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نقش خدمت اکوسیستمی تولید آب در تأمین منابع آب حسابداری WA+

(مطالعۀ موردی :حوضۀ آبخیز دریاچۀ ارومیه)
فاطمه نیکوی ،1شراره پور ابراهیم ،2بهمن جباریان امیری ،2داودرضا عرب
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 1دانشجوی دکتری تخصصی آمایش محیط زیست ،دانشکدۀ منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج
 .2دانشیار گروه محیط زیست ،دانشکدۀ منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج
 .3دانشآموختۀ دکتری مهندسی آب ،مؤسسۀ پژوهشیـ مهندسی راهبرد دانش پویا ،تهران
(تاریخ دریافت 1399/07/01؛ تاریخ تصویب )1399/10/11

چکیده
یکی از خدمات مهم اکوسیستمها ،خدمت تولید آب است .خدمت تولید آب به طور مستقیم بـر توسـعۀ پایـدار سیسـتمهـای
اقتصادی-اجتماعی تأثیر میگذارد .هدف از انجام مطالعۀ حاضـر ،بررسـی نقـش خـدمت اکوسیسـتمی تولیـد آب در حوضـۀ
دریاچۀ ارومیه در برآورد چارچوب حسابداری آب پالس ( )WA+است .در گـام نخسـت ،کـاربرن منـابع آب از چـارچوب
 WA+برای منطقۀ مطالعاتی با استفاده از دادههای هیدرولوژی و تصاویر ماهوارهای در سال  2015محاسبه شد .در گام بعـدی،
به منظور کمیسازی خدمت تولید آب در همان سال از مدل  Water Yieldدر نرمافزار  InVESTاستفاده شد .دادههای ورودی
این مدل شامل کاربری/پوشش سرزمین ،بارش ،تبخیر و تعرق ،عمق محدودکنندۀ خاک برای ریشۀ گیاه ،میزان آب در دسترس
گیاه ،الیۀ زیرحوضهها و جدول اطالعات بیوفیزیکی میشود .سپس ،اجرای مدل در نـرمافـزار  InVESTنسـخۀ  3.5.0میـزان
تولید آب در سطح حوضه و زیرحوضه به دست آمد .نتایج  WA+و  InVESTنشان دادند میـزان کـل ورودی آب در حوضـۀ
دریاچۀ ارومیه در حسابداری  WA+در سال  2015برابر با  16/4میلیارد متر مکعب است که از این میزان  7میلیارد متر مکعب
آن سهم خدمت اکوسیستمی تولید آب در این حوضه بوده است .بنابراین ،اکوسیسـتم بـا تولیـد بـیش از  40درصـد از حجـم
ورودیهای آب در حوضه کارکرد زیادی در تأمین منابع آب آن دارد .از اینرو ،دانستن کمی سهم اکوسیستمها در یک حوضه
میتواند به برنامهریزی بهتر در زمینۀ مدیریت منابع آبی و نیز حفظ ارزشهای اکوسیستم بینجامد .از نتایج مـدل Water Yield

و کاربرن منابع آب  WA+میتوان در مدیریت جامع منابع آبی و برنامهریزی برای تخصیص عادالنۀ آب بهره برد.
کلیدواژگان :چارچوب حسابداری ،WA+خدمات آبخیز ،فراهمآوری آب ،نرمافزار .InVest

 نویسندۀ مسئول
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مقدمه
یکی از روشهای مدیریت منابع آبی در جهان ،حساابداری
آب اساات فااا و حسااابداری آب را با مااور ج ااعآوری،
تجزی وتحلیل و ارتباط سیست اتیک اطالعاا مرباوط با
ذخایر و جریانهای آب در محیطهای طبیعی ،غیر طبیعی
و مدیریتشده تومیف میکند [ ]1حسابداری آب یکی از
روشهای کاربردی مدیریت منابع آبی است ک رشت هاای
هیدرولوژی ،مدیریت آب و محایط زیسات ،تصیایآ آب،
گزارشدهی و ارتباطا را با یکدیگر تج یع مایکناد []2
روش حسابداری آب توساط مولادن 1در ساال ]3[ 1997
برای درک بهتر آثار مداخال در آبیاری در مقیاس حوض
معرفی شد [ ]4هدف ایا سیسات  ،مادیریت مناابع آب در
سطح حوض  ،استان و کشور ب مور کارا ،منیفان و سازگار
با محیط زیست و ب منظور رسیدن ب اهاداف توساعۀ پایادار
است.
در سالهای اخیر ،چندی سازمان ملای و بای ال للای
چارچوبهای استانداردی را بارای حساابداری آب توساع
دادهاند چارچوب حسابداری آب پالس )WA+( 2با دلیال
سادگی و مه تر از آن ،توانایی در محاسبۀ برخی دادههاای
مورد نیاز خود از تیااویر مااهوارهای بارای مطالعاۀ حاضار
انتصاب شده است ای چارچوب نصستی بار توسط کری ی
( )2012تحت پوشش رساالۀ دکتاری در دانشاگاه دلفات
معرفی شد فرایند املی ای چارچوب بر میزان میرف آب
بر اساس کاربریهای مصتلف زمای و آب و مفهاوب بایالن
آب قرار داده شده است []5
در کنااااار حسااااابداری  WA+محاساااابۀ خاااادما
اکوسیست ی نیز در مدیریت بهتار سارزمی و آب کاارکرد
زیادی دارند باا ک اک تلفیا نتاایچ چاارچوب  WA+باا
خدما آبی اکوسیست میتوان نقش اکوسیسات هاا را در
مدیریت منابع آبی حوض نشان داد یکی از خادما مها
اکوسیست ی تولیدی ک نقاش تعیای کننادهای در حفا
اکوسیست و کارکردهای آن دارد ،خدمت تولید آب اسات
با ک ی کردن خدمت تولید آب در یاک حوضا مایتاوان
میاازان تولیااد آب را در کاااربریهااای مصتلااف ساارزمی
مشااصآ کاارد و از ایاا اطالعااا باارای باا کااارگیری
تی ی های مدیریتی بهتر در راستای توان منطق اساتفاده
1. Molden
2. Water Accounting Plus

کرد خدما اکوسیست ی منافعی هستند ک انساانهاا از
اکوسیست ها دریافت میکنناد نهااد ارزیاابی اکوسیسات
هزاره 3خادما اکوسیسات را در  4دساتۀ ع اده تقسای
کرده است :خدما پشتیبان حیاا  ،4خادما تولیادی،5
خدما تنظی ی ،6خدما فرهنگی]6[7
ب رغ اه یت خدما اکوسیسات ی حوضاۀ آبصیاز در
برنام ریزی سرزمی  ،ب ندر از ای رویکرد در فراینادهای
تی ی گیری ب ویژه در برناما ریازی تصیایآ مناابع آب
استفاده میشود مدلسازی مکانی خدما آبصیز ب عنوان
رویکردی خالقان در شناسایی آثار اکوسیست ها و ع لکارد
آنها بر روند سیاستگذاریها شناخت میشود نقش ساازی
خدما آبصیز و ارزیابی آنها میتواناد دیادگاهی ارزشا ند
برای برنام ریزی سرزمی سیست اتیک و اقداما حفاظتی
فراه آورد فایدۀ املی نقش سازی خدما اکوسیسات ی،
تض ی بلندمد کارکرد اکوسیست هاست []7
ابزار  InVestمج وع ای از مدل ها با منبع بااز اسات
ک برای نقش سازی و ارزشیابی خادما آبصیاز با کاار
ماای رود  InVestاز الیااۀ کاااربری ساارزمی و اطالعااا
مدیریت سرزمی با ه اراه شارایط محایط زیساتی با
عنااوان داده هااای ورودی توابااع تولیااد تولیااد خاادما
اکوسیساات ی اسااتفاده کاارده و آن را با مااور مکااانی
پیشبینی میکند [ ]8ب دلیال کاارایی زیااد و ساادگی
ماادل تولیااد آب در نااربافاازار  InVESTاز ایا ماادل در
مطالعا زیادی استفاده شده است از ج ل کانکیانا و
ه کاران ( ،]9[ )2012سون و ه کاران (،]10[ )2015
ردهاااد و ه کااااران ( ،]11[ )2016یاناا و ه کااااران
( ]12[ )2019و باسااتوال و ه کاااران ( ]13[ )2019در
مطالعا مصتلفی با مادلساازی خادمت تولیاد آب باا
استفاده از ناربافازار  InVESTپرداختناد در ایاران نیاز
مطالعاتی در ای زمین انجااب گرفتا اسات اسادالهی و
ه کاااران ( ]14[ )1395در حوضااۀ آبصیااز گرگااانرود؛
اح اادی و ه کاااران ( ]15[ )1396در حوضااۀ آبصیااز
قرهساو؛ حا دادی و ه کااران ( ]16[ )1397در حوضاۀ
آبصیااز دل یچااای و کری اای و ه کاااران ( ]17[ )1398در
3. Millennium Ecosystem Assessment
4. Supporting Services
5. Provisioning Services
6. Regulating Services
7. Cultural Services
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حوضۀ رودخانۀ کار باا اساتفاده از مادل تولیاد آب در
نربافزار  InVestخدمت آبصیز تولید آب را ک ای کردناد
کری ی ( )2012برای نصستی باار با معرفای  WA+در
حوضۀ آبریز اینادوس 1در کشاور هناد پرداخات [ ]5در
سااالهااای بعااد ،مطالعاااتی بااا ک ااک ایا چااارچوب در
حوض های مصتلف انجاب شد ،از ج ل داست و ه کااران
( )2013در حوضۀ رودخانۀ آواش 2کشاور اتیاوپی [،]18
باستیانس و ه کاران ( )2014در حوضاۀ نیال در میار
3
[ ،]19باستیانس و ه کاران ( )2015در حوضۀ رود کاا
در ویتناب [ ،]20پیسر و ه کاران ( )2015در حوضۀ رود
هل ند 4در افغانستان [ ،]21دی و ه کااران ( )2016در
حوض های نیجار و مکارو در غارب آفریقاا [ ،]22تارن و
ه کاران ( )2019در حوضۀ لیتانی [ ]23و فاا و و دلفات
( )2020در حوضاااۀ رودخاناااۀ اردن [ ]24از چاااارچوب
 WA+استفاده کردند در ایران دالور و ه کاران ()2020
مطالع ای با عنوان « حسابداری آب در مقیاس حوضا باا
اسااتفاده از ماادل اباازار ارزیااابی آب و خاااک  SWATو
 »WA+را ب منظور سیاست گذاری بهتر انجاب دادند []1
جدیتری مطالعۀ انجاب شده در زمیناۀ چاارچوب WA+
در ایران ،پروژۀ ه کااری مشاترک فاا و و ساتاد احیاای
دریاچۀ ارومی ب منظور مدیریت جامع و پایدار منابع آب
در حوضۀ دریاچۀ ارومی است ک در حال اجراست
با استفاده از چارچوب  WA+در حسابداری مناابع آب
و ارزیابی خروجیهای مدل در  ،InVestمیتاوان اطالعاا
مفیدی را در اختیار مدیران و تی ی گیران سارزمی قارار
داد تا مدیریت ب ه پیوستۀ مناابع آبای در ساطح حوضا
محق شده و امکان تعادل بی عرض و تقاضای مناابع آب
فراه شود ای موضوع بر تا ثیرا تیا ی هاا و اقاداما
انجابشده بر تولید و ارزش خدما اکوسیست ی نیاز قابال
مشاهده است هدف املی پژوهش حاضار ،بررسای نقاش
خدمت اکوسیست ی تولید آب در ت می منابع پایاۀ آب در
حوضۀ دریاچۀ ارومی با استفاده از کاربرگ منابع پایاۀ آب
چارچوب  WA+است

1. Indus
2. Awash
3. Ca
4. Helmand
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مواد و روشها
منطقۀ مطالعهشده

حوضۀ آبصیز دریاچۀ ارومیا (شاکل  )1واقاع در شا ال
غرب ایران با مساحت  51876کیلومتر مربع یکی از شش
حوضۀ آبصیز املی کشور است ای حوضا  15/3درماد
از کل مساحت کشاور را شاامل مایشاود [ ]25حوضاۀ
دریاچۀ ارومیا بای اساتان هاای آذربایجاان غربای (46
درمد) ،آذربایجان شارقی ( 43درماد) و کردساتان (11
درمد) قرار دارد دریاچۀ ارومیا با عناوان بازرگتاری
دریاچ اۀ داخلاای ایااران و از مه ا تااری و باااارزشتااری
اکوسیست های آبی ایران و جهاان ،در ایا حوضا قارار
دارد اکوسیست ایا دریاچا ن ونا ای شااخآ از یاک
حوضۀ آبصیز بست است ک ت امی رواناب های جااری در
رودخان های حوض در آن تصلیا مایشاود اکوسیسات
فعال در ای حوضا شاامل دریاچا و حوضاۀ آبصیاز آن
است در نتیج  ،مرز حوضۀ آبصیاز دریاچاۀ ارومیا  ،مارز
دقیقاای را باارای ماادیر یت عواماال ماابثر باار دریاچاا و
زیستگاه های مه در حوض ب وجود آورده است []26
مه تری منابع تا می آب دریاچا  ،باارش مساتقی
روی دریاچ و ه چنی  ،منابع آب ورودی ب آن از طری
رودخان های حوضۀ آبصیز است ای حوض  17رودخاناۀ
دا ی و  12رودخانۀ فیلی دارد مه تری رودهاای ایا
حوض  ،آجیچاای ،زرینا رود و سای ین رود هساتند بار
اساس آمار آبدهی رودخان های منتهی ب دریاچۀ ارومی ،
سه رودخان های ورودی از جنوب دریاچ در تا می آب
مورد نیاز آن 65 ،درمد و سه رودخانۀ آجایچاای نیاز
 10درمد است بنابرای  ،رودخان هاای جناوبی با ویاژه
زرین رود سه درخور توجهی در ت می آب دریاچا دارد
[]26
دبی ورودی رودخان ها در بهاار با دلیال ذوب شادن
برفها در باالتری میزان خود است آب ورودی ب دریاچاۀ
ارومی ب باران و شرایط اقلی ی حوض  ،ب خیاو باارش،
دما و رطوبت وابست است []27
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شکل  .1موقعیت جغرافیایی حوضۀ دریاچۀ ارومیه در کشور ایران []27
چارچوب WA+

ک در آن  ΔSfSWتغییار ذخاایر آبهاای ساطحیΔSfGW ،

مفهوب بیالن آب ک اساس روش WA+محسوب مایشاود،
ب ای مور است کا جریاان خروجای در یاک حوضاۀ
آبصیااز با دو بصااش جریااان خااالآ آب و میاارف آب در
فرایندهای تبصیار-تعار تقسای مایشاود در ایا روش
نیازی ب محاسبۀ برداشت و جریان برگشتی نیست و مقدار
میرف از دادههای ماهوارهای اندازهگیاری مایشاود []28
دادههای مکانی  ،ETاطالعا شفافی از میرف آب در هار
طبقۀ کاربری سرزمی ارا میکند
بیالن کلی آب در یک حوضا و در یاک زماان معای
میتواند ای گون باشد (رابطۀ :]5[ )1

تغییاار ذخااایر آبهااای زیرزمیناای ΔSfSM ،ذوب باارف و
یصچال ،و  ΔSpتغییر ذخایر آبهای آلوده هستند
چااارچوب  WA+در ابتاادای معرفاای در سااال 2012
توسااط کری اای ،دارای چهااار کاااربرگ حسااابداری شااامل
کاربرگ منابع پایۀ آب ،1کاربرگ تبصیر و تعر  ،2کااربرگ
تولیدکنندگی 3و کاربرگ برداشت ]5[ 4بود کااربرگ پایاۀ
منااابع آب ،اطالعاااتی را در زمین اۀ حجاا آب موجااود در
حوض  ،منابع ت می آب و فرایندهای میرف آب در اختیار
قرار میدهد ب طور خالم  ،ای کاربرگ چرخۀ ات سفری
آب را در حوض ک ی میکند جدول  1دادهها و اطالعاا
مورد نیاز کااربرگ مناابع پایاۀ آب در چاارچوب  +WAرا
نشان میدهد اجرای  WA+شامل  3گاب اساسی میشاود
ه ان طور ک در شکل  2مشاهده میکنید ،مراحل اجرای
 WA+شامل:
 )1ج عآوری ،تولید و تهیۀ دادههای ورودی؛
 )2اجرای مدل WaterPix؛
 )3تولید کاربرگهای  WA+میشود []27

()1

– P   Qin SW  Qin GW  – ET
 Qout GW   S  0

SW
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Q

در ایاا معادلاا  Pبااارش (Qin SW+Qin GW) ،جریااان
ورودی ب آبهای سطحی و زیرزمینای با حوضا اسات،
) (Qout SW +Qout GWجریاان خروجای آبهاای ساطحی و
زیرزمینی و  ΔSتغییر ذخایر است
تغییر ذخایر نیز ب ای مور است (رابطۀ :)2
()2

S  Sf SW  Sf GW  Sf SM  Sp

1. Resource Base Sheet
2. Evapotranspiration Sheet
3. Productivity Sheet
4. Withdrawal Sheet

49

نیکوی و همکاران :نقش خدمت اکوسیستمی تولید آب در تأمین منابع آب حسابداری ... WA+

شکل  .2مراحل اصلی اجرای چارچوب ]27[ WA+

پردازشهای مورد نیاز برای چارچوب  WA+داشتند ک در
محیط  Pyhton 2.7و  QGISانجاب شد دستورهای پایتون
از سایت  Githubتهی شدند باا اساتفاده از ابازار Water
 Accounting Toolsموجود چارچوب  wa+باا اساتفاده از
دادههای ورودی و مدل  WaterPixتهی شدند

تهیه و پردازش دادههای ورودی WA+

برای با دسات آوردن دادههاای ج اعآوریشاده ،اعا از
مکانی و غیرمکانی ،از منابع مصتلفی اساتفاده شاد کا در
جدول  1ب آن اشاره شده است برخی از ای دادههاا نیااز
ب ا پااردازشهااای مکااانی ماننااد طبق ا بناادی مجاادد ،و

جدول  .1دادهها و اطالعات مورد نیاز کاربرگ منابع پایۀ آب در چارچوب +WA
متغیر
بارش
تبصیر و تعر واقعی
تبصیر مرجع
کاربری/پوشش سرزمی
ع ریش
نقشۀ دیجیتالی ارتفاع
تولید اولیۀ ناخالآ
شاخآ سطح برگ
نسبت رواناب
دبی رودخان ها

پارامتر

منبع

P

FAO

ETa

FAO

ETref

FAO

LULC

FAO

DEM

FAO
نقش  DEMایران

NPP

WaPOR

LAI

مودیس 15

r

FAO

 30متر
 250متر
 500متر
 25000متر

ULRP

[ ]31پیشنهاد شده است ،قرار دارد (رابطۀ :)4

مدل تولید آب

تولید آب با معناای مج اوع میاانگی بلندماد جریاان
ساالنۀ رودخان هاا و تغذیاۀ سافرههاای آب زیرزمینای با
وسیلۀ بارش است [ ]15مدل تولیاد و فاراه آوری آب در
 InVestسه آبهاا از بصاشهاای مصتلاف یاک سای ای
ساارزمی را باارآورد کاارده و نتااایچ میاازان کاال تولیااد آب
سالیان را در سطح زیرحوض تولید مایکناد کا بار پایاۀ
منحنی  Budykoو بارش سالیانۀ میانگی قرار دارد تولیاد
آب ساالن ) Y(xبرای هر پیکسل سی ای سرزمی با رابطۀ
 3برآورد میشود [:]29
()3

قدرت تفکیک مکانی
 1000متر
 30متر
 250متر
 30متر

قدرت تفکیک زمانی
روزان
ماهان
ماهان
ثابت
ثابت
ثابت
ماهان
 8روزه
سالیان
سالیان

 AET  x  
Y  x    1 
 .P  x 
P  x  


در ای فرمول ) ،AET(xمیزان تبصیر و تعار سااالنۀ
پیکسل  xو ) ،P(xمیزان بارش ساالنۀ پیکسل  xاست
برای کاربریهای سرزمی دارای پوشش گیاهی ،ساه
 ،بر پایۀ منحنای Budyko
تبصیر و تعر تعادل آب
ک توسط فاو ( ]30[ )1981و ژانا

و ه کااران ()2004

1
ω

()4

ω
PET  x    PET (x )  
 1
 1  
 
P x 
  P (x )  

AET  x 
P x 

در رابطااۀ  PET(x) ،4بیاانگر تبصیاار و تعاار بااالقوه و
) w(xیک پارامتر غیر فیزیکی است ک ویژگیهای خااک-
اقلی ی طبیعی را نشان میدهد
تبصیاار و تعاار بااالقوه ) PET(xبااا رابطااۀ  5تعریااف
میشود [:]29
()5

PET  x   Kc lx  . ET 0  x 

) ET0(xتبصیاار و تعاار مرجااع پیکساال  xو )Kc (lx

ضریب تبصیر و تعر گیاه اسات کا باا  lxکاربری/پوشاش
سرزمی مرتبط است ) ET0(xشرایط اقلی محلی را نشان
میدهد و بر اساس تبصیر و تعر گیاه مرجع مانند آلفا ک
در آن شرایط رشد کرده ،تعیی میشود ) Kc (lxب میازان
زیادی ب خیومیا پوشش سرزمی هر پیکسال بساتگی
دارد [ Kc ]32مقاادار  ET0را بااا نااوع پوشااش گیاااهی یااا
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محیااول زراعاای در هاار پیکساال نقشااۀ کاربری/پوشااش
سرزمی ه اهن میکند
) w(xیک پارامتر تجربی است ک میتواند با ماور
تعریف شود ،ک  Nتعداد وقایع هر سال،
تابع خطی

با ( Nتعداد باارشهاا در یاک ساال) مارتبط اسات 1/25
حداقل مقدار ) w(xو ن ایندۀ خاک باایر اسات کا در آن
ع ا مابثر ریشا براباار باا ماافر اساات [ ]33باار اساااس
مطالعا انجابگرفت  ،مقادیر ) w(xدرنهایت ب  5میرساد
باارای دیگاار کاااربریهااای ساارزمی (آبهااای آزاد ،شااهر،
تاالبها) تبصیر و تعر واقعی ) AET(xب طور مساتقی از
تبصیر و تعر مرجع) ET0(xمحاسب میشود (رابطۀ  )8و
حد باالی تعریفشده با بارش دارد [:]29

) AWC(xمیزان آبی ک توسط گیاه در خاک نگهداری و
آزاد میشود را نشان میدهد بافت خاک و ع مابثر ریشا
) AWC(xرا تعریاف ماایکنناد ) AWC(xبا عناوان تولیااد
ظرفیت آب در دسترس گیاه و حاداقل ع ا محدودکننادۀ
ریش و ع ریشۀ گیاه برآورد میشود (رابطۀ :]29[ )7

)) AET  x   Min (Kc lx  . ET 0  x  , P (x

و  AWCمحتااوای آب در دسااترس گیاااه اساات در ماادل
 w(x) ،InVESTاز رابطۀ  6محاسب میشود [:]29
AWC  x 
1.25
P x 

()6

()7

ωZ

()8

ک در آن ) ET0(xتبصیار و تعار مرجاع Kc (lx) ،فااکتور
تبصیر برای هر کاربری سرزمی است
دادههای مورد نیاز برای مدل تولید آب
در مطالعۀ حاضر از مادل  Water Yieldناربافازار InVest

AWC  x  

نسصۀ  3.5.0اساتفاده شاد ساال  2015با عناوان ساال
مطالع انتصاب شاده و ت اامی دادههاا باا توجا با ساال
مطالع تهی شدند دادههای مورد نیاز ب ه اراه چگاونگی
تولید آنها ب شرح زیر است (جدول :)2

Min  Rest .layer .depth , root .depth  . PAWC

 Zیک عدد ثابت تجربی است کا با ماور فااکتور
فیلی در نظر گرفت میشاود ایا عادد الگاوی بارنادگی
محلی و دیگر خیومیا هیدرولوژیکی را نشان میدهد Z

جدول  .2دادههای مورد نیاز مدل  Water Yieldدر نرمافزار InVest
دادههای مورد نیاز
کاربری/پوشش سرزمی
(شکل )4
محدودۀ حوض (شکل )4
زیرحوض ها (شکل )4
متوسط بارندگی ساالن (شکل )4

فرمت

منبع

رستر

FAO

وکتور
وکتور
رستر

ULRP

ذخیرۀ آب در دسترس برای گیاهان (شکل )4

رستر

تبصیر و تعر متوسط ساالنۀ (شکل )4
ع محدودکنندۀ ریشۀ گیاه (شکل )4

رستر
رستر

فاکتور Z

-

با استفاده از رابطۀ  6روش [ ]31ب
مور عدد  10/2محاسب شد

جدول اطالعا بیوفیزیکی
(جدول )3

-

-

توضیحات
در ای الی ب هر پیکسل یک کد اختیا داده میشود ک باید با کد
کاربری/پوشش سرزمی در جدول بیوفیزیکی (جدول  )1یکی باشند
-

ULRP
CHIRPS

ای الی باید فاقد مقادیر زیر مفر باشد []29

با استفاده از اطالعا درمد رس ،سیلت
و ش از پایگاه دادههای جهانی
 Soilgridsدر محیط  QGISالیۀ بافت
خاک تهی شد با استفاده از بافت خاک،
میزان مواد آلی و شوری ،الیۀ رستری
ذخیرۀ آب در دسترس گیاه با نربافزار
 SPAWو  AecGISب دست آمد

نشاندهندۀ میزان آب موجود در خاک است ک گیاه میتواند استفاده
کند و ب مور تفاو بی نسبت ظرفیت حج ی فیلد و نقطۀ
پژمردگی دا ب دست میآید []29

FAO
FAO

نشاندهندۀ الگوی بارش محلی است و بست ب پراکنش بارش فیلی
برای طبقا مصتلف کاربری /پوشش سرزمی
نشاندهندۀ ویژگیهای هر طبق کاربری سرزمی شامل کد
کاربری/پوشش سرزمی  ،نوع کاربری ،حداکثر ع ریش برای طبقا
کاربری سرزمی دارای پوشش گیاهی ب میلیمتر (طبقاتی ک فاقد
پوشش گیاهی هستند ،باید ک تری مقدار را بگیرند) ،و ضریب تبصیر و
تعر گیاهی ( )Kcبرای هر طبق کاربری سرزمی است []29
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جدول  .3جدول اطالعات بیوفیزیکی برای مدل تولید آب
Kc
0.8
0.8
0.5
0
0.8
0.9
0
1
1.1
0.4
0.7
0.8
0.7
1.1

)Root_depth (mm
750
750
570
0
750
230
0
750
0
0
570
910
230
0

LULC_veg
1
1
1
0
1
1
0
1
0
0
1
1
1
0

یافتهها
کاربرگ منابع پایاۀ آب از چاارچوب  WA+را در شاکل 3
مشاهده میکنید واحد استفاده شده در ایا کااربرگ 0/1
کیلومتر مکعب در نظر گرفت شده است
طب کاربرگ منابع پایۀ آب در سال  2015در حوضۀ
دریاچۀ ارومی  ،میزان کال ورودی آب ( )Net Inflowبا
حوض تقریباً برابر با  16/4کیلومتر مکعاب در ساال (با
بیانی دیگر ،معادل  16/4میلیاارد متار مکعاب در ساال)
برآورد شده است از ای میزان  16میلیاارد متار مکعاب
آن ،سه بارندگی و بقی  ،ساه جریاان بازیافاتشاده و

LULC
Agri fall
Agri spring
Fallow
Bare land
Orchard
Good range
Salt Lake
Reservoirs
Wetland
Urban
Rainfed
Mid Range
Poor range
Lakes

lucode
54
55
45
27
58
20
26
63
30
72
35
14
15
24

تغییر ذخایر برف و یصچال گزارش شده است نتایچ ایا
کاربرگ نشان میدهد کاهش ذخایر ( )ΔSک ی بیشتر از
 0/01کیلومتر مکعب بوده است ه چنی  20 ،درماد از
بارندگی کل ب ه راه آبی ک از ذخایر میرف میشاوند،
آب قابل بهره برداری را تشکیل می دهد در ساال ،2015
 3/1کیلومتر مکعب آب قابل بهاره بارداری بارآورد شاده
است
در گاب دوب مطالع  ،الی های ورودی با ناربافازار InVest
آمادهسازی شدند الی های تهی شاده در شاکل  4ن اایش
داده شدهاند

شکل  .3کاربرگ منابع پایۀ آب WA+
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زیرحوضههای دریاچۀ ارومیه

کاربری/پوشش سرزمین در سال 2015

میانگین بارش سالیانه ( )mmسال 2015

نسبت ذخیرۀ آب در دسترس گیاه سال 2015

تبخیر و تعرق بالقوه ( )mmحوضۀ دریاچۀ ارومیه 2015

عمق محدودکنندۀ ریشۀ حوضۀ دریاچۀ ارومیه سال 2015

شکل  .4الیههای ورودی تهیهشده به عنوان ورودی نرمافزار InVest

ه چناای  ،نتااایچ ماادل  Water Yieldدر ناارب افاازار
 InVestب شکل الی های وکتا وری تولیاد آب در ساطح
حوض و زیرحوض  ،جدول هاای اطالعااتی و نقشا هاای
رستری تولید آب ارا مای شاوند جادول  4میازان آب
تولیدی حوضۀ آبصیز دریاچاۀ ارومیا در ساال  2015را

نشااان ماای دهنااد شااکل  5تولیااد آب را در سااطح
زیرحوض ها و شکل  6در کل سطح حوضۀ آبصیاز نشاان
ماای دهااد در سااطح حوض ا  ،میاازان تولیااد آب توسااط
اکوسیست حدود  7میلیارد متر مکعاب در ساال 2015
برآورد شده است
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جدول  .4اطالعات بهدستآمده از مدل تولید آب  InVestدر حوضۀ دریاچۀ ارومیه در سال 2015

نام حوضه
دریاچۀ ارومی

میانگین تبخیر و تعرق

میانگین تبخیر و تعرق

بالقوه در هر پیکسل

واقعی در هر پیکسل

()mm

()mm

266.29

133.12

میانگین تولید آب در

حجم آب تولیدی در

هر پیکسل ()mm

حوضه ()m3

136.08

7044186636.97

شکل  .5حجم آب تولیدی ( )m3در زیرحوضههای دریاچۀ ارومیه

شکل  .6تولید آب به ازای هر پیکسل در حوضۀ دریاچۀ ارومیه
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بحث و نتیجهگیری
کاربرگ منابع پایۀ آب با اساتفاده از چاارچوب حساابداری
آب  WA+در حوضاۀ دریاچاۀ ارومیا باارای سااال ،2015
مطاب شکل  3محاسب شد ای کاربرگ اطالعا فراوانای
را در زمینۀ چرخۀ ات سفری آب در حوضۀ مطالع شاده در
اختیار ما قرار میدهد ب طور مثال ،اطالعا حامل از ای
کاربرگ نشان میدهد از کل بارندگی در حوض حادود 80
درمد آن ( 13/3میلیارد متر مکعاب) با تبصیار و تعار
سی ای سرزمی تبدیل میشود کا نشاان مایدهاد کال
تبصیر و تعر از طری فرایندهای طبیعی اتفا مایافتاد؛
ب ای معنا ک میزان آبای کا با حوضا اختیاا داده
میشود ،ب طور خطی باا بارنادگی کال در ارتبااط اسات
دیگر اطالعا قابل اساتصرا از ایا کااربرگ ،شاامل آب
قابل بهرهبرداری (آب در دسترس حوض  ،آب میرفشاده،
آب قاباال اسااتفاده ،آب غیاار قاباال اسااتفاده ،حقاب ا هااای
محیطزیستی میشود) ،آب غیر میرفی ،جریان خروجی از
حوض و کل آب میرفشده در حوض میشاود هریاک از
ای اطالعا در مدیریت منابع آبی در سطح حوض کاربرد
دارند و میتوانند ب مدیران آب در برنام ریازی و مادیریت
بهتر منابع آبی در سطح حوض ک ک شایانی کنند
ماادل تولیااد آب  InVestحجاا تولیااد آب توسااط
اکوسیست را در حوضۀ دریاچۀ ارومی با مسااحت تقریبای
 52هزار کیلومتر مربع در حدود  7میلیارد متار مکعاب در
سال برآورد کرد ای میزان با توج با نتاایچ  42میلیاون
مکعب در سال در حوضۀ آبصیز دلیچای باا مسااحت 340
کیلومتر مربع [ ]16معنادار است نتاایچ نشاان مایدهناد
میاازان تولیااد آب در زیرحوضا هااای مصتلااف بااا یکاادیگر
متفاو هستند ک وابست ب نوع پوشش/کاربریها در هار
زیرحوضاا و نیااز ویژگاایهااای هیاادرولوژیکی آنهاساات
زیرحوضۀ زرین رود با تولید بیش از تقریباً  2میلیاارد متار
مکعب در سال  2015بیشاتری ساه را در تولیاد آب در
حوض دارا بوده است طب گزارش ساتاد احیاای دریاچاۀ
ارومی [ ]26زرین رود بیشتری ساه را در تا می حقابا
دریاچۀ ارومی در بی سایر رودهای حوض دارد
دالور و ه کاران ( ]1[ )2020نیاز ساعی در برقاراری
پیونااد باای  WA+و ماادل  SWATباا منظااور ارزیااابی
اسااتراتژیهااای ماادیریت آب پرداختنااد از  SWATباارای
شبی سازی و ارزیابی ت ثیرا رژی هاای مصتلاف مادیریت
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آب بر کیفیت و ک یت آب استفاده شد نتایچ ای مطالعا
نشان داد مدل تلفیقی  WA+و  SWATتوانایی ح ایات از
برنام ریزی برای آب را از طری ارا ۀ سیست اتیک وضعیت
ت می و تقاضا برای آب را در گذشات  ،حاال و آیناده دارد
مقایسۀ پژوهش حاضر با پژوهش حاضار نشاان داد تلفیا
 WA+و  InVESTنیز میتواند با ارا ۀ گزین های مدیریتی
جایگزی با هدف حف خدمت اکوسیست ی از برنام ریزی
برای آب ح ایت کند ب دلیل ک بود دادههاای مکاانی در
زمینۀ خادمت تولیاد آب در حوضاۀ مطالعا شاده ،نتاایچ
ب دستآمده از  InVestبسیار ارزش ند هستند و مایتاوان
با آنالیز حج تولیاد آب در کااربریهاای مصتلاف حوضا
سه هر یک از کاربریها را در تا می آب حوضا بررسای
کرد از مزایای مدل ترکیبی تحقی حاضر داشت مقیااس
انعطافپذیر و خروجی اکولوژیک و اقتیاادی در کناار ها
است مدل  ،Investتاوان ارزیاابی خادما متعادد را دارد
[]29
ای مطالع اه یت خدمت اکوسیست ی آب در تا می
بصش بزرگی از آب تولیدی در حوضۀ آبصیز دریاچۀ ارومی
را نشان داد مدل ترکیبی WA+و خدما آبصیز میتواناد
ب طور مستقی موجودی اکوسیست را در محاسبا عرضۀ
آب وارد کند و چارچوب  WA+منجر ب برآورد پارامترهای
هیدرولوژیکی شده است ک وضعیت حوضۀ مطالع شاده را
از نظر منابع آبی نشان مایدهناد یکای از ایا پارامترهاا
میزان کل آب ورودی ب حوض در سال آبای مشاصآ (در
اینجا  )2015است ک ب خوبی توسط  WA+بارآورد شاده
است میزان تولیاد آب توساط خادمت تولیاد آب در ایا
حوض ب طاور تقریبای  43درماد از حجا کال جریاان
ورودی ب حوض را تشکیل میدهد ایا موضاوع اه یات
توج ب برنام ریزی سرزمی در حف شرایط پایدار حوض
از نظر منابع آب را مشصآ میکند و بر چیادمان ماحیح
کاربریها و تغییرا سرزمی متناسب با خدمت تولیاد آب
ت کید دارد
پیشنهادها
ب منظور دسترسی بهتر با دادههاای دقیا تار در زمیناۀ
منابع آب و بررسای وضاعیت آن در حوضا هاای مصتلاف
آبصیز ،پیشنهاد میشود از چارچوب حساابداری آب WA+
در مطالعا بیشتری استفاده شود ای چارچوب با توانایی

55

... WA+  نقش خدمت اکوسیستمی تولید آب در تأمین منابع آب حسابداری:نیکوی و همکاران

[4]. Dutta D, Vaze J, Kim S, Hughes J, Yang A,
Teng J, et al. Development and Application of a
Large Scale River System Model for National
Water Accounting in Australia. Hydrology.
2017;(457): 124-142.
[5]. Karimi P, 2012. Water Accounting Plus for
Water Resources Reporting and River Basin
Planning.
Ph.D.
Thesis,
Technological
University of Delft. Pp. 174.
[6]. Reid WV, Mooney HA, Cropper A, Capistrano
D, Carpenter SR, Chopra K, et al. Ecosystems
and Human Well-being; A Report of the
Millennium Ecosystem Assessment. Ecosystems
and Human Well-being: Synthesis. Island Press,
Washington, DC. 2005.
[7]. Egoh B, Reyers B, Rouget M, Richardson DM,
Le maître DC, Van Jaarsveld AS. Mapping
Ecosystem Services for Planning and
Mmnagement. Agriculture Ecosystems &
Environment. 2008; 127(1-2):135-140.
[8]. Bai Y, Zheng H, Ouyang Zh, Zhuang Ch.
Modeling Hydrological Ecosystem Services and
Tradeoffs: a Case Study in Baiyangdian
Watershed, China. Environ Earth Sci. 2012;
(33)3.
[9]. Canqiang Zh, Li Wenhua Li, Zhang Biao Zh,
Liu Moucheng Liu. Water Yield of Xitiaoxi
River Basin Based on InVEST Modeling.
Resources and Ecology, 2012; 3(1):50-54.
[10]. Song Ch, Lee WK, Choi HA, Jeon SW, Kim
JU, Kim JS, et al. Application of InVEST Water
Yield Model for Assessing Forest Water
Provisioning Ecosystem Service. Korean
Association of Geographic Information Studies.
2015; 18(1):120-134.
[11]. Redhead JW, Stratford C, Sharps K, Jones L,
Ziv G, Clarke D, et al. Empirical Validation of
the InVEST Water Yield Ecosystem Service
Model at a National Scale. Science of The Total
Environment. 2016; 569: 1418-1426.
[12]. Yang D, Liu W, Tang L, Chen L, Li X, Xu X.
Estimation of Water Provision Service for
Monsoon Catchments of South China:
Applicability of the InVEST Model. Landscape
and Urban Planning. 2019; 182:133-143.
[13]. Bastola Sh, Seong YJ. Lee SH, Jung Y. Water
Yield Estimation of the Bagmati Basin of Nepal
Using GIS Based InVEST Model. Korea Water
Resources Association. 2019; 52(9): 637-645.
[14]. Asadolahi Z, Salmanmahiny A and Sakieh Y.
Hyrcanian Forests Conservation Based on
Ecosystem Services Approach, Environ Earth
Sci., 2017; (76) :365

محاسبۀ ورودیهای مورد نیاز خود از تیااویر مااهوارهای و
دادههای سنجش از دور میتواند مسائلۀ دادههاای ناکاافی
در زمینۀ هیدرولوژی را در کشور ما تا حاد زیاادی مرتفاع
،  کاربرگ املی (منابع پایا8  دارایWA+ سازد چارچوب
، آبهااای سااطحی، خاادما کشاااورزی، تبصیاار و تعاار
 خدما آبای، پایداری، آب استفادهشده،آبهای زیرزمینی
اکوسیست ) است ک هریک برای اهاداف مصتلاف کااربران
،WA+ طراحی شدهاند با توج با فوایاد زیااد چاارچوب
پیشنهاد میشود محققاان رشات هاای مصتلاف مطااب باا
 اقداب ب تهیۀ دیگر کاربرگهای آن کنند،اهداف خود
بررسی رابطۀ بی دیگر خدما اکوسیست ی با شاخآها
 ب عنوان یک مطالعۀ ارزشا ندWA+ و پارامترهای چارچوب
 توانااایی تباادیلInVEST پیشاانهاد ماایشااود از آنجااا ک ا
 از،ارزشهای خدما اکوسیست ی ب نقش های مکانی را دارد
نتایچ چنی مطالعاتی در زمینا هاای مصتلفای با خیاو
 حفا محایط زیسات و،مطالعا مرتبط باا مناابع طبیعای
مدیریت و توسعۀ پایدار آن میتوان بهره برد
تقدیر و تشکر
تحقی حاضر بصشی از رسالۀ دکتاری در دانشاکدۀ مناابع
طبیعی دانشگاه تهاران باوده اسات کا با ایا وسایل از
امکانا و شرایط مهیااشاده بارای انجااب ایا تحقیا در
 پردیس کشاورزی و منابع طبیعای،دانشکدۀ منابع طبیعی
دانشگاه تهران تشکر میشود
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