچنین علدم قط یلتهلای
ناشی از ساختار مدل و پارامترهای مورد استراده همراه است ( Wang
 .)et al., 2013همچنین در استراده از این مدلها برای ترکیک اثرات
اقلیمی ،روندزدایی از سری زمانی اطالعات اقلیمی یکی از مراحل کار
میباشد .به عنوان مثال ،ژانگ و همکاران اثر تغییرپذیری اقلیملی را
بر آبدهی حوضه ای در چین را با استراده از مدل  VICملورد بررسلی
قرار دادند )Zhang et al., 2012( .آنهلا پلس از نشلان دادن وجلود
روند افزایشی در سری زمانی دادههای دما ،این سری را رونلدزدایی و
با اجرای مجدد مدل بر اساس آن ،اثر کمی افزای دما را بلر آبلدهی
حوضه ترکیک نمودند.
بررسی سوابق تحقیلق نشلان داد کله ملدلهلای هیلدرولوژیکی
مختلری در بررسی و ترکیلک اثلر عواملل اقلیملی و انسلانی توسلط
محققین مختلف بکلار گرفتله شلده اسلت .در ایلن بلین SWAT ،از
پرکاربردترین مدلهای هیدرولوژیکی بوده کله در مطال لات مت لددی
مورد استراده واقع شده است ( ;Fan et al., 2010; Li et al., 2014
 .)Li et al., 2009; Zang et al., 2013در ایلن تحقیلق نیلز از
 SWAT-LUاستراده شده که ویرایشی از این مدل ملیباشلد .شلر
کامل اصال  ،واسنجی و ارزیابی آن برای شرایط خاص حوضله آبریلز
دریاچه ارومیه در مقاله قبل ارایه گردید.
با این مقدمه و با استراده از ابلزار توسل ه یافتله در ایلن تحقیلق،
مقاله حاضر تالش دارد تا عواملی موثر بر کاه تراز دریاچه ارومیه را
بررسی و در حد ممکن نقل عواملل انسلانی را از تغییلرات اقلیملی
ترکیک نماید .بدین منظور ،ابتدا اصلل وجلود رونلد در سلری زملانی
متغیرهای اقلیمی حوضه مورد توجه قرار گرفته شد .سلاس ،تغییلرات
کاربری اراضی (به عنوان م رف نق عامل انسانی) بررسلی و نهایتلا
نق آنها بر تغییر در مولرههای اصلی بیالن آب حوضه مورد ارزیابی
قرار گرفت .در نهایت نیز میزان حساسیت این مولرهها نسبت به تغییر
در شرایط بلندمدت مولرههای اقلیملی (بلارش و دملا) ت یلین شلد .از
نکات مهم در این تحقیق ،ارزیابی شاخصلی بلرای مقایسله وضل یت
ف لی حوضه با شرایط غیرمتاثر از اقدامات مدیریت انسانی میباشد که
برای آن از دو رویکرد حرظ ارتباط تاریخی بین تراز آبی دریاچلههلای
ارومیه و وان و تحلیل پایداری آبلی دریاچله ارومیله اسلتراده گردیلد.
رویکردهایی که کمتر در تحقیقات مشلابه ملورد اسلتراده واقلع شلده
است.
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شکل  -1نقشه کاربری اراضی حوضه آبریز دریاچه ارومیه در سال ( 1366راست) و ( 1386چپ)
جدول  -1وسعت اراضی کاربریهای مختلف در حوضه آبریز دریاچه ارومیه در مقاطع زمانی مورد بررسی و میزان تغییر آنها
سال

1987

2007

درصد تغییر

98217
35113
296805
690006
511233
211623
20061
3315276

179246
131204
256435
850749
433793
260409
33165
3033325

5/82
7/273
6/133/23
1/151/23
3/65
5/ 8-

کالس کاربری
کشت آبی پاییزه
باغ
کشت آبی تابستانه
اراضی دیم
آب
بایر و شورهزار
ساخته شده
مرتع

مواد و روشها
اطالعات مورد استفاده
دادههای اقلیمی

با توجه به اهداف تحقیق که مستلزم اجرای مدل بلا سلریهلای
زمانی روندزدایی شده اقلیمی بود؛ نیاز به تحلیلهای روند و روندزدایی
سریهای زمانی دما و بلارش ایسلتگاههلای ملورد اسلتراده در ملدل
میباشد .بدین منظور ،سریهای زمانی دما و بارش بهترتیلب در  11و
 25ایستگاه (مورد استراده در توس ه مدل  SWAT-LUدر مقاله قبل)
مورد استراده قرار گرفتند.
نقشههای کاربری اراضی

در خصوص تغییرات کلاربری اراضلی از دو نقشله تهیله شلده از

تصاویر ماهواره  LANDSAT5مربوط به سلالهلای  1366و 1386
استراده شد .نقشههای مذکور بر اسلاس تصلاویر دو زمانله بلرای هلر
مقطع زمانی و با بهرهگیلری از دادههلای زمینلی جملعآوری شلده از
کاربریهای مختلف اراضی در سطح حوضه آبریلز دریاچله ارومیله در
قالب روش طبقهبندی فازی نظلارت شلده شلیپایله ،1تهیله گردیلد
(فرخنیا .)1394 ،نقشههای حاصل در شکل  1آمده و در جدول  1نیلز
مساحت هر یک از کاربریهای اراضی ملوردنظر در دو مقطلع زملانی
ارایه شده اسلت .در خصلوص تغییلرات اراضلی کشلاورزی در سلطح
حوضه بطور کلی می توان اذعان نمود که سطح اراضی باغی و کشلت
آبی پاییزه حوضه به ترتیب به میزان  96و  81هزار هکتلار افلزای و
وس ت اراضی زیر کشت آبی تابستانه در سطح حوضله بله مقلدار 40
1- Object-based
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هزار هکتار کاه یافته است .در مجموع سطح اراضی تحت آبیلاری
حوضه حدود  137هزار هکتار (حدود  32درصد) و سلطح اراضلی زیلر
کشت دیم حدود  160هزار هکتار (حلدود  23درصلد) افلزای یافتله
است .الزم به ذکر میباشد ،این نقشهها در مراحل توس ه و واسلنجی
مدل  SWAT-LUنیز مورد استراده قرار گرفتند.
دادههای تراز آب دریاچه وان

برای این تحقیق بازدیلدی از حوضله آبریلز دریاچله وان صلورت
گرفت و در آن وض یت تغییرات کاربری اراضی طی دهلههلای اخیلر
مورد بررسی قرار گرفت .با توجه به اطالعات جمعآوری شده در خالل

این بازدید ،مشخص شد که توس ه زیادی در آن رخ نلداده اسلت کله
دلیل اصلی این امر مربوط به سیاستهای دولت ترکیه مبنی بر کنترل
رشد جم یت و جلوگیری از ارتقای شلرایط اقتصلادی در ایلن منطقله
بوده است .از طرفی نیز بدلیل فرصتهای شلغلی مناسلبتلر ،رغبتلی
زیادی برای ورود بله بخل کشلاورزی وجلود نلدارد .بلدین ترتیلب
میتوان پذیرفت که تغییرات تراز دریاچه وان عمدتاً متاثر از نوسلانات
اقلیمی باشد .بدین منظور اطالعات مربوط به تراز آب آن از محققلین
دانشگاه وان اخذ گردید (شلکل  .)2نحلوه بکلارگیری دادههلای تلراز
دریاچه وان در بخ نتایج مورد اشاره قرار خواهد گرفت.

شکل  -2سری زمانی تراز آب مشاهداتی دریاچه وان در انتهای هر سال
𝐻𝑉 ∆𝑉𝐻 = 𝑉𝐵 −

روششناسی

()4

در این بخ به روششناسیهای مورد اسلتراده در ت یلین سلهم
عوامل اقلیمی و انسانی بر تغییر مولرههای هیدرولوژیکی با اسلتراده از
مدل  ،SWAT-LUتحلیل روند متغیرهای هیدرواقلیمی ،روندزدایی از
آنها و شیوه محاسبه میزان حساسیت مولرلههلای هیلدرولوژیکی بله
تغییرات اقلیمی با استراده از نتایج خروجی مدل ارایه گردید.

در این روابط 𝑉𝐵 ،مقدار مولره در شرایط بالر ل (سلناریوی پایله)،
𝐻 𝑉𝐶,مقدار مولره در شرایط حذف توام اثر عواملل اقلیملی و انسلانی
(سناریوی مبتنی بر داده های اقلیمی روندزدایی و کاربری اراضی ثابت
ابتدای دوره شبیهسازی) 𝑉𝐶 ،مقدار مولره در شرایط حذف منررد عامل
اقلیمی (سناریوی مبتنی بر دادههای اقلیمی روندزدایی شده) و 𝐻𝑉 نیز
مقدار مولره در شرایط حذف منررد عامل انسانی (سناریوی مبتنلی بلر
کاربری اراضی ثابت ابتدای دوره شبیهسازی) میباشند.
در شرایطی که اندرکن قابل توجهی بین تغییر در شرایط اقلیمی
و انسانی بر تغییر مولرههای هیدرولوژیکی وجود دارد ،بایسلتی مولرله
دیگری که م رف اثرات متقابل بین این دو باشد ،به رابطه فو اضافه
گردد .بنابراین رابطه  1به صورت رابطه  5قابل بازنویسی خواهد بود:
()5
)𝐻∆𝑉 = ∆𝑉𝐶 + ∆𝑉𝐻 + ∆𝑉(𝐶,
که در آن )𝐻 ∆𝑉(𝐶,م رف اثر تلوام عواملل انسلانی و اقلیملی در
تغییر مولره هیدرولوژیکی موردنظر می باشد .الزم به ذکر است که این
مولره در سایر تحقیقات مشابه به طور مستقیم در روابلط نیاملده ،املا
تثثیر آن که موجب می گردد مجموع اثر تغییرات منررد هر عامل با اثر
تغییر توام آنها برابر نباشد در برخی مراجع ملورد اشلاره قلرار گرفتله
است ( .)Li et al., 2009; Ma et al., 2010; Wang et al., 2012

تفکیک سهم عوامل اقلیمی و انسانی

در اکثر تحقیقات انجلام شلده در خصلوص ترکیلک اثلر عواملل
اقلیمی و انسانی بر تغییر مولرههای هیدرولوژیکی ،تغییر در مقدار یک
مولره هیدرولوژیکی به صورت تاب ی از عواملل انسلانی و اقلیملی بله
شکل رابطه  1در نظر گرفتله شلد ( Jiang et al., 2011; Li et al.,
:)2007; Wang., 2014
()1
𝐻𝑉∆ ∆𝑉 = ∆𝑉𝐶 +
که در آن 𝑉∆ کل تغییر در مقدار مولره ملوردنظر بلوده و 𝐶𝑉∆ و
𝐻𝑉∆ نیز به ترتیلب سلهم تغییلر ناشلی از عواملل انسلانی و اقلیملی
میباشند که به صورت رابطه  2تا  4محاسبه میشوند:
()2
𝐻∆𝑉 = 𝑉𝐵 − 𝑉𝐶,
()3
𝐶𝑉 ∆𝑉𝐶 = 𝑉𝐵 −
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متغیر مذکور برای حوضههای آبریزی (نظیر حوضه دریاچه ارومیه) که
برداشت آب و ف الیت هلای کشلاورزی گسلترده ای در آنهلا صلورت
می گیرد ،از اهمیت خاصی برخوردار است .به عنلوان مثلال چنلانچله
شرایط اقلیمی موجب افزای آبدهی حوضه شود ،بخشی از آن بلرای
آبیاری اراضی کشاورزی برداشلت خواهلد شلد ،بنلابراین تملامی اثلر
افزای آبدهی حوضله بله واسلطه تغییلر شلرایط اقلیملی در جریلان
خروجی آن قابل مشاهده نخواهد بود .از سوی دیگر ،چنانچه تغییر در
کاربری اراضی و احداث سدهای جدید موجب افزای تقاضای آب در
سطح حوضه گردد ،م موال این تقاضا در تملامی زملانهلا پاسلد داده
نمی شود و میزان تامین ساالنه آن ،تابع شرایط اقلیمی سال مربوط نیز
هست .به همین ترتیب چنانچه هر دو عامل همزمان تغییر کنند ،اثلر
توام آنها بر مولره های مختلف هیدرولوژیکی حوضه برابر با مجملوع
اثر تغییرات منررد آن ها نخواهد بود ،چرا که تغییر هر یک از آنها بلر
میزان تثثیرگذاری دیگری نیز موثر است .برای این تحقیق ،مقدار 𝑉∆،
𝐶𝑉∆ و 𝐻𝑉∆ به صورت مستقیم بر اسلاس نتلایج شلبیهسلازی ملدل
 SWAT-LUبرآورد خواهد شد و در نهایت مقدار )𝐻 ∆𝑉(𝐶,با استراده
از رابطه  5محاسبه میگردد.
تحلیل روند در سریهای زمانی

روند به م نی تغییر در مولره بسامد کوتاه یک سری زملانی و بله
بیان سلاده تلر ،تغییلر میلانگین آملاری آن در طلول زملان ملیباشلد
( .)Chandler and Scott., 2011روشهای آماری مت لددی جهلت
تحلیل روند سریهای زمانی ارایه گردیده اسلت .ایلن روشهلا در دو
دسته کلی پارامتری و غیرپارامتری قابل تقسیمبنلدی ملیباشلند کله
دسته دوم از کاربرد وسیعتری برخوردار هستند ( Kundzewicz and
 .)Robson., 2000چرا که این روشها عالوه بر عدم نیاز به تب یلت
دادههای مورد بررسی از توزیع آماری نرمال ،ض ف کمتری در مواجهه
با نواقص آملاری و وجلود دادههلای پلرت دارنلد ( Cunderlik and
 .)Burn., 2004; Xu et al., 2003البته نتایج حاصل از آزمونهلای
مختلف بررسی روند همواره یکسان نیست و در بسلیاری از مطال لات،
ترکیبی از آزمونهای مختلف برای تایید وجود آن در یک سری زمانی
استراده شده است .در همین رابطه توصیه گردیده که وجلود رونلد در
یک سلری زملانی حلداقل توسلط دو روش ملورد تاییلد قلرار گیلرد
( .)Kahya and Kalaycı., 2004از شاخصترین روشهلای آملاری
ناپارامتری تحلیل روند میتوان به آزمونهای من -کندال و اسلایرمن
اشاره نمود ( .)Fathian et al., 2015روشهای فو اگلر چله وجلود
روند در سریهای زمانی را مشخص می نمایند ،اما قادر به کمیسازی
مقدار آن نمی باشند که برای ایلن منظلور م ملوال از روش پلارامتری
شیب رگرسلیون خطلی و یلا روش ناپلارامتری شلیب سلن 1اسلتراده
1- Sen’s slope
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میشود ( .)Kundzewicz and Robson., 2000زمان شلروع رونلد
یکی دیگر از ویژگی های مهم و در عین حال مبهم بلروز تغییلرات در
سریهای زملانی ملیباشلد ( .)Thanasis et al., 2011روشهلایی
برای ت یین آن پیشنهاد شده که متداولترین آنها عبارتنلد از آزملون
3
2
متوالی من -کندال و آزمون پتی ( Kundzewicz and Robson.,
 .)2000با توجه به وجود شر کافی روشهلای ملذکور در مطال لات
مشابه ،جزییات و روابط ملورد اسلتراده آنهلا در مقالله حاضلر ارایله
نمیگردد.
روندزدایی سریهای زمانی

روندزدایی به م نلی حلذف تغییلرات تلدریجی و یلا سلریع قابلل
مشاهده در سریهای زمانی می باشد .در تحقیق حاضر دو روش برای
روندزدایی از سریهای زمانی مورد استراده قرار گرفت .متلداولتلرین
روش برای روندزدایی سری زمانی ،بر اساس حذف شیب تغییلرات بلا
مشخص بودن شیب و زملان شلروع ایلن تغییلرات مطلابق رابطله 6
میباشد (:)Hamlet and Lettenmaier., 2007
()6
)𝑖 𝑋𝑎𝑑𝑗 (𝑖) = 𝑋𝑜𝑟𝑔 (𝑖) + 𝑆 × (𝑃 −
در این رابطه Xadj(i) ،مقدار اصال روندزدایی شده داده اولیه سری
زمانی () )Xorg(iدر سال iام پس از سال شروع روند  Pبا مقلدار شلیب
روند برابر با  Sمیباشد .چنانچه تهیه سلری زملانی رونلدزدایی شلده
روزانه متغیرهای اقلیمی موردنظر باشد ،هملت و لتنمیر پیشنهاد دادنلد
تا سری زمانی روندزدایی شده ساالنه با در نظلر گلرفتن نسلبت بلین
داده های روزانه مشاهده شده و دادههای ساالنه اصلی به سری زمانی
روزانه تبدیل شلود ( .)Hamlet and Lettenmaier., 2007در ایلن-
صورت عالوه بر حذف روند ،خصوصیات اولیه سری زمانی روزانه نیلز
حرظ میشود.
روش دیگری که برای حذف روند در سریهای زمانی ملیتوانلد
مورد استراده قرار گیرد ،جبران اخلتالف میلانگین سلری زملانی بلین
دورههای قبل و ب د از بروز تغییر می باشد .در این روش ،مقدار سلری
زمانی روندزدایی شده بر اساس رابطه  7ت یین میگردد.
()7
) )𝑛𝑋𝑎𝑑𝑗 (𝑖) = 𝑋𝑜𝑟𝑔 (𝑖) + (𝑋̅𝑜𝑟𝑔 (1:𝑃) − 𝑋̅𝑜𝑟𝑔 (𝑃+1:
که در آن ) Xadj(iمقدار اصال روندزدایی شلده داده اولیله سلری
زمانی () )Xorg(iدر سال iام پس از سلال شلروع رونلد 𝑋̅𝑜𝑟𝑔 (1:𝑃) ،P
مقدار متوسط سری زمانی تا سال بلروز تغییلر 𝑋̅𝑜𝑟𝑔 (𝑃+1:𝑛) ،مقلدار
متوسط سری زمانی در دوره پس از بروز تغییر و  nت داد کل سالهای
اطالعاتی موجود برای سری زمانی میباشد.

2- Sequential Mann-Kendall
3- Pettitt test
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تحلیل حساسیت هیدرولوژیکی

مقدار متوسط ساالنه بلندمدت مولرله ملوردنظر در شلرایط تغییلر 𝑃∆

برآورد ضریب حساسیت مولرههای مختلف هیلدرولوژیکی نسلبت
بلله تغییللر در مولرللههللای اقلیمللی بللا اسللتراده از نتللایج مللدلهللای
هیدرولوژیکی قابل انجام بوده و در تحقیقات مختلرلی ملورد بررسلی
قرار گرفته است ( Jones et al., 2006; Sankarasubramanian et
 .)al., 2001; Vano and Lettenmaier., 2014در ایلن رویکلرد،
مقدار تغییر در آبدهی (و سایر مولرههای هیلدرولوژیکی ملوردنظر) بلر
اساس اجرای سناریوهایی از مدل با اعمال درصدهای مشخص تغییلر
در متغیرهای اقلیمی برآورد شده و ضلرایب ملذکور ت یلین ملیگلردد
( .)Vano et al., 2012چلارچوب بررسلی تغییلرات آبلدهی در اثلر
تغییرات بارش و دما در این روش بصورت رابطه  8و 9ت ریف میشود
(.)Vano and Lettenmaier., 2014

درصدی بارش نسبت به شرایط تلاریخی و 𝑇∆ 𝑉𝐻𝑖𝑠𝑡+مقلدار متوسلط
ساالنه بلندمدت مولره ملوردنظر در شلرایط تغییلر 𝑇∆ درجلهای دملا
نسبت به شرایط تاریخی میباشلند ε .نشلان دهنلده درصلد تغییلر در
متوسط ساالنه بلندمدت مولره موردنظر به ازای یک درصلد تغییلر در
بارش متوسط ساالنه بلندمدت حوضه میباشد ،در حالیکله  Sبیلانگر
درصد تغییر در متوسط بلندمدت ساالنه مولره مورد نظر به ازای یلک
درجه تغییر در متوسط بلندمدت دمای ساالنه حوضه است.

()8
()9

𝑡𝑠𝑖𝐻𝑉𝑉𝐻𝑖𝑠𝑡+∆𝑃 −
𝑡𝑠𝑖𝐻𝑉
= 𝑉𝜀
𝑃∆
𝑡𝑠𝑖𝐻𝑉𝑉𝐻𝑖𝑠𝑡+∆𝑇 −
𝑡𝑠𝑖𝐻𝑉
= 𝑉𝑆
𝑇∆

که در این روابط 𝑉𝜀 و  SVحساسیت مولرله ملوردنظر بله ترتیلب
نسبت به تغییرات بارش و دما ∆𝑃 ،درصد تغییرات بلارش نسلبت بله
شرایط تاریخی ∆𝑇 ،تغییر دما نسبت به شرایط تاریخی 𝑉𝐻𝑖𝑠𝑡 ،مقلدار
متوسط ساالنه بلندمدت مولره موردنظر در شرایط تاریخی𝑉𝐻𝑖𝑠𝑡+∆𝑃 ،

نتایج و بحث
بررسی روند تغییرات اقلیمی

برای بررسی م نیدار بودن روند در سریهای زمانی دما و بلارش
از دو آزمون من -کندال و اسایرمن استراده شد و آزمون پتی نیز برای
ت یین زمان بروز تغییلر در سلری زملانی متغیرهلای ملذکور اسلتراده
گردید .برای ت یین نرخ تغییرات در این مولرهها نیز از روش شیب سن
استراده شد .تحلیلهای مذکور در دوره زمانی یکسان سالهای 1379
تا  1388برای کلیه مولرههای مذکور انجام گردید که در ادامله نتلایج
آن به ترکیک ارایه میگردد.

شکل  -3روند تغییرات مقدار دما در ایستگاه های حوضه دریاچه ارومیه (سال تغییر در باالی هر ایستگاه ذکر شده است)

دما

نتیجه تحلیل سری زمانی دمای متوسط ساالنه در ایسلتگاههلای

مختلف سطح حوضه نشان دهنده وجلود یلک رونلد افزایشلی غاللب
می باشد .آزمونهای من -کندال و اسایرمن در تمامی ایستگاههلا بله
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استثنای ایستگاه سقز ،موید افزای م نیدار دما در سطح اطمینان 90
درصد میباشند (شکل  )3که بلا نتلایج تحقیلق فتحیلان و همکلاران
تطابق دارد ( .)Fathian et al,. 2015مطابق نتایج آزمون پتی ،وقلوع
م نیدار این تغییرات در محدوده سالهای  1374تلا  1377اسلت .در
اکثر ایستگاهها نرخ افزای دما طی دوره مورد بررسی بین  0/4تا 0/7
درجه سلسیوس در هر دهه است.
بارش

بررسی روند تغییرات بارش در  25ایستگاه در سطح حوضه نشلان
دهنده (شکل  )4وجود روند کاهشی م نیدار در  11ایسلتگاه ،کلاه
بدون م نی در  9ایستگاه و افزای بدون م نلی در  5ایسلتگاه دیگلر
است .آزمون پتی نیز تغییر م نلیدار بلارش را در ت لداد بلی تلری از
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ایستگاهها ( 14ایستگاه کاهشی و یک ایستگاه افزایشی) نشان میدهد
و مانند قبل ،زمان وقوع این تغییرات را عمدتاً در اواسط و اواخر دهله
 1370گزارش مینماید .الزم بله ذکلر اسلت کله عللیرغلم کلاه
قابلتوجه مقدار بارش در برخلی از ایسلتگاههلا (نظیلر ایسلتگاههلای
ارومیه ،تبریز و خوی به ترتیب با  18 ،24و  24درصد کلاه ) ،رونلد
تغییرات آنها توسط آزمونهلای ملن -کنلدال و اسلایرمن در سلطح
اطمینان  90درصد ،م نیدار تشلخیص داده نشلد ،در حلالیکله رونلد
کاه بارش در همین ایستگاهها در برخی از مطال ات مشلابه توسلط
آزمونهای مذکور م نیدار گزارش شلده اسلت ( Shifte-Some'e et
 )al., 2012; Soltani et al., 2012که دلیل این امر را میتلوان بله
تراوت دوره آماری مورد استراده در تحلیلها مرتبط دانست.

شکل  -4روند تغییرات و سال وقوع تغییر در مقدار بارش در سطح حوضه دریاچه ارومیه

روندزدایی سریهای زمانی دما و بارش

روندزدایی دادههای اقلیمی بله دو روش حلذف شلیب رونلد و یلا
اضافه و کم نمودن مقدار مشخصی به سری زمانی ،نیازمند آگلاهی از
زمان وقوع تغییرات در سری میباشد .بدیهی است کله در روشهلای
آماری ،ناهنجاری های طبی لی اقلیملی نظیلر ترسلالی هلا و خشلک-
سالیهای شدید میتوانند در جابجا نمودن زمان برآورد شده برای بروز
تغییرات ،اثرگذار باشند که خود بخشی از محلدودیت آنهلا اسلت .بلا
توجه به بروز خشکسالی بلندمدت و کمنظیر بین سالهای  1376تلا

 1380در کل کشور و حتی منطقه (مرید و عرب ،)1385 ،پلی بینلی
میشد زمان تغییر به دست آمده در تحلیلهای آماری به شدت تحلت
تثثیر این پدیده مقط ی قرار گرفته باشد.بنابراین در این تحقیق تالش
شد با توجه به تحلیلهای قبلی (نتایج آزمون پتی) ،سه مقطلع زملانی
 1377 ،1374و  1380بلله عنللوان زمللان وقللوع تغییللرات در شللرایط
هیدرواقلیمی حوضه در نظر گرفته شد و سریهای زملانی رونلدزدایی
شده با فرد این سه زمان برای وقوع تغییلرات بازسلازی گردیلد .در
نهایت انتخاب سریهای زملانی اقلیملی م لرف شلرایط علدم وقلوع

1048

نشریه آبياري و زهكشي ایران  ،شماره  ،5جلد  ،12آذر  -دي 1397

تغییرات اقلیمی در سطح حوضه آبریلز دریاچله ارومیله بلر مبنلای دو
روش ،شامل حرظ مناسب همبستگی تاریخی بین تراز آب دریاچههای
وان و ارومیه و همچنلین تحلیلل پایلداری دریاچله در شلرایط وقلوع
تصادفی الگوهای اقلیمی بر اساس تحلیل مونت کارلو انجام شلد کله
در ادامه تشریح میگردد.
مقایسه با دریاچه وان

دریاچه وان در فاصله حدود  150کیلومتری دریاچله ارومیله قلرار
گرفته و بررسیهای صورت گرفته نشلان ملیدهلد تغییلر خاصلی در
بیالن آبی آن طلی سلالهلای اخیلر اترلا نیرتلاده اسلت .جلیللی و
همکاران ( )1391در مقایسه سری زمانی تراز آب دریاچلههلای وان و
ارومیه بر اساس تحلیل های طیری نشان دادند کله تغییلرات تلراز آب
این دریاچهها تا پی از سال  1379در مقیاسهای زمانی درونسلالی
و بین سالی با یکدیگر ارتبلاط قلوی دارنلد ،در حلالیکله پلس از آن

ارتباطی بین تغییرات آنها مشاهده نمی شود .از این رو ،این تحقیق با
چنین فرضی از سری زمانی تراز دریاچه وان استراده میکند .چنانچه
شرایط اقلیمی و ملدیریتی حوضله دریاچله ارومیله تغییلر نملیکلرد،
می بایست نوسانات تراز آب دو دریاچه مانند قبل در هماهنگی میبود.
بنابراین مبدا زمانی (تغییر م نیدار در سری زمانیهای دما و بارش) و
روش روندزدایی از سریهای دما و بارش م رف حذف تغییرات اقلیمی
خواهد بلود کله کلاربرد آن در اجلرای ملدل  SWAT-LUبلا ثابلت
نگهداشتن کاربری اراضی حوضه مطابق آنچه تلا سلال  1366وجلود
داشت ،بی ترین همبستگی بین تراز آب شلبیهسلازی شلده دریاچله
ارومیه (توسط مدل) و تراز آب مشاهداتی دریاچه وان را موجب گلردد.
بر این اساس ،ملدل  SWAT-LUدر شلرایط کلاربری اراضلی سلال
( 1366بللدون تغییللرات انسللانی اخیللر) و اسللتراده از  6سللری زمللانی
روندزدایی شده (شامل دو روش روندزدایی و سه زملان شلروع رونلد)
اجرا شد.

جدول  -2همبستگی تراز ساالنه دریاچههای ارومیه و وان در شرایط مشاهداتی تاریخی و شبیهسازیهای انجام شده مدل SWAT-LU

دوره زمانی
1345-1366
1367-1388
1367-1388
1367-1388
1367-1388
1367-1388
1367-1388
1367-1388

نوع داده
مشاهداتی
مشاهداتی
شبیهسازی
شبیهسازی
شبیهسازی
شبیهسازی
شبیهسازی
شبیهسازی

روش روندزدایی
------------خطی
میانگین
خطی
میانگین
خطی
میانگین

زمان تغییر
------------1374
1374
1377
1377
1380
1380

R2

0/81
0/41
0/54
0/17
0/41
0/52
0/82
0/76

شکل  -5سری زمانی شبیهسازی تراز آب دریاچه ارومیه با استفاده از مدل  SWAT-LUو دادههای اقلیمی روندزدایی شده
به روشهای مختلف و مقایسه آن با تراز آب مشاهداتی دریاچه وان

توسعه مدل  SWAT-LUبراي بررسي و شبيهسازي علل افت تراز دریاچه اروميه...

1049

شکل  -6سری زمانی متوسط حجم آب دریاچه ارومیه در  1000شبیهسازی مدل  SWAT-LUبر اساس توالی تصادفی
ساالنه دادههای اقلیمی روندزدایی شده طبق روشهای مختلف

ساس سری زمانی تراز آب دریاچه ارومیه در هر یک از سلناریوها
استخرا) و با سری زمانی تراز آب دریاچه وان مقایسه شد که نتایج در
جدول  2و شکل  5قابل مشاهده هستند .این بررسی نشان ملیدهلد،
روندزدایی داده های اقلیمی با استراده از روش حذف شلیب بلا شلروع
تغییر پس از سال  1380نزدیک ترین مقدار ضریب همبستگی را بلین
تراز آب دو دریاچه در دوره شبیه سلازی نسلبت بله دوره تلاریخی بله
بدست میدهد.
تحلیل پایداری دریاچه

بررسی دیگری که برای ارزیابی روش و مبلدا زملانی رونلدزدایی
سری های زمانی اقلیمی حوضه به کار گرفته شد ،بلر ایلن مبنلا بلود،
چنانچه شرایط اقلیمی و انسانی تغییر عمدهای نداشلته باشلد ،انتظلار
میرود جابجایی تصادفی سلاالنه دادههلای اقلیملی در قاللب تحلیلل
مونت کارلو به تثبیت شرایط دریاچه در وض یت نزدیلک بله متوسلط
تللاریخی آن منجللر گللردد .رویکللرد مشللابهی در تحقیقللات دالور و
همکللاران ( )1387و کبللده بللرای ت یللین حللقآبلله مللورد نیللاز بللرای
پایدارسازی دریاچه هلای ارومیله و تانلا 1ملورد اسلتراده قلرار گرفلت
(.)Kebede., 2006
در استراده از این رویکرد ،بلرای هلر یلک از سلریهلای زملانی
روندزدایی شده بر اساس روشها و زمانهای مختللف شلروع تغییلر،
ت داد  1000شلبیهسلازی ملدل  SWAT-LUبلر اسلاس قرارگیلری
تصللادفی اطالعللات اقلیمللی سللالهللای مختلللف دوره مللورد بررسللی
( )1367-1388و در شرایط کاربری اراضی ثابلت سلال  1366انجلام
شد .شکل  6مقایسه متوسط  1000شبیهسازی انجام شده از حجم آب
1- Lake Tana

دریاچه ارومیه را برای سریهای زمانی تولید شده بر اساس بکارگیری
مبدا و روشهای مختلف روندزدایی نشان میدهد .نتایج ایلن تحلیلل
نیز نشان داد ،روندزدایی دادههای اقلیمی بر اساس روش حذف شلیب
خطی و شروع آن پس از سال  1380موجب ت ادل نسلبی در شلرایط
دریاچه ارومیه شد (شروع و پایان سری زمانی متوسط شبیهسازی شده
حجم آب دریاچه ارومیه در این سناریو تقریبا تغییری نداشته است) .بلا
توجه بله تاییلد نتیجله رویکلرد قبللی توسلط ایلن روش ،ملی تلوان
نتیجه گیری نمود که استراده از روش حذف شیب خطی با شروع تغییر
پس از سال  1380بهترین شیوه روندزدایی اطالعات اقلیمی میباشلد.
بنابراین در ادامه این تحقیق ،بررسی اثر رونلدهای اقلیملی بلر تغییلر
شرایط دریاچه ارومیه بر مبنای سریهای زمانی مذکور انجلام خواهلد
شد.
تفکیک اثر عوامل

نقطه قوت روش شناسی مورد استراده تحقیق حاضر در این بخ
نسبت به سایر تحقیقات مشابه ،عدم نیاز به تقسیم نمودن دوره تحلیل
به دو دوره قبل و ب د از تغییرات میباشلد .چلرا کله در توسل ه ملدل
 SWAT-LUبرای شبیه سازی شرایط حوضه آبریلز دریاچله ارومیله،
تغییرات انسانی بله وقلوع پیوسلته در طلول زملان لحلاد گردیلده و
واسنجی مدل نیز با اعمال آن انجام شده است .بنابراین بلرای بلرآورد
𝐻𝑉 تنها الزم است تا بههنگام سازی شرایط کلاربری اراضلی از ملدل
حذف و وض یت آن در شبیهسازی مدل در شرایط اولیه ثابت باشد .اما
برای برآورد 𝐶𝑉 الزم است تا از سریهای زملانی اقلیملی رونلدزدایی
شده به جای مقادیر مشاهداتی آنها در شبیهسازی استراده گلردد کله
در بخ قبل سریهای مذکور شناسایی گردید .برای ت یین 𝐻 𝑉𝐶,نیز
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ترکیب موارد فو در اجرای مدل به کار گرفته شد .الزم به ذکر است
𝐵𝑉 نیز همان خروجیهای مدل در شرایط پایه (ملدل واسلنجی شلده
اولیه) می باشد .بنابراین برای ترکیک اثر عوامل اقلیمی بر تغییلر یلک
مولره هیدرولوژیکی تنها الزم است مقلدار مولرله مربلوط از نتلایج 4
سناریوی فو استخرا) و مورد ارزیابی قلرار گیرنلد .بلر ایلن اسلاس،
پاسد هیدرولوژیکی حوضه و دریاچله بله تغییلرات شلرایط اقلیملی و
انسانی با استراده از مدل  ،SWAT-LUبه صورت زیر ملورد ارزیلابی
قرار گرفت:
سناریوی  )1اجرای ملدل در شلرایط تغییلرات کلاربری اراضلی و
اقلیمی (اجرای پایه مدل)؛
سناریوی  )2برآورد اثر منررد عامل اقلیمی بر مبنای اجرای مدل با
سریهای زمانی روندزدایی شده دما و بارش و کاربری اراضلی متغیلر
(شرایط پایه کاربری اراضی)؛
سناریوی  )3برآورد نق منررد عامل انسانی بر مبنای اجرای مدل
در شرایط ثابت بودن کاربری اراضی در وض یت سال ( 1366از ابتدای
اجرای مدل) و استراده از سریهای زملانی مشلاهداتی بلارش و دملا
(شرایط پایه اقلیمی؛ توضیح اینکه ،سناریو شامل برداشت آب از منابع
سطحی و زیرزمینی بوده برای مصلارف آبیلاری متناسلب بلا وسل ت
اراضی فاریاب میباشد ،اثر تغییر کاربری اراضی در آنهلا بله صلورت
مستقیم (تغییر حجم برداشت آب به منظور آبیلاری اراضلی بله دلیلل
تغییر سطح آنها) و غیرمستقیم (شامل تغییر شرایط آبدهی و تبخیر و
ت ر اراضی به دلیل تغییر وض یت کاربری آنها) بر تغییر مولرههلای
هیدرولوژیکی حوضه و دریاچه در آن قابل مشاهده است .همچنلین در
این سناریو ،سدهایی که در خالل دوره شبیهسلازی بله بهلرهبلرداری
رسیدهاند نیز در نظر گرفته نشدهاند)؛
سناریوی  )4برآورد نق توام عوامل انسانی و اقلیمی بلر مبنلای

اجرای مدل در شرایط ثابت بودن کلاربری اراضلی در وضل یت سلال
( 1366از ابتدای اجرای مدل) و استراده از سریهای زمانی روندزدایی
شده بارش و دما.
با شرحی که در باال ذکر گردید ،اثر ترکیک اثر عواملل اقلیملی و
انسانی بر تغییر طیف متنوعی از مولرلههلای هیلدرولوژیکی حوضله و
دریاچه انجام شد که برای جلوگیری از طوالنی شدن مقالله ،در ادامله
نتایج مربوط به مهمترین مولرههلا ،شلامل تبخیلر و ت لر واق لی در
سطح حوضه ،جریان ورودی به دریاچه و حجم آب آن ارایه گردید.
تبخیر و تعرق حوضه

حجللم تبخیللر و ت للر سللاالنه حوضلله دریاچلله ارومیلله بللرای
سناریوهای مورد نظر در جدول  3آورده شلده اسلت .متوسلط سلاالنه
تبخیر و ت ر حوضه در کل دوره زمانی بررسی ( )1367-1388برابلر
با  15/17میلیارد مترمک ب بوده (سلناریوی  )1کله در صلورت حلذف
تغییرات کاربری اراضی و استراده از دادههای اقلیمی رونلدزدایی شلده
(سناریوی  )4به  15/02میلیارد مترمک ب کلاه ملییابلد .بنلابراین
می توان گرت که تغییر شرایط اقلیملی و انسلانی در مجملوع موجلب
افزای متوسط ساالنه تبخیر و ت ر حوضه طی این دوره بله میلزان
 0/15میلیارد مترمک ب شده اسلت .از سلوی دیگلر ،متوسلط سلاالنه
تبخیر و ت ر حوضله در شلرایط حلذف تغییلرات اقلیملی و انسلانی
(سللناریوهای  2و  )3بلله ترتیللب برابللر بللا  15/45و  14/78میلیللارد
مترمک ب می باشد .بدین ترتیب عوامل اقلیمی طی دوره زمانی 1367
تا  1388به طور متوسط منجر بله کلاه  0/28میلیلارد مترمک بلی
تبخیر و ت ر و تغییرات انسانی در همین دوره منجر به افزای 0/39
میلیارد مترمک ب آن گردیده است.

شکل  -7حجم ساالنه کل تبخیر و تعرق حوضه دریاچه ارومیه در سناریوهای مختلف مدل SWAT-LU
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جدول  -3نتایج تفکیک اثر عوامل اقلیمی و انسانی در تغییر تبخیر و تعرق در سطح حوضه دریاچه ارومیه
در کل دوره زمانی مورد بررسی ( )1367-1388و نیمه دوم این دوره ()1378-1388
شماره سناریو
1
2
3
4
-

شرایط شبیهسازی
شرح سناریو

1367-1388

کاربری

دادههای

تبخیر و تعرق حوضه

اراضی

اقلیمی

()Bcm

مشاهداتی

پایه ( 𝐵𝑇𝐸)
حذف عامل اقلیمی
روندزدایی
متغیر
( 𝐶𝑇𝐸)
حذف عامل انسانی
ثابت  1366مشاهداتی
( 𝐻𝑇𝐸)
ثابت  1366روندزدایی
حذف هر دو (𝑇𝐸)
اثر اندرکن عوامل اقلیمی و انسانی ( 𝐻)𝐸𝑇𝐶,
متغیر

1378-1388

تغییر (∆) نسبت به
شرایط پایه
()Bcm

تبخیر و تعرق حوضه
()Bcm

تغییر (∆) نسبت به
شرایط پایه
()Bcm

15/17

---

15/05

---

15/45

-0/28

15/62

-0/57

14/78

0/39

14/46

0/59

15/02
---

0/15
0/04

14/94
---

0/11
0/09

بنابراین علی رغم کاه متوسط تبخیر و ت ر تحت تثثیر عوامل
اقلیمی (برآیند کاه بارش و افلزای دملا) ،ف الیلتهلای انسلانی و
توس ه اراضی زیر کشت موجب گردیلده تلا نله تنهلا کلاه ملذکور
جبران گردد ،بلکه مقداری افزای نیز در تبخیلر و ت لر حوضله بله
وجود آید .اثر متقابل تغییر شرایط اقلیمی و انسانی بر تغییرات تبخیر و
ت ر حوضه نیز موجلب افلزای  0/04میلیلارد مترمک بلی آن بلوده
است .برای دوره زمانی  1378تا  1388نیز تغییرات اقلیملی و انسلانی
مجموعا منجر به افزای تبخیر و ت ر حوضه به میزان  0/09میلیارد
مترمک ب شده اند .در این بین ،تغییرات اقلیمی موجلب کلاه 0/57
میلیارد مترمک ب تبخیر و ت ر و عوامل انسانی موجب افزای 0/59
میلیارد مترمک بی آن بودهاند.
جریانهای ورودی به دریاچه

شکل شماره  8میزان کل جریان ساالنه ورودی به دریاچه ارومیه
در سناریوهای موردنظر را نشان میدهد .بر این اساس ،متوسط ساالنه
حجم جریان ورودی به دریاچه در اجرای پایه مدل (سلناریوی شلماره
 )1برای کل دوره زمانی بررسی ( )1367-1388برابر با  4/01میلیلارد
مترمک ب بوده که نتیجه شبیه سازی مدل در حالت عدم بروز تغییرات
در شرایط اقلیمی و کاربری اراضی (سناریوس شلماره  )4مقلدار 5/37
میلیارد مترمک ب را نشان میدهد .بنابراین می توان گرت که متوسلط
اثر تغییر شرایط محیطی بر جریان ورودی به دریاچه طی این دوره در
حدود  -1/36میلیارد مترمک ب بوده اسلت .از سلوی دیگلر ،متوسلط
حجم ساالنه جریان ورودی به دریاچه در شرایط حذف منررد تغییرات
عوامل اقلیمی و انسانی (سناریوهای  2و  )3به ترتیب برابر بلا  4/60و
 4/68میلیارد مترمک ب می باشد .بدین ترتیب اثر منررد عوامل اقلیمی
و انسانی بر کاه جریان ورودی به دریاچه در این دوره زملانی بله-
ترتیب برابر با  43/4( -0/59درصد) و  49/3( -0/67درصلد) میلیلارد
مترمک ب بود و  0/1میلیارد مترمک ب ( 7/3درصد) از این کاه نیلز

به اثر ترکیبی دو عامل مربوط میباشد .چنانچه این تحلیل برای نیمه
دوم دوره مورد بررسی صورت گیرد ،سهم عوامل اقلیملی و انسلانی و
ترکیب آنها در کاه جریانهای وردی دریاچه بلهترتیلب برابلر بلا
 0/99 ،1/19و  0/19میلیارد مترمک لب (بله ترتیلب  41/8 ،50/2و 8
درصد تغییرات) به دست میآید که نشان دهنلده افلزای اثلر نقل
عامل اقلیمی در این دوره میباشد .خالصله نتلایج تحلیللهلای ایلن
بخ در جدول  4آمده است.
حجم آب دریاچه

این قسمت بطور مستقیمتری به پاسدگلویی در خصلوص سلوال
اصلی تحقیق حاضر میپردازد که همان ت یین سهم عوامل اقلیملی و
انسانی بر تغییر سیمای دریاچه ارومیه بود .حجلم آب دریاچله ارومیله
برای سناریوهای مورد نظلر در شلکل  9آملده و خالصله محاسلبات
مربوط به این بخ در جدول  5ارایه شده است .با توجه بله ایلنکله
حجم آب دریاچه در شروع سال  1367حدود  19/2میلیارد مترمک لب
بوده است ،نتایج نشان میدهد در صورت حلذف رونلدهای اقلیملی و
تغییرات کاربری اراضی و حذف هر دو در شبیهسازی مدل ،تغییر حجم
آب دریاچه در پایان دوره بررسی (انتهای  )1388نسبت بله شلروع آن
به ترتیب برابر با  -8/05 ،-4/73و  5/17میلیارد مترمک ب خواهد بود.
از مقایسه ایلن مقلادیر بلا تغییلر حجلم آب دریاچله در انتهلای دوره
شبیه سازی نسبت بله شلروع دوره در شلرایط پایله ( -14/12میلیلارد
مترمک ب) نتیجهگیری ملیشلود کله اثلر رونلدهای اقلیملی و تغییلر
کاربری اراضی بر کاه حجم آب دریاچه بله ترتیلب برابلر بلا 9/39
( 48/7درصد) و  31/5( 6/07درصد) میلیلارد مترمک لب بلوده اسلت.
برای نیمه دوم دوره زمانی مورد بررسی ( )1388-1378نیز بر اسلاس
تحلیل مشابه ،اثر تغییرات اقلیمی و انسانی بر کاه حجم آب دریاچه
بهترتیب برابر با  57/8( 9/38درصلد) و  18/6( 3/02درصلد) میلیلارد
مترمک ب میباشد.
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شکل  -8حجم ساالنه جریان ورودی به دریاچه

ارومیه در سناریوهای مختلف مدل SWAT-LU

جدول  -4نتایج تفکیک اثر عوامل اقلیمی و انسانی در تغییر جریان ورودی دریاچه ارومیه
در کل دوره زمانی مورد بررسی ( )1367-1388و نیمه دوم این دوره ()1378-1388
شماره سناریو
1
2
3
4
-

شرایط شبیهسازی
شرح سناریو

1367-1388

کاربری

دادههای

حجم جریان ورودی

اراضی

اقلیمی

دریاچه ()Bcm

پایه ( 𝐵𝑄)
حذف عامل
روندزدایی
متغیر
اقلیمی ( 𝐶𝑄)
حذف عامل
مشاهداتی
ثابت 1987
انسانی ( 𝐻𝑄)
روندزدایی
حذف هر دو (𝑄) ثابت 1987
اثر اندرکن عوامل اقلیمی و انسانی ( 𝐻)𝑄𝐶,
متغیر

مشاهداتی

1378-1388

تغییر (∆) نسبت به
شرایط پایه

حجم جریان ورودی
دریاچه ()Bcm

تغییر (∆) نسبت به
شرایط پایه

()Bcm
---

2/11

4/60

-0/59

3/30

-1/19

4/68

-0/67

3/10

-0/99

5/37
---

-1/36
-0/10

4/48
---

-2/37
-0/19

4/01

نتایج فو نشان میدهد ،اثر ترکیبی عوامل اقلیملی و انسلانی در
تغییرات حجلم آب دریاچله ارومیله بله مراتلب نقل بلزر تلری از
مولره های جزیی بیالن آب دریاچه (جریلان ورودی ،تبخیلر و بلارش)
ایرا می نماید .بله نحلوی کله موجلب کلاه  3/83و  3/82میلیلارد
مترمک ب (م ادل  19/8و  23/6درصد تغییرات) این مولره بله ترتیلب
در کل دوره مورد بررسی و نیمه دوم آن گردیده است .دلیل این املر،
ماهیت تجم ی مولره حجم آب دریاچه و وجود حافظه زمانی بلندمدت
در آن می باشد .به عنوان مثال ،چنانچله اثلر ترکیبلی حجلم جریلان
ورودی به دریاچه موجب کاه جزیلی آن گلردد ،اثلر ایلن کلاه
جزیی به دلیل تجمیع در مولره حجم آب مخزن در طول زمان ،منجر
به تشدید اثر آن میگردد .با توجه بله اثلر ترکیبلی عواملل اقلیملی و
انسانی بر تغییرات اجزا بیالن آبلی دریاچله (شلامل تبخیلر ،بلارش و
جریان ورودی آن) ،به دلیل منری بودن مجموع این مولرهها و ظهلور
تلریقی اثر آنها در حجم دریاچه ،اثر ترکیبی عوامل انسانی و اقلیملی

()Bcm
---

قابل توجه حجلم

بر تغییر حجم آب دریاچه زیاد بوده و موجب کاه
آب دریاچه گردیده است.
نکته قابل توجه که از مقایسه جدول  6و  7بدست میآید ،ترلاوت
نق عوامل اقلیمی و انسانی در کاه ورودیها و حجلم موجلود در
دریاچه است .به عنوان مثال برای دوره اول این دو عاملل بله ترتیلب
 43/4و  49/3درصد برای تغییرات در ورودیها هستند (نق ملوثرتر
عامل انسانی) .ولی برای حجم دریاچله ،عاملل اقلیملی و انسلانی بله
ترتیب  48/7و  31/5درصد میگردند .همین روند برای دوره دوم نیلز
با شدت بی تری قابل مالحظه است .دلیل این امر ،وابستگی بی تر
تغییرات حجم آب دریاچله بله شلرایط هیلدرولوژیکی در زملانهلای
نزدیکتر به پایان دوره تحلیل میباشد .به همین دلیلل ،اثلر تغییلرات
اقلیمی که در نیمه دوم دوره تحلیل نمود پیدا کرده با شدت بی تری
بر حجم نهایی آب دریاچه و تغییرات آن نسبت به زمان شروع بررسی
اثرگذار بوده است.

توسعه مدل  SWAT-LUبراي بررسي و شبيهسازي علل افت تراز دریاچه اروميه...
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شکل  -9حجم ساالنه حجم آب دریاچه ارومیه در پایان هر سال در شبیهسازیهای مدل SWAT-LU

بر اساس شرایط مختلف کاربری اراضی و دادههای اقلیمی مشاهداتی و روندزدایی شده
جدول  -5نتایج تفکیک اثر عوامل اقلیمی و انسانی در تغییر حجم آب دریاچه ارومیه
در کل دوره زمانی مورد بررسی ( )1367-1388و نیمه دوم این دوره ()1378-1388
شماره سناریو
1
2
3
4
-

شرایط شبیهسازی
شرح سناریو

1367-1388

کاربری

دادههای

تغییر حجم دریاچه

اراضی

اقلیمی

نسبت به شروع ()Bcm

پایه ( 𝐵𝑉)
حذف عامل
روندزدایی
متغیر
اقلیمی ( 𝐶𝑉)
حذف عامل
ثابت  1987مشاهداتی
انسانی ( 𝐻𝑉)
حذف هر دو
ثابت  1987روندزدایی
(𝑉)
اثر اندرکن عوامل اقلیمی و انسانی ( 𝐻)𝑉𝐶,
متغیر

مشاهداتی

1378-1388

تغییر (∆) نسبت
به شرایط پایه

تغییر حجم دریاچه
نسبت به شروع ()Bcm

تغییر (∆) نسبت
به شرایط پایه

()Bcm
---

-21/79

-4/73

-9/39

-12/41

-9/39

-8/05

-6/07

-18/77

-3/02

5/17

-19/29

-5/56

-16/23

---

-3/83

---

-3/82

-14/12

تحلیل حساسیت هیدرولوژیکی

در این بخ  ،حساسیت مولرههای هیدرولوژیکی مختلف حوضله
نسبت به تغییرات دما و بارش بر مبنای مدلسلازی هیلدرولوژیکی بلا
استراده از رابطه  15محاسبه گردید .ایلن رویکلرد در تحقیلق وانلو و
لتنمیر نیلز ملورد توجله اسلت (.)Vano and Lettenmaier., 2014
حساسیت یک مولره هیلدرولوژیکی نسلبت بله تغییلرات بلارش ( 𝑉𝜀)
نشان دهنده درصد تغییر به ازای یک درصد تغییلر در بلارش متوسلط
ساالنه بلندمدت حوضه می باشد به هملین ترتیلب ،حساسلیت مولرله
هیدرولوژیکی موردنظر به تغییلرات دملا ( 𝑉𝑆) مبلین درصلد تغییلر در
متوسط ساالنه بلندمدت مولره موردنظر به ازای یلک درجله تغییلر در
متوسط بلندمدت دمای ساالنه حوضه است .به منظلور محاسلبه 𝜀6 ،

()Bcm
---

اجرای مختلف مدل  SWAT-LUبلا تغییلر  -20 ،-10 ،1 ،10 ،20و
 -30درصد در سلری زملانی بلارش مشلاهداتی انجلام شلد و مقلدار
متغیرهای هیدرولوژیکی خروجی آنها استخرا) گردید .در نهایلت بلر
اساس این مقادیر 𝜀 ،محاسبه گردید .به همین ترتیب  6اجلرای ملدل
بللرای  3 ،2 ،1 ،0/1 ،-1و  4درجلله تغییللر در سللری زمللانی دمللای
مشاهداتی حوضه صورت گرفت و بر اساس خروجیهای بدست آمده،
مقدار  Sبرای مولرههای موردنظر ت یین شد .مجددا مانند بخ قبلل،
این مقادیر برای مولرههای مختللف هیلدرولوژیکی در سلطح حوضله
آبریز دریاچه ارومیه استخرا) گردید که در ادامه مهمترین آنها ارایله
میگردد.
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تبخیر و تعرق حوضه

تبخیر  -ت ر واق ی در سطح حوضه برای شرایط تغییرات دملا و
بارش از سناریوهای اجرا شده در بخ قبلی استخرا) و تابع تغییرات
εو  Sدر برابر تغییرات دما و بارش برای آن تهیه گردید (شلکل .)10
این نتایج نشان میدهد به ازای  10درصد کلاه متوسلط بلندملدت
بارش در سطح حوضه ،مقدار تبخیر  -ت ر حوضه حدود  4/8درصلد
کاه می یابد .به ازای یک درجه افزای دمای متوسط حوضله نیلز
مقدار تبخیر  -ت ر واق ی آن در حدود  2درصد افزای مییابد .نکته

قابل توجه در این خصوص ،کاه حساسیت مولرله تبخیلر  -ت لر
حوضه نسبت به افلزای در مقلدار متوسلط بلندملدت دملا و بلارش
می باشد .به عبارت دیگر ،با کاه بی تر بلارش در سلطح حوضله،
نرخ تغییرات تبخیر و ت ر افزای مییابد ،حلال آنکله در وضل یت
افزای دمای حوضله ،نلرخ تغییلرات تبخیلر و ت لر کلاه نشلان
می دهد .بنابراین می توان گرت مولرله تبخیلر و ت لر حوضله آبریلز
دریاچه ارومیه ،حساسیت بی تری نسلبت بله کلاه بلارش نشلان
میدهد و مقدار کاه آن در این شرایط تصاعدی میباشد.

شکل  -10حساسیت تبخیر  -تعرق حوضه آبریز دریاچه ارومیه نسبت به تغییرات بارش (راست) و تغییرات دما (چپ)

آبدهی حوضه

مقللادیر 𝑄𝜀 و  SQبللرای مولرلله آبللدهی خللالص حوضلله بلله ازای
تغییرات بارش و دما در شکل  11نشان داده شده است .بر اساس این
نتایج می توان گرت چنانچه به عنلوان مثلال ،مقلدار بلارش متوسلط
ساالنه در حوضه آبریز دریاچه ارومیه  20درصلد کلاه یابلد ،مقلدار
رواناب تولیدی در سطح حوضه در حدود  42/9درصد کاه مییابلد.

به همین ترتیب چنانچه دمای متوسط ساالنه یک درجه افزای یابد،
کاه تولید رواناب حوضه در اثر آن در حدود  5/1درصد خواهد بلود.
این نتایج نشان میدهد یک کاه نه چندان قابللتوجله در شلرایط
بارش حوضه میتواند اثرات بسیار قابل مالحظهای بر آبدهی حوضه و
در نتیجه میزان جریان ورودی به دریاچه ارومیه داشته باشد.

شکل  -11حساسیت آبدهی حوضه آبریز دریاچه ارومیه نسبت به تغییرات بارش (راست) و تغییرات دما (چپ)

توسعه مدل  SWAT-LUبراي بررسي و شبيهسازي علل افت تراز دریاچه اروميه...

از طرف دیگر ،مقدار حساسیت آبدهی نسبت بله تغییلرات دملا و
بارش ثابت نیست .با کاه بی تر بارش نسبت به شرایط بلندمدت،
نرخ تغییرات آبدهی نسبت به آن اندکی کلاه ملییابلد کله هملین
شرایط برای نرخ افزای دمای متوسط ساالنه نیز مشاهده ملیشلود.
نتیجه مشابهی در بررسی انجام شده توسط وانو و لتنمیر برای حوضله
رودخانه کللرادو ،گلزارش شلده اسلت ( Vano and Lettenmaier.,
.)2014

نتیجهگیری
تحقیق حاضر با هدف ترکیک سهم عوامل اقلیملی و انسلانی بلر
تغییرات مولرههای اصلی بیالن آب دریاچه ارومیه و حوضله آبریلز آن
انجام شد .بدین منظور از نتایج سناریوسازی حذف تغییرات هر یک از
این عوامل در ورودی های مدل  SWAT-LUاستراده گردیلد کله در
مقایسه با شرایط پایه مدلسازی ،سهم هر یلک را تبیلین ملینمایلد.
برای شناسایی تغییرات اقلیمی از آزمونهای آماری مختلف بلا هلدف
ت یین وجود روند (آزمونهای من -کندال و اسایرمن) ،شناسایی زمان
تغییر (آزمون پتی) و کمیسازی مقدار روند (روش شیب سن) اسلتراده
شد و مقادیر بارش و دما در سطح ایستگاههای حوضه ارزیابی گردیلد.
هر چند به دلیل اثرگذاری وقایع حدی (خشکسالیها و ترسلالیهلای
شدید) بر قضاوت آزمون ها ت یین زمان تغییر ،در نهایت ارزیابی زملان
بروز تغییرات اقلیمی در حوضه بر اساس دو روش مختلف ،شامل حرظ
ارتباط تاریخی تراز آب دریاچههای ارومیله  -وان و تحلیلل پایلداری
دریاچه ارومیه استراده شد .در نهایت سال  1380به عنوان زمان شروع
تغییرات اقلیملی در حوضله آبریلز دریاچله ارومیله ت یلین گردیلد و
سریهای زمانی مولرههای اقلیمی بر اساس این زمان روندزدایی و در
مدل بکار گرفته شلد .در خصلوص دخاللتهلای انسلانی نیلز حلذف
تغییرات از طریق شرایط پی فرد توس ه مدل  SWAT-LUکه در
آن روند تغییرات کاربری اراضی و شروع بهرهبرداری از برخی سدهای
حوضه در طول دوره شبیهسازی از ابتدا در نظر گرفته شده بود ،انجلام
شللد .در نهایللت نیللز تحلیللل حساسللیت هیللدرولوژیکی مولرللههللای
هیدرولوژیکی اصلی حوضه آبریز دریاچه ارومیه ،شامل بارش ،تبخیر و
ت ر با هدف ارزیابی اثر روندهای اقلیمی بر این مولرهها انجلام شلد.
بطور خالصه نتایج زیر از تحقیق حاضر قابل ارایه میباشد.
 روند افزایشی دما در کلیه ایستگاههای مورد بررسی دیلده شلدکه قریب به اترا آنها از نظر آماری م نیدار بود .در خصوص بارش
تقریبا نیمی از ایسلتگاههلای حوضله رونلد کاهشلی م نلیدار نشلان
میدهد ،هر چند در سایر ایستگاهها نیلز عملدتاً رونلد کاهشلی دیلده
می شود .تحلیل آماری زمان بروز تغییر در دمای حوضه آبریز نشان داد
که تغییرات تمام ایستگاهها در نیمه دوم دهه  1370اترا افتاده است.
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در حالی که در خصوص بارش طیف زملانی شناسلایی شلده تغییلرات
کمی وسیعتر بود ،اما عمدتاً در همین دوره بوده است.
 تحلیل زمان مناسب برای در نظر گرفتن شروع تغییرات اقلیمیدر سطح حوضه آبریز دریاچه ارومیه بله دو روش انجلام شلد و نتلایج
حاصل نشان داد که روند واق ی تغییرات اقلیمی این حوضه در حلوالی
سال  1380اترا افتاده است .ایلن نتیجله نشلان داد کله روشهلای
آماری که تنها بصورت ریاضی به تحلیل رونلد تغییلرات ملیپردازنلد،
میتوانند بطور جدی تحت تثثیر عوامل اقلیمی حدی قرار گیرند که در
این مطال ه شامل خشکسالی شدید منطقه بین سلالهلای  1377تلا
 1380بود .بنابراین بهتر است چنین روشهایی به تنهایی برای چنلین
تحلیلهایی مورد استراده قرار نگرفته و تحلیلهای تکمیلی در هنگلام
کاربرد آنها لحاد گردد.
 نتایج نشان داد که در کاه جریان ورودی به دریاچه ،هلر دوعامل اقلیمی و انسانی نق قابل توجهی داشتهاند .چنانچه کل دوره
 22ساله این تحقیق ( )1367-1388شبیهسازی مدنظر قرار گیرد ،اثلر
عامل انسانی کمی بی تر است ،و نسلبت  43بله  49درصلد را دارد.
البته در سالهای اخیر و بهخصوص ب د از سال  ،1379نقل عواملل
اقلیمی موثرتر بوده ،به نحویکه نتایج نشان داد سهم عوامل اقلیمی و
انسانی در کاه ورودیهای دریاچه طی دوره  1378اللی  1388بله
ترتیب در حدود  50و  42درصد بوده است .دلیل اینکه جمع اثر منررد
عوامل برابر با  100درصد نیست ،به نحوه اندرکن بین عوامل مذکور
مرتبط میباشد.
 تحلیل حساسیت حوضله آبریلز دریاچله ارومیله نشلان داد کلهکاه نسبی جزیی در مقدار بارش بلندمدت حوضه منجر به کلاه
نسبی بسیار بی تری در آبدهی حوضه میگردد که اثر آن به مراتلب
بسیار بی تر از تغییرات دما خواهد بود .به عنلوان مثلال ،کلاه 10
درصدی بارش منجر به حدود  23درصد کاه آبدهی حوضه گردید،
در حالیکه تبخیر و ت لر حوضله در ایلن شلرایط تنهلا  4/8درصلد
کاه مییابد.
 آنچه در این نتایج اهمیت دارد ،ارقام مطلق حاصله نیست .زیراکه در هر صورت عدم قط یتهلایی بلر شلبیهسلازی چنلین سیسلتم
پیچیدهای حاکم میباشد .بلکه نتیجه اصلی ،نشان دادن نق ملوثر و
نزدیک هر دو عامل اقلیمی و انسانی در بروز شرایط ف للی اسلت کله
باید در برنامه های احیای دریاچه ملدنظر باشلند .بله عبلارتی بلا ایلن
شرایط اقلیمی ،نباید انتظار تکرار شرایط آبلدهی قبللی حوضله و ورود
آب به دریاچه همچون سالهای گذشته را داشت و در چنین شرایطی،
بایستی نگرش جدید در خصوص دریاچه ارومیه و خدمات اکوللوژیکی
آن در آینده حاکم گردد.
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Abstract:
Recognition of the reasons for the rapid drying of Urmia Lake in the last decade and the quantitative effect of
various factors on this process are the first steps in developing appropriate measures to improve its conditions,
which have been less well-documented. Therefore, the present study aimed to evaluate the quantitative effect of
factors affecting the change of the lake water balance in two broad categories, including climate variability and
human interference. For this purpose, the single and simultaneous elimination of changes in these components
was analyzed using SWAT-LU model and the effect of every factor was determined by comparing the results
with the actual condition. In summary, the results of these analyzes showed that during the 22-year period
ending in 2009, the cumulative effect of climatic and human-induced changes in reducing the inflow into Urmia
Lake was almost equal, but due to the intensification of climate variability in the second half of this period, the
effect of climatic factors was dominant in the rapid negative trend of lake water level. Also, hydrologic
sensitivity analysis of Urmia Lake watershed showed that a partial reduction in the amount of long-term rainfall
would lead to a much higher decline in basin drainage, which would be far more effective than temperature
changes. Therefore, the occurrence of weak climatic trends can lead to significant hydrological trends, which can
explain the reasons for the hydrological droughts of recent decades in large parts of the country.
Keywords: Hydrologic simulation, SWAT model, Urmia Lake, Water balance
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