تحقیقات منابع آب ايران
Iran-Water Resources
Research

7655  تابستان،8  شماره،سال هفدهم
Volume 17, No. 2, Summer 2021 (IR-WRR)

110-129

مديريت و بهرهبرداری تلفیقی از منابعآب سطحی و

Management and Conjunctive Use of Surface
and Ground Water Resources Using Scenario
Development Technique, Case study: DashtAfzar in Fars Province

 مطالعه،زيرزمینی با استفاده از تکنیک سناريونگاری
 استان فارس- دشتافزر:موردی

S. Sepehrifar21, M.H. Golmohammadi2,
and H.R. Safavi3*

8

 محمدحسین گلمحمدی،7سعید سپهریفر
*3

و حمیدرضا صفوی

چکیده
امروزه رشد جمعیت و همچنین افزایش سطح رفاه اجتماعی موجب افزایش
تقاضاهاي مختلف و غیرقابل پیشبینی از منابع آب شده که ممکن است
سبب اختالل در موجودیت منابع آبی شود؛ ازاین رو بهرهبرداري تلفیقی با
استفاده از روش سناریونگاري میتواند اطمینانپذیري استفاده از منابع آب را
 در این تحقیق از خروجیهاي.در شرایط وجود عدمقطعیتها افزایش دهد
 اقیانوس و ریزمقیاسسازي آن توسط مدل-سه مدل گردش عمومی جو
 براي بررسی تغییرات آب و هواییRCP4.5  تحت سناریوهايLARS-WG
محدوده مطالعاتی دشتافزر در استان فارس استفاده شده و در نهایت با
 سناریوهاي ممکن و محتمل مدیریت تلفیقی برايWEAP استفاده از مدل
 ساله شبیهسازي شده است؛ تا بهترین سناریو جهت احیاي منابع آب7 آینده
 توسعه-2  ادامه روند موجود؛-1 : این سناریوها شامل.زیرزمینی انتخاب شود
انتقال آب به-0  احداث حوضچههاي تغذیه مصنوعی؛-3 شبکه آبیاري؛
؛0  تا2  اجراي همزمان سناریوهاي-7 شهرهاي مجاور از سد سلمانفارسی؛
 احداث سد کوار در باالدست سد سلمانفارسی در-0  مدیریت مصرف و-6
 خروجی هریک از این سناریوها با.شرایط سناریو مدیریت مصرف میباشد
استفاده از معیارهاي عملکرد و شاخص پایداري فازي مورد ارزیابی قرار گرفته
 نتایج نشان داد که نمیتوان تغییراقلیم را به عنوان عامل اصلی.شده است
،روند نزولی سطح آب زیرزمینی دانست؛ همچنین از بین سناریوهاي فوق
،تنها سناریویی که میتواند باعث توقف روند نزولی سطح آب زیرزمینی شود
 احداث سد کوار در شرایط. درصدي در مصرف کشاورزي میباشد37 کاهش
 درصد دبی متوسط37  مجاز خواهد بود حداکثر،سناریوي مدیریت مصرف
ورودي از این نقطه به سد سلمان را در خود ذخیره کند؛ چرا که درغیر این
،صورت مشکالت مدیریت منابع و مصارف مربوط به سد سلمانفارسی
.دوچندان خواهد شد

Abstract
Nowadays, population growth and increasing the level of
social welfare have led to increased and unpredictable demand
for water resources that may disrupt the water resources
availability. Therefore, conjunctive use based on the scenario
planning method can increase the reliability of the water
resources utilization in the presence of uncertainties. In this
study, the outputs of three atmospheric-ocean general
circulation models have been used to assess climate change
effects on the Dasht-Afzar of Fars province. In this regard, the
LARS-WG model has been applied to downscaling climate
models under RCP4.5 scenario. Then to select the best scenario
for groundwater resources reclamation, the WEAP model has
been used to simulate possible and probable integrated
management scenarios for the next 5 years. These scenarios
were; 1) Continuation of the current condition, 2)
Development of irrigation network, 3) Construction of
artificial nutrition ponds, 4) Water transfer from Salman Farsi
dam to neighboring cities, 5) Consumption management, 6)
Construction of Kavar dam upstream Salman Farsi dam, and
7) Simultaneous implementation of scenarios 2 to 4 in the
consumption management scenario conditions. Performance
criteria as well as fuzzy sustainability index were employed to
evaluate each scenario's outputs. The results indicated that
climate change could not be considered as the main factor in
the downward trend of groundwater level. Also, the only
scenario that can stop that trend is a 35% reduction in
agricultural consumption. In the consumption management
scenario, the construction of the Kavar dam will be allowed to
store a maximum of 30% of the average flow rate to the Salman
dam. Because otherwise, the resource management problems
and costs related to the Salman Farsi dam will be increased.
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براساس برنامهریزي کسري ( 1)FPارائه دادند .این مدل ،آبهاي
زیرزمینی و یک مدل هیدرولیکی را به هم متصل میکرد .هدف از این
مدلسازي به حداکثر رساندن خروج آبهاي زیرزمینی و در عین حال
به حداقل رساندن کاهش ذخیره مخزن بود .محدودیتهاي مدل،
تقاضاي آب و تراز سطح آب زیرزمینی را شامل میگردید .اولین ارزیابی
جامع از پیشرفت مدیریت تلفیقی آب در مقیاس قارهاي در سراسر
ایاالت و سرزمینهاي استرالیا توسط ) Ross (2018انجام شد و
رویکردي جدید براي غلبه بر موانع استفاده تلفیقی ارائه گردید .نتایج
تحقیقات نشان داد که سیاستهاي جاري بهطور مؤثر براي ذخیره آب
سطحی و ذخیره و بازیابی سفره آب زیرزمینی در برخی حوضهها
برحسب برنامه صورت نمیگیرد .الگوي جدید براي مدیریت تلفیقی
آب ،مستلزم توجه سیستماتیک به یکپارچهسازي مفید منابع آب
زیرزمینی و سطحی و دیگر منابع آب در طرحهاي آبی است .او نتیجه
گرفت که برنامهریزي برحسب مدیریت تلفیقی آب میتواند توسط
شبکهها شامل عوامل تغییر ،سازمانهاي مرتبط و نهادهاي مدیریت
آب که توسط دولتها حمایت میشود ،ارتقاء یابدSepahvand et .
) al. (2019تحقیقی به منظور مدیریت تلفیقی آب مصرفی جهت
رسیدن به دو هدف اصلی انجام دادند که شامل )1( :کمینهکردن کمبود
آب براي تقاضاي آب آشامیدنی و ( )2حداکثرکردن سود حاصل از
کشاورزي با استفاده از منابع آب زیرزمینی بود .براي پاسخگویی به این
اهداف ،ابتدا روش برنامهنویسی ژنتیکی ( 2)GPبراي شبیهسازي
تعامالت آب سطحی و زیرزمینی استفاده شد .سپس ،مدل شبیهسازي
به الگوریتم ژنتیک چندهدفه ( 3)MOGAبه عنوان مدل بهینهسازي،
با استفاده از یک مدل شبیهسازي ،مرتبط شد .بهمنظور بررسی تأثیر
شرایط آب و هوایی مختلف برتخصیص بهینه آب و ارائه یک الگوي
کشت مناسب براي هر دوره آب و هوایی ،سه شرایط برنامهریزي
(مرطوب ،نرمال و خشک) ،مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت ،نتایج
اقتصادي حاصل از این مطالعه بدست آمد .هر کدام از پژوهشگران
براي اهداف مختلف روش بهرهبرداري تلفیقی را به کار بردهاند که این
موضوع بیانگر اهمیت نگرش یکپارچه به منابع آبی است .درصورتی
که طراحی و ساخت استراتژيهاي مدیریت قوي یا سیاستهایی براي
دستیابی به اهداف برنامهریزي ،شامل کاهش تنشآبی ،بهبود کیفیت
آب ،حفظ اکوسیستم یک منطقه و مانند آن ،ازطریق سناریونگاري
امکانپذیر است ،ولی تاکنون از روش سناریونگاري استفاده زیادي در
برنامهریزي و مدیریت منابع آبی نشده است (.)Dong et al., 2013
استفاده از نرمافزارهاي مناسب در راستاي مدیریت جامع منابع آب یکی
از دغدغهها و چالشهاي محققان در راستاي مدلسازي مناسب است.
یکی از نرمافزارهایی که در بین نرمافزارهاي موجود به جهت کارآیی
بهتر مورد اقبال بیشتري قرار گرفته نرمافزار  WEAPاست که یک

 -7مقدمه
تغییرات سریع و اغلب غیرقابل پیشبینی باعث میشود تا امروزه
تصمیمگیريها در شرایط نامطمئن و با درنظر گرفتن عدمقطعیتها،
صورت گیرد .براي درک بهتر این شرایط ،الزم است تا کارشناسان،
مدیران و برنامهریزان ،تمام بخشهاي اجتماعی ،اقتصادي و سیاسی
را در تصمیمگیري خود لحاظ کنند؛ مدیران منابع آب نیز از این قاعده
مستثنی نیستند؛ چرا که تغییر اقلیم (دما ،بارش ،تبخیر) ،تغییر در
سیستمهاي اجتماعی -اقتصادي (رشد جمعیت ،توسعه اقتصادي و
تغییرات کاربري آب و اراضی) و همچنین تغییر در سیستمهاي
مدیریتی (تخصیص آب ،استانداردهاي قانونی و مداخالت سیاسی)
بهطور مستقیم و غیرمستقیم بر روي وضعیت منابع آبی تأثیر میگذارند
( .)Dong et al., 2013بنابراین وجود این عدماطمینان در تخصیص
و توسعه سیستمهاي آبی در آینده ،باعث توسعه سناریوهاي منابع آب
میشود .از این رو بهرهبرداري تلفیقی با استفاده از تکنیک سناریونگاري
میتواند جنبههاي مختلف استفاده از منابع آب براي رفع نیازهاي آبی
حوضه را مورد بررسی قرار دهد .تا سال  1977منابع آب سطحی و
زیرزمینی به عنوان منابع جداگانه و غیرمرتبط با یکدیگر درنظر گرفته
میشدند .اما به مرور زمان اثرات نا مطلوب این موضوع آشکار شده و
مفهوم استفاده تلفیقی از منابع آب ابتدا توسط ) ،Burt (1964معرفی
شد .ایشان پیشنهاد کردند که آبهاي سطحی و زیرزمینی باید دو
عنصر مربوط به یک سیستم یکپارچه آب درنظر گرفته شوند .پس از
آن با توجه به اهمیت موضوع ،تحقیقات مختلفی درباره مدیریت و
بهرهبرداري تلفیقی صورت گرفته شده است .اولین کسانی که مدل
پارامتر گسترده بهینه سازي بهرهبرداري تلفیقی از یک سیستم رودخانه
 آبخوان را ارائه دادند ) Young and Bredehoeft (1972بودند کهبراي رسیدن به حل بهینه از روش شبیهسازي -بهینهسازي استفاده
کردند .در مدل آنها اندرکنش آبهاي سطحی و زیرزمینی در حالی
بررسی شد که برداشت از رودخانه ،کانالهاي آبیاري و پمپاژ از آب
زیرزمینی به عنوان متغیرهاي تصمیم درنظر گرفته شدSafavi and .
) Bahreini (2009مدل شبیهسازي تعامل بین آبهاي سطحی و
زیرزمینی در دشت نجفآباد را با درنظر گرفتن عدمقطعیت در وضعیت
زمینشناسی توسعه دادند .در مدل آنها ،جریان آب زیرزمینی و تعامل
بین آب زیرزمینی و سطحی در شرایط جریانهاي پایدار و ناپایدار
توسط مدل  ModFlowشبیهسازي شد .همچنین از روش مونتکارلو
در آنالیز عدمقطعیت استفاده شد .نتایج مدل نشان داد که جریان
برگشتی از زمینهاي کشاورزي به آبخوان و نشت از رودخانه زایندهرود
سهم قابل توجهی در بیالن آبی منطقه داردMani et al. (2016( .
براي ارزیابی اثرات تغییرات اقلیمی در برنامهریزي و مدیریت
بهرهبرداري تلفیقی از مخازن و پمپاژ آب زیرزمینی ،یک مدل مدیریتی

تحقیقات منابع آب ايران ،سال هفدهم ،شماره  ،8تابستان 7655
)Volume 17, No. 2, Summer 2021 (IR-WRR

117

و در ارتفاعات  27/1درجه سانتیگراد میباشد .نزوالت آسمانی به
صورت بارش باران اتفاق میافتد که به طور متوسط ساالنه 330/6
میلیمتر میباشد .این محدوده به لحاظ تولید محصوالت کشاورزي
شامل نخیالت و مرکبات ،از جایگاه ویژهاي در کشور برخوردار است
(.)Parab Fars Consulting Engineering Company, 2015

نرمافزار کاربر پسند میباشد که با رویکردي یکپارچه ،به مدلسازي در
برنامهریزي منابع آب میپردازد (.)Golmohammadi, 2015
تحقیقات فراوانی با ایــن نرمافزار در حوضههاي آبریز با شرایط
مختلف در راستاي برنامهریزي و مدیریت منابع آب انجام شده است
( Yates et al., 2005; Safavi et al., 2016;Schneider et al.,
 .)2019باتوجه بهتواناییهاي مدل  ،WEAPدر این تحقیق با درنظر
گرفتن تغییرات اقلیمی با استفاده از سه مدل گردش عمومی جو-
اقیانوس که مربوط به گزارش پنجم ( 0)IPCCمنتشر شده در سال
 2710میباشد ،بهطور گسترده به توسعه سناریوهاي ممکن و محتمل
بهره برداري تلفیقی منابع آب موجود در محدوده مورد مطالعه دشت
افزر واقع در استان فارس پرداخته شده است .با رشد جمعیت و تغییر
سریع در سبک زندگی مردم ،دیگر استفاده از یک روش و برنامه ثابت
نمیتواند جوابگوي نیازهاي مردم باشد ،لذا مدیران و تصمیمگیران
بخشهاي مختلف جامعه میبایست خود را براي یک آینده چندگانه
آماده کنند که سناریونگاري میتواند آینده چندگانهاي را پیش روي
مدیران و تصمیمگیران قرار دهد تا بر اساس آن از عواقب تصمصم
خود پیش از اجرایی شدن مطلع شوند .از آنجایی که بر اساس مرور
تحقیقات گذشته تا کنون به طور جامع در سطح کشور به این مهم
پرداخته نشده و همچنین در سطح محدوده مورد مطالعه نیز چنین
تحقیقی صورت نگرفته است ،لذا از این رو میتوان سناریونگاري و
ترکیبی از سناریوهاي ارائه شده براي این محدوده را به عنوان نوآوري
این تحقیق درنظر گرفت .تا بر این اساس مدیران و تصمیمگیران منابع
آبی در محدوده مورد مطالعه دشت افزر با داشتن دید کافی از وضعیت
منابع آب این محدوده بر اساس سناریوهاي مختلف ،آینده چندگانهاي
را متصور شده و تصمیمات را با دید روشنتري بگیرند .در نهایت نتایج
حاصل از هریک از این سناریوها با استفاده از معیارهاي عملکرد و
شاخص پایداري فازي مورد ارزیابی قرار گرفته شده است.

 -7-8منابع آب زيرزمینی

مهمترین منابعآب زیرزمینی موجود در این محدوده یک آبخوان آبرفتی
با ضریب ذخیره  7درصد و ظرفیت ذخیره سازي (دینامیک و استاتیک)
 733/9میلیون مترمکعب آب میباشد .در این محدوده تعداد کل
چاههاي بهرهبرداري  192حلقه میباشد که با کسر تعداد چاههاي
متروکه و فاقد آبدهی میتوان گفت تعداد چاههاي فعال در سطح
محدوده  672حلقه و سایر منابع شامل 16رشته قنات و 17دهنه چشمه
میباشد که عمدتاً از ایـن منابع براي مصارف شرب و کشاورزي
استفاده میشـود .بــا استفاده از  17چـاه پیزومتري مـوجـود در ایـن
محدوده ،وضعیت ذخیره آب زیرزمینی مــورد بــررسی قـرار میگیرد
(.)Parab Fars Consulting Engineering Company, 2015
 -8-8منابع آب سطحی

عمده منابع آب سطحی این مناطق از بارندگی که در طول سال اتفاق
میافتد ناشی میشود و همچنین شامل مسیلهایی است که از
محدودههاي مجاور ،زهکشی بارندگی خود را در رودخانه عبوري از این
محدوده تخلیه میکند .از بین منابع سطحی موجود ،سد سلمانفارسی
مهمترین منبع سطحی بهحساب میآید؛ که بر روي رودخانه قرهآقاج
احداث شده است؛ این سد حدود  1/0میلیارد مترمکعب ظرفیت
ذخیرهسازي دارد .رودخانه قرهآقاج که یک رودخانه دائمی است ،پس
از عبور از محل احداث سد سلمانفارسی وارد دشتهاي قیر ،کارزین،
علیآباد ،شرفخلیل (افزر) و بخشی از دشت الغر میگردد .جـریــان
ورودي بــه محدوده دشت افزر از محدوده قیروکارزین میباشد کــه
بــه طور متوسط ساالنه حدود  10مترمکعب برثانیه میباشد .در
جــدول  1ضریب رواناب مربوط به سایر محدودههاي مطالعاتی این
تحقیق مشخص شده است ( Parab Fars Consulting
.)Engineering Company, 2015

 -8مطالعه موردی
دشت افزر بین طول شرقی  72درجه و  01دقیقه الی  73درجه و 11
دقیقه و عرض شمالی  21درجه و  10دقیقه تا  21درجه و  36دقیقه
میباشد و در حوضه آبریز مند واقع شده است .این محدوده که مساحتی
حدود  002/9کیلومتر مربع دارد ،از شمال و شمال غرب به محدوده
مطالعاتی دهرم ،از شمال شرق و شرق به محدوده قیروکارزین ،از
جنوب شرق با محدوده مطالعاتی سیفآبادالغر ،از جنوب و جنوبغرب
به محدوده دژگاه -کورده و از غرب به محدوده مطالعاتی هنگام منتهی
میشود .وسعت ارتفاعات  619/9و مساحت دشت  173کیلومترمربع
میباشد .حداکثر ارتفاعات برابر  2231متر وحداقل ارتفاع آن 616
متراست .متوسط دماي ساالنه در نواحی دشت  23/3درجه سانتیگراد

 -3-8مصارف آب

در محدوده دشت افزر تعداد  0سردهنه و نهر با حجم مصرف 2/719
میلیونمترمکعب و  11حلقه موتور پمپ حاشیه رودخانه با حجم مصرف
 7/691میلیون مترمکعب جهت کشاورزي وجود دارد.
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Fig. 1- Dasht-Afzar sub-basin and its specifications and location in Iran

شکل  -7محدوده مطالعاتی دشت افزر و موقعیت آن در ايران و مشخصات كلی آن
Table 1- Runoff coefficients

سال  11شروع به بهرهبرداري شده است ،در منطقه تنگ کارزین
میباشد؛ که از آن جهت برداشت براي تصفیهخانه آب شرب واقع در
تنگکارزین ،اراضی دشت قیر ،علیآباد و کارزین استفاده میشود .سد
انحرافی بعدي که در مسیر رودخانه احداث گردیده است واقع در ورودي
دشت افزر میباشد که براي انحراف آب به شبکه آبیاري دشت افزر
ساخته شده است .از آنجایی که شبکه آبیاري دشتافزر هنوز احداث
نشده است ،برداشتهاي غیرمجاز با استفاده از تعداد زیادي از پمپهاي
شناسایی شده توسط اداره آبیاري شهرستان قیروکارزین جهت مصارف
کشاورزي صورت میگیرد که این موضوع عدمقطعیت در برداشت از
رودخانه را افزایش میدهد .بند انحرافی بعدي که واقع در دشت
سیفآباد الغر میباشد براي تخصیص آب به  32کیلومتر از شبکه
آبیاري سمت چپ رودخانه احداث شده است که در حال حاضر 20
کیلومتر آن تکمیل گردیده و عملیات ساخت و ساز ادامه پروژه متوقف

جدول  -7ضرايب رواناب
Runoff coefficient
3.94
6.46
6.4
8.25
9.98
8.93

Name area
Qirokarzin
Afzar
Seifabad- Laghar
kordeh- Dezhgah
Hangam
Mobarakabad Barus

براي تنظیم تراز آب جهت تخصیص به مصارف از سد سلمانفارسی،
سه سازه بند انحرافی در پایاب سد احداث گردیده است .آب رهاسازي
شده از سد سلمان فارسی ،بعد از طی کردن حدود  9کیلومتر در مسیر
رودخانه به بند انحرافی قیر میرسد .محل احداث بند انحرافی قیر که
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 -0آب برگشتی از مصارف شرب و کشاورزي به آب زیرزمینی به ترتیب
 07و  27درصد درنظر گرفته شده است؛
 -7آب نفوذي مربوط به هر ماه از سال ،در همان ماه به سفره زیرزمینی
میرسد.

شده است .در این مناطق عمده فعالیتهاي مردم در بخش کشاورزي
است و هیچگونه صنعتی در این منطقه وجود ندارد .نیاز آبی محصوالت
کشاورزي از آبهاي سطحی و زیرزمینی تأمین میگردد .نیاز شرب
که در اولویت اول تأمین نیاز آبی است ،به طور کامل از آب زیرزمینی
منطقه تأمین میشود و فقط نیاز شرب شهر الر که در خارج از محدوده
مورد مطالعه میباشد ،با آب رودخانه از محل سد انحرافی قیر تأمین
میشود ( Parab Fars Consulting Engineering Company,
.)2015

 -7-3مطالعات تغییراقلیم

پیشبینی اقلیم آینده به مدلهاي عددي کامپیوتري متکی است؛ که
امروزه معتبرترین ابزار براي این کار ،مدلهاي گردش عمومی جو-
اقیانوس ( 7)AOGCMمیباشند .این مدلها توسط مؤسسهاي به نام
هیأت بینالدول تغییراقلیم ( )IPCCتوسعه داده شده است .بسیاري از
محققان تالش کردهاند تا تغییراقلیم را با استفاده از فقط یک مدل
پیشنهاد شده توسط  IPCCپیشبینی کنند؛ که همواره عدمقطعیت را
در پی داشته است .از آنجایی که این مدلها پارامترهاي مختلفی را
پیشبینی میکنند؛ بنابراین استفاده از یک مدل به تنهایی نمیتواند
تخمین خوبی از پارامترهاي اقلیمی داشته باشد؛ بنابراین با استفاده از
ترکیب مدلها میتوان این عدمقطعیت را کاهش داد .هیچ توصیه
جامعی براي اینکه چه مدلهایی براي کدام مناطق دنیا مناسب هستند،
وجود ندارد .بنابراین در این تحقیق با بررسی میانگین ماهانه دادههاي
دوره تاریخی مربوط به مدلهاي اقلیمی و مقایسه آن با دادههاي
ایستگاه زمینی در دوره مشابه با دوره مدل ،سه مدل مناسب مربوط به
گزارش پنجم  IPCCبراي بررسی تغییراقلیم در منطقه مورد مطالعه
انتخاب شد که مشخصات آن در جدول زیر آورده شده است.

 -3روش تحقیق
شکل  2روندنماي تحقیق را به طور کلی نشان میدهد که در ادامه به
ارائه توضیحات در هر بخش از آن پرداخته شده است .فرضیات بهکار
رفته در این تحقیق عبارتند از:
 -1مقدار خروجی از آبخوان (چاه -چشمه -قنات) و مقادیر تخصیص
به نیاز شرب و کشاورزي براساس اطالعات آماربرداري سراسري
سال  11ثابت درنظر گرفته شده است؛
 -2مقدار تخصیص از سد سلمانفارسی به اراضی پاییندست ،براساس
مساحت توسعه شبکه آبیاري منطقه صورت گرفته شده است؛
 -3ضخامت اشباع آبخوان دشت افزر از سنگکف تا سطح زمین در
نظر گرفته شده است؛

Fig. 2- Research flow chart

شکل  -8فلوچارت تحقیق
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)Table 2- Specifications of climate change models used in this research (Pal and Eltahir, 2016

جدول  -8مشخصات مدلهای تغییراقلیم به كار رفته در اين تحقیق ()Pal and Eltahir, 2016
Institution/Country
USA
Norway
Germany

Abbreviation name
National Center for Atmospheric
Research (NCAR),
Norwegian Climate Centre,
Max Planck Institute for Meteorology
(MPI21 MPI- M),

در این تحقیق از اطالعات ثبت شده ایستگاه بارانسنجی مبارکآباد
که وابسته به وزارت نیرو میباشد ،به دلیل نزدیکی به محدوده مورد
مطالعه و داشتن اطالعات کافی به عنوان نماینده مطالعات تغییراقلیم
استفاده شد.

Resolution
)(km*km

Name of model

288*192

CCSM4

144*96

NorESM1 − M

192*96

MPI − ESM − M

همبستگی باال در بارندگی با سایر ایستگاههاي موجود در منطقه
استفاده شد.
 -3-3مدل بارش -رواناب

با توجه به اینکه در این تحقیق به بررسی سناریوهاي منابع و مصارف
آینده  7ساله از مهرماه  1071پرداخته میشود و از آنجایی که در آینده
نزدیک تفاوتی در میزان پیشیابی بارش و دما در سناریوهاي مختلف
وجود ندارد ،لذا در این مطالعه سناریو  RCP4.5به عنوان سناریو میانه
درنظر گرفته شده است .همچنین به منظور برآورد میزان رواناب حاصل
از پارامترهاي سناریو اقلیمی  RCP4.5از دو روش استفاده شد که
عبارتند از:
 -1مدل شبکه عصبیمصنوعی
 -2روش تیسنبندي و اعمال ضریب رواناب

همانطور که در شکل  2نیز مشخص است ،از روش وزندهی بر اساس
معکوس فاصله ( 6)IDWبراي ترکیب سناریوهاي اقلیمی استفاده شد
که براساس آن ،دقت هر یک از مدلها با توجه به تواناییاشان در
پیشبینی پارامترهاي هواشناسی تعیین میشود ( Zareian et al.,
 .)2015از اطالعات بارش و دماي روزانه ایستگاه مبارکآباد براي دوره
 27ساله از سال  1911لغایت  2777براي محاسبه دقت هر یک از
مدلهاي اقلیمی استفاده شد به طوري که در ابتدا خطاي مطلق هریک
از آنها نسبت به دادههاي ثبت شده این ایستگاه برآورد گردید و سپس
وزن هریک از مدلها در پیشبینی پارامترهاي اقلیمی به روش IDW
محاسبه شده و الگوي تولید اطالعات بارش و دماي آینده با استفاده از
ترکیب سناریوهاي انتشار سه مدل فوق ساخته شد .براي مطالعه بیشتر
این روش میتوان به تحقیق ) Zareian et al. (2015مراجعه کرد.

براي برآورد میزان رواناب ورودي به سد سلمانفارسی ،از شبکه
عصبیمصنوعی استفاده شد .تابع  fitnetروش  ،MLP0جهت آموزش
و تست شبکه عصبیمصنوعی مورد استفاده قرار گرفت .آموزش و
تست براساس  37سال داده ماهانه بارشایستگاه علیآباد خفر و دما
متوسط ایستگاه بند بهمن انجام شد .از این دو ایستگاه به دلیل نزدیک
بودن به یکدیگر و قرارگیري در حوضه آبریز سد سلمانفارسی و داشتن
اطالعات کافی ،بدین منظور استفاده شده است 07 .درصد دادهها جهت
آموزش و  37درصد براي تست و صحتسنجی در نظر گرفته شده
است .در این شبکه ،بارش ماهانه ایستگاه علیآباد خفرو دماي متوسط
ایستگاه بند بهمن بهعنوان ورودي به مدل شبکه عصبیمصنوعی و
رواناب ورودي به سد سلمانفارسی با کسر مقدار ثبت شده ایستگاه
علیآباد خفر ،پس از نرمال و استانداردسازي با استفاده از رابطه ()1
بهعنوان خروجی شبکه درنظر گرفته شده است.

 -8-3مدل ريزمقیاسسازی اقلیمی

مشکل عمدهاي که عدمقطعیت در استفاده از مدلهاي  AOGCMرا
افزایش میدهد ،بزرگ مقیاس بودن آنهاست .در این تحقیق براي
ریزمقیاسسازي الگوهاي تولید شده حاصل از ترکیب وزنی مدلهاي
 ،AOGCMاز مدل  LARS-WGاستفاده شد .این مدل ،یک مولد
تولید آب و هوایی است که به صورت تصادفی میتواند الگوهاي آب و
هوایی روزانه شامل دماي حداقل ،دماي حداکثر ،بارندگی و تابش
خورشید و همچنین تبخیر و تعرق پتانسیل را تولید کند ( Semenov
 .)and Stratonovitch, 2010براي ریزمقیاسسازي نیاز به حداقل
 27الی  37سال داده روزانه دما ،بارش و تشعشع خورشیدي ایستگاه
زمینی می باشد که بدین منظور از آمار ثبت شده ایستگاه مبارکآباد
بهدلیل کامل بودن اطالعات آن و همچنین دارا بودن ضریب

()1
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xi − xmin
xmax − xmin

= Xi

xi

در این رابطه  Xiنشانگر مقدار دادههاي نرمال بین صفر تا یک،
مقدار واقعی دادهها xmin ،نشانگر حداقل مقدار دادهها و  xmaxحداکثر
مقدار دادهها را نشان میدهد (.)Ghafari and Vafakhah, 2013
سه الیه مخفی براي شبیهسازي توسط شبکه عصبی درنظر گرفته شد
که الیه اول داراي  17و الیه دوم و سوم هرکدام داراي  27نرون
میباشند .براي الیههاي مخفی از تابع محرک تانژانت سیگموئیدي و
براي الیه خروجی از تابع محرک خطی استفاده شد .نتایج مربوط به
مدلسازي دوره پایه با  677تکرار و با پنج بار اجرا و میانگینگیري از
خطاها بدست آمد؛ واحد  RMSEبه دلیل نرمال و استاندارد شدن
دادههاي ورودي به مدل شبکه عصبی ،بدون بعد میباشد که این مقدار
از رابطه زیر بدست میآید:
() 2

 -6-3معیارهای عملکرد سیستم

براي ارزیابی نتایج مدل بر اساس سیاستهاي جایگزین با توجه به
اهداف مشخص مدیریت آب ،نیاز است از معیارهاي عملکرد استفاده
شود .پیچیدگی و عدمقطعیت در سیستمهاي آبی ،باعث شد تا براي
اولین بار ) Safavi et al. (2016به فازيسازي معیارهاي عملکرد و
شاخص پایداري پرداخته و روابط زیر را توسعه دهند .در این تحقیق،
چهار معیار عملکردي استفاده شده است که شامل )1( :قابلیتاطمینان
مبتنیبر زمان ( 1)Reltime؛ ( )2قابلیتاطمینان مبتنی بر حجم
( 9)ResVol؛ ( )3انعطافپذیري یا برگشتپذیري (17)Res؛ ()0
آسیبپذیري (11)Vul؛ کــه میانگین هندسی آنها ،شاخص پایـداري
(  12)SI jرا بــه وجود میآورد کــه بــر اساس آن ،مقایسه عملکرد و
تصمیمگیري بین مسائل مختلف مـدیـریت منابع آب آسانتر صورت
میگیرد رابطه شاخص پایداري بــراي اولین بــار تــوسط Loucks
) (1997توسعه داده شد و بعدها توسط Sandoval-Solis et al.
) (2011اصالح گردید .در موارد ذکر شده فوق ،قابلیت اطمینان ،برابر
مقدار احتمالی است که آب تخصیص یافته به یک مصرفکننده ،نیاز
آن را تأمین کند که در این تحقیق هم از لحاظ حجم و هم از لحاظ
زمان مورد بررسی قرار گرفته است .برگشتپذیري ،احتمال بازگشت
سیستم بــه حالت مطلوب پس از یک دوره شکست را مشخص
کــرده و آسیب پذیري نیز میزان بزرگی شکست را نشان میدهد
(:)Safavi et al., 2016; Lane et al., 2015

∑nt=1(Oi − Pi )2
√ = RMSE
n
Pi

در این رابطه RMSE ،متوسط ریشه مربع خطا Oi ،دبی مشاهداتی،
دبی محاسباتی و  nبیانگر تعداد دادهها میباشد ( Ghafari and
 .)Vafakhah, 2013از دیگر معیارهاي خطاي استفاده شده ضریب
تعیین ،R2نش -ساتکلیف  Eو شاخص تطابق  dمیباشد که بهصورت
روابط زیر محاسبه میشود:
2
)Cov(O, P
()3
2
(= R

)
σP σO
∑ni=1(Oi − Pi )2
()0
E=1− n
̅ |)2
∑i=1(|Oi − O
∑ni=1(Oi − Pi )2
()7
d=1− n
̅ | + |O i − O
̅ |)2
∑i=1(|Pi − O
در روابط فوق  Oiمقادیر مشاهداتی و  Piمقادیر شبیهسازي شده توسط

) ∑t μj (xt
∗ 100
N

()6

مدل در زمان  Cov(O, P) ،iکواریانس دادههاي مشاهداتی نسبت به
دادههاي شبیهسازي شده و  σPو σOبه ترتیب نشاندهنده انحراف
معیار استاندارد مجموعه دادههاي مشاهداتی و شبیهسازي شده و ̅
O
نیز نشاندهنده میانگین دادههاي مشاهداتی یا ثبت شده میباشد.
مقدار  R2از صفر تا یک تغییر میکند و نشانگر میزان همبستگی و
واریانس دادههاي مشاهداتی به مقادیر شبیهسازي شده است
( .)Legates and McCabe, 1999; Van Liew et al., 2003مقدار
 Eنشان میدهد که چقدر خط برازش داده شده از مقادیر رسم شده
دادههاي مشاهداتی و شبیهسازي شده در مختصات کارتزین با خط 07
درجه اختالف دارد .شاخص تطابق ( )dکه تناسب بین میانگین مربعات
خطا و پتانسیل خطا را ارائه میدهد ،بهعنوان یک مقدار استاندارد شده
از مرتبه خطاي مدل شبیهساز یا پیشبینی ارائه گردیده است .عدد یک
براي این شاخص ،بیانگر تطابق کامل و عدد صفر بیانگر آن است که
هیچگونه تطابقی بین دادههاي مشاهداتی و شبیهسازي شده نمیباشد
(.)Willis et al., 1989; Van Liew et al., 2003

()0
()1

= % Reltime j

j
∑N
t=1 supplyt

∗ 100
j
∑N
t=1 Demandt
= 1,2, … , T

∀t

= % RelVol j

⟩) ∑t⟨μj (xt ) − μj (xt−1)|μj (xt ) > μj (xt−1
)) ∑t(1 − μj (x t
∗ 100

)) % Vulj = maxt (1 − μj (xt

()9
()17

= % Resj

1⁄
4

SI j = {Reltime j ∗ RelVol j ∗ Resj

}) ∗ (1 − Vulj

در روابط فوق μj (xt ) ،میزان مطلوبیت سیستم در تأمین نیاز
مصرفکننده jام در گام زمانی tام N ،نشاندهنده تعداد کل گام زمانی
دوره شبیهسازي و ))  (1 − μj (xtمیزان نامطلوب بودن عملکرد
سیستم Demand ،حد مطلوب وضعیت منابع و  Supplyحالت موجود
مورد بررسی را نشان میهد.
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 -0-3فازیسازی معیارهای عملکرد

 -6توسعه سناريوها و نتايج

همه اطالعات مربوط به یک مجموعه فازي توسط تابع عضویت آن
توصیف میشود .تابع عضویت فازي ،مقدار فازي بودن یک مجموعه
فازي را نشان میدهد و معموالً از حرف  μبراي نشان دادن آن استفاده
میشود .این توابع میتواند به شکلهاي مختلفی مورد استفاده قرار
گیرد .در این تحقیق از تابع زنگولهاي به دلیل لحاظ کردن عدمقطعیت
در کل بازه تأمین نیاز نسبت به دیگر توابع عضویت استفاده شد؛ این
تابع به صورت زیر تعریف میگردد که در آن x ،نشاندهنده درصد
تأمین نیاز میباشد (:)Safavi et al., 2016

 -7-6تغییراقلیم و ريزمقیاس نمايی

()11

1
x − c 2b
|
|1+
a

خروجیهاي مدل  LARS-WGنشان میدهد با توجه به اینکه در
طی  27سال آینده دماي مینیمم و ماکزیمم در منطقه افزایش پیدا
میکند ،ولی این افزایش دما قابل مالحظه نمیباشد (شکلهاي  3و
 .)0همچنین ،بررسی تغییرات بارندگی مطابق شکل  7نشاندهنده این
است که تغییراقلیم در ماههاي پربارش میزان تغییرات بارندگی را نسبت
به دوره پایه در محدوده صفر درصد نشان میدهد .این نمودار همچنین
تغییرات بارش باالي  277درصد را در ماههاي تابستان نشان میدهد
و این بدیهی است؛ زیرا در این منطقه در ماههاي تابستان بارندگی
اتفاق نمیافتد بنابراین تغییر در مقدار اندکی بارش باعث تغییر زیاد در
درصد بارش خواهد شد .پس میتوان اینگونه نتیجه گرفت که
تغییراقلیم نمیتواند تأثیر چندانی بر روي وضعیت منابع آبی آینده تا
سال  2737ایجاد کند.

= )μ(x) = bell(x, a, b, cو

با تغییر پارامترهاي  b ،cو  aمیتوان سطوح مختلف رضایتمندي را
ایجاد نمود .این پارامترها میتواند بر اساس نظر کارشناسان خبره نیز
تعیین گردد.
 -4-3مدل برنامهريزی حوضه آبريز دشت افزر

 -8-6بارش -رواناب

مدل ارزیابی و برنامهریزي منابع آب ( )WEAP 21یک مدل مدیریت
یکپارچه منابع آب ( 13)IWRMمیباشد که منابع آب تولید شده از
طریق فرایندهاي هیدرولوژیکی حوضه آبریز را با یک مدل مدیریت
منابع آب براساس نیازهاي آب و الزامات محیطی ادغام میکند .این
نرمافزار مجموعهاي شفاف از ابزار و روشهایی را معرفی میکند که
میتواند از طریق رویکرد مبتنی بر سناریو ،طیف وسیعی از مسائلی که
برنامهریزان منابع آب با آن مواجه هستند را تجزیه و تحلیل کند .مدل
 WEAPداراي سابقه طوالنی در زمینه توسعه و استفاده در عرصه
برنامهریزي آب است Raskina et al. (1992) .اولین بار از این مدل
براي مطالعه در دریاي آرال استفاده کردند .در این تحقیق کالیبراسیون
مدل به صورت دستی انجام گرفت به طوري که مجموعهاي از مقادیر
ورودي و خروجی ثبت نشده بین ایستگاههاي هیدرومتري ،با درنظر
گرفتن مقادیر ثبت شده از برداشتها و جریانهاي ورودي رودخانهها،
با استفاده از موازنه جرمی بین ایستگاههاي هیدرومتري تخمینزده
شده ( )Lane et al., 2015که براساس رابطه زیر براي هر ماه t
محاسبه میشود:
t
t
IF
t
t
) )∆S = Q in − Q out +(−(UnacEx
()12
در این رابطه ∆S ،موازنه جرمی Q in ،دبی ورودي Q out ،دبی خروجی
و  IFو  UnacExبه ترتیب مقادیر برداشت بهحساب نیامده و مقادیر
ورودي ثبت نشده به منابع میباشد.

پیشبینی رواناب ورودي به سد سلمان فارسی ،با استفاده از مدل شبکه
عصبی مصنوعی صورت گرفت .سپس رواناب ایجاد شده در مابقی
محدودههاي مطالعاتی با استفاده از روش تیسنبندي در مدل  GISو
اعمال ضریب رواناب محاسبه شد؛ زیرا در هیچ یک از این محدودهها
ایستگاه هیدرومتري براي ثبت رواناب خروجی وجود ندارد تا بتوان بر
اساس اطالعات آن ،از روش شبکه عصبی مصنوعی استفاده کرد.
تیسنبندي برحسب موقعیت ایستگاههاي بارانسنجی موجود در منطقه
انجام گرفت و مقدار مساحت تحت تأثیر هر کدام از ایستگاهها در هر
محدوده مشخص شد و بر همین اساس مقدار بارندگی محدودههاي
مطالعاتی تعیین گردید .سپس با استفاده از ضرایب رواناب جدول ،1
مقادیر رواناب ایجاد شده از هر یک از این محدودهها مشخص شد.
نتایج مربوط به شبیهسازي مدل بارش رواناب بهصورت جدول 3
میباشد .این نتایج نشان میدهد شبکه عصبیمصنوعی در حد مطلوب
دوره پایه را مدلسازي کرده است؛ همچنین نتایج آموزش و تست مدل
شبکه عصبیمصنوعی در شکل  6نشان داده شده است .براساس این
شبکه ،با درنظر گرفتن بارش و دماي مربوط به  RCP4.5مقدار دبی
ورودي به سد سلمانفارسی بدست آمد.
 -3-6توسعه سناريوها

در این تحقیق براساس نظر کارشناسان آب منطقهاي استان فارس و
افراد خبره ،حجم مطلوب براي سد سلمان فارسی  077میلیون
متـــرمکعب و براي آب زیرزمینی دشت افزر  297میلیون متر مکعب
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Fig. 3- Maximum temperature changes in the
climate scenario

Fig. 4- Minimum temperature changes in the
climate scenario

شکل  -3تغییرات دمای حداكثر درسناريو اقلیمی

شکل  -6تغییرات دمای حداقل در سناريو اقلیمی
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Fig. 5- Precipitation changes in the climate scenario

شکل  -0تغییرات بارش در سناريو اقلیمی
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Table 3- Evaluation criteria for rainfallrunoff model simulation
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Fig. 6- Training and testing of the Artificial Neural Network

شکل  -4آموزش و تست شبکه عصبی مصنوعی

آب منطقهاي استان فارس تعریف شده است؛ که به طور خالصه در
جدول  0آورده شده است.

در نظر گرفته شد .تابع زنگولهاي ) bell(x,30,2,100بر اساس رابطه
( )11به عنوان تابع عضویت در برآورد مقدار مطلوبیت تأمین نیازها و
حجمهاي منابع درنظر گرفته شد که در این رابطه  xبه عنوان درصد
تأمین مقادیر مطلوب به حساب میآید .که بر اساس این ضرایب ،نمودار
مربوط به این تابع به شکل  0میباشد.

سناریوي روند :این سناریو تحت عنوان سناریو ادامه روند موجود
میباشد که براساس آن تمامی نیازها ،نفوذ از آبهاي سطحی به سفره
زیرزمینی و زهکشی از آبهاي زیرزمینی به آبهاي سطحی ،آبهاي
انتقالی ،خروجی و برداشت از سفره آب زیرزمینی ،برداشت از آبهاي
سطحی توسط کانالهاي آبیاري و پمپاژ از حاشیه رودخانه و همچنین

سناریوهاي توسعه یافته در این تحقیق براساس طرحهاي ممکن و
محتمل اجرایی در این منطقه و همچنین نظر کارشناسان و خبرگان
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Fig. 7- Desirability function for evaluating water demands and water resources performance

 تابع عضويت زنگولهای برای تعیین عدمقطعیت در وضعیت منابع و مصارف-7 شکل

 احداث سدکوار در باال دست سد سلمانفارسی در شرایط:6 سناریوي
سناریو مدیریت مصرف

 رشد تکنولوژي و رفاه اجتماعی همانند روند دوره پایه،رشد جمعیت
.ادامه مییابد

پس از اعمال فرضیات فوق در مدل برنامهریزي و بررسی خروجیهاي
 تحلیلها در دو بخش منابع و مصارف و تأثیر تصمیمات و،مدل
 نتایج نشان داد تا زمانی که منابع سطحی.فرضیات سناریوها انجام شد
 این منابع میتواند نیازهاي شرب و کشاورزي،و زیرزمینی موجود باشد
 نشانگر تأمین9  و1  شکلهاي.را بهطور کامل و صد درصد تأمین کند
.نیازهاي موجود در حوضه در همه سناریوها میباشد

 درصد سطح37  توسعه شبکه آبیاري سد سلمان فارسی به:1 سناریوي
 افزر و سیفآباد الغر)؛، کارزین، علیآباد،کشت فعلی (شامل دشت قیر
 احداث طرح تغذیه مصنوعی در دشت افزر با استفاده از:2 سناریوي
رواناب حاصل از بارشها؛
 میلیون متر مکعب آب از سد سلمانفارسی به177  انتقال:3 سناریوي
 میلیون متر مکعب به دشت افزر1/1 شهرهاي مجاور (قیر وجهرم) و
براي تأمین نیاز شرب؛
؛3  و2 ،1  اجراي همزمان سناریوهاي:0 سناریوي
 درصدي مصرف37  سناریو مدیریت مصرف (کاهش:7 سناریوي
کشاورزي دشت افزر)؛

 نتایج سناریوهاي روند تا، مشخص است17 همانطورکه در شکل
 نشان میدهد با توجه بهاینکه هر یک از سناریوها به نحوي0 سناریوي
وضعیت آبخوان را نسبت به سناریو ادامه روند موجود بهبود میبخشد

Table 4- Scenarios and their assumptions

 سناريوها و فرضیات آنها-6 جدول
Scenarios

Scenario Description

Baseline
Scenario

Continue the existing policies

Scenario_1

Developing irrigation networks

Scenario_2

Constructing aquifer artificial
recharge

Scenario_3
Scenario_4

Assumption
1.
2.
3.
4.
1.
1.
2.
3.

Water transfer to neighboring cities of
Salmanfarsi Dam
Developing the irrigation networks;
transferring water from Salman Dam
and Aquifer artificial recharge

Scenario_5

Management of consumption

Scenario_6

Construction of the Kavar Dam at the
upstream of the Salmanfarsi Dam

water demand trend same as current
Infiltration and use of surface water and groundwater as
before
Drainage from groundwater to surface water as before
Water transfer as before
Return flow to the aquifer is about 25%
Artificial recharge is done using rainwater
The storage capacity of the pond is 830000 cubic meters
The penetration rate into the aquifer is 3.895 cubic
meters per day.

1.

Recharge to the aquifer is about 70%

1.

Reducing the agricultural water use in Dasht-Afzar
(plain) by 35%

1.

In condition to consumption management scenario
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Fig. 8- Municipal demand and demand supply for
baseline scenario to scenario 4

Fig. 9- Agriculture demand and demand supply for
baseline scenario to scenario 4

شکل  -2نیاز و تأمین نیاز شرب سناريوهای روند تا سناريوی 6

شکل  -7نیاز و تأمین نیاز كشاورزی سناريوهای روند تا سناريوی 6

Table 5- Performance criteria and consumption sustainability index for baseline scenario to scenario 4

جدول  -0معیارهای عملکرد و شاخص پايداری مصارف در سناريوهای روند تا سناريوی 6
Municipal

Agriculture

100
100
100
0
100

)Reliability in time (%
)Reliability in Volume (%
)Resilience (%
)Vulnerability (%
)Sustainability Index (%

100
100
100
0
100

براي آبخوان اتفاق بیافتد .در سناریوي  0میباشد .که پایداري 19/03
درصد و به ترتیب اطمینانپذیري در زمان و حجم  36/79و 67/13
درصد را درپی خواهد داشت و بدترین حالت مربوط به سناریو ادامه
روند با شاخص پایداري  12/99درصد میباشد.

ولی هیچ یک نمیتواند باعث توقف روند افت سطح آب زیرزمینی
آبخوان دشت افزر شود .در این شکل با توجه به اینکه در سناریوهاي
تعریف شده مقادیر نیازها و به تبع آن مصارف از منابع در طول دوره
شبیهسازي مقداري ثابت نبوده بلکه نرخ رشد ثابتی دارد؛ لذا از این رو
در انتهاي دوره سناریونگاري بر اساس این روندها مقادیر از هم فاصله
گرفته و نمودار واگرا میشود.

معیارهاي عملکرد و شاخص پایداري براي وضعیت سد سلمان فارسی
براي سناریوها ادامه روند موجود و سناریوهاي  1تا  0نیز مورد بررسی
قرار گرفت.

جدول  6معیارهاي عملکرد و شاخص پایداري مربوط به این سناریوها
را نشان میدهد .این نتایج نشان میدهد بهترین وضعیتی که میتواند
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Fig. 10- The trend of change in groundwater volume in Dasht-Afzar (plain) for baseline scenario and
scenario 1 to 4
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Table 6- Performance criteria and sustainability index in Dasht-Afzar (plain) in the baseline scenario and
scenario 1 to 4

جدول  -4معیارهای عملکرد و شاخص پايداری آبخوان دشت افزر در سناريوهای روند تا سناريوی 6
Scenario_4

Scenario_3

Scenario_2

Scenario_1

36.09
65.13
1.78
63.9
19.73

25.48
58.99
0.89
74.5
13.62

30.2
62
1.44
69.7
16.91

27.2
60.2
1.03
72.7
14.65

همانطور که در شکل  11نشان داده شده است ،سناریو ادامه روند
نشانگر مطلوبترین حالت و سناریو  0بدترین حالت در ذخیرهسازي
سد سلمان فارسی را نشان میدهد .به طوري که در سناریو  0شاخص
پایداري به زیر  17درصد و به عدد  6/63درصد خواهد رسید .نتایج
جدول  0نشان میدهد در این سناریو اطمینانپذیري در زمان و حجم
به شدت کاهش خواهد یافت و به ترتیب به مقادیر  0/71و 36/90
درصد خواهد رسید .درصورتی که این مقادیر در سناریو ادامه روند
موجود به ترتیب برابر  11/02و  177درصد خواهد بود.

Baseline
Scenario
24.3
58
0.8
75.6
12.99

Scenarios
)Reliability in time (%
)Reliability in Volume (%
)Vulnerability (%
)Resilience (%
)Sustainability Index (%

مقایــسه نتایج موجود در جداول  6و  0نشان میدهد بــاتوجـــه بــه
بهره برداري تلفیقی صورت گرفته در این سناریوها ،هیچ یک از این
سناریوهایی که تحت عنوان سناریوهاي صرفاً تأمین میباشند،
نمیتواند نتایج مطلوبی براي بهرهبرداري تلفیقی ارائه دهد و همچنان
یکی از اهداف مهم این تحقیق که کنترل روند نزولی سطح آب
زیرزمینی دشت افزر میباشد ،برآورده نخواهد شد .از این رو بهترین
راه خروج از این وضعیت ،پرداختن به مسئله مدیریت مصرف در این
منطقه میباشد.
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Fig. 11- The trend of storage volume in Salman Farsi Dam for baseline scenario and scenarios 1 to 4

شکل  -77روند حجم ذخیره سد سلمانفارسی در سناريوهای روند و سناريو  7تا سناريو 6
Table 7- Performance criteria and sustainability index of Dasht-Afzar (plain) in the baseline scenario and
scenarios 1 to 4

جدول  -7معیارهای عملکردو شاخص پايداری سد سلمانفارسی در سناريوهای روند تا سناريو 6
Scenario_4

Scenario_3

7.58
36.94
0.91
92.41
6.63

23.01
56.21
4.12
76.98
18.71

)Storage of Salman Farsi Dam (MCM
Baseline
Scenario_1
Scenario_2
Scenario
88.72
78.31
87.98
100
90.4
100
18.7
16
18.51
11.27
21.68
12.01
61.94
54.58
61.52
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Scenarios
)Reliability in time (%
)Reliability in Volume (%
)Vulnerability (%
)Resilience (%
)Sustainability Index (%

 -7-3-6سناريوی 0

 -8-3-6سناريو 4

در سناریو  7که به عنوان سناریو مدیریت مصرف شناخته میشود ،به
بررسی کاهش  37درصدي در مصرف کشاورزي دشت افزر پرداخته
شده است .مطابق شکل زیر با کاهش  37درصدي در مصرف
کشاورزي ،حجم آبخوان دشتافزر در آستانه برگشتپذیري قرار خواهد
گرفت و شاخص پایداري آن از  12/99به  20/91درصد خواهد رسید.
با افزایش اطمینانپذیري در زمان و حجم به ترتیب به مقدار 22/36
و  11/3درصد ،تا حدودي مشکالت مدیریتی آبخوان رفع خواهد شد.
در این سناریو با افزایش  2/31درصدي در شاخص پایداري ذخیره سد
سلمانفارسی ،تأثیر چندانی بر وضعیت عملکرد سد ایجاد نخواهد کرد.

احداث سد کوار در باالدست سد سلمانفارسی بر روي رودخانه قرهآقاج
یکی از محتملترین سناریوهاي اجرایی در این منطقه میباشد.
ایستگاه هیدرومتري علیآباد خفر که در نزدیکی محل احداث سدکوار
میباشد ،در دهه اخیر از سال  13تا سال  92به طور متوسط دبی برابر
مقادیر جدول  9را ثبت کرده است؛ که نسبت به دبی میانگین  37ساله
( )Q30گذشته (از سال 1363تا سال  )1392کاهش محسوسی را نشان
میدهد.
در این سناریو فرض شده که مقدار متوسط دبی  17ساله ( )Q10ثبت
شده توسط ایستگاه علیآباد خفر ،بدون هیچگونه برداشتی در ادامه
مسیر ،وارد مخزن سد سلمانفارسی میگردد .در شکل ( )13بررسی
معیارهاي عملکرد و شاخص پایداري براي قرار گرفتن میزان ذخیره
سد سلمان در شرایط مطلوب ،نشان میدهد که با کاهش حداقل 37
درصد دبی پایه میانگین  17ساله ،موجب میشود تا پایداري سد براي
تأمین حجم مطلوب ( 077میلیون متر مکعب) در طول دوره سناریو (7
ساله) به زیر  77درصد کاهش یابد.

نتایج سناریو  7نشان میدهد که این سناریو میتواند شرایط نرمال و
مطلوبی را براي مدیریت و بهرهبرداري تلفیقی از منابع سطحی و
زیرزمینی محدوده مورد مطالعه بوجود آورد .احداث سد کوار در باال
دست سد سلمانفارسی ،میتواند بر روي این نوع مدیریت تأثیرگذار
باشد .بنابراین در سناریو  6به تأثیر احداث سد کوار در باالدست سد
سلمانفارسی در شرایط مدیریت مصرف پرداخته شده است.
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Fig. 12- Volume of aquifer storage and storage in Salman Farsi dam in consumption management scenario

شکل  -78حجم ذخیره آبخوان و سد سلمانفارسی در سناريو مديريت مصرف
Table 8- Performance criteria and sustainability index of the aquifer and Salman Farsi Dam in the
consumption management scenario

جدول  -2معیارهای عملکرد و شاخصپايداری آبخوان و سد سلمانفارسی در سناريو مديريت مصرف
Salman Farsi dam
Scenario_5
Change in Baseline
90.87
2.15
0
100
1.94
20.64
-2.15
9.12
2.31
64.25

Aquifer
Change in Baseline
22.36
11.3
1.7
-22.27
11.92

Scenario_5
46.66
69.30
2.5
53.33
24.91
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)Reliability in time (%
)Reliability in Volume (%
)Resilience (%
)Vulnerability (%
)Sustainability Index (%

Table 9- Average monthly flow recorded by Aliabad-Khafr hydrometric station

Dec

Nov

Oct

Sep

Aug

Jul

Jun

May

Apr

Mar

Feb

Jan

جدول  -7متوسط دبی ماهانه ثبت شده توسط ايستگاه هیدرومتری علیآبادخفر

8.01
9.1

0.60
1.32

0.11
0.41

0.12
1.2

0.14
0.35

0.18
0.39

0.33
0.9

1.30
3.7

8.48
16.77

10.40
23.9

20.24
27.6

10.66
16.6

بررسی کنترل دبی ورودي به سد سلمان با فاصله ده درصدي نشان
داد ،اطمینانپذیري تأمین حجم مطلوب آب سد سلمانفارسی هم در
زمان و هم در حجم ،به مرور کاهش مییابد .همچنین ،روند نزولی
معیار برگشتپذیري به حجم مطلوب ،آسیبپذیري را افزایش میدهد.
این موضوع باعث میشود تا پایداري تأمین حجم مطلوب براي سد،
بعد از کاهش  37درصدي دبی پایه ورودي به آن ،به  09درصد برسد.
بنابراین سد کوار در باالدست سد سلمانفارسی ،باید اجازه دهد تا
حداقل  07درصد دبی تشریح شده در جدول  9از محل احداث این سد
عبور کند؛ چرا که در غیر این صورت ،تأمین نیازهاي آبی وابسته به
سد سلمانفارسی ،به خطر خواهد افتاد و مشکالت مدیریت منابع و
مصارف را در پی خواهد داشت .همچنین ،شکل  10نشان میدهد،
احداث سد کوار به طور مستقیم بر روي عملکرد و پایداري آبخوان
دشت افزر تأثیر نخواهد گذاشت.

در این تحقیق از روش سناریونگاري براي بررسی سیاستهاي
بهرهبرداري تلفیقی استفاده شد .نتایج نشان میدهد که این روش
میتواند آینده چندگانهاي را پیش روي مدیران و برنامهریزان منابعآبی
قرار دهد تا مدیران از نتیجه تصمیم خود پیش از اجرایی شدن مطلع
شوند .بنابراین ،سناریوهاي ممکن و محتمل اجرایی منابع و مصارف
مورد بررسی قرار گرفت .مدل  WEAPنشان داد که میتواند به عنوان
ابزاري قدرتمند براي شبیهسازي یکپارچه منابع و مصارف مورد استفاده
قرار گیرد و به سرعت به اعمال هرنوع سیاستی در حوضه پاسخ دهد.
سناریوهاي مختلفی در این مدل توسعه داده شد که هیچ یک از آنها
به جز سناریو مدیریت مصرف (کاهش  37درصدي مصرف کشاورزي)
نمیتواند روند نزولی آبخوان را کنترل کند.

performance criteria and
)sustainability index(%

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

 -0جمعبندی

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Reduction of the Input Base Flow to
)Salman Farsi Dam(%

Reduction of the Input Base Flow to
)Salman Farsi Dam(%
Reliability time
Vulnerability

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

performance criteria and
)sustainability index(%

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Q10
Q30

Reliability time
Vulnerability

Reliability Volume
Resilience
Sustainability Index

Reliability Volume
Resilience
Sustainability Index

Fig. 14 -Performance criteria and fuzzy
sustainability index of Dasht-Afzar aquifer with
decreasing inflow to Salman Farsi dam with
construction of Kavar dam

Fig. 13- Performance criteria and fuzzy
sustanability index of Salman Farsi dam by
reducing the inflow to Salman Farsi dam with the
construction of Kavar dam

شکل  -76معیارهای عملکردو شاخصپايداری فازی آبخوان

شکل  -73معیارهای عملکردو شاخصپايداری فازی سد

دشتافزر با كاهش دبی ورودی به سد سلمانفارسی با

سلمانفارسی با كاهش دبی ورودی به سد سلمانفارسی با

احداث سد كوار

احداث سد كوار
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