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چکیده
افزایش جمعیت و گسترش فعالیتهـاي کشـاورزي و صـنعت در منطقـه
 کـرج سیستم پیچیده و ناهمگونی از منابع تخلیه و تغذیه را پدید- تهـران
آورده است و نیـاز بـه مـدیریت منـابع آب در ایـن منطقه را ضروري
 هدف از مطالعه حاضر بررسی و مدیریت منابع آب منطقه مورد نظر.میسازد
 اثر تخصیص پساب فاضالب بر تأمین نیازها و،در وضعیت فعلی و آینده
همچنین ارائه راهکارهایی براي کاهش و مدیریت مصرف میباشد که ایـن
 براي. گانـه مـورد بررسی قرار گرفتهاند5 اهـداف در قالـب سـناریوهاي
 و براي برنامهریزيMODFLOW شبیهسازي منابع آب زیرزمینی از مدل
 در همه سناریوها اولویت اول تأمین. استفاده شده استWEAP منابع آب از
 درصد تأمین33 نیازهاي شرب و صنعت است که در تمام سناریوها باالي
 نتایج نشان داد که با درنظرگرفتن اجراي طرحهاي آتی و افزایش.شدهاند
 پایـداري منـابع در سـالهـاي آخـر مدلسازي کاهش مییابد که،نیازها
 بدون، با توجه به نتایج.نشاندهنده کمبود منابع آبی در مقابل تقاضا است
 درصـد کـاهش یابـد44  نیاز کشاورزي میبایست سـاالنه،تخصیص پساب
 درصد رسـد و در صورت تخصـیص پساب به14 تا درصد کمبود آن به زیر
34  درصدي نیز درصـد تـأمین ایـن نیاز باالي94  با کاهش،نیاز کشاورزي
درصد میرسد و منابع آبی حوضه از لحاظ پایداري و آسیبپذیري در وضعیت
.بهتري قرار میگیرند

Abstract
The increase in population and the expansion of agricultural
and industrial water needs in Tehran-Karaj region has created
a complex system of resources extraction and supply that
necessitates the need to manage the water resources in this
region. The purpose of this study is to analyze the water
resources management in the current and future situations, the
effect of wastewater allocation on supplying demands, and also
to provide strategies for consumption reduction and
management. These objectives are investigated in five
different scenarios. For Groundwater simulation MODFLOW
model is used and WEAP model is employed for water
resources planning. In all scenarios, the first priority is given
to the drinking and industrial demands which are supplied
above 99% in all scenarios. The results showed that
considering the implementation of future projects and
increasing demands, the sustainability of resources was
reduced in the last years of simulation which indicated a
shortage of water resources against demands. According to the
results, if no wastewater is allocated, the annual agricultural
demand should be reduced by 40%, in order to keep the water
shortage below 10%. If wastewater is allocated along with a
30% reduction in agricultural demand, the percentage of
supply would exceed 90% and the water resources of the basin
are in better condition in terms of sustainability and
vulnerability.
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تحقیق دست یافتن بــه سیاستهایی جهت بهرهبرداري بـا
اطمینان پذیري باال و سود اقتصادي بیشتر بود .نتایج حاصل از این
تحقیق نشاندهنده افزایش درجه اطمینانپذیري به لحاظ بهرهبرداري
کیفی و کمی و همچنین افزایش بهره اقتصادي در اثر اجراي طرح
مدیریتی بود Vedula et al. (2004) .براي رسیدن به سیاست استفاده
بهینه برداشت تلفیقی منابع آب ،از یک مدل ریاضی استفاده کردند.
آنها برداشت تلفیقی را با استفاده از یک مدل برنامهریزي خطی فرموله
کردند و نتایج را با مدلهاي حاضر مقایسه نمودند که کارایی باالي
مدل ریاضی را نشان داد Mahjoub et al. (2011) .به مدلسازي
بهرهبرداري تلفیقی آبهاي سطحی و زیرزمینی در منطقه مراغه
پرداختند .آنها در این مدلسازي تابع هدف را ماکزیمم کردن سود
محصوالت در منطقه مراغه درنظر گرفتند .ایشان شبیهسازي آبخوان
را با نرمافزار  GMSانجام داده و پمپاژهاي متفاوت چاه براي
سناریوهاي مختلف در منطقه مورد مطالعه را مد نظر قرار دادند .در
انتها ضمن تعیین کاهش سطح آب زیرزمینی به رویکردهاي مدیریتی
پرداختند Shamsai and Forghani (2011) .در مقالهاي موضوع
بهرهبرداري تلفیقی در مناطق خشکی که فقط داراي منبع آب سطحی
انتقالی بوده و فاقد دیگر منابع آب سطحی میباشند را مورد بررسی
قرار دادند .به این منظور آب زیرزمینی منطقه را توسط مدل
 Modflow-Pmwinشبیهسازي نمودند .از نتایج حاصل از مدل
شبیهسازي ،در تدوین مدل بهینهسازي با الگوریتم ژنتیک استفاده
نموده و گزینههاي مختلف در جهت بهرهبرداري بهینه از منابع آب را
ارائه کردند .هدف اصلی از مدل بهینهسازي ،تدوین الگوي ماهانه
برداشت از منابع آب سطحی انتقالی و زیرزمینی در راستاي تأمین نیاز
آبی در تمامی ماهها با محوریت کنترل سطح آب زیرزمینی منطقه بود.
) Rezapour Tabari (2012برنامه بهینه بهرهبرداري از منابع آب
داخل حوضه کالس و احیاي منابع آبی برون حوضهاي بر پایه تأمین
نیازهاي آبی داخل حوضهاي ،کاهش میزان آب خروجی از مرز ایران و
افزایش انتقال آب به حوضه مجاور (حوضه دریاچه ارومیه) را ارائه داد.
ایشان با اجراي مدل پیشنهادي توسط الگوریتم ژنتیک ،مقادیر بهینه
تخصیص و میزان آب انتقالی به حوضه مجاور را مشخص کرد و به
این نتیجه رسید که با اعمال برنامههاي بهینه بهرهبرداري تدوین شده
می توان حجم قابل توجهی از منابع آبی داخل حوضه را به منظور احیاي
منابع آبی به بیرون حوضه انتقال داد Savafi et al. (2016) .از یک
مدل بهینهسازي بر مبناي الگوریتم ژنتیک براي تهیه یک برنامه
مناسب براي استفاده همزمان از منابع آب سطحی و زیرزمینی در
منطقه آبیاري نکوآباد واقع در حوضه زایندهرود استفاده کردند .هدف از
این مطالعه کاهش مصرف آب ،تعریف الگوي کشت بهینه ،کاهش
افت ساالنه در آب زیرزمینی و به حداکثر رساندن سود خالص مالی
کشاورزان بود Rezaei et al. (2017) .یک الگوریتم بر مبناي سیستم

 -7مقدمه
رشد روزافزون جمعیت ،گسترش شهرها و افزایش تقاضا و مشکالت
مربوط به کیفیت منابع طبیعی ،بیش از پیش مسأله مدیریت جامع و
یکپارچه منابع آب را ضروري میسازد .در سالهاي اخیر رویکرد
مدیریت تقاضا در مدیریت منابع آب نسبت به مدیریت عرضه اولویت
باالتري پیدا کرده است .بدین منظور محققان ،مدیریت تلفیقی آب را
مطرح نمودهاند .هدف اصلی مدیریت تلفیقی این است که توسعه پایدار،
کارآمد و عادالنه منابع آب حاصل شود .بنابراین مبانی مدیریت تلفیقی
بر پایه ترکیبپذیري مدیریت تأمین با مدیریت تقاضا استوار بوده که
جنبههاي زیستمحیطی ،اجتماعی و اقتصادي را در نظر میگیرد
( .)Yevjevich, 1995بنابراین ،بهرهبرداري تلفیقی یکی از
تحلیلهاي مدیریتی در مبحث مدیریت منابع آب میباشد .مناسبترین
تعریف از بهرهبرداري تلفیقی عبارت است از تخصیص از منابع آب
سطحی و زیرزمینی با توجه به محدودیتهاي کمی و کیفی جهت
ارضاء نمودن یک یا چند هدف (.)Rao et al., 2004
بهرهبرداري تلفیقی ،مدیریتی متناسب با خصوصیات هر دو منبع آب
سطحی و زیرزمینی است .هرچند که این دو منبع در ظرفیت ذخیره،
تغذیه ،تخلیه ،هزینه اولیه و بهرهبرداري و محدودیتها متفاوت هستند،
استفاده همزمان از دو منبع باعث افزایش عملکرد ،کفایت،
اعتمادپذیري توزیع و کاهش هزینهها در یک سیستم میشود .آب
زیرزمینی داراي نقش مهم در بهرهبرداري تلفیقی است و همواره به
عنوان یک مخزن پشتیبان براي منابع سطحی محسوب میشود و در
زمان کمبود آب سطحی به ویژه در فصل گرم و خشک ،کمبودهاي
موجود را جبران مینماید .در بهرهبرداري تلفیقی در فصلهاي مرطوب
به علت پر بودن مخزن ،بیشتر تأمین نیاز از آب سطحی صورت
میگیرد و مقدار کمتري از آب زیرزمینی برداشت میشود و اجازه
برگشت سطح آب زیرزمینی به حالت اولیه داده میشود .برعکس ،در
فصول خشک که از حجم منابع سطحی به مقدار زیاد کاسته میشود
بیشتر تأمین نیاز از آبخوان صورت میگیرد .البته برداشت از آبخوان
هم باید به گونهاي باشد که تعادل میان تغذیه و تخلیه آبخوان برقرار
باشد و به عبارت دیگر بیالن آبخوان منفی نشود .بهرهبرداري بیرویه
و بدون برنامه ریزي از آب زیرزمینی نیز اثرات نامطلوبی شامل نشست
زمین ،کاهش کیفیت آب زیرزمینی و اثرات جانبی زیستمحیطی
نامطلوب را به همراه دارد ( .)Jenkins and Lund, 2004مطالعات
زیادي در حوزه بهرهبرداري تلفیقی انجام گرفته است .به طور مثال
) Jenkins and Lund (2004قابلیتها ،محدودیتها و منافع
اقتصادي مدیریت تلفیقی منابع آب سطحی و زیرزمینی در جنوب
کالیفرنیا را با استفاده از مدل  1CALVINبررسی کردند .هدف این
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شبیهساز استفاده کردند .در این تحقیق با استفاده از رویکرد
شبیهسازي -بهینهسازي به برنامهریزي توسعه واحدهاي کشاورزي و
برقابی با توجه به تمامی منابع و مصارف آب در حوضه پرداخته شد.
نتایج عملکرد مناسب مدل توسعه یافته  MOPSO-WEAPرا نشان
میدادند.

فازي براي حل مسأله واقعی چند هدفه در استفاده تلفیقی از منابع آب
سطحی و زیرزمینی را به کار بردند .اجراي مدل براي یک دوره ده
ساله نشاندهنده افزایش راندمان آبیاري (کاهش تلفات) ،کاهش
مصرف آب در واحد سطح و افزایش بهرهوري آب در مقایسه با شرایط
بهرهبرداري واقعی بوده است Kanooni et al. (2019) .یک الگوریتم
قطعی مبتنی بر روش بهینهسازي ژنتیک به منظور تخصیص بهینه آب
از منابع سطحی و زیرزمینی بین مصارف مختلف در بهرهبرداري از سد
مخزنی یامچی در استان اردبیل ارائه کردند .تابع هدف در مدل
بهینهسازي ،حداکثر نمودن سود حاصل از تخصیص آب به بخش
کشاورزي با توجه به الگوي کشت منتخب بود به طوري که تأمین
نیازهاي شرب و زیستمحیطی به عنوان محدودیت در مدل بهینه
درنظر گرفته شوند.

) Kalbali et al. (2019با استفاده از مدل بارش -رواناب
IHACRESو دادههاي بارش ،دما و رواناب ماهانه در دوره پایه
( ،)3414-1334میزان رواناب رودخانه قرهسو در دوره  3411تا 3444
را شبیهسازي کردند .سپس ،وضعیت احتمالی تخصیص منابع آب و
تأمین نیاز بخش کشاورزي توسط مدل  WEAPرا مورد بررسی قرار
دادند .نتایج مدل  ،WEAPنشاندهنده افزایش نیاز تأمین نشده بخش
کشاورزي در منطقه مورد مطالعه در دوره آتی بود .نتایج ،عملکرد
مناسب مدل توسعه یافته  MOPSO-WEAPرا نشان دادNazari .
) Mejdar et al. (2019در مقالهاي با تلفیق مدل هیدرولوژیکی
SWATو مدل  WEAPبه بررسی اثر توسعه باالدست و همچنین
تغییر اقلیم برکاهش منابع آب ورودي از حوضه مرزي هریرود به
کشورهاي ایران و ترکمنستان پرداختند .براساس نتایج ،تغییر الگوي
آب و هوایی و احداث سد تأمین نیازهاي زیستمحیطی در پاییندست
سد را با مشکل جدي روبرو خواهد کردHatamkhani and Moridi .
) (2021براي برنامه ریزي بهینه در حوضه آبریز کرخه از WEAP
استفاده کردند .در این تحقیق با استفاده از رویکرد شبیهسازي-
بهینهسازي به برنامهریزي توسعه واحدهاي کشاورزي باتوجه به
معیارهاي اقتصادي و اجتماعی پرداختند.

به منظور برنامهریزي تخصیص منابع آب در حوضه آبریز ،نیاز به توسعه
و یا استفاده از یک بسته نرمافزاري براي مدلسازي میباشد .به همین
منظور ،مدلهایی توسعه داده شدهاند که در آنها مجموعهاي از
فرایندهاي موجود در سیستم ،به ترتیب رخداد ،شبیهسازي شده و در
نهایت به خروجی ختم شود .در این راستا ،مدلهاي ریاضی تخصیص
میتوانند نقش مؤثري در این خصوص ایفا نمایند 3WEAP .یکی از
مهمترین مدلهاي شبیهسازي سیستمهاي منابع آب است که
کاربردهاي فراوانی داشته است Amini et al. (2017) .در پژوهشی
با استفاده از نرمافزار  WEAPبه عنوان ابزاري توانمند ،به ارزیابی
مدیریتهاي اعمال شده در حوزه آبخیز گاماسیاب و بررسی تأثیر
سدهاي باالدست بر عملکرد سد بیستون پرداختند .ایشان از دادههاي
هیدرولوژیکی دراز مدت جهت شبیهسازي منابع و مصارف حوضه
استفاده نمودند .نیازهاي حوضه را با استفاده از دادههاي جمعیت،
کشاورزي و صنعت استخراج و نیاز زیستمحیطی را نیز با کاربرد روش
مونتانا محاسبه کردند .نتایج بیانگر پوشش کامل نیازها در محدود سد
بیستون در شرایط موجود و کمبود آب در صورت به بهرهبرداري رسیدن
سدهاي پیشبینی شده در حوضه میباشندZamanipour et al. .
) (2018در تحقیقی به منظور تعیین ابعاد بهینه مؤلفههاي طراحی طرح
انتقال آب بهشتآباد -زایندهرود ،از رویکرد شبیهسازي -بهینهسازي
استفاده کردند .شکل توسعه یافته الگوریتم هوش جمعی ذرات چند
هدفه بهصورت چند ازدحامی با رویکرد همکارانه ،به منظور بهینهسازي
و مدل  ،WEAPجهت شبیهسازي سیستم منابع و مصارف حوضههاي
آبریز ،مورد استفاده قرار گرفت .کاهش کمبودهاي تأمین نیاز مصارف
شرب و زیستمحیطی حوضههاي مبدأ و مقصد و نیز کاهش
هزینههاي اقتصادي اجراي این طرح ،از اهداف تعریف شده در این
تحقیق بودند Hatamkhani and Moridi (2019) .براي
برنامهریزي توسعه در حوضه آبریز کشکان ،از  WEAPبهعنوان مدل

بررسی مطالعات گذشته نشان داد بیشتر مطالعات بر روي یک سناریو
خاص متمرکز شده و اثر متغیرهاي مختلف بر آینده را لحاظ ننمودهاند.
همچنین ،تلفیق مدل  MODFLOWو  WEAPکمتر مورد استفاده
قرار گرفته است .در مطالعات داخلی نیز خالء یک بررسی جامع در
رابطه با مدیریت تلفیقی بر روي دشت تهران -کرج به عنوان یکی از
مهمترین دشتهاي کشور احساس میشود .با توجه به این موارد،
هدف از مطالعه حاضر بررسی وضعیت آبخوان تهران -شهریار و کرج
به صورت یکپارچه ،بررسی طرح جمعآوري فاضالب و امکان افت
آبخوان و تأثیر آن در بیالن آب سطحی و تهیه مدلهاي ریاضی کمی
براي شبیهسازي وضعیت آبخوان در آینده میباشد .با استفاده از این
مدلها براي شبیهسازي وضعیت کمی آبخوان میتوان ضمن بررسی
اثرات سناریوهاي مختلف بهرهبرداري از منابع آب زیرزمینی ،روش
استفاده از منابع آب این محدوده را به گونهاي مشخص کرد که ضمن
تأمین نیازهاي موجود ،کمترین اثرات سوء بر کمیت منابع آب زیرزمینی
در محدوده طرح ایجاد شود .بنابراین مهمترین اهداف این تحقیق تهیه
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کشاورزي و صنعت ،نفوذ از بستر روانابهاي ورودي به دشت و نفوذ
بارندگی میباشد ،برآورد میگردد .در فرایند مدلسازي ،وضع موجود از
سال  1941تا سال  1935و وضعیت توسعه از سال  1936تا سال 1434
درنظر گرفته شد .با استفاده از نتایج مدل  MODFLOWو استفاده
ازدادههاي حجم مخزن و حجم استاتیکی ،دشت مورد مطالعه در مدل
 WEAPمدل گردید .فرایند کلی مطالعه حاضر در شکل  1نشان داده
شده است.

مدل شبیهسازي بهرهبرداري توأم از منابع آبهاي سطحی و زیرزمینی
با استفاده از نرمافزارهاي  WEAPو  ،MODFLOWبررسی وضعیت
تغییرات کمی آبخوان تهران در صورت اجراي طرح جمعآوري فاضالب
شهر تهران و ارائه راهکارهاي تغییر تخصیص و بهرهبرداري تلفیقی با
هدف پایداري آبخوان میباشد.
 -8مواد و روشها
در این مطالعه ،برنامهریزي منابع آب در سطح حوضه آبریز دشت
تهران -کرج با تخصیص یکپارچه از منابع آب سطحی و زیرزمینی به
مناطق مدنظر انجام شده و مدیریت منابع و مصارف حوضه تحت
سناریوهاي مختلف در نرمافزار  WEAPمدل گردیده است .لذا ابتدا با
استفاده از مدل  MODFLOWمیزان تغذیه از سطح آبخوان که شامل
مقادیر ورودي از مرزهاي آبخوان ،آب برگشتی چاههاي شرب،

 -8-8منطقه مورد مطالعه

محــدوده مطالعاتی تهران -کرج در ناحیهاي بین عرض جغرافیایی
´ 95° 34تا ´ 96° 15شمالی و طول جغرافیایی ´ 54° 54تا ´53° 15
شرقی واقع شده و از نظر تقسیمات کشوري عمدتاً به استان تهران
تعلق دارد.
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Fig. 1- Methodology flowchart

شکل  -7فلوچارت روش انجام كار
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مرطوب سرد در نواحی شمالی تا نیمه خشک و بیابانی در نواحی جنوبی
منطقه متفاوت است .شکل  3منطقه مورد مطالعه را نشان میدهد.

بر اساس اطالعات شرکت مدیریت منابع آب ایران ،این محدوده
مطالعاتی داراي مساحت  5156کیلومتر مربع است که حدود 3336
کیلومتر مربع آن مناطق مرتفع و  3394کیلومتر مربع دشت میباشد.
منطقه مورد مطالعه ،حوضه آبریز رودخانههاي شمال تهران و
رودخانههاي کرج را شامل میشود .این رودخانهها از ارتفاعات جنوبی
البرز سرچشمه گرفته و در نهایت به دریاچه حوض سلطان میریزند.
همچنین ،مساحت آبخوان منطقه بالغ بر  3499کیلومتر مربع میباشد.
این آبخوان که شامل آبخوانهاي موضعی شمال محدوده و آبخوان
اصلی میباشد ،دشتهاي تهران ،شهریار ،کرج و فشافویه را در بر
میگیرد .شهرها و محدودههاي مسکونی مهمی در داخل این محدوده
مطالعاتی قرار دارند که از آن جمله میتوان به تهران ،کرج ،شهریار و
اسالمشهر اشاره کرد .عالوه بر این شهرها ،تعداد زیادي شهرک و
روستا در محدوده مطالعاتی وجود دارد به گونهاي که تراکم جمعیت در
این محدوده نسبت به سایر مناطق کشور باال میباشد .منابع آبی مورد
استفاده براي تأمین نیازهاي آبی این منطقه عبارت است از مجموع
برداشت از آبهاي زیرزمینی به عالوه انتقال آب از سدهاي لتیان ،الر،
کرج و سد طالقان .با توجه به وجود رشته کوههاي مرتفع البرز در
حوضههاي آبریز این رودخانهها ،اقلیم منطقه متنوع بوده و بین نیمه

 -8-8مدل آب زيرزمینی MODFLOW

نرم افزار  MODFLOWکه با زبان برنامه فرترن نوشته شده است،
بر پایه روش تفاضل محدود و به روش بلوک مرکزي ،حل تقریبی
معادالت دیفرانسیل جریان آب زیرزمینی را در محیط متخلخل فراهم
میکند ( .)Harbaugh et al., 2000هدف از حل معادله جریان آب
زیرزمینی ،تعیین ارتفاع سطح ایستایی آب زیرزمینی در گامهاي زمانی
مختلف ،با فرض در دست بودن ویژگیهاي هیدرودینامیکی و
هیدرولیکی آبخوان در سلولهاي مختلف و همچنین وضعیت تغذیه و
تخلیه آن براي دوره زمانی مورد نظر است .در واقع ،براي هر دوره
زمانی ،مجموعه معادالت حاکم بر جریان آب و انتقال جرم نوشته شده
و با توجه به شرایط اولیه و شرایط مرزي به روش تکرار حل میشوند
و تراز سطح آب و غلظت متغیرهاي کیفی مورد نظر را در سلولهاي
مختلف در انتهاي ماه بهدست میدهند .معادله حاکم در این مدل در
قالب رابطه ( )1آورده شده است:

Tehran-Karaj basin

Fig. 2- Location of Tehran-Karaj study area

شکل  -8موقعیت محدوده مطالعاتی تهران -كرج
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که در آن  y ،xو  zجهت جریان t ،زمان k ،ضریب هدایت هیدرولیکی،

مدل  WEAPوارد میشود .مقادیر تخلیه توسط چاههاي کشاورزي،
شرب و صنعت از طریق لینک انتقالی از مخزن آب زیرزمینـی بـه
گرههاي مصرف و همچنینـی تغذیـه ناشـی از آب برگشـتی از ایـن
مصـارف بوسیله جریان برگشتی از هر گره به آبخوان در WEAP
مدلسازي میشود .در فرایند مدلسازي با  5 ،WEAPسناریو متفاوت
تعریف شد که عبارتند از )1( :وضع پایه )3( ،وضع توسعه )9( ،وضع
تعادلبخشی آبخوان )4( ،وضع تعادلبخشی آبخوان بدون اجراي طرح
جمعآوري فاضالب و ( )5مدیریت تقاضا .در سناریو وضعیت پایه حجم
استاتیکی آبخوان تهران -کرج حدود  4454میلیون متر مکعب بوده و
نیازهاي وضع موجود دشت وارد مدل شده است .همچنین سدهاي
لتیان ،کرج و بند فشافویه در حال بهرهبرداري هستند .سناریوي 3
بیانکننده شرایط توسعه منطقه بوده و در این سناریو ،سد ماملو در
پاییندست سد لتیان با هدف انتقال آب شرب به تهران فعال است.
طرحهاي انتقال بین حوضهاي در این سناریو انجام شده است .به
عبارت دیگر ،در سناریوي توسعه ،طرحهاي مختلفی در منطقه مورد
مطالعه به بهرهبرداري خواهند رسید که در نتایج مدل تأثیر خواهند
گذاشت .از جمله مهمترین این طرحها اجراي طرح جمعآوري فاضالب
شهر تهران میباشد .در سناریوي  9با توجه به سناریو  3و افزایش
برداشت از آبخوان ،تعادل آبخوان مورد بررسی قرار گرفته است .در این
سناریو تخلیه ماهانه از آبخوان با توجه به مقادیر تغذیه که از مدل
 MODFLOWگرفته شده است ،محدود شده است .سناریو 4
تعادلبخشی آبخوان بدون درنظر گرفتن طرح جمعآوري فاضالب
است و سناریو  5سناریوي مدیریت تقاضا است که با کاهش نیاز
کشاورزي در این سناریو همراه است.

 hتراز آب زیرزمینی qs ،دبی ورودي/خروجی و  Ssذخیره ویژه میباشد.
 -3-8مدل يکپارچه منابع آب WEAP

مدل  WEAPبه عنوان یک ابزار کامپیوتري براي برنامهریزي یکپارچه
منابع آب مورد استفاده قرار میگیرد .این نرمافزار با استفاده از رویکرد
جامع براي شبیهسازي سیستمهاي آبی توسط مؤسسه محیط زیست
استکهلم جهت رفع فاصله بین مدیریت منابع و هیدرورلوژي حوضه
توسعه داده شده است که نرمافزاري جامع ،انعطافپذیر و کاربر دوست
براي آنالیز سیاستها میباشد ( .)Sieber and Purkey, 2007مدل
 WEAPبر اساس معادالت پایه بیالن آبی عمل کرده و آن را میتوان
در سیستمهاي شهري و کشاورزي ،حوضههاي مستقل یا سیستمهاي
آبی پیچیده به کار برد .همچنین WEAP ،محدوده زیادي از مسائل
مانند تحلیل نیاز هر بخش ،حفاظت آب ،حقابهها و اولویتهاي
تخصیص ،شبیهسازي آبهاي سطحی و زیرزمینی ،بهرهبرداري از
مخزن ،تولید انرژي برقابی ،روندیابی آلودگی ،نیازهاي اکوسیستم،
ارزیابی آسیبپذیري و تحلیل منفعت -هزینه طرح را پوشش میدهد.
مدل  WEAPاز یک مدل برنامهریزي خطی استاندارد براي حل
مسائل تخصیص آب در هر گام زمانی استفاده میکند که تابع هدف
آن حداکثر کردن درصد تأمین نیازهاي مراکز تقاضا با توجه به اولویت
در عرضه و تقاضا ،تعادل جرمی و سایر قیود میباشند .تمامی قیود به
طور متناوب براي هر گام زمانی و با توجه به اولویت در عرضه و تقاضا
تعریف میشود WEAP .در هر گام زمانی معادله تعادل جرمی آب را
براي هر شاخه و گره محاسبه میکند .با این فرض که عملکرد اجزا
سیست م به جز در مخازن و رطوبت خاک ،در هر گام زمانی مستقل از
گامهاي دیگر میباشد .گامهاي زمانی با توجه به بزرگی حوضه
میتوانند کوچک (روزانه 14 ،روزه) یا بزرگ (ماهانه و یا بیشتر) در نظر
گرفته شود (.)Yates et al., 2005

 -0-8معیارهای ارزيابی

براي بررسی نتایج بدست آمده و ارزیابی هرگونه تغییر در تخصیص با
استفاده از مدل ،به شاخصهایی نیاز است که بتوان سیستمهاي منابع
آب منطقه را در تأمین نیاز مورد ارزیابی قرار داد .به همین منظور در
این مطالعه از شاخصهاي زیر استفاده شده است.
 -7-0-8شاخص اطمینانپذيری)RI( 3

 -6-8وارد كردن اطالعات مدل  MODFLOWدر مدل

اطمینانپذیري در یک سیستم بهرهبرداري منابع آب ،یکی از
کاربرديترین معیارهاي ارزیابی براي تحلیل سیستمهاي منابع آب
میباشد که به دو صورت زمانی و حجمی مورد استفاده قرار میگیرد.

WEAP
بعد از مدلسازي آبخوان دشت تهران -کرج در مدل MODFLOW

میزان سطح آب زیرزمینی و تغذیه/تخلیه مدل تعیین میگردد .نتایج
مدل  MODFLOWدر هر گام زمانی مقادیر ورودي و خروجی به
آبخوان را نشان میدهـد .با استفاده از این مقادیر ،مقدار ورودي خالص
به آبخوان را در هر ماه با تفاضل مقادیر خروجی از ورودي به گرههاي

الف) اطمینانپذیري

زمانی4

وضعیت سیستم در زمینه شکست و یا عدم شکست (تأمین نیازهاي
آبی و یا عدم تأمین آن) ،با استفاده از این شاخص تحلیل میشود که
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براي محاسبه آن از رابطه ( )3استفاده میگــردد .این رابطه ،بیانکننده
نسبت تعداد کل ماههایی کــه سیستم در زمینه تأمین آب بـا موفقیت
روبهرو بــوده به تعداد کل ماههاي بهرهبـرداري سیستم میباشد
(.)Kjeldsen and Rosbjerg, 2004
M
)∑j=1 d(j
()3
T

 -3نتايج
 -7-3شبیهسازی كمی آبخوان

هدف اصلی از شبیهسازي کمی آبخوان ،پیشبینی و بررسی تغییرات
زمانی و مکانی سطح آب و احجام ورودي و خروجی به آبخوان در اثر
تنشهاي مختلف وارد شده به آبخوان میباشد .براي ساخت مدل از
اطالعات ضخامت آبرفت ،توپوگرافی سطح زمین و تراز سنگ کف،
مشخصات فیزیکی ،هیدرولیکی و هیدرودینامیکی آبخوان ،مانند
ضرایب هدایت هیدرولیکی و ضریب ذخیره استفاده شد .براي
شبیهسازي ،ابتدا منطقه موردنظر شبکهبندي شد .با توجه به وسعت
منطقه ،شبکهبندي استفاده شده براي مدلسازي آبخوان تهران -کرج
داراي سلولهایی مربعی با ضلع یک کیلومتر درنظر گرفته شد.
همچنین ،با توجه به شکل محدوده مورد مطالعه و به منظور حداقل
نمودن تعداد سلولهاي غیرفعال ،سلولبندي محدوده مطالعاتی با زاویه
 45درجه نسبت به محورهاي متداول درنظر گرفته شده است .بر این
اساس ،شبکه سلولی مورد استفاده براي مدلسازي به صورت شبکهاي
متشکل از  5115سلول ( )39×55سلول درنظر گرفته شد .شبکه
سلولبندي شده آبخوان در شکل  9نشان داده شده است.

RIt = 1 −

که در رابطه فوق  RItشاخص اطمینانپذیري زمانی M ،تعداد کل
وقایع شکست سیستم j d(j) ،امین واقعه شکست سیستم و  Tتعداد
کل دورههاي تعریف شده در سیستم میباشند.

ب) اطمینانپذیري

حجمی5

ایـن شاخص مقایسهاي است بین مصرف و نیاز واقعی در مقیاس
سالیانه کــه هم میتــواند مبین مصرف بیش از اندازه در سیستم
بـاشد و هم میتــواند تنشهاي آبی مواجه با آن را نشان دهــد.
رابطه ( )9نحوه محاسبه ایـن شاخص را نشان میدهــد
(:)Kundzewicz and Kindler, 1995
T
()9
∫0 min(Q s (t),Q D (t)) dt
= RIV

T

∫0 Q D (t) dt
اطمینانپذیري حجمیQ s (t) ،

حجم آب
که در آن  RIVشاخص
مصرفی که در واقع آب تأمین شده در زمان  tبوده و ) Q D (tبیانکننده
حجم تقاضا در زمان  tمیباشند.

 -7-7-3پارامترهای ورودی مدل

مهمترین پارامترهاي ورودي شامل جریان ورودي و خروجی زیرزمینی،
تغذیه از طریق نزوالت جوي ،تغذیه از جریانهاي سطحی ،تغذیه از
طریق برگشت کشاورزي ،تخلیه توسط چاهها ،تخلیه و تغذیه از قنوات
و چشمهها و تغذیه ناشی از فاضالبهاي شهري و صنعتی است که
در ادامه مورد بررسی قرار گرفتهاند .میزان جریانهاي ورودي وخروجی
آب زیرزمینی پس از تعیین مقاطع ورودي و خروجی و با بهرهگیري از
معادلۀ دارسی دربارة جریان آب از الیههاي متخلخل محاسبه گردید.
در محدودة شبکهبندي آبخوان تهران مقدار کل جریان ورودي
زیرزمینی برابر  511/33میلیون متر مکعب و مقدار کل جریان خروجی
زیرزمینی از محدوده برابر  35/31میلیون متر مکعب محاسبه و برآورد
گردید .به طور کلی نفوذ از طریق ریزشهاي جوي بر حسب شرایط
اقلیمی و هیدرولوژیکی (میزان بارندگی ،درجه حرارت ،سرعت باد،
رطوبت نسبی محیط ،میزان تبخیر و بافت خاک سطحی و عمق آب
زیرزمینی) تغییر میکند .با توجه به میزان متوسط ریزشها و مساحت
منطقه ،حجم کل ریزشها برابر  333/56میلیون متر مکعب محاسبه
شده است .حجم آب نفوذ یافته از ریزشهاي فوق برابر  19/1درصد
کل آن یا  41/94میلیون متر مکعب در سال به دست آمده است.

 -8-0-8شاخص پايداری در منابع)SI( 4

با استفاده از این شاخص می توان میزان پایداري منابع را مورد بررسی
قرار داد و با استفاده از آن روند پایداري سیستم از منظر کمبودها را
ارزیابی نمود .محاسبه این شاخص با استفاده از رابطه ( )4میسر
میگردد (:)Xu et al., 2002
E − QD
()4
= SI
E

که در آن  Eکل آب قابل دسترس میباشد.
 -3-0-8شاخص آسیبپذيری)VI( 7

ایــن شاخص نشاندهنده الگوي مصرف سیستم در مقابل
مــوجـودي آن است کـه بـا استفاده از رابطه ( )5محاسبه میگــردد
(:)Raskin et al., 1992
Qs
()5
= VI
S

که در آن  Sموجودي سیستم است .هرچه  VIبزرگتر باشد بیانکننده
آسیبپذیري بیشتر خواهد بود.
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Fig. 3- Tehran-Karaj study area MODFLOW grid cells

شکل  -3شبکه سلولبندی شده مدل  MODFLOWبرای منطقه مورد مطالعه تهران -كرج

میزان نفوذ ناشی از برگشت آب کشاورزي با توجه به مطالعات گذشته
حدود  34درصد از کل آب مصرفی درنظر گرفته شده و برابر با 313/5
میلیون متر مکعب محاسبه گردیده است .براي مدلسازي با محاسبه
تعداد سلولهاي واقع در بخش کشاورزي ،مقدار تغذیۀ کل از طریق
برگشت آب کشاورزي بین این سلولها تقسیم شده است .میزان تغذیه
ماهانه هر سلول از آب برگشتی کشاورزي از ضرب کل تغذیه سلول
در درصد توزیع ماهانه نیازهاي آبی گیاهان به دست آمد .بر اساس
اطالعات موجود ،تعداد  634رشته قنات در منطقه مورد مطالعه قرار
دارد .میزان تخلیه از کل قناتها در محدوده مطالعاتی برابر 199/3
میلیون متر مکعب میباشد .همچنین از کل تخلیه چشمههاي محدوده
مطالعاتی مقدار ناچیزي از آن معادل  4/49میلیون متر مکعب در داخل
محدوده بیالن آب زیرزمینی واقع شده است .میزان آب برگشتی ناشی
از قنوات برابر  13/13میلیون متر مکعب و آب برگشتی ناشی از
چشمهها برابر  4/445میلیون متر مکعب در سال تعیین شده است .با
توجه به اطالعات شرکت آب و فاضالب تهران و نحوة مصارف آب ،با
مقایسۀ محدوده شبکهبندي آبخوان تهران ،کل مصرف جهت شرب،
صنعت و بهداشت  1691میلیون متر مکعب در سال میباشد که از این
مقدار مصرف در حدود  15درصد به پساب تبدیل میشود .در صورتی
که کل این پساب وارد چاههاي فاضالب شود ،تقریباً مقدار  14تا 15
درصد آن به آبخوان نفوذ میگردد .بنابراین ،میزان  345/9میلیون متر
مکعب نفوذ به آبخوان درنظر گرفته شده است.

 -8-7-3اجرای مدل و كالیبراسیون آن در حالت ماندگار

در مرحله نخست ،تنظیم دستی پارامترهاي تراز آب و نفوذپذیري
زهکشها ،تغذیه از سطح و هدایت هیدرولیکی در مدل انجام و
خروجیهاي مدل با ترازهاي چاهها کنترل شدند .پس از این مرحله،
عملیات کالیبراسیون خودکار براي مدل براي سال  1941تا 1915
انجام شد .متغیر مورد استفاده در فرآیند کالیبراسیون خودکار در
مطالعات جاري ،هدایت هیدرولیکی و تغذیه از سطح درنظر گرفته شد.
با توجه به قابلیتهاي مناسب نرمافزار  GMSدر کالیبراسیون مدلهاي
عددي ،از قابلیت  Regularizationدر این نرمافزار براي کالیبراسیون
مقادیر  Kدر محدوده مدلسازي استفاده شد .مقادیر کالیبره شده K
براي محدودهي مدلسازي در شکل  4نمایش داده شده است.
بر اساس این شکل ،بیشترین مقدار پارامتر هدایت هیدرولیکی در
محدوده مطالعاتی به بیش از  64متر در روز میرسد که در محل تالقی
رودخانههاي کن و چیتگر و نیز در محل مخروط افکنه رودخانه کرج
واقع شده است .کمترین میزان هدایت هیدرولیکی نیز حدود  9متر در
روز میباشد که به جنوب دشت تهران اختصاص دارد .همچنین،
کالیبراسیون پارامتر تغذیه از سطح نیز با استفاده از قابلیت PEST
نرمافزار به صورت همزمان با هدایت هیدرولیکی انجام شد .براي این
کار ،پلیگونهاي تغذیه از سطح ،بر اساس نتایج مطالعات آب زیرزمینی
مقداردهی اولیه شده و سپس با استفاده از قابلیت  ،PESTمقادیر بهینه
این پارامتر براي کالیبره نمودن مدل عددي مشخص شد.
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)Fig. 4- Distribution of calibrated values of hydraulic conductivity (m/d

شکل  -6توزيع مقادير كالیبره شده هدايت هیدرولیکی (متر بر روز)

حدود  96میلیمتر در روز و در مخروط افکنه رودخانههاي درکه و
فرحزاد ،میزان تغذیه از سطح در حدود  36میلیمتر در روز به دست آمده
است.

توزیع مقادیر کالیبره شده پارامتر تغذیه از سطح به آبخوان در شکل 5
نمایش داده شده است .بر اساس این شکل ،بیشترین مقدار تغذیه از
سطح مربوط به رودخانه کن بوده و به حدود  64میلیمتر در روز میرسد.
همچنین ،در محل مخروط افکنه رودخانه کن ،میزان تغذیه از سطح

)Fig. 5- Distribution of calibrated values of recharge (m/d

شکل  -0توزيع مقادير كالیبره شده تغذيه از سطح (متر بر روز)
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 -3-7-3صحتسنجی مدل غیر ماندگار

 -7-8-3سناريوی ( 7وضع موجود)

براي تعیین کارایی مدل غیر ماندگار آب زیرزمینی ،از دادههاي چاههاي
مشاهدهاي مربوط به سالهاي آبی  1916تا ( 1935به مدت  14سال)
استفاده شد .بر این اساس ،مقادیر مرزي ،مقادیر برداشت چاهها و تغذیه
از سطح آبخوان به صورت ماهانه با استفاده از دادههاي سال آبی
موردنظر تهیه و به مدل وارد شد .در این مرحله ،مدل عددي اجرا شده
و نتایج به دست آمده با دادههاي واقعی مقایسه شد .نتایج حاصل از
مدل عددي انطباق خوبی با مقادیر مشاهداتی داشت به طوري که
بیشترین مقدار  R2برابر  4/31و کمترین آن  4/11بدست آمد که
نشاندهنده دقت باالي مدلسازي میباشد.

سناریو وضع موجود که با عنوان سال پایه در مدل تعریف میشود (سال
 1941تا  ،)1936بیانکننده وضعیت موجود منطقه است .حجم مورد
نیاز مصارف شرب ،صنعت و کشاورزي سال پایه براي تمام سالها وارد
مدل شده است .نیاز محیط زیست در وضع موجود صفر منظور شده و
اولویت نیازها به ترتیب شرب ،صنعت و کشاورزي درنظر گرفته شده
است .با توجه به جدول  1درصد تأمین نیاز شرب از منابع سطحی حدود
 51درصد و از منابع زیرزمینی در حدود  49درصد میباشد .نیاز صنعت
به طور کامل از منابع زیرزمینی تأمین شده و براي مصارف کشاورزي
نیز حدود  14درصد از منابع زیرزمینی و  94درصد نیز از منابع سطحی
تأمین شده است.

 -8-3مدلسازی تخصیص منابع آب
 -8-8-3سناريوی ( 8ادامه روند موجود تا سال )7685

در شبیهسازي حوضه تهران -کرج با استفاده از مدل ،WEAP
گرههاي تقاضا به تفکیک شرب و صنعت ،کشاورزي و محیط زیست
به مدل معرفی شدند .براي شبیهسازي یکپارچه دشت تهران -کرج و
تخصیص از منابع آب سطحی و زیرزمینی به مناطق نیاز ،عالوه بر
تعریف گرههاي منابع آب سطحی (سد و رودخانهها) آبخوان دشت
تهران -کرج و شهریار نیز به عنوان گره آب زیرزمینی در مدل تعریف
گردید .شکل  6مدل  WEAPایجاد شده دشت تهران -کرج را نشان
میدهد .در ادامه نتایج حاصل از شبیهسازي سناریوها آورده شده است.

در سناریوي توسعه ،طرحهاي مختلفی در منطقه مورد مطالعه به
بهرهبرداري خواهند رسید که در نتایج مدل تأثیر خواهند گذاشت .از
جمله مهمترین این طرحها اجراي طرح جمعآوري فاضالب شهر تهران
میباشد.

Tehran boundary

Fig. 6- Modeling of Tehran-Karaj plain in WEAP model
شکل  -4مدلسازی دشت تهران -كرج در WEAP
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یکی از بزرگترین تصفیهخانههاي در حال اجرا ،تصفیهخانه جنوب
تهران میباشد که قادر است ساالنه  346میلیون متر مکعب فاضالب
را تصفیه نموده و براي کشاورزي جنوب تهران و دشت ورامین مورد
استفاده قرار گیرد .مدول  1تا  4تصفیهخانه جنوب تهران در دست اجرا
است و مدول  5تا  6این تصفیهخانه که قرار است ساالنه حدود
 345311هزار متر مکعب پساب تولید کند ،در حال توسعه میباشد .در
این سناریو ،مدولهاي  1تا  6این تصفیهخانه درنظر گرفته شده است.
در سناریوي وضع موجود کسري مخزن آب زیرزمینی حدود  56میلیون
متر مکعب بدست آمد .هدف اصلی این سناریو تعیین کسري مخزن
آبخوان تهران -کرج با ادامه وضع فعلی تا سال  1434با درنظر گرفتن
طرحهاي توسعه میباشد .با توجه به جدول  1مشاهده میشود که
پساب فاضالب نیز بخشی از نیازهاي کشاورزي را تأمین میکند .در
این سناریو  41درصد نیاز شرب توسط منابع زیرزمینی و حدود 59
درصد توسط منابع سطحی تأمین میشود .مقدار آب مصرفی صنعت
نیز به طور کامل از آب چاهها تأمین میشود و براي بخش کشاورزي
 5درصد نیاز تأمین شده توسط پساب فاضالب11 ،درصد آبهاي
سطحی و حدود  14درصد از منابع زیرزمینی تأمین میشود .در این
سناریو نیازهاي شرب و صنعت باالي  33درصد در هر سال تأمین
میشوند اما نیاز کشاورزي در حدود  39درصد تأمین میشود .همچنین،
نیاز زیستمحیطی حدود  43درصد تأمین میگردد.

 -6-8-3سناريوی ( 6تعادلبخشی آبخوان بدون اجرای طرح
فاضالب)

در این سناریو منابع و مصارف همان منابع و مصارف سناریوي قبلی
است فقط با این تفاوت که  14درصد آب برگشتی از شرب از طریق
چاههاي فاضالب به آبخوان تخلیه شده و باعث تغذیه آن میشوند .در
جدول  1مقادیر تأمین نیاز از منابع سطحی و زیرزمینی ارائه شده است.
با توجه به جدول 41 ،درصد نیاز شرب از منابع زیرزمینی و حدود 51
درصد از منابع سطحی تأمین میشود .نیاز کشاورزي به طور متوسط
 14درصد تأمین شد که از این مقدار  39درصد از منابع سطحی و بقیه
از منابع زیرزمینی تأمین میشود .تأمین آب کشاورزي از پساب
فاضالب حذف شده و فقط درصد کمی از نهرهاي فاضالب به نیاز
کشاورزي اختصاص داده میشود .در طول دوره مدلسازي حجم 11
میلیون متر مکعب به ذخیره آبخوان اضافه شده و آبخوان تغذیه شده
است.
 -0-8-3سناريوی ( 0تعادلبخشی آبخوان و مديريت تقاضا
در بخش كشاورزی)

در سناریوي تعادلبخشی آبخوان ،نیاز کشاورزي در حدود  35درصد
در هر سال کمبود داشت .در این سناریو نیاز کشاورزي را کاهش داده
تا در هر سال حدود  34تا  35درصد تأمین شود .پتانسیل منابع آبی که
در سناریوهاي توسعه ثابت بوده و همچنین نیازهاي شرب ،صنعت و
کشاورزي را نشان میدهــد ،نیاز کشاورزي نسبت به سناریو
تعادلبخشی  44درصد کاهش یافته تا درصد تأمین آب این نیاز در
پایان سال به  34درصد برسد .درصد تأمین نیازهاي شرب و صنعت
باالي  33درصد و براي نیاز کشاورزي حدود  31درصد است .تغییرات
حجم ساالنه آب مخزن آبخوان برابر  11میلیون مترمکعب است.

 -3-8-3سناريوی ( 3تعادلبخشی آبخوان)

با ادامه روند موجود تا سال  1434مشاهده شد که آبخوان تهران -کرج
ساالنه  156میلیون متر مکعب کسري مخزن خواهد داشت ،در این
سناریو هدف ،متعادل کردن آبخوان تهران -کرج است به طوري که
میزان تخلیه از آبخوان با میزان تغذیه آبخوان برابر باشد و فقط از حجم
دینامیکی آبخوان برداشت شود .براي تعریف این سناریو در مدل ،درصد
آب برگشتی از مصرف شرب به فاضالب از نتایج مدل MODFLOW
وارد شده است .در این حالت  64درصد فاضالب برگشتی شرب تهران
به شبکه فاضالب منتقل شده و  44درصد آن به آبخوان منتقل میشود.
همچنین ،مقدار برداشت از آبخوان محدود شده ،ماکزیمم مقدار
برداشت از آبخوان پس از اجراي مدل آب زیرزمینی ،متناظر با تغذیه
آبخوان در هر ماه وارد مدل میشود که باعث میشود در هر ماه نتوان
بیشتر از مقدار ورودي به آبخوان برداشت نمود .همچنین ،در این سناریو
نیاز زیستمحیطی بعد از شرب و صنعت اولویتبندي شده است .لذا
نیاز شرب ،صنعت و زیستمحیطی باالي  34درصد تأمین شده است.
اما نیاز کشاورزي به دلیل اینکه در اولویت آخر قرار داشت و عمده منبع
تأمین آن منابع زیرزمینی بود حدود  11درصد تأمین نیاز شد.

با توجه به سناریوهاي موجود ،به دلیل برداشتها از منابع آب زیرزمینی
براي تأمین نیازها فرونشست در منطقه تهران -کرج رخ میدهد که
در شکل  1ارائه شده است .همانطور که مشخص است بیشترین میزان
نشست حدود  34سانتیمتر بوده که مقدار قابل توجهی میباشد.
 -3-3ارزيابی عملکرد سیستم منابع آب

اثرات هر یک از سناریوهاي فوق بر عملکرد منابع آب منطقه مورد
مطالعه ،با به کارگیري  9شاخص اطمینانپذیري )زمانی و حجمی(،
پایداري منابع و آسیبپذیري مورد بررسی قرار گرفت.

تحقیقات منابع آب ايران ،سال هفدهم ،شماره  ،3پايیز 7655
)Volume 17, No. 3, Fall 2021 (IR-WRR

53

جدول  -7نتايج كلی سناريوها (مقادير برحسب میلیون متر مکعب)
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)Table 1- Results for simulation scenarios (values in million cubic meters
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)Fig. 7- Tehran-Karaj basin subsidence (1398

شکل  -7میزان فرونشست دشت تهران -كرج (سال )7372

ب) اطمینانپذیري حجمی

 -7-3-3شاخص اطمینانپذيری

این شاخص با درنظر گرفتن حجم آب تخصیص داده شده به هر یک
از گرههاي نیاز ،نسبت به تقاضاي کامل آن محاسبه میشود .در جدول
 9براي سناریو شماره  1و  3نیاز شرب اولویت اول ،صنعت اولویت دوم
و کشاورزي اولویت سوم میباشد .در این دو سناریو اولویت
زیستمحیطی اولویت آخر است .در سناریوهاي  9و  4و  5اولویت
شرب و صنعت ثابت مانده ،و اولویت کشاورزي اولویت آخر درنظر
گرفته شده است .در تمام سناریوها درصد تأمین نیاز کشاورزي در دوره
خشکی که میزان تغذیه از سطح آبخوان نسبت به دوره مرطوب کاهش
مییابد و همچنین آبدهی رودخانهها نسبت به دوره مرطوب کمتر
است ،کاهش یافته است.

الف) اطمینانپذیري زمانی
این شاخص با محاسبه تعداد شکستها در هر گره در طول دوره
شبیهسازي تعیین گردید .میزان متوسط این شاخص براي مصارف
شرب ،صنعت و کشاورزي در هر سناریو در جدول  3آمده است.
اطمینانپذیري براي مصرف کشاورزي در سناریو  9کمترین مقدار خود
را داشته که به دلیل محدود کردن برداشت از آبخوان به این مقدار
رسیده است و سناریو  4باعث افزایش این شاخص شده است که تأمین
بیشتر نیاز کشاورزي را نتیجه میدهد .در سناریو  5که کاهش 94
درصدي نیاز کشاورزي را به همراه داشت این مقدار افزایش یافته است.

Table 2- Average temporal reliability index in each scenario

جدول  -8متوسط شاخص اطمینانپذيری زمانی در هر سناريو
Scenario 5
86.83
100
100

Scenario 4
68.87
100
100

)Supply (%
Scenario 3
63.96
100
100

Scenario 2
87.89
94.45
99.95
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Scenario 1
93.86
99.9
99.75

Need
Agriculture
Drinking
Industry

فاضالب  14درصد فاضالب برگشتی از مصارف شرب به آبخوان
میریزد و باعث تغذیه آن میشود و در نتیجه باعث تأمین بیشتر نیاز
کشاورزي در این سناریو میشود.

کمترین درصد تأمین نیاز کشاورزي مربوط به سناریو  9یعنی
تعادلبخشی آبخوان است که در این سناریو براي این که برداشت از
آبخوان بیشتر از حجم دینامیک نباشد ،مقدار تخلیه از آبخوان محدود
میگردد و چون عمده منبع تأمین نیاز کشاورزي چاهها هستند در نتیجه
تأمین نیاز در کشاورزي با کمبود مواجه میشود .در سناریو  4نیز با
مدیریت نیاز کشاورزي و کاهش  44درصدي آن در هر سال درصد
تأمین این نیاز حدوداً  34درصد میرسد.

 -8-3-3شاخص پايدار در منابع )(SI

با استفاده از این شاخص میتوان پایدار بودن سیستم منابع آبی حوضه
را در برابر تقاضا مورد بررسی قـرار داد .به طور ساده تفاوت این شاخص
با شاخص قبلی این است که در  SIمبناي مقایسه ،منابع حوضه با
تقاضا است و در  RIمقایسه تقاضا و عرضه مدنظر میباشد .نتایج در
جدول  4آورده شده است .هر چه نتایج این شاخص به  1نزدیکتر باشد
پایداري منـابع در مقابل تقاضاي آب بیشتر است.

نیاز شرب و صنعت در طول تمام سناریوها اولویت تأمین اول و دوم
هستند و به این دلیل در تمام سناریوها و در تمام دورهها باالي 33
درصد تأمین شدند .میانگین ساالنه تأمین نیاز کشاورزي در سناریو 9
نسبت به سناریو  4کمتر است ،به دلیل این که بدون اجراي طرح

Table 3- Average percentage of supply in each scenario

جدول  -3متوسط درصد تأمین نیاز برای هر يک از سناريوها
)Supplied in each month (%

Annual
average

Shahrivar

Mordad

Tir

Khordad

Ordibehesht

Farvardin

Esfand

Bahman

Dey

Azar

Aban

Mehr

97.3
100
99.9
95.5
96.5
100
76.9
100
100
82.6
100
100
90.8
100
100

93.4
100
99.9
96.5
98.5
100
83.7
100
100
78
100
100
92
100
100

88.2
100
99.7
84.6
99.3
100
45.2
100
100
64.8
100
100
78.8
100
100

92
100
99.7
84.6
99.5
100
39.5
100
100
61.8
100
100
88.4
100
100

97.7
100
99.9
94.6
100
100
50.4
100
100
81
100
100
95.5
100
100

99.1
100
100
98.9
100
100
74.4
100
100
87.8
100
100
96.5
100
100

99.6
100
100
99.7
100
100
91.5
100
100
87.1
100
100
92.9
100
100

100 99.8 99.6 99.8
100 100 100 100
100 100 100 100
97.6 95.7 96.3 99.8
100 100 100 100
100 100 100 100
94.3 86 87 90.3
100 100 100 100
100 100 100 100
94.4 86 87 90.3
100 100 100 100
100 100 100 100
98.5 85.9 86.1 91.8
100 100 100 100
100 100 100 100

Need

99.9
100
100
99.1
98.9
100
90.7
100
100
90.7
100
100
91.2
100
100

98.4
100
100
98.9
98.6
100
90.1
100
100
81.7
100
100
91.4
100
100

Agriculture
Drinking
Industry
Agriculture
Drinking
Industry
Agriculture
Drinking
Industry
Agriculture
Drinking
Industry
Agriculture
Drinking
Industry

Scenario

1

2

3

4

5

Table 4- Sustainability index values for
different scenarios

 -3-3-3شاخص آسیبپذيری )(VI

جدول  -6مقادير شاخص پايداری منابع برای
Scenario

میزان آب تأمین شده در برابر میزان آب قابل دسترس در منطقه
نشاندهنده آسیبپذیري سیستمهاي منابع آب میباشد .نتایج بدست
آمده از این شاخص در جدول  5ارائه شده است.

1
2
3
4
5

هرچه این شاخص نزدیک به صفر باشد آسیبپذیري منابع آبی حوضه
در مقابل تقاضا کمتر است .براي دشت تهران -کرج در سناریو  1مقدار
شاخص آسیبپذیري به طور میانگین برابر  ،4/15براي سناریو  3برابر

سناريوهای مختلف
SI
average
0.135
-1.2
0.45
0.44
0.52

SI
max
0.47
0.3
0.5
0.52
0.53

SI
min
-0.2
-2.7
0.4
0.37
0.5
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اضافه برداشت از آبخـوان در سـناریو  ،3برداشـت از آبخـوان فقـط
بـه حجـم دینامیکی آبخوان محدود و همچنین اولویت تأمین نیاز
کشاورزي بعد از محیط زیست فرض شد .نیازهاي شرب ،صنعت و
محیط زیست تأمین شدند اما نیاز کشاورزي  16درصد تأمین شده و
دچار کمبود خواهد بود .مخزن آبخوان در این سناریو هر سال 13
میلیون متر مکعب تغذیه شده و شاخصهاي پایداري و آسیبپذیري
بطور قابل مالحظهاي تغییر میکنند.

 ،1/5براي سـناریو  9برابر  4/59و براي سناریوهاي  4و  5برابر با 4/5
میباشد که نشاندهنده آسیبپذیر بـودن منـابع آبـی حوضه در وضع
توسعه است.
Table 5- Vulnerability index values for
different scenarios

جدول  -0مقادير شاخص آسیبپذيری منابع برای
سناريوهای مختلف
VI

VI

VI

average

max

min

0.85

1.1

0.6

1

1.805

3.1

0.5

2

0.53

0.6

0.4

3

0.5

0.55

0.5

4

0.5

0.52

0.48

5

Scenario

در سناریو  4تأمین نیازهاي شرب ،صنعت و محیط زیست مثل سـناریو
قبـل بود اما نیاز کشاورزي حدود  15درصد تأمین شد که نسبت به
سناریوي قبل افـزایش یافتـه اسـت .پایـداري منـابع به طـور میانگین
 4/41محاسبه شد که نسبت به سناریوي قبلی بیشتر است .در سناریو
 5تأمین نیازهاي شرب ،صنعت و محیط زیست نسبت به قبل تغییري
نکرد .نیاز کشاورزي بدون درنظر گرفتن تخصیص از پساب فاضالب،
حدود  13درصد و با درنظر گرفتن تخصیص به ترتیب  13و  13درصد
تأمین شد .پایداري منابع در این سناریو حدود  /534بود که باالترین
مقـدار را داشته و پایداري منابع آبی منطقه در این سناریو را نشان
میدهد.

 -6خالصه و نتیجهگیری
مطالعه حاضر با هدف برنامهریزي منابع آب در حوضه تهران -کرج و
تخصیص آب از منابع سطحی و زیرزمینی (رویکرد تلفیقی) تحت
سناریوهاي مختلف و اعمال اثر طرحهاي مختلف توسعه از جمله طرح
جامع جمعآوري فاضالب به مناطق نیاز انجام گرفت .مقدار تأمین
نیازها در هر سناریو و درصد تأمین از منابع سطحی و زیرزمینی مورد
ارزیابی قرار گرفت و همچنین شاخصهاي ارزیابی براي هر سناریو
محاسبه شد .نتایج سناریو  1که وضع موجود سیستم است نشان داد
که نیازهاي شرب و صنعت باالي  33درصـد و نیاز کشاورزي حدود
 36درصد تأمین شده است .با توجـه بـه تأمین این نیازها در انتهاي
دوره مدلسازي حدود  55میلیون متر مکعب براي هر سال کسري
مخـزن آب زیرزمینی وجود دارد.

سناریو  5نسبت به همه سناریوها با توجه به شاخصهاي ارزیابی
بهترین سناریو براي مدیریت منابع آبی حوضه تعیین شد .به طور کلی
میتوان نتیجه گرفت در آینده و با درنظرگیري اجراي طرحهاي توسعه
چالش جدي براي تأمین نیازها ایجاد خواهد شد که نیازمند به مدیریت
و برنامهریزي مناسب است .پروسه طی شده در طول این پژوهش
میتواند در سایر حوضههاي آبریز ملی و بینالمللی استفاده گردد .از
نتایج این تحقیق میتوان در مدیریت و برنامهریزي منابع آب شهري
حوضه تهران کرج با دید بلند مدت استفاده نمود.
پینوشتها

پایداري منابع در این سناریو  4/13و شاخص آسیبپذیري برابر 4/15
بود .در سناریو  3که ادامه روند موجود با اجراي طرح فاضالب و
طرحهـاي انتقـال بـین حوضـهاي و همچنین احداث سد ماملو است،
تأمین نیازهاي شـرب و صـنعت بـاالي  33درصـد ،نیـاز
زیسـتمحیطی  49درصد و نیاز کشاورزي  34درصـد تـأمین شد.
کسري مخزن هر ساله آبخوان حدود  156میلیون متر مکعب و
شـاخص آسـیبپـذیري در این سناریو در سالهاي انتهاي مدلسازي
به مقدار  9نیز رسید که نشاندهنده عدم وجود منابع براي تأمین نیازها
است .لذا با وجود اضافه شدن سد ماملو و طرح انتقال بین حوضهاي
وضعیت منابع آبی حوضه ناپایدار خواهد بود .در سناریو سوم باتوجه به

1- California Value Integrated Network Model
2- Water Evaluation and Planning System
3- Reliability Index
4- Temporal Reliability Index
5- Volumetric Reliability Index
6- Sustainability Index
7- Vulnerability Index
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