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 خالصه

هاي سازي شده است. براي این منظور از دادهشبیه MOHID Waterدر این تحقیق تراز آب دریاچه ارومیه با استفاده از مدل هیدرودینامیک دوبعدي 
و به دلیل کامل بودن و در برگرفتن دوره افت شدید تراز آب دریاچه استفاده شده است. براي واسنجی  2008تا سپتامبر  2000دوره آماري سال 

ها تا محل دریاچه بود که به دلیل برداشت سنجی مدل، دو منطقه بافر زون در نظر گرفته شد، بافر زون اول از محل ایستگاه آبسنجی رودخانهصحت
بدست آمد. بافر  32/0گیري شده وارد دریاچه می شود که این ضریب ها، خصوصاً براي مصارف کشاورزي،  ضریبی از دبی اندازهآب رودخانه

تبخیر از  55/0زون دوم مربوط با تلفات تبخیر از سطح آب شور دریاچه است که میزان تبخیر از این منطقه به علت شور بودن آب دریاچه برابر با 
بدست آمدند که بهترین برازش  0015/0و  025/0سنجی مدل به ترتیب تشت تبخیر بدست آمد. مقادیر ضریب مانینگ و ضریب باد نیز با حساسیت

 ا بین تراز آب محاسباتی و تراز آب مشاهداتی براي دریاچه ارومیه فراهم آوردند. ر
 

 . MOHID Waterدریاچه ارومیه، تراز آب، منطقه بافر زون، مدل هیدرودینامیک دوبعدي کلمات کلیدي: 
 
 

  مقدمه .1
 

هاي گذشته بر اثر شود. طی سالدر جهان شناخته می 1اي اصلی آرتمیاهغربی ایران قرار گرفته است که به عنوان یکی از زیستگاهدریاچه ارومیه در شمال
هاي اند، زمینه تبخیر بیش از پیش آب دریاچه فراهم گردیده و تفاوتهاي احداث سد که بصورت همزمان به وقوع پیوستهیک دوره خشکسالی و طرح

هاي بی نظیر طبیعی و اکولوژیکی، به عنوان پارك . این دریاچه به دلیل برخورداري از ارزش]1[توجهی در سطح آب دریاچه به وجود آمده است قابل
 11,2خشک با دماي متوسط ساالنه معرفی شده است. دریاچه ارومیه در یک ناحیه نیمه ]4[کره یونسکو گاه زیستهو ذخیر ]3[، سایت رامسر ]2[ملی 

هاي رخ این دریاچه به دلیل خشکسالی. ]5[متر در هر سال قرار گرفته است میلی 1200و  341گراد و به ترتیب با متوسط نرخ بارش و تبخیر درجه سانتی
هاي ورودي به دریاچه بسیار مورد توجه قرار گرفته است. به هاي اخیر و کم شدن نزوالت، و همچنین کم شدن جریان آب رودخانهداده در طی سال

هاي اخیر یکی از ي بوده و در دههمحیطی، اقتصادي و گردشگري هم اکنون در حال نابودهاي مختلف زیستطوري که دریاچه ارومیه با کارکرد
 1278کیلومتر مربع و  6100هاي ارائه شده، سطح و تراز آب دریاچه ارومیه به ترتیب از مقادیر کند. طبق گزارشترین شرایط خود را تجربه میبحرانی

رودخانه  14آب مورد نیاز دریاچه از طریق  .]7[متر کاهش پیدا کرده است  1270کیلومتر مربع و زیر  2000، به کمتر از ]6[هاي آزاد متر از سطح آب
   ).1شکل شود (گردد، تامین میراهه و مسیل که به صورت فصلی و یا موردي آب در آنها جاري میدائمی و تعدادي آب
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  هاي ورودي به دریاچه ارومیه . نقشه رودخانه1شکل 

  
متر از سطح باشد، دریاچه به عملکرد عادي  1/1274، مادامی که تراز آبی دریاچه بیش از ]2[ ]8[اخیر  بر اساس مطالعات انجام شده طی دهه

باشد. براي این سازي تراز آب دریاچه ارومیه میشبیهاکولوژیک خود براي حفظ تنوع زیستی و تولید آرتمیا ادامه خواهد داد. هدف از انجام این تحقیق 
استفاده شده است. علت استفاده از یک مدل دقیق هیدرودینامیک دوبعدي توانایی آن در  MOHID Waterمنظور از مدل هیدرودینامیک دوبعدي 

سازي چه ارومیه است. دوره آماري استفاده شده براي شبیهترین راه خروج آب از دریاباشد که مهممحاسبه دقیق پهنه آبی و در نتیجه تلفات تبخیر می
باشد. این دوره به دلیل کامل بودن اطالعات مربوط به بارندگی، تبخیر و تراز سطح آب دریاچه می 2008تا سپتامبر  2000تراز آب دریاچه ارومیه از سال 

  در طی این دوره انتخاب شده است.و همچنین با توجه به تسریع خشکی و افت شدید تراز آب دریاچه ارومیه 
  
  

   مواد و روش .2
  

  معرفی منطقه 2-1
 کردستان و شرقی غربی،آذربایجان هاياستان و بین ایران غربی شمال کوهستانی ناحیه در مربع کیلومتر 52000 وسعت با ارومیه دریاچه آبریز حوضه

. دریاچه ارومیه ]9[است  مشترك شرقی و غربیآذربایجان هاياستان بین و بوده عمرب کیلومتر 5000حدود  در ارومیه دریاچه است. مساحت شده واقع
غربی، هاي آذربایجان، بین استان]8[غربی ایران دقیقه طول شرقی در شمال17درجه و  38قیقه عرض شمالی و د 04درجه و  37در یک حوضه بسته بین 

  شرقی واقع شده است.
  
  توپوگرافی بستر دریاچه 2-2

بستر دریاچه روي مسیر حرکت جریان آب،  باشد. در واقع، توپوگرافیهاي هیدرودینامیک، توپوگرافی دامنه حل میهاي مدلترین وروديیکی از مهم
توسط مؤسسه تحقیقات آب برداشت شده و داراي  1390باشد. توپوگرافی بستر دریاچه ارومیه در سال گذار میهاي جریان اثرپهنه آب و کلیه پارامتر

تواند در بستر دریاچه به ز نمک، تغییرات کوتاه مدتی میباشد. البته ذکر این نکته ضروري است که به دلیل تشکیل بستر دریاچه ارومیه ادقت مطلوبی می
    دهد.بعدي نشان میبعدي و سههاي دوتوپوگرافی بستر دریاچه را در حالت 2شکل هاي انحالل و ترسیب نمک صورت گیرد. دلیل پدیده
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  )1393بعدي دریاچه ارومیه، ینامیک دوسازي هیدرود. توپوگرافی بستر دریاچه ارومیه (گزارش مدل2شکل 

  
  گیرياطالعات مربوط ایستگاه اندازه  2-3

هاي دما هوا، رطوبت نسبی، هاي بارندگی و تبخیر ایستگاه بناب به صورت روزانه، و از دادهسازي هیدرودینامیکی دریاچه ارومیه، از دادهبه منظور مدل
اند که ها از سازمان مدیریت منابع آب وزارت نیرو گرفته شدهاین داده سازي استفاده گردید.ل مدلسرعت و جهت باد به صورت متوسط ماهانه در طو

   دهد.هاي مربوط به بارندگی و تبخیر را نشان میداده  3شکل باشد. هاي مربوطه میگیري و ثبت دادهمتولی اندازه

 
   سازيو تبخیر به صورت روزانه در طول دوره مدلهاي مربوط به بارندگی داده. 3شکل 

  
 هاي ورودي به دریاچه ارومیهرودخانه  2-4
ها به صورت روزانه و با استفاده از سازي لحاظ گردیده است. دبی این رودخانهرودخانه منتهی به دریاچه ارومیه براي مدل 18در این تحقیق تعداد  

هاي آبسنجی و موقعیت مربوط به هر ها، ایستگاهرودخانه 4شکل به صورت ورودي به مدل معرفی گردید. در  ایستگاه آبسنجی مربوط به هر رودخانه،
   شود.رودخانه نشان داده می
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   )1394ارومیه،  دریاچه سطح مدیریت هايگزینه ازریابی و استفاده (مدلسازي مورد آبسنجی هايایستگاه مشخصات و . فهرست4شکل 

  
 هاي مربوط به تراز آب دریاچه ارومیهداده  2-5

سازي جهت هاي مشاهداتی تراز آب دریاچه در طول دوره مدلباشد. دادههاي تراز آب دریاچه مربوط به ایستگاه گلمانخانه میدر این تحقیق تمام داده
  دهد.سازي نشان میاچه ارومیه را به صورت روزانه در طول دوره مدلتراز آب دری  5شکل اند. هاي مورد واسنجی، استفاده شدهواسنجی پارامتر

 
  سازيتراز آب دریاچه بصورت روزانه در طول دوره مدل. 5شکل 

 مدلمعرفی   2-6

(مرکز تحقیقات  MARTECط باشد که توسمی 2015نسخه   MOHID Waterبعدي هاي معرفی شده، مدل دومدل مورد استفاده در اجراي سناریو
 MOHID Water. در این تحقیق از مدول ]10[متعلق به دانشگاه صنعتی لیسبون توسعه پیدا کرده است  IST1تکنولوژي محیط زیست و دریا) در مؤسسه 

شود. مدل مذکور با استفاده ها، مصب، مخازن، دریاچه و ... ) بکار گرفته میهاي آبی (اقیانوسسازي محیطافزار استفاده شده است که براي شبیهاین نرم
پردازد. این مدل هیدروینامیکی، مربوطه در پهنه مورد نظر میهاي بعدي مربوط به جریان، به محاسبه متغیرمستطیلی و حل معادالت دو-هاي مربعاز مش

همچنین معادالت حرکت را با استفاده از  MOHIDکند. هاي هیدرواستاتیکی و بوزینسک حل میاستوکس را با در نظر گرفتن تقریب-معادالت ناویه
سازي زمانی شوند و گسستهیحل م حجم محدود کردیفاده از روبا است يبه صورت عددکند. این معادالت اورتوگونال حل می Arakawa-Cیک شبکه 

   :باشندیم ریبه صورت ز شوندیمدل حل م نیکه در ا ی. معادالت]11[شود انجام می ADI2ضمنی با استفاده از یک الگوریتم نیمه
)1(  

  

                                                                                                                                              
1 Instituto Superior Técnico 
2 Alternating Direction Implicit 
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(2) 

  
)3(  

  
(4) 

  

ضریب ویسکوزیته توربالنت  پارامتر کورولیس، ،  در جهات به ترتیب عناصر سرعت که در روابط باال،
  UNESCOمعادلهباشد که بر اساس چگالی آب می مرجع و دانسیته فشار،  ضریب ویسکوزیته توربالنت در جهت قائم،  در جهت افقی،

  .]12[باشد شود که به صورت تابعی از دما و شوري میمحاسبه می
  

  براي دریاچه ارومیه  MOHIDبعدي برپایی مدل دو  2-7
طوري که شود. همانبراي دریاچه ارومیه توضیح داده می  MOHID Waterبعديدو  هیدرودینامیک در این قسمت موارد و مراحل مربوط به اجراي مدل

   استفاده شده است. MOHID 2015سازي از نسخه قبالً نیز اشاره شد، در این تحقیق براي مدل
  
  سازيمحدوده مکانی و زمانی مدل  2-7-1

  دهد:سازي را نشان میمحدوده مکانی و زمانی مدل 1جدول 
  

 سازي. محدوده مکانی و زمانی مدل1جدول 
  )UTM-38(  )4236083 ،589700)                                                  (4098083 ،499200محدوده مکانی (

  گوشه باال و راست محدوده                                           گوشه پایین و چپ محدوده
  )Lat-Lon(  E)" 46/31 ′1 °46 ،N" 93/5 ′16 °38(    E)" 46/27 ′59 °44 ،N" 19/44 ′1 °37( مکانی محدوده

  گوشه باال و راست محدوده                                           گوشه پایین و چپ محدوده
  km138×  km5/90  سازيطول و عرض محدوده مدل

  روز 20ماه و  8سال و  8معادل با  30/6/1387تا  11/10/1378از   محدوده زمانی (تقویم شمسی)

  روز 20ماه و  8سال و  8معادل با  2008/9/20تا  2000/1/1از   محدوده زمانی (تقویم میالدي)

  
  سازيتوپوگرافی بستر دریاچه براي انجام مدل DTM1ایجاد  2-7-2
شکل  6شکل برداشت شده است.  1390طوري که قبالً توضیح داده شد، توپوگرافی بستر دریاچه ارومیه توسط مؤسسه تحقیقات آب در سال همان 
6DTM  دهد.سازي تراز آب دریاچه ارومیه نشان میتوپوگرافی بستر ساخته شده توسط مدل را به منظور مدل  

                                                                                                                                              
1 Digital Terrain Model 
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 سازي توپوگرافی بستر دریاچه ارومیه به منظور مدل DTM. 6شکل 

   
 هاي مدلسایر ورودي  2-7-3
  دهد.سازي وضعیت هیدرودینامیکی و تراز آب دریاچه ارومیه نشان میرا در مدل  MOHIDبعديدوهاي مدل سایر ورودي 2جدول  

  
  Water  MOHIDدوبعديهاي مدل هیدرودینامیک . سایر ورودي2جدول 

  مقدار  ورودي  مقدار  ورودي
  از سطح دریا متر 58/1275  شرایط اولیه  025/0  ضریب زبري مانینگ

هاي انهدبی رودخ  0015/0  ضریب باد

  ورودي به دریاچه

ها با اعمال سري زمانی دبی روزانه رودخانه

  βضریب 

  سري زمانی بارندگی روزانه از ایستگاه بناب  بارندگی  صفر  ايلزوجت گردابه

 3عمق آستانه آب براي تعیین مناطق تري و خشکی   تري و خشکی پارامتر

  متر در نظر گرفته شد.سانتی

روزانه از ایستگاه بناب با سري زمانی تبخیر   تبخیر

  αاعمال ضریب 

ها محیط پیرامون دریاچه (مرزهاي دریاچه و جزیره  شرایط مرزي

  بصورت زمین در نظر گرفته شدند).

  سري زمانی ماهانه منطقه از ایستگاه سینوپتیک  سرعت باد و جهت باد

  یستگاه سینوپتیکسري زمانی ماهانه منطقه از ا  دما و رطوبت نسبی  متر 500 ×متر 500   مش

  10  عدد کورانت  ثانیه 300  گام زمانی

  
با توجه به جدول فوق، مقدار هر یک از ضرایب توسط واسنجی مدل بدست آمد. همچنین الزم بذکر است که با توجه به اینکه سرعت حرکت 

برابر با صفر در نظر گرفته شد. مقدار عدد کورانت با توجه کند و لذا مقدار آن اي نقش مؤثري ایفا نمیآب در دریاچه پایین است، مقدار لزوجت گردابه
 5-10هاي مقادیر و براي مخازن و دریاچه 4-5هاي آبی جزرومدي مقادیر ها و بدنهسازي اقیانوس، که براي مدلMARTECهاي شرکت به توصیه
  لحاظ شد. 0015/0بر باشد، انتخاب گردید. ضریب باد برابر با مقدار توصیه شده توسط مدل برامناسب می
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  . نتایج و بحث3
  

 Intel Corei7-4820K Ivy Bridgeسازي حاضر روي یک کامپیوتر رومیزي با مشخصات پردازنده سازي تراز آب دریاچه ارومیه در مدلشبیه

3.7GHz  تا  12تقریباً  10و عدد کورانت انیه ث 300، گام زمانی 500 ×500گیگابایت رم انجام شد. متوسط زمان اجرا با توجه به اندازه مش  16و با
مربوط به مناطق  αو  βسازي حاضر در این تحقیق دو پارامتر هاي جریان به صورت روزانه انجام گرفت. در مدلسازي متغیرساعت متغیر بود. ذخیره13

  مورد واسنجی قرار گرفتند.و ضریب باد بافري، ضریب زبري مانینگ 
  
  مناطق بافري 3-1

سازي حاضر، در این شود. در مدلناطق بافري در این تحقیق اصطالحاً مناطقی هستند که در آنها به نحوي از حجم آب ورودي کاسته میمنظور از م
را  2و  1هاي محدوده تقریبی بافر زون 7شکل  7شکل تحقیق دو نوع منطقه بافري در نظر گرفته شد، که عبارتند از: منطقه بافري اول و منطقه بافري دوم. 

   گردند:در ادامه هر یک از این دو منطقه تشریح میدهد که براي دریاچه ارومیه نشان می
  

 
  )1394میه، تابستان هاي مدیریت سطح دریاچه اروسازي و ارزیابی گزینههاي یک و دو دریاچه ارومیه (مدل. مرز تقریبی بافرزون7شکل 

 
  منطقه بافري اول   3-1-1

شوند. ولی الزم بذکر است که از گیري میهاي منتهی به دریاچه ارومیه در محل ایستگاه آبسنجی مربوطه اندازههمانطور که قبالً بحث شد، دبی رودخانه
هایی که در مسیر حرکت تا محل )، به دلیل برداشتQinputدریاچه () تا محل ورود آن به Qstationگیري دبی در ایستگاه آبسنجی مربوطه (محل اندازه

شود. این امر بدان معنی است که باید هاي آبسنجی کاسته میهگیري شده در ایستگاتوجهی از دبی اندازهگیرد، مقدار قابلورود آن به دریاچه انجام می
گونه اطالع دقیقی از ) ضرب کرد. در این تحقیق به دلیل اینکه هیچβوچکتر از یک (هاي آبسنجی را در یک عدد کگیري شده در ایستگاهدبی اندازه

بدست آمد. البته الزم بذکر است که به کار بردن یک  32/0با استفاده از واسنجی برابر  Qinput=βQstationدر رابطه  βدر دسترس نیست، مقدار  βمقدار 
β بر بودن فرایند ها، عدم اطالع دقیق از منطقه بافري و زمانط زمانی دقیق نیست؛ ولی با توجه به کمبود دادهها و تحت تمام شرایثابت براي تمام رودخانه

ها تا محل رسیدن به هاي آبسنجی مربوط به روخانهفاصله هر یک از ایستگاه 3جدول شود. در براي تمام شرایط اکتفا می βواسنجی، به بکار بردن یک 
ها تقریباً یک مسیر طوالنی را بعد از ایستگاه آبسنجی طی دهد، هر یک از رودخانهطور که این جدول نشان میشده است. هماندریاچه ارومیه آورده 

گیري زهکنند تا وارد دریاچه شوند؛ بنابراین با توجه به ازدیاد مزارع کشاورزي، باغات و همچنین برداشت آب توسط صنایع، بخش زیادي از آب اندامی
  .شودایستگاه آبسنجی در طی این مسیر تا رسیدن به دریاچه مصرف می شده در
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 ها از ایستگاه آبسنجی تا محل ورود به دریاچه ارومیه. فاصله تقریبی رودخانه3جدول 
فاصله تا دریاچه   ایستگاه آبسنجی  رودخانه  ردیف

  (کیلومتر)

فاصله تا دریاچه   ایستگاه آبسنجی  رودخانه  ردیف

  (کیلومتر)

  18  آبادنظام  رودزرینه  10  5/15  شهرآذر  چايشهرذرآ  1

  20  پل بهراملو  چايگادار  11  5/13  آباداسالم  دولچشمه  2

  8  بابارود  چايباراندوز  12  33  آخوال  چايآجی  3

  5/2  کشتیبان  چايشهر  13  32  کندتازه  چايصوفی  4

  11  چايآباجالو  چاينازلو  14  26  چکان  چکان  5

  5  گویجعلی اصالن  چايروضه  15  2  شوانشی  چايقلعه  6

  11  دریان  چايدریان  16  30  امیرقشالق  چايمردوق  7

  10  یالقوز آغاج  چايزوال  17  37  کندشیرین  چايلیالن  8

  8  یعقوبگرد  چايمهاباد  18  30  کندتازه  رودسیمینه  9

  
  منطقه بافري دوم  3-1-2 

یح داده شد، منطقه بافري دیگري وجود دارد که در حقیقت تلفات ناشی از تبخیر از سطح آب دریاچه بعد از منطقه بافري اول که در قسمت اول توض
بعدي است که با استفاده از تعیین هاي هیدرودینامیکی دوگیرد. محاسبه تلفات این منطقه یکی از نقاط قوت مدلباشد که از این منطقه صورت میمی

هاي مربوط به تبخیر از تشتک ، داده]13[الزم بذکر است بدلیل کاهش تبخیر از سطح آب شور گیرد. صورت می پهنه آب روي توپوگرافی بستر دریاچه
در یک  αتحقیق ضریب  تبدیل شوند. در این )Elakeهاي مربوط به تبخیر از سطح دریاچه () به دادهα) باید با یک ضریب کمتر از یک (Epanتبخیر (
هاي داده 8شکل  .]14[بدست آمده است  6/0تعیین گردید. این مقدار در تحقیقات گذشته برابر  55/0با استفاده از واسنجی و برابر  Elake=αEpanرابطه 

 دهد.بعد از اعمال ضریب منطقه بافري تبخیر  نشان میبه صورت روزانه را مربوط به بارندگی و تبخیر 

 
  تبخیر بعد از اعمال ضریب منطقه بافريوط به بارندگی و تبخیر به صورت روزانه هاي مربداده. 8شکل 

  
  واسنجی  3-1-3

دهد، بهترین برازش بین تراز مشاهداتی و محاسباتی با اعمال نشان میکه این طور همان دهد.سازي انجام شده توسط مدل را نشان میشبیه 9شکل 
- هاي اول و دوم بدست آمده است. همچنین مقادیر ضریب باد و زبري مانینگ با حساسیتبراي بافرزون به ترتیب αو  βبراي  55/0و  32/0ضرایب 
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هاي آن با اعمال این مقادیر به خوبی واسنجی که میزان افزایش و کاهش تراز آب دریاچه و نوسان بدست آمدند 025/0و  0015/0سنجی مدل به ترتیب 
  .سنجی شده استو صحت

  
 

  تراز مشاهداتی و محاسباتی پس از انجام واسنجی .9شکل 
  
  
  گیرينتیجه. 4 

  
هاي دوره سازي شد. براي این منظور از دادهشبیه تراز آب دریاچه ارومیه MOHID Waterدر این تحقیق با استفاده از مدل هیدرودینامیک دوبعدي 

هاي زمانی بارندگی، تبخیر، دبی هاي مربوط به سريیل انتخاب این دوره آماري کامل بودن دادهاستفاده شد. دل 2008تا سپتامبر  2000آماري سال 
- هاي زیاد در دادهها و تراز آب دریاچه، همچنین به دلیل افت شدید تراز آب دریاچه ارومیه در این دوره بود که در بر گیرنده تغییرات و نوسانرودخانه

سازي استفاده شد. براي این منظور دو منطقه بافر سنجی مدلهاي تراز آب دریاچه ارومیه به منظور واسنجی و صحتادهگیري شده بود. از دهاي اندازه
هایی که بعد از ها از ایستگاه آبسنجی تا محل دریاچه، و برداشتزون در نظر گرفته شد. در منطقه بافر زون اول، با توجه به مسافت طوالنی رودخانه

گیري شده در ایستگاه آبسنجی به یک ضریب کمتر از هاي اندازهشود، مقدار دبیی براي مقاصد مختلف، مخصوصاً کشاورزي انجام میایستگاه آبسنج
تلفات ناشی از تبخیر از سطح آب ). در منطقه بافر زون دوم، با توجه به β=32/0بدست آمد ( 32/0یک ضرب شد که با واسنجی مدل این ضریب 

بعدي است که با استفاده از تعیین پهنه آب روي توپوگرافی بستر هاي هیدرودینامیکی دوتلفات این منطقه یکی از نقاط قوت مدلدریاچه، محاسبه 
تبخیر از تشت تبخیر در نظر گرفته شد  55/0گیرد. بنابراین میزان تبخیر از این منطقه به علت شور بودن آب دریاچه با واسنجی برابر با دریاچه صورت می

)55/0=αبدست آمد که  0015/0و  025/0سنجی مدل براي مقادیر ضریب مانینگ و ضریب باد، مقدار این دو متغیر به ترتیب ). همچنین با حساسیت
  بهترین برازش را بین تراز آب محاسباتی و تراز آب مشاهداتی براي دریاچه ارومیه فراهم آوردند. 

  
  
   قدردانی. 5
 

کشور پرتغال به خاطر ارائه مشاوره در برپایی مدل و همچنین فراهم آوردن الینس مدل نهایت تشکر را  Action Modularsندسان شرکت بدین وسیله نویسنده از مه
  دارد.

  . مراجع 6
 
ي فصلنامه. ارزیابی تغییرات سطح دریاچه ارومیه به عنوان چالش عمیق زیست محیطی فراروي منطقه شمال غرب ایران). 1392. اصغري زمانی، ا. (1

  .77-99، )41(13، پژوهشی فضاي جغرافیایی -علمی
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