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  دهيچک
  
 نيبنابرا ؛همراه استران يدر شمال غرب ا ستمياکوسساختار ر ييبا تغ يا منطقه مشکلک ي ه ياروم ةاچيسطح در راتييتغ

 .ثراستؤم مشکلن يت ايريدر مد نفوذ و برگاب ،ر و تعرقيتبخ رواناب، نه بارش،يدر زم هياچه اروميدر ةحوض يالن آبيبل يتحل
، سطح ري، تبخبارش خاک، دما، ،يتوپوگراف يها داده) با ۱۳۷۱( يترسال ) و۱۳۹۶( سالي خشک تيوضعدر رها يمتغ يسازهيشب
انجام  WetSpass – Mو مدل  يا ر ماهوارهيتصاو يبندطبقهن آمار، يزم يها روشبا لندست  يا ماهواره كه ريتصاوو  يستابيا

رواناب،  درصد ۷ /۲۰ر و تعرق، يتبخ درصد ۴۲/۵۸ ،از مجموع بارش ساالنه )۱۳۷۱مرطوب ( يها ها نشان داد در سال افتهي. دش
و  ۷۷/۳۹، ۵۵/۱، ۴۹/۵۵به  ترتيب بهن ارقام يا ،)۱۳۹۶ها ( سالي خشکشود. در  يم درصد برگاب ۲/۳و نفوذ  درصد ۱۸/۳۱
 يالن آبيب بخش در برآوردتيت خوب تا رضايفيک ينشان داد که مدل دارا يج آزمون اعتبارسنجينتا افتند.ير ييدرصد تغ ۱۹/۳

)۶۰/۰RSR=) ۶۳/۰) و=NSEاز  يناشکاهش رواناب  است. سالي خشکنسبت به  يترسال يها بهتر در دوره يها برآورد ) و
 دليل بهكه نشان داد  ،راتييتغ ييع فضايوزت ،. عالوه بر آنبود يا ن حوضهيو انتقال آب ب ياراض يرات کاربرييتغ ، سالي خشک

  .تر بوددين کاهش شديا ،حوضه يشرق يها آب بر در بخش يها پروژه يشتر و اجرايب يرات کاربرييتغ
  

  .WetSpass-Mمدل سنجش از دور، ه، ياچه اروميحوضه درآب،  يترازمند :يديکل يهاواژه
  

هاي  دورهسازي رواناب، تبخير، برگاب و تغذية آب زيرزميني درياچة اروميه در شبيه .١٣٩٩ر.  نژاد ذاکريس. و  موحديد.  رحيميف.  بشيريانارجاع: 
  .٩٥-٨٥: ٣٨ مرطوب و خشک. مجله پژوهش آب ايران.
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  مقدمه
ران و از يا يداخل ةاچين دريتره بزرگياروم ةاچيدر
ک ي عنوان به اچهيدر نيشور جهان است. ا يها اچهيدر

در  يران نقش مهميثر در شمال غرب استم مؤياکوس
ش ي، افزايزندگت يوضع بهبودمنطقه دارد.  يتعادل اکولوژ

 يها از جمله اهداف برنامه ييزاشتغالدرآمد سرانه و ا
، (آب يعيبوده است. منابع طب )۱۳۲۷- ۱۴۰۰( توسعه

ز در يه نياچه اروميدر يآب ةحوض )ياهيخاک و پوشش گ
 ةقرار گرفته است. توسع ين چارچوب مورد بهره برداريا

، احداث سد، يهرش يها گاهسکونت ،يآب يو اراض هاباغ
ها به مناطق  از سرشاخهها و انتقال آب  ش تعداد چاهيافزا
رخداد  همراه) و بناب زي(مانند شهر تبر گريد

 ةتوسع آثار ينمادهااز جمله ش دما يافزا ها و سالي خشک
 بوده است. يعيها و عوامل طب برنامه يو اجتماع ياقتصاد

 ۱۳۷۴ژه از ساليه به وياچه اروميکاهش سطح تراز در
 يتراز اکولوژکاهش سطح  ش نمکزارها،يافزا متر)، ۴۰/۷(

از  هادشت يستابيمتر) و افت سطح ا ۱/۱۲۷۴(کمتر از 
 ذکر شده در باال است يها دهيپد يکيدرولوژيجمله آثار ه

؛ ۱۳۹۳همکاران،  و ي؛ خادم۱۳۹۴و همکاران،  ي(فتح
و  يزاده چوبري؛ عل۱۳۹۶ه، ياچه اروميدر يايستاد اح

الن يب يها نوسانر درست از يارائه تصو). ۲۰۱۶همکاران، 
ثر واقع اچه مؤيدر يابيت و بازيريتواند در مد يحوضه م يآب

رات ييتغنشان داد که عمده  ياسناد يها يبررس د.شو
ش دما و کاهش ير بر نقش افزاشتياچه بيآب در يترازمند
رملو و يآ ؛۱۳۹۰، (مهسافر و همکاران د دارنديتاک ها بارش
ن يا ).۲۰۱۹ ،زاده و فالح محب ؛۱۳۸۴ ،يتراب يخاک

 يکاربررات ييبه تغ ينکه توجه جامعيا دليل به ها پژوهش
ل يتحل يبرامناسب  يمدل ةبه ارائ قادر ،اندکردهحوضه ن

که عالوه  يتفاده از مدللذا اس ؛اند نبودهحوضه  يالن آبيب
م به عوامل ير اقلييو مباحث تغ يمياقل يهاريبر متغ

، ياراض يکاربر ،يدب ريخزمان تأ ه،يپا يمانند دب يگريد
 ،کند توجه يستابيت سطح اراييتغ و يعوامل توپوگراف

مانند  ييها رياز واکنش متغ يتر ر روشنيتواند تصو يم
ه دهد. را ارائ يريرگاب و نفوذ پذب ر و تعرق،يتبخ رواناب،

  د.شخاب تان Wetspass-Mمنظور مدل  نيبد
دهد که مدل  يمختلف نشان م يها پژوهش يها افتهيمرور 

WetSpass-M ييفضا يسازهيشب يبرا يدل مناسبم 
 يها ه آبيو تغذ ير و تعرق واقعي، تبخيرواناب سطح

پلمانس و ز جهان است (يآبر يها حوضه ينيرزميز

، و همکاران پارک ؛۲۰۱۱ ،همکاران و اني ؛۲۰۱۰ ،همکاران
، شرستا و همکاران ؛۲۰۱۵ ،و همکاران وانگ ؛۲۰۱۴
 ؛۱۳۹۶ ،بنس يهاشم ؛۲۰۱۶، و همکاران آرمانوس؛ ۲۰۱۶

 ؛۲۰۱۷ و همکاران، يعبدالله ؛۲۰۱۷ ،و همکاران يملک
 مال ؛۲۰۱۷ ،اهو و همکارانيآلما ؛۲۰۱۸، ژانک و همکاران

 وهانسيگبر ).۲۰۱۹ ،همکاران و سالم ؛۲۰۱۹، و همکاران
  WetSpass-M) با استفاده از مدل۲۰۱۳( همکاران و

را  يوپيتحوضه جبع در ا يو سطح ينيرزميز منابع آب
درصد از  ۷۶دست آمده هج بياساس نتا کردند. بر يابيارز

درصد صرف رواناب  ۱۸ر و تعرق، يصرف تبخ ،بارش حوضه
 ينيرزميز يها ه آبيدرصد صرف تغذ ۶و تنها  يسطح

از مدل  يريگ ) با بهره۲۰۱۵( و همکاران زملتشود.  يم
WetSpass-M يها ه بلندمدت آبين تغذيانگيبه برآورد م 

ن با استفاده از ياختند. همچندر فالندرز پرد ينيرزميز
ل ي، تحلياصل يها ل مؤلفهيه و تحليتجز يها روش
، يت نسبيل اهميه و تحليگانه و تجزچند يون خطيرگرس

کردند.  يابيات حوضه را ارزرييتغ کنندهعوامل کنترل
 يها ه آبيزان تغذيکه م نشان داد انآن يها افتهي
در سال (عمدتاً  متر ميلي ۲۳۵به طور متوسط  ينيرزميز

ر يتحت تأث ترتيب به آنرات ييتغ و در فصل زمستان) است
و  يزارعقرار دارد.  ياهيبارش، بافت خاک و پوشش گ

آب  ياجزاء ترازمند يسازهيشب يرا) ب۲۰۱۶( همکاران
استفاده کردند. بر  WetSpass-Mحوضه مشهد از مدل 

ل يدرصد از بارش حوضه تبد ۱۴ دست آمدههج بياساس نتا
 يها ه آبيدرصد صرف تغذ ۲۹شود.  يم يبه رواناب سطح

د. با شو ير و تعرق ميز صرف تبخيدرصد ن ۵۷و  ينيرزميز
و  يرواناب سطح ،ر و تعرقيتبخ يزان بااليجه به متو
 يةمقدار تغذ کمترين يدارا يباال، مناطق کشاورز يدما

دار و کارآمد منابع يپات يريمد يراب هستند. ينيرزميآب ز
 يرات زمانييتغاز  ه، درک بهترياروم ةاچيدر ةآب در حوض

ر و تعرق يخصوص تبخه ب يآب يداجزاء ترازمن يو مکان
ار يبس ينيرزميآب زه يو تغذ ي، رواناب سطحيواقع

با استفاده از مدل  ن پژوهش بر آن است تايااست.  يضرور
WetSpass-M ن يا يالن آبيبرات ييتغ ييل فضايبه تحل

  .بپردازد) ۱۳۷۱-۱۳۹۶سال ( ۲۵در طول حوضه 
  

  مورد مطالعه ةمنطق
برابر  يمساحت ران،يدر شمال غرب ا هياروم ةاچيدره حوض

متر  ۱۱۷۹ن ارتفاع يترنييپا لومتر مربع دارد.يک ۵۱۸۷۶ با
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متر ( قله  ۳۷۳۲ن آن يه) و باالترياچه اروميه دري(در حاش
 ۸۱/۱۷۳۰متوسط ارتفاع حوضه است.   سبالن) واقع شده

 يآب يها مات حوضهياساس تقس برن حوضه يا استمتر 
ه ياروم ةاچيدر .)۱ شکل( شود يبا کد سه شناخته م رانيا

ا، يفرد آرتم هبيستگاه گونه منحصرملي و ز پارك يك
 يونسكو زيستكره گاه هذخير و کانينگو و پليپناهگاه فالم

 ،يو محبفر  يمانيا ؛۱۳۹۳ و همکاران، ي(گنجعل است
 بلندمدت متوسط. )۱۹۹۹ و همکاران، يقاهر؛ ۲۰۰۷

و  متر ميلي ۳۳۴ه ياچه اروميبارش ساالنه حوضه در
 باشد. يم سلسيوسدرجه  ۸/۱۱ آنساالنه  يمتوسط دما

ماه با  ين و ديتر گرم سلسيوسدرجه  ۲/۲۵رماه با يت
  .هستند سال يها ن ماهيسردتر سلسيوسدرجه  -۶۴/۱

  

  
  هياروم ةاچيدره حوض ييايت جغرافيموقع - ۱ شکل

  
  ها داده

که با کمک  است يليتحل -يفياز نوع توص پژوهشروش 
 يو آبشناخت يمياقل يساز مدل ،يدورسنج يها کيتکن

پژوهش  يمراحل اجرا ۲شکل رد. يگ يمورد کنکاش قرار م
  دهد. يرا نشان م

تعرق، برگاب و  براي برآورد متغيرهاي رواناب، تبخير و
عنوان  به ۱۳۷۱زميني دو سال هاي زير تغذيه آب

ترين سال  بارش عنوان کم  به ۱۳۹۶ترين سال و  مرطوب
هاي مورد  ). داده١انتخاب شدند (شاخص استاندارد بارش

)، شيب نياز شامل بافت خاک، عمق آب زيرزميني (متر
متر)، دما (سلسيوس) و  (درصد)، ارتفاع (متر)، بارش (ميلي

هاي هواشناسي،  متر) از ايستگاه تبخير از تشت (ميلي
 ) و۳سنجي، تبخيرسنجي، هيدرومتري (شکل  باران
ها در ابعاد  هاي آن هاي مشاهداتي دريافت و نقشه چاه

  ترسيم شد. ArcMapمتر در محيط  ۹۰در  ۹۰سلولي 
اي و مطالعات ميداني براي  تصاوير ماهواره همچنين از

اين تصاوير  هاي کاربري اراضي استفاده شد. نقشه ةتهي
هستند که از سايت لندست  ةماهوار مربوط به

                                                             
1- Standardized Precipitation Index 

)https://earthexplorer.usgs.gov/( جدول  دانلود شده) اند
منطقه براي هر سال، هشت يا نه ). براي پوشش کامل ۱

انتخاب شد. براي تفکيک کاربري اراضي بخصوص  تصوير
ها از باندهاي مادون قرمز نزديک،  کشت آبي از ساير کشت

هاي تير و مرداد استفاده و جهت  قرمز و سبز ماه
بندي تصاوير از روش حداکثر شباهت استفاده شد  طبقه

همکاران،  ؛ مهمون و۲۰۱۸(زيشان علي و همکاران، 
؛ احمدپور و ۱۳۹۴؛ سليماني ساردو و همکاران، ۲۰۱۵

). ضريب تصحيح تصاوير ماهواره (کاپا) در ۱۳۹۳همکاران، 
  که از تطبيق مناسبي برخوردار است. ۹۶/۰دو دوره برابر با 

  
  ها روش
يک مدل توزيع فضايي ترازمندي آب  WetSpass-Mمدل 

هاي  بيني فرآيندهاي بيالن آبي در گاماست که براي پيش
شود و محاسبات  زماني ماهانه، فصلي و ساالنه استفاده مي

دهد. بدين صورت که براي  رستري انجام مي صورت بهرا 
ها، اجزاء ترازمندي آب، يعني برگاب،  هر کدام از سلول

هاي زيرزميني  رواناب سطحي، تبخير و تعرق و تغذيه آب
هايي که داراي  همچنين در سلولکند.  را تفکيک مي

https://earthexplorer.usgs.gov
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پوشش ناهمگوني هستند، تمامي اجزاء ذکر شده را در هر 
کدام از سطوح پوشش گياهي، خاک لخت، آب روباز و 

کند.  جداگانه محاسبه مي صورت بهبخش غيرقابل نفوذ 
  )).۳) الی (۱(معادالت () ٢٠١٢(عبداللهي و همکاران، 

)۱ (  ETraster=avETv+aSEs+aoEo+aiEi 

)۲(  Sraster=avSv+asSs+aoSo+aiSi  

)۳(  Rraster=avRv+asRs+aoRo+aiRi  

تبخير و تعرق کل،  ETraster ،Sraster، Rrasterدر معادالت باال 
يک  ةرواناب سطحي و تغذيه آب زيرزميني است. تغذي

سلول رستري با پوشش گياهي، خاک بدون پوشش، 

 ai و av ،as ،aoترتيب با  سطوح آبي و رخنمون سنگي به

شروع براي  ةعنوان نقط شود. بارندگي به محاسبه مي
نياز اين فاکتورها ست (معادالت بيالن آب پيش ةمحاسب

؛ بتالن و ۲۰۱۲) (وانگ و همکاران، ۲)) (جدول ۷) الی (۴(
  ).۲۰۰۷اسمت، 

از ضرايب  WetSpass-Mبراي اعتبارسنجي نتايج مدل 
و انحراف  ساتکليف و نسبت ميانگين مربعات خطا -نش

)) ۹) الی (۸استاندارد استفاده شده است (معادالت (
 ۴هاي هر کدام از ضرايب در جدول  آستانه ).۳(جدول 

  آورده شده است.
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  روش انجام پژوهش يمدل مفهوم - ۲شکل 
  

  
  مورد مطالعه يرسنجيک و تبخينوپتي، سيسنج ، بارانيدرولوژيه يها ستگاهيا ييايت جغرافيموقع - ٣ شکل

  
  ر لندست مورد مطالعهيتصاو يها يژگيو - ١جدول

ب کاپايضر ريتعداد تصاو  ريخ تصاويتار    سال  سنسور/ماهواره شماره باند  )m2ک (يتفک 
۹۶/۰ ۲۶/۵/۱۳۷۱و  ۴و ۲ – ۲۵/۴/۱۳۷۱و  ۱۶ ۹   ۳۰ ۴-۳ -۲  Landsat5/TM  ۱۳۷۱  
۹۶/۰ ۱۳۹۶/ ۵/ ۲۲و ۱۶و  ۸ ۸   ۳۰  ۵-۴ -۳  Landsat8/OLI-TIRS  ۱۳۹۶  

هاي اقلیمیداده شناختیهاي آبداده  ايتصاویر ماهواره   

هااعتبارسنجی خروجی  

 رواناب، تبخیر، برگاب و تغذیه آب زیرزمینی دریاچه ارومیهسازي شبیه
هاي مرطوب و خشکدر دوره  

 

 ایجاد پایگاه داده

 و سنجش از دور  WetSpass-Mمدل 

گیرينتیجه   
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  WetSpass-Mدر مدل  يالن آبيمحاسبه اجزاء ب ياضير معادالت -۲جدول 
  منبع  معادلهاجزاء   ياضيه رمعادل  ريمتغ  معادلهشماره 

 …SRm=CsrCh(Pm-Im)  رواناب  )۴(
Ch=(θs/θsat)b  

SRm متر ميلي(يرواناب سطح ،(Csr 
 يب رطوبتيضر Chب رواناب ،يضر

مقدار رطوبت خاک موجود θsخاک، 
زان يم θsatاخته مورد نظر  يدر 

 bتخلخل خاک بر متر مکعب) و 
 ر شدت بارشيتأث

و  يعبدالله
  )٢٠١٧( همکاران

  آب هيتغذ  )۵(
  Rm=Pm-SRm-ETm  ينيرزميز

Rm ينيرزميه آب زيتغذ ،Pm  ،بارش
SRm و  يرواناب سطحEtm ر و يتبخ

 تعرق

و  يعبدالله
  )٢٠١٢( همکاران

 …ETm=avETv+ asETs+aoETo+aiETi  ر و تعرقيتبخ  )۶(

avETv مناطق  ير و تعرق برايتبخ
ر و تعرق يتبخ asETs، ياهيپوشش گ
ر و تعرق آب يتبخ aoEToر، يخاک با
ر و تعرق سطوح يتبخ aiETiروباز و 

 رقابل نفوذيغ

 و همکاران يزارع
)۲۰۱۶(  

  برگاب  )۷(
Im=PmIR  

IR=1-exp(-IDdp/Pm)  
ID=aLAI(1-      [     (  .      )]    ) 

Im  ،برگابPm و يبارندگIR  نسبت
است  يباران يتعداد روزها dpبرگاب، 

شاخص   LAIآستانه برگاب ،  IDو 
پارامتر  aباشد و  يسطح برگ م

  برگاب

و  يعبدالله
  )٢٠١٧( همکاران

  
 WetSpass-Mعملکرد مدل  يابيارز ياضير معادالت - ۳جدول 

  منبع  معادلهء اجزا  ياضيه رمعادل  معادلهنام   معادلهشماره 

  فيساتکل- ب نشيضر  )۸(
NSE=1-[ ∑ (           )     ∑ ر يمقاد     , ،ير مشاهداتيمقاد       [     (           )

ن يانگيم       برآورد شده توسط مدل، 
  ها تعداد داده n ،يمشاهدات يها داده

لوا و همکاران يس
و  ياسيمور)؛ ۲۰۱۵(

  )۹(  )۲۰۰۷( همکاران
ن يانگيب نسبت ميضر

مربعات خطا و انحراف 
  استاندارد

RSR=             =[ ∑ (           )     ][ ∑ (           )     ] 
  

  WetSpass-Mمعيارهاي ارزيابي عملکرد مدل  - ۴جدول 
  ها بندي کارايي طبقه  بندي حدود آستانه طبقه  نام ضريب

 ساتکليف- ضريب نش

۱≤NSE<۷۵/۰  
۷۵/۰≤NSE <۶۵/۰  
۶۵/۰≤NSE <۵/۰  
۵/۰≤NSE <۴/۰  

۴/۰≤NSE  

  خيلي خوب
  خوب
  بخش رضايت

  قابل قبول
  غيرقابل قبول

 ضريب نسبت ميانگين مربعات خطا و انحراف استاندارد

۵/۰≤ RSR≤ ۰  
۶/۰≤ RSR< ۵/۰  
۷/۰≤ RSR< ۶/۰  

RSR> ۷/۰  

  خيلي خوب
  خوب
 بخش رضايت

  غيرقابل قبول
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  ج و بحثينتا
در  متر ۵۵/۱۲۷۸ه از ياروم ةاچيدر يآبمتوسط ساالنه تراز 

کاهش  ۱۳۹۶در سال متر  ۳۵/۱۲۷۰به  يشمس ۴۰ ةده
تداوم  يشتريبا شتاب ب ۱۳۸۰ن روند از سال يافته است. اي

تر  نييا پايدربه بعد سطح آب  ۱۳۸۰داشته است. از سال 
ت از ين وضعيقرار دارد. ا متر) ۱/۱۲۷۴ک (ياز تراز اکولوژ

 يبحران تيوضعست و يمناسب ن يطيمح ستينظر ز
  ).۴(شکل  دهد ياچه را نشان ميدر

  

  
  کيسه با تراز اکولوژيه در مقاياچه اروميرات ماهانه تراز آب درييروند تغ - ۴ شکل

  
 آب است. يثر در ترازمنداز عوامل مؤ ،ها سالي خشک
ه ياچه ارومير دريم سده اخين يها سالي خشک ييشناسا

نسبت  يشتريوقوع ب يراوانف ها سالي خشکنشان داد که 
 ۵براساس شکل  ).۴(شکل  مرطوب دارند يها به دوره

سال  بارش استاندارد مربوط بهشاخص  زانين ميشتريب

مربوط  ن آنيو کمتر )۹۵/۱( ۱۳۷۲ و سال) ۳/۲( ۱۳۴۷
 سالي خشکاست که  يگفتن .است )- ۶۴/۱( ۱۳۹۶سال  به

ساله اتفاق افتاده  ده سالي خشک ةک دوريدر تداوم  ۱۳۹۶
  است. 

  

  
  هياچه اروميحوضه در يها سالي خشک - ۵شکل 

  
 ه عالوه برياچه اروميدر ةآب حوض يترازمند يبررس يراب

الف)، دما  ۷و  ۶ های شکلبارش ( يمياقل يها داده
 از ،)ج ۷و  ۶ های شکلر (يب) و تبخ ۷و  ۶ های شکل(

 های شکل(ب ي، ش)د ۷و  ۶ های شکل( ارتفاع يمدل رقوم
 ،)و ۷و  ۶ های شکلحوضه ( يشناس خاک )ه ۷و  ۶

 لندست ةر ماهواريمستخرج شده از تصاو ياه نقشه
 های شکل( ينيرزميو سطح تراز آب ز) ز ۷و  ۶ های شکل(
 ۱۳۹۶(سال مرطوب) و سال  ۱۳۷۱ يها در سالح)  ۷و  ۶

 يها يکاربر يج بررسي. نتادش(سال خشک) استفاده 

 از، ۱۳۷۱سال  يزارها نمکزار و شوره نشان داد يضاار
 هفت(حدود  ۱۳۹۶در سال  درصد ۱/۹ به درصد ۷۲/۲

سال  يآب يکشاورز يها يکاربرد. يرس ش)يدرصد افزا
درصد  ۵/۱( درصد ۱/۱۰ به درصد ۶۵/۸از  زين ۱۳۷۱

 ۲به  درصد ۰۹/۱از  ۱۳۷۱سال  يگاه سکونت و )شيافزا
درصد  کي( است افتهيش يافزا ۱۳۹۶درصد در سال 

در  درصد ۲/۷۴از  ريش و بايآ - ميد يکشاورز .ش)يافزا
ک درصد ي( ۱۳۹۶درصد درسال  ۳/۷۳به  ۱۳۷۱سال 

به  ۱۳۷۱درسال  درصد ۲۶/۴از  مراتع يکاربر ،کاهش)
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 ةو پهن) شيدرصد افزا ۴۴/۳( ۱۳۹۶درصد درسال  ۷/۱
درصد  ۹/۳به  ۱۳۷۱در سال  درصد ۸۰/۹اچه از يدر يآب

ن يبنابرا ؛افتيکاهش  درصد کاهش) ۶( ۱۳۹۶درسال 
ثر در تراز ؤم يپارامترها عنوان بهو مراتع  اچهيدر يسطح آب

کاهش  و يکشت آب ياراض شيافزا اند. افتهيکاهش  يآب
شتر آب در يمصرف باز  يز حاکين يميد يسطح اراض

 ۵/۳۷۸بارش حوضه از  يها داده .است يبخش کشاورز

 ؛افتهي) کاهش ۱۳۹۶( متر ميلي ۲۱۰به  )۱۳۷۱( متر ميلي
درجه  ۱۲ حدودبه درجه  ۷ ساالنه از حدود ياما دما

در  يشيز افزاير از تشت نيتبخن يهمچند. يرس وسيسلس
 يها بر اساس چاه داشته است. متر ميلي ۷۱۶حدود 
متر  ۴/۷ه حوض ينيرزمي، متوسط عمق آب زيمشاهدات

  .کاهش داشت

  

 
  ۱۳۷۱سال  يبرا WetSpass-Mمدل  يها يورود - ۶شکل 

  

  
  ۱۳۹۶سال  يبرا WetSpass-Mمدل  يها يورود - ۷کل ش
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  مدل ياعتبارسنج
 RSR  ،NES يهااعتبار مدل از شاخص يبررس يراب

ل يشش فراسنج مؤثر در تحلابتدا  د. درشاستفاده 
 ، برگاب)LP( ، رواناب)α( ريشامل تبخ مدل، تيحساس

)a(ر در روانابي، تأخ )x(هيان پاي، جر )β(  مشارکت در و

 نيا ينه براير بهيمقاد .شد يابي) ارز۵ (جدول )∅(ه يتغذ
مدل  يج اعتبارسنجينتا آمده است. ۵ پژوهش در جدول

مدل  يها يبخش بودن خروج تيخوب و رضا ةدهندنشان
  ).۶ (جدول )NSE=  ۶۳/۰) و (RSR = ۶۰/۰( است

  
  WetSpass-M مدل يها نه شده فراسنجير بهيمقاد - ۵ جدول

  
  متر اروميه بر حسب ميلي ةمقادير مشاهداتي و برآوردي ميانگين ساالنه رواناب حوضه درياچ - ۶جدول 

  مقادير مشاهداتي  مقادير برآوردي  سال
  ۲۴/۴۴ ۱۸/۴۴  (ترسالي)۱۳۷۱

  ۳/۱۷  ۷۴/۵  )سالي خشک(۱۳۹۶

  
  حوضه يتراز آب يهاريبرآورد متغ

 ةيرواناب، تغذ يرستر يها نقشهشامل  ،مدل يخروج
ن يدر ار و تعرق است. ي، برگاب و تبخينيزمريز يها آب

هر کدام از  يمقدار عدد ةدهندنشانکسل يها، هر پ نقشه
شکل در سال است.  متر ميليذکر شده بر اساس  يها مؤلفه

نشان  ۱۳۹۶و  ۱۳۷۱ يها سال يها را برا ين خروجيا ۸
 ۱۳۷۱در سال الف و ب  يها مطابق قسمت دهد. يم

 يحوضه که دارا يغرب يها شدر بخرواناب  بيشترين
 يو تمام افتادهاتفاق  ؛است يزان بارندگين ميباالتر
ه يحوضه تغذ يو غرب يبجنو يها قسمت ينيرزميز يها آب
ر رواناب يمقاد نيشتريب ۱۳۹۶اما در سال  ؛اند داشته يخوب

حوضه محدود شده  يجنوب غرب يها بخش بهه يو تغذ
 يباالترر و تعرق يتبخ، ۱۳۹۶در سال  هياروم ةاچيدر .است

ج).  ۸ شکل(تجربه کرده است  ۱۳۷۱را نسبت به سال 
 يبارندگکاهش  دليل به، يمطالعات ةدر طول دورن يهمچن
(شکل  استکاسته شده  در سراسر حوضه زان برگابياز م
  .د) ۸

دامنه، ميانگين و انحراف معيار رواناب، تغذيه آب 
اروميه در  ةزيرزميني، تبخير و تعرق و برگاب حوضه درياچ

آورده شده است. مطابق اين جدول در سال  ۷جدول 
درصد از بارش حوضه صرف تبخير و تعرق،  ۴۲/۵۸، ۱۳۷۱

درصد صرف  ۱۸/۳۱درصد صرف رواناب سطحي،  ۲۰/۷
درصد صرف برگاب  ۲/۳هاي زيرزميني و  آب ةتغذي
، ۴۹/۵۵ترتيب به  ، اين ارقام به۱۳۹۶شود. در سال  مي
درصد تغيير يافتند. بر اساس  ۱۹/۳و  ۷۷/۳۹، ۵۵/۱

آب  ةبرآوردهاي انجام شده رواناب بيشترين و تغذي
زيرزميني کمترين تغييرات زماني را دارد. تغييرات مکاني 

) ۱۳۷۱- ۹۶آماري ( ةتراز آبي حوضه نيز نشان داد دردور
هاي شرقي درياچه اروميه شامل عجب شير،  قسمت

ء مورد بررسي آذرشهر، مراغه و شيرآمين در تمامي اجزا
داراي بيشترين و مناطق جنوبي و جنوب غربي (سقز، 
بوکان، مهاباد، اشنويه و زيوه) کمترين تغييرات مکاني را 

  ).۷و جدول  ۹اند (شکل داشته
  

  

  آستانه تغييرات  مقدار بهينه  اجزاي بيالن  پارامتر
LP ۴/۰- ۵/۵  ۵/۰  رواناب سطحي  
α  ۳/۰- ۵/۶  ۲  تبخير و تعرق  
A  ۳/۰- ۵/۶  ۵/۴  برگاب  
X  ۰-۱  ۵/۰  رواناب سطحي  
β  ۰-۱  ۵/۰  کنندة تغذيهمشارکت ∅  ۰-۱  /.۷۵  جريان پايه  
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  (ب)  (الف)

  (د)  (ج)

  )د( )، برگابجر و تعرق (ي(ب)، تبخ ينيرزميآب ز ةيرواناب (الف)، تغذه: ياچه اروميدر ةآب حوض يترازمند يسازهيشب نقشه -۸ شکل
  

 )متر ميلي( WetSpass-Mه  مدل ياچه اروميز دريحوضه آبر يالن آبيبشده  يه سازيشب اجزاء  اريو انحراف مع نيانگيمدامنه،  - ۷جدول 

  WetSpass-Mمدل  يها يخروج
۱۳۹۶  ۱۳۷۱  

  دامنه  نيانگيم  اريانحراف مع  دامنه  نيانگيم  اريانحراف مع
  ۷۷/۰ - ۸۷/۴۲۷  ۱۸/۴۴  ۶۷/۶۸  ۰۸/۰ - ۲۱۶/۲۰۷  ۷۳/۵  ۳۰/۸  رواناب

  ۰ - ۵۷/۳۵۵  ۹۵/۱۹۲  ۴۳/۷۸  ۰ - ۰۴/۳۴۹  ۱۴۹  ۶۹  ينيرزميز ةيتغذ
  ۴۲/۳۷ - ۶/۲۴۴۸  ۴۸/۳۶۱  ۵۲/۶۷۱  ۳۴/۹ - ۶۸/۴۱۰۲  ۲۰۸  ۲۵/۷۷۰  ر و تعرقيتبخ

  ۰ -۶۴/۱۴۰  ۰۹/۲۰  ۲۶/۲۳  ۰ -۹۹/۱۱۳  ۹۸/۱۱  ۴۶/۱۳  برگاب
  

  
  )۱۳۷۱- ۱۳۹۶ه (ياروم ةاچيدر حوضه يهامحدوده ينيرزميز يهاه آبيو تغذر و تعرق، برگاب يرات رواناب، تبخييب تغيضر - ۹ شکل

  
  يريگجهينت

و  ييرات آب و هواييتغ ريتحت تأث هياروم ةاچيدر حوضه
جاد بحران ياب که موج قرار گرفته است ياديز يانسان
مورد مطالعه  يزمان ةطول دوراند. در  ه شدهياچه اروميدر

 يکاربراند.  افتهيش ير افزايخاما دما و تب ،ها کاهش بارش
رات ييتغده است. ش ياديرات زييز دستخوش تغين ياراض
ش سطح يو افزا يم و مرتع به مسکونيد ياراض يکاربر

 ۳۰۴۳حدود  رات است.يين تغياز جمله ا يرکشت آبيز
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 ياچه کاسته و به کاربريلومتر مربع از مساحت دريک
 يها متوسط عمق آب .نمکزار و شوره زار افزوده شد

اعتبار  متر کاهش داشته است. ۴/۷ز يحوضه ن ينيرزميز
 يمدل مناسب، WetSpass-Mکه  ها نشان داد افتهي يسنج
اچه يدر حوضه يترازمند يرات اجزايينشان دادن تغ يبرا

مطابق . دادرا ارائه  يج بهتريها نتا يو در ترسال بودهه ياروم
حوضه،  بخش از بارش بيشترينها  سال يدر تمام ج آنينتا

تا  ۱۳۷۱از سال ن يهمچن .ر و تعرق شده استيصرف تبخ
را  راتييب تغيضر نيباالتر رواناب حوضهن يانگيم، ۱۳۹۶
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