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چکيده
در چند دهه اخير وقوع خشکساليهای ممتد در کشور باعث روند فزاينده
برداشت از منابع آب زيرزميني و از طرف ديگر کاهش منابع آب سطحي به
 لذا بهرهبرداری از منابع آب.ويژه حجم ذخيره در مخازن سدها شده است
نياز به بازنگری براساس شرايط هيدرولوژيک به وقوع پيوسته و به ويژه
 از طرف ديگر برای تعريف خشکسالي و تبيين آن بهوسيله.خشکسالي دارد
 کاربردی بودن، احتياج به بررسي همه جانبه از نظر وجود داده،شاخصها
 در اين.شاخص و حصول اهداف در زمينه بهرهبرداری از منابع آب دارد
مقاله و در راستای استاندارد سازی شاخص کاربردی در زمينه بهرهبرداری
تلفيقي از منابع آب از توابع غيرپارامتريک استفاده شده تا جامعيت و
 وضعيت منابع آب از طريق ادغام بيالن.کاربردی بودن آن حاصل شود
اقليمي و آب دسترس هيدرولوژيک بهوسيله تابع غيرپارامتريک چند متغيره
 در اين.) به دست آيد5IDI( محاسبه شده تا شاخص يکپارچه خشکسالي
مطالعه حوضه آبريز زايندهرود به دليل بهرهبرداری تلفيقي از منابع آب
سطحي و زيرزميني و وقوع خشکساليهای اخير در آن به عنوان مطالعه
 در اين حوضه سد زايندهرود نقش کليدی در.موردی انتخاب شده است
 با داشتن.تنظيم جريان سطحي برای مصارف مختلف زير دست آن را دارد
 بهرهبرداری از اين،ابزار شاخص تعيين وضعيت منابع آب در زيرحوضهها
- اين شيوه بهره.سد در جهت کاهش اثرات خشکسالي دنبال شده است
 در تأمين نيازها سبب تعادل آبخوان34% برداری با قابليت اطمينان باالی
سگزی تا-برخوار و کوهپايه- افزايش ذخيره دو آبخوان اصفهان،لنجانات
36%  تأمين حقابه تاالب گاوخوني با قابليت اطمينان، ميليونمترمکعب044
 ميليونمترمکعب در ماه در ورودی به تاالب نسبت2/7 و افزايش متوسط
 اين نتايج حاکي از اهميت در نظر گرفتن شرايط.به گذشته شده است
.خشکسالي در بهرهبرداری تلفيقي از منابع آب حوضه است

Abstract
In the recent decades, continuous droughts in Iran caused a
growing withdrawal trend from groundwater resources and
reduce in surface water resources, especially storage volume
of dams. Therefore, operation of water resources requires
reviewing based on hydrologic conditions and especially,
drought. On the other side, for the definition and
characterization of drought by indices, a comprehensive
survey of data existence, index applicability and goals in
water resources operation is needed. In this article and
towards an applicable standardized index in the conjunctive
use of water resources, nonparametric functions used to
achieve integration and applicability. The status of water
resources is calculated via integration of climatic water
balance and available hydrologic water by multivariate
nonparametric function to obtain integrated drought index
(IDI). In this study, the Zayandehrud River Basin is selected
as the case study due to conjunctive use of surface and
groundwater and occurrence of recent droughts in it.
Zayandehrud Dam has a key role in streamflow regulation for
downstream demands in the basin. With the index tool to
determine the condition of the subbasins, dam resource
reoperation is followed by the purpose of the minimum
drought intensity. This way of operation resulted in demands
supply reliability of more than 90%, Lenjanat aquifer balance,
storage increase of Isfahan-Borkhar and Kuhpaye-Segzi
aquifers by 400 million cubic meters, supply of Gavkhooni
wetland water right with reliability of 96% and mean increase
of 2.7 million cubic meters per month in streamflow entering
the wetland in comparison with the past. The results underline
the importance of the drought conditions consideration in the
conjunctive use of water resources at the basin.

 خشکسالي، خشکسالي هواشناسي، تحليل چند متغيره:کلمات کليدی
، توابع غيرپارامتريک،)IDI(  شاخص يکپارچه خشکسالي،هيدرولوژيک
.بهرهبرداری تلفيقي
31/7/7 :تاريخ دريافت مقاله
31/3/54 :تاريخ پذيرش مقاله

Keywords: Multivariate Analysis, Meteorological Drought,
Hydrological Drought, Integrated Drought Index (IDI),
Nonparametric Functions, Conjunctive Use.
Received: September 28, 2016
Accepted: November 30, 2016

 دانشگاه صنعتي، دانشکده مهندسي عمران، کانديدای دکترای مديريت منابع آب-5
. اصفهان،اصفهان
. اصفهان، دانشگاه صنعتي اصفهان، دانشيار دانشکده مهندسي عمران-2
 انگلستان، دانشگاه آکسفورد، مؤسسه تغييرات محيط زيست-9
 نويسنده مسئول-*
. امکانپذير است5936 ( در مورد اين مقاله تا پايان تابستانDiscussion) بحث و مناظره

1-PhD Candidate, Department of Civil Engineering, Isfahan University of
Technology, Isfahan. Email: v.raghibi@cv.iut.ac.ir
2- Associate Professor, Department of Civil Engineering, Isfahan University of
Technology, Isfahan. Email: hasafavi@cc.iut.ac.ir
3- Environmental Change Institute, University of Oxford, UK. Email:
Mohammad.mortazavi-naeini@ouce.ox.ac.uk
*- Corresponding Author

24

تخمين تأثيرات خشکسالي در سالهای اخير بر افزايش خسارات ناشي
از آن تأکيد دارد .اين تأثيرات با زمان و با افزايش نياز جامعه به آب و
خدمات محيطي افزايش مييابد ( .)Wada et al., 2011هر چند
خشکسالي در هر جايي اتفاق ميافتد ،ولي بيشترين خسارات آن در
مناطق خشک يا نيمه خشک است که در شرايط معمول نيز دسترسي
به آب در حد زير متوسط است و نيازها نزديک به يا بيش از دسترسي
طبيعي به آب است و اغلب جامعه توانايي سازگاری با خطر
خشکسالي را ندارد ( .)Dai, 2011از طرف ديگر شيوههای متداولي
برای تأمين و ذخيره آب در چنين مناطقي وجود دارد که بيشتر
بر اساس نمکزدايي ( ،)Shrestha et al., 2011جمعآوری آب
باران ( ،)European Commission, 2012بازيابي فاضالب
( )European Commission, 2012; Grant et al., 2012و يا
روشهـــای بحـــث بـــرانگيزی ماننـــد انتقــــال آب
( )Martin-Ortega et al., 2011است .نکته اصلي در اينجا حرکت
از مديريت کوتاه مدت بحران به برنامهريزی بلند مدت با معيارهای
پيشگيرانه است ( .)Wilhite, 2000دستيابي به اين مهم ،نيازمند
بهبود دانش روند فيزيکي خشکسالي است تا پيشبيني ،هشدار سريع
و ارزيابي اثرات خشکسالي ممکن باشد.

 -0مقدمه
از نظر گستردگي جغرافيايي خطر ،خشکسالي (با  7/1درصد) در رتبه
دوم و پس از سيل (با  55درصد) از مساحت خشکيهای زمين را در
بر دارد ( .)Nagarajan, 2009خشکسالي ميتواند مناطق گستردهای
را فراگيرد و برای ماهها تا سالها تداوم يابد و آثار ويرانگری بر
بخشهای اقتصادی داشته باشد ( ;Sheffield and Wood, 2011
 .)Tallaksen and Van Lanen, 2004خشکسالي به عنوان يک
مشخصه اقليمي قابل برگشت تلقي ميشود و دارای مفهوم
مطلق نيست .هر خشکسالي با مشخصههايي مانند شدت ،طول
مدت و محدوده مکاني با خشکساليهای ديگر تفاوت دارد
( .)Salamat and Alleyassin, 2001خشکسالي که «فاجعه
خزنده» نيز ناميده ميشود ( ;Mishra and Singh, 2010
 )Wilhite, 2000رخدادی پيچيده است و بدينسان از جهات مختلفي
تعريف شده است .تعريف جامعي از خشکسالي وجود ندارد و تعاريف
گوناگوني برای آن در منابع ذکر شده است که به دليل نسبي بودن
مفهوم خشکسالي و نحوه عملکرد آن در زمان و مکان و تأثيرات آن
است ( ;Dracup et al., 1980; Mishra and Singh, 2010
.)Sheffield and Wood, 2011; Wilhite and Glantz, 1985
در اين تحقيق از تعريف خشکسالي که توسط Tallaksen and Van
 Lanen, 2004ارائه شده استفاده شده است :خشکسالي يک دوره
پايدار پايينتر از حالت نرمال سطح دسترسي به آب است .اين يک
رخداد دورهای است و با مشخصات زماني و مکاني تعيين شده که به
طور قابل توجهای از يک منطقه به منطقه ديگر تغيير ميکند.

به تجربه ثابت شده که يک نشانگر اغلب برای تصميمگيری کافي
نبوده و استفاده از چند نشانگر مفيدتر خواهد بود .توسعه يک شاخص
جامع برای کميسازی شدت خشکسالي از چالشهای موجود بر سر
راه تصميمگيرندگان بخش مديريت منابع آب و سياستهای مديريت
بهرهبرداری است .در اين ميان مشکل اصلي مقايسه در تفاوت
مقياسهای شاخصهای مختلف است و مقادير نشانگرها (مثل بارش
ماهانه ،ذخيره ماهانه مخزن) ميتوانند نسبت به زمان و مکان با
توجه به تحليل فراواني تغيير کنند .با توجه به اين مشکل ،کاربرد
بيش از يک نشانگر در مديريت خشکسالي باعث سردرگمي شده و
پاسخ به موقع و مناسب را به تأخير مياندازد .از اينرو ،از
گذشته سعي بر توسعه شاخصهای جامعي از قبيل 2PDSI
( )Palmer, 1965و  )Shafer and Dezman, 1982( 9SWSIشده
که هر کدام نقاط قوت و ضعف خود را دارند .در ادامه اين تالشها،
مطالعات زيادی جهت توسعه شاخصهای جامع چندگانه انجام شده
تا بتوان بر اساس ترکيب چند متغير يا شاخص ،نشانگر
خشکسالي جامعي را ارائه داد .از اين مطالعات به عنوان نمونه
ميتوان از شاخص ترکيبي برای بررسي آسيبپذيری خشکسالي
( ،)Safavi et al., 2014نشانگر خشکسالي ترکيبي ()0CDI
( ،)Sepulcre-Canto et al., 2012شاخص خشکسالي ترکيبي
( )Karamouz et al., 2009( )1HDIو شاخص خشکسالي استاندارد

اولين نشانههای خشکسالي معموالً در ثبت بارندگي مشاهده ميشود.
به طور کلي کمبود طوالني مدت بارش سبب ورودی کمتر به سيستم
هيدرولوژی ميشود .در طي يک دوره خشک ،تبخير و تعرق پتانسيل
ميتواند افزايش يابد .پس از يک دوره زماني کوتاه ،مقدار ذخيره
رطوبت خاک تحت اثر اين شرايط شروع به کاهش ميکند .در نتيجه
تغذيه سيستم آب زيرزميني کم شده و سطح تراز آب چاهها ممکن
است يک سال يا بيشتر پس از شروع خشکسالي به کمبود بارندگي
واکنش نشان بدهد ( .)Van Loon, 2013جريان سطحي که به
مقدار زيادی به ذخاير وابسته است با افت بارشها و تراز ذخيره
سطحي و زيرزميني کاهش مييابد (.)Van Lanen et al., 2004
روندهای مذکور با عنوان انتشار خشکسالي بيان شده و بيانگر انتقال
خشکسالي در اجزاء چرخه هيدرولوژی است.
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چند متغيره ( )Hao and AghaKouchak, 2013( )6MSDIنام
برد .الزم به ذکر است که بسياری از شاخصها ،عضوی از
خانواده شاخصهای خشکسالي استاندارد شده 7هستند0SPI .
( )McKee et al., 1993يک نمونه از آنها است که به صورت
گسترده استفاده شده است ( .)Núñez et al., 2014مفهوم اين
شاخص برای فرموله کردن شاخصهای جديد خشکسالي نيز تعميم
داده شده است که نمونه آن  3SPEIاست .هر دوی اين شاخصها بر
اين پايه استوار هستند که يک توزيع احتماالتي مناسب برای نرمال
کردن شاخص انتخاب شود تا مقايسه بين اقليمهای مختلف تسهيل
شود ( .)Stagge et al., 2015اما مقادير  SPIبه خصوص به
انتخاب تابع توزيع پارامتريک در دو انتهای آن حساس است
( .)Quiring, 2009انتخاب نامناسب توزيع احتماالتي در محاسبه
شاخص استاندارد ممکن است باعث شود مقادير شدت
خشکســـالي بيشتــــر يــا کمتــــر از واقعيت اظهار شونـــد
( .)Farahmand and AghaKouchak, 2015لذا برای رفع مشکل
توابع توزيع پارامتريک ،توابع تجربي غيرپارامتريک پيشنهاد شدهاند
(.)Farahmand and AghaKouchak, 2015

سيستمهای منابع آب و دارای مخزن با توجه به اين که عملکرد
سيستم را ميتوان با حجم ذخيره مخزن بيان نمود ،استفاده از آن به
عنوان معرف خشکسالي مناسب است ( ،)Garrote et al., 2007هر
چند سيستمهای مبتني بر چندين معرف و شاخص کاراتر هستند
( .)Wilhite et al., 2014در اين مقاله سيستم پايش خشکسالي به
وسيله شاخص جامع خشکسالي به اقدامات مديريتي متصل شده که
نشانگر وضعيت کل منابع آب دسترس اعم از سطحي و زيرزميني
است که کمتر در مطالعات قبلي به آن پرداخته شده است .براساس
تعريف اين شاخص به نحوه بهرهبرداری بهينه تلفيقي از منابع آب
سطحي و زيرزميني در منطقه مورد مطالعه پرداخته تا اثرات
خشکسالي به حداقل برسد .البته در اين تحقيق بدنبال جدا کردن
اثرات کمبود آب حاصل از مصرف در خشکسالي نبوده و شاخص
سعي دارد تصوير کلي وضعيت منابع آب را به همراه تأثيرات مصارف
و توسعه جوامع نشان دهد .در اين تحقيق سعي بر آن است چارچوبي
در مديريت مخزن ارائه شود که فارغ از زمان و مکان قابل کاربرد و
تعميم به ديگر مناطق باشد و دادههای مشاهداتي تأثيری بر نتايج
نشانگرها نداشته باشد .سپس عملکرد چارچوب معرفي شده در
سيستمهای تأمين آب حوضه آبريز زايندهرود مورد ارزيابي و تحليل
قرار گرفته و از مدل جامع منابع آب حوضه آبريز زايندهرود که
) Safavi et al. (2015در محيط نرمافزار  54WEAPتوسعه دادهاند
استفاده شده است.

در زمينه بهرهبرداری از منابع آب به ويژه مخازن سدها در شرايط
خشکسالي تاکنون تحقيقات گستردهای صورت گرفته که عمدتا
براساس مفهوم جيره بندی استوار است .بر اين اساس ،در کار
 Cañón et al., 2009مديريت سيستم چند مخزنه برای کاهش
اثرات خشکسالي بهينه شد .به عالوه سطوح جيرهبندی مخزن و
زمان شروع آن در تحقيق  Eum et al., 2011با وقوع خشکسالي
اعالم و مقادير رهاسازی از سد با هدف حداکثر درآمد توسط
برنامهريزی پويای احتماالتي تعيين شدند .در تحقيق
) Gholamzadeh et al. (2011از رويکرد سيستم زود هنگام
خشکسالي جهت مديريت سد زايندهرود و تعيين سياستهای
جيرهبنـــدی استفــــاده شــــده است .همچنين در ادامــــه
) Hashemi Sheikhshabani et al. (2016با بسط سيستم
مــذکـــور آن را در حوضه زرينهرود مورد مطالعه قرار دادنـــد.
 Karamouz et al., 2013الگوريتم پايش و هشدار خشکسالي را بر
اساس دو شاخص  SPIو  PDSIبسط دادند که بر مبنای مقادير
مختلف شاخصها ،سياستهای مديريتي تشريح شده تا عملکرد
مخزن سد جهت برآورده کردن درصدی از نيازها برنامهريزی شود.
سيستم پشتيبان تصميم خشکسالي توسط  Nam et al., 2012تهيه
شده که بر اساس شاخصهای خشکسالي کشاورزی و مخزن ،شرايط
منطقه تعيين و بر پايه شرايط اقليمي و سناريوهای مديريت
رهاسازی ،نتايج تصميمات در توليد محصوالت نشان داده ميشد .در

 -8روش تحقيق
از جمله مسايل مهم در زمينه زيرساختهای اساسي مانند سدها،
مسائل بهرهبرداری مجدد 55و بهبود کارايي امکانات موجود برای
اهداف چندگانه است ( .)Davis, 2007گزارش کميته جهاني سدها
بيشتر بر پايه مفاهيم و معيارهای توسعه پايدار با محوريت
سيستمهای منابع آب پايدار شکل گرفته است و اين مفاهيم در
مواضعي قابل کاربرد است که بهرهبرداری مجدد سد و امکان
ذخيرهسازی مجدد وجود داشته باشد ( World Commission on
 .)Dams, 2000از اين رو با توجه به اثرات مخرب خشکسالي در
ايران و بهخصوص فالت مرکزی ايران و حوضه آبريز زايندهرود،
هدف از اين مقاله معرفي رويکردی جديد در مديريت بهرهبرداری از
منابع آب حوضه با ارزيابي وضعيت خشکسالي بر اساس شاخص
يکپارچه خشکسالي در زيرحوضههای متأثر از جريان سطحي در
حوضه آبريز زايندهرود ميباشد .در ابتدا ابزار ارزيابي شاخص يکپارچه
خشکسالي برای تحليل و شناخت شرايط خشکسالي تشريح شده
است؛ سپس مدل شبيهساز سيستم منابع آب توضيح داده ميشود .از
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سطحي ( )SSنيز از مقادير گزارش شده استخراج شده است .بنابر اين
تعاريف ،مجموع احجام ذخاير آب سطحي و زيرزميني و رواناب يا
جريان سطحي به عنوان «آب دسترس» ( )AWقلمداد ميشود و
برای ماه iام برابر است با:
AWi = SSi + GSi + Ri/Si
()2
که احجام در اين رابطه بر حسب ميليون مترمکعب در ماه است.
سری متغيرهای بيالن اقليمي آب و آب دسترس در شاخص يکپارچه
خشکسالي ( )IDIبه صورت دو متغيره ثبت ميشوند تا ارزيابي
احتماالتي از خشکساليها را ممکن سازند.

آنجا که ارائه هرگونه راهکار کمي مديريتي نياز به بررسي و
بهينهسازی دارد ،ابزارهای بهينهسازی در بخش آخر ارائه شده است.
الزم به توضيح است که متغير تصميم مديريت ،مقدار رهاسازی بوده
که به وسيله بهينهسازی و با هدف حداقل شدت شاخص خشکسالي
تعيين و آثار هر مقدار ارائه شده از بهينهسازی توسط مدل شبيهساز
مشخص شده تا وضعيت زيرحوضههای متأثر از خشکسالي توسط
شاخص يکپارچه نمايان شود.
 -0-8تحليل خشکسالی

در بررسي خشکسالي هواشناسي ،نه تنها الزم است که وضعيت
بارش مد نظر قرار گيرد ،بلکه هر آنچه که به صورت بالقوه ممکن
است در شدت خشکسالي مانند دما مؤثر باشد ،در نظر گرفته شود
( .)Stagge et al., 2014تبخير و تعرق پتانسيل ممکن است
به علت تابش زياد ،سرعت باد يا کمبود فشار بخار که بر اثر دمای
باال بوده افزايش يابد .اختالف بين بارش و تبخير و تعرق
پتانسيل نشانگر سادهايي از وضعيت بيالن اقليمي آب است
( .)Thornthwaite, 1948اين روش اندازهگيری مطمئنتری از
شدت خشکسالي در مقايسه با صرفاً در نظر گرفتن عامل بارندگي
است (.)Beguería et al., 2014

در يک چارچوب جامع برای پايش خشکسالي نياز است تا
نشانگرهای مختلفي مانند بارش ،تبخير و تعرق ،رواناب ،آب
زيرزميني و ...جستجو و متمايز شوند که اغلب دارای توابع توزيع
احتماالتي گوناگوني هستند ( Farahmand and AghaKouchak,
 .)2015حتي توزيع احتماالتي يک متغير مانند بارش در شرايط
اقليمي مختلف متفاوت است .اين حساسيت به تغيير ممکن است به
تفسيری ناسازگار يا انحراف يافته از خشکسالي شديد در مناطق
مختلف بيانجامد .در روش چند توزيعي که انتخاب بهترين گزينه
برای توزيع نسبت به مکان است ،مشخصات حاالت حدی نيز نسبت
به مکان تغيير ميکنند .برای رفع اين مشکالت ،يک روش
ناپارامتريک را ميتوان به کار برد تا انواع متغيرهای هواشناسي و
هيدرولوژيک را بررسي کرده و نيازی به تعيين توزيعهای پارامتريک
بيان کننده هر يک از متغيرها نباشد .اين روش بسيار سودمندی
خواهد بود؛ بويژه هنگامي که با نشانگرهای خشکسالي متعددی
سروکار داريد ( ;Momtaz et al., 2014; Nijssen et al., 2014
 .)Sheffield et al., 2014اين يک شيوه کلي در روشهای
محاسبه شاخص به ويژه استاندارد شده است که به وسيله توابع
پارامتريک محاسبه ميشوند ( )McKee et al., 1993و ميتوان
توابع ناپارامتريک احتماالتي تجربي را جايگزين آنها کرد تا
شاخص ناپارامتريک استاندارد شده را بدست آورد .تابع
احتماالتي تجربي گرينگورتن 52که در تحقيقات قبل پيشنهاد شده
( )Hao and AghaKouchak, 2014در اين تحقيق به کار برده
شده است تا شاخص خشکسالي چند متغيرهای برای تعداد دلخواه از
(مجموعهای از) متغيرهای مربوط به خشکسالي را پوشش دهد .برای
دو متغير خشکسالي (مانند =Xبيالن اقليمي آب و =Yآب دسترس)،
توزيع دو متغيره بدين صورت تعريف ميشود که = )P(X≤x, Y≤y
 ppو در اين رابطه  ppاحتمال مشترک دو متغير  Xو  Yاست.
احتمال مشترک تجربي را ميتوان با استفاده از مدل چند متغيره

بارش و تبخير و تعرق پتانسيل به طور کل برابر متوسط يا متوسط
وزني دادههای ايستگاههای درون يا مجاور حوضه/زيرحوضه است.
اختالف بين اين دو متغير برای ماه iام برابر است با:
Di = Pi - PETi
()5
که در اين رابطه  Diبيالن اقليمي آب در ماه  iام بر حسب ميليمتر،
 Piبارش ماه  iام بر حسب ميليمتر و  PETiمقدار تبخير و تعرق
پتانسيل در ماه  iام بر حسب ميليمتراست .اين رابطه يک مقياس
ساده از بيالن اقليمي آب در هر ماه به دست ميدهد .برای تخمين
مقدار تبخير و تعرق پتانسيل در اين تحقيق از روش هارگريوز اصالح
شده ( )Droogers and Allen, 2002استفاده شد تا پاسخي مناسب
به شرايط کمبود داده و عدم دقتهای احتمالي باشد .همچنين جهت
بيالن بندی منابع آب برای رواناب يا جريان سطحي ( )R/Sاز احجام
مشاهداتي در ايستگاههای موجود استفاده شده ،به طوری که در هر
زيرحوضه حداقل يک ايستگاه هيدرومتری منتخب وجود داشته باشد.
حجم ذخيره آب زيرزميني ( )GSبدين شکل تخمين زده شده که
تفاضل تراز سطح آب و سنگ بستر در نرمافزار  ArcGISمحاسبه تا
ضخامت و حجم اليه اشباع بدست آيد و با ضرب حجم در ضريب
ذخيره ،ميزان ذخيره آب زيرزميني حاصل شود .حجم ذخيره آب
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محاسبه تعادل جرمي آب با گامهای زماني مختلف پايهگذاری شده
است که ميتواند در مقياس يک زيرحوضه کوچک و ساده تا
حوضههای آبريز بزرگ با هيدروسيستمهای پيچيده بهکار گرفته شود.
اين ابزار قابليت تحليل و بررسي طيف وسيعي از مسائل حوضه آبريز
از جمله نياز آبي ،حفاظت از آب ،کيفيت آب ،قوانين آب ،اولويتهای
تخصيص ،آبهای زيرزميني ،جريانهای سطحي ،بهرهبرداری از
مخازن ،توليد انرژی برقآبي ،نياز انرژی ،نياز اکوسيستم و تحليل
هزينه-سود پروژهها را دارد ( .)Sieber and Purkey, 2011با
بهرهگيری از دادههای موجود و نيز پتانسيلهای علمي و تجربي
موجود در منطقه Safavi et al. (2015) ،مدل برنامهريزی جامع
منابع آب حوضه را با استفاده از ابزار  WEAPتوسعه دادند که برای
شبيهسازی سيستم آب حوضه زايندهرود استفاده شده است .در اين
مطالعه از مدل تحقيق فوق استفاده شده است .خصوصيات اين
سيستم منابع آب در بخش  5-9تشريح شده است.

رابطه گرينگورتن برای احتمال مشترک دو (يا چند) متغير از رابطه
ذيل بدست آورد (:)Yue et al., 1999
mk −0.44
= ) pP (xk , yk
()9
n+0.12
که در اين رابطه  mkتعداد رخداد زوج ( )xi,yiوقتي که  xi≤xkو
 yi≤ykاست و  nتعداد کل نمونهها است.
پس از استخراج توابع احتماالتي و بدست آوردن توزيع مشترک،
معيار احتماالتي برای مدل کردن آن متغيرها بدست ميآيد .فارغ از
اين مسئله که آيا توزيع استفاده شده مناسب بوده يا خير ،مشکل در
مقايسه مقادير متغيرها بوجود ميآيد .يعني يک مقدار احتمال نشان
دهنده يک متغير با مقدار احتمال متغير ديگر قابل مقايسه نيست.
برای غلبه بر اين مشکل ،احتمال تجمعي توزيع هر متغير را در
معکوس تابع توزيع نرمال استاندارد قرار داده تا يک مقياس مشترک
و يکسان بوجود آيد و مقايسه بين شاخصهای مختلف خشکسالي
ممکن شود .بنابراين شاخص استاندارد شده متغيرها برابر است با IDI
) = φ-1(ppکه در اين رابطه  IDIمقدار متغيرها به صورت استاندارد
نرمال شده و برابر شاخص يکپارچه خشکسالي است که در يک
فضای يکسان تعريف ميشود؛  φتابع توزيع نرمال استاندارد است و
 ppاحتمال تجمعي متغيرهای مورد نظر است.

 -3-8تخصيص بهينه منابع آب

گرچه وقوع خشکسالي بخش معمولي از اقليم هر منطقه ميباشد ،اما
مديريت آن در اکثر نقاط دنيا پيشرفت کمي داشته است .معيار
مناسبي که جهت ارزيابي وضعيت حوضه در اين تحقيق معرفي شده،
شاخص يکپارچه خشکسالي است .انجام اقدامات مقتضي جهت
کاهش شدت اين شاخص راهکارهای مناسبي ميطلبد .پيشنهاد هر
گونه اقدامي به صورت کمي نيازمند ارزيابي و تعيين مقادير مناسب
به وسيله ابزار بهينهسازی است .ابزارهای به کار برده شده در اين
تحقيق جعبهابزارهای بهينهسازی الگوريتم ژنتيک 59و جستجوی
الگو 50از نرمافزار متلب 51است.

در سریهای استاندارد شده ،مقادير مثبت نشان دهنده دوره مرطوب،
مقادير منفي نشانگر دوره خشک و مقدار صفر وضعيت نرمال را نشان
ميدهد .از آنجا که سریهای استاندارد شده سطوح مختلفي از
شدت خشکسالي را نشان ميدهند ،برای مقايسه و تفکيک بهتر ،حد
آستانه شروع خشکسالي متوسط (شدت  )-4/0با توجه به طبقهبندی
مقياس  Dکه برابر احتمال  24%است برای سنجش اعالم خشکسالي
انتخاب شده است ( .)Svoboda et al., 2002اين مقياس دارای پنج
دسته است که از خشکي غيرعادی ( )-4/1تا خشکسالي استثنائي
( )-2سطحبندی شده است .هر يک از دستهها نشان دهنده احتمال
مشخصي از توزيع نرمال استاندارد است که تبديل آن را تسهيل
مينمايد (برای مثال مقدار  -4/0نشان دهنده رخدادی با احتمال
وقوع تقريبي  24%است).

الگوريتمهای تکاملي تکنيکهای بهينهسازی سراسری قوی و
نيرومندی برای حل مسائل با مقياس بزرگ بوده که دارای بهينههای
محلي زيادی هستند ( .)Kelner et al., 2008هر چند آنها نيازمند
زمان محاسبه زيادی هستند و بر حسب عملکرد همگرايي بسيار
ضعيف عمل ميکنند .از سوی ديگر ،الگوريتمهای جستجوی محلي
ميتوانند در چند مرحله محدود همگرا شوند ،ولي ويژگي سراسری را
ندارند .ترکيب روشهای جستجوی سراسری و محلي بايد مزيتهای
هر دو روش بهينهسازی را حاصل کند در حاليکه ضعفهای آنها
جبران ميشود .در اين تحقيق تکنيک بهينهسازی ترکيبي به کار
برده شده که روش جستجوی سراسری الگوريتم ژنتيک در کنار
روش محلي جستجوی الگو قرار گرفته است .اين تکنيک ترکيبي در
تحقيقات متنوعي آزموده شده است و قدرت آن در يافتن دقيق بهينه

 -8-8شبيهسازی سيستم منابع آب
در شبيه سازی منابع آب در مقياس حوضه آبريز از مدل WEAP

استفاده شده است WEAP .برای شبيهسازی سيستم منابع آب با در
نظرگرفتن جهتگيری سياسي از تعادل نياز و تأمين آب بهره ميگيرد
( .)Sieber and Purkey, 2011عملکرد مدل  WEAPبراساس
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زيرزميني ،سطح آب در فروردين  5903در عمق حدود  77متری قرار
گرفته است ( .)WWRI-IUT, 2012بيشترين آسيب در حوضه از
کمبود آب متوجه محيط زيست به ويژه مناطق پايين دست حوضه
بوده است .آبياری با آب ناکافي ،تشديد شوری و قليائيت اراضي را در
پي داشته و سالهاست نياز آبي تاالب گاوخوني برای تعادل بخشي و
حفظ اکوسيستم تاالب تامين نشده ( )Navid, 1989که اين امر
منجر به نابودی اين تاالب شده است ( Safavi and
 .)Golmohammadi, 2016در شکل  5حوضة آبريز زايندهرود،
زيرحوضهها و آبخوانهای حوضه ،موقعيت رودخانه زايندهرود و
سرشاخههای اصلي آن و ايستگاههای هيدرومتری و هواشناسي مورد
استفاده در تحقيق نشان داده شده است.

سراسری تأکيد شده است ( Labbi and Benattous, 2010; Park
et al., 2014; Payne and Eppstein, 2005; Soltani et al.,
 .)2010در اين تحقيق الگوريتم ژنتيک به عنوان بهينهساز سراسری،

تمام فضای تصميم را جستجو ميکند تا نقطه بهينه سراسری را پيدا
کند .اما در نزديکي نقطه بهينه ،ممکن است به دليل ماهيت
الگوريتمش حول نقطه بهينه جابهجا شود و نتواند به نقطه بهينه
سراسری برسد ( .)Chen and Chen, 2011در اين وضعيت و با
حصول يکي از معيارهای همگرايي ،الگوريتم ژنتيک متوقف ميشود
و نقطه بهينه نهايي که يافته است به عنوان نقطه اوليه به الگوريتم
جستجوی الگو که يک بهينهساز محلي است ،داده ميشود تا ميزان
دقت جواب و کيفيت تابع هدف را افزايش دهد .هر چند ممکن است
نقطه اوليه تأثير زيادی در جواب جستجوی الگو داشته باشد ،اما يک
نقطه اوليه مناسب که در نزديکي نقطه بهينه سراسری باشد ميتواند
در بهبود جواب نهايي با اين روش ساده ولي کارا مؤثر باشد.

سه رودخانه زايندهرود ،پالسجان و سمندگان براساس آمار -25ساله
از سال آبي  5974تا  ،5934به ترتيب حدود  52 ،07و  5درصد آورد
رودخانه را داشتهاند ( .)Safavi et al., 2015در پائيندست سد
زايندهرود رودخانههای فصلي وجود دارند که به رودخانه زايندهرود
متصل ميشده که در دهههای اخير به علت خشکساليهای پياپي و
بهرهبرداریها ،ديگر آب اين رودخانههای فصلي به رودخانه زايندهرود
نميريزد؛ بنابراين در مطالعات از اهميت زيادی برخوردار نيستند
( .)Molle and Wester, 2009در مقابل در پاييندست سد
زايندهرود تغذيه آبخوان از بارش و رودخانه و اندرکنش بين رودخانه و
آبخوانها از اهميت بسيار بـــااليي بـــرخوردار است
( .)Golmohammadi, 2015تونلهای اول ،دوم و سوم کوهرنگ
به همراه ماربران با ظرفيت انتقال آب با ميانگين ساالنه حدود 010
ميليونمترمکعب از حوضه آبريز کارون به زايندهرود ساخته شدهاند
که عالوه بر اينها طرح انتقال آب بهشتآباد نيز با حجم آبي حدود
 214ميليونمترمکعب در سال در دست اقدام است و تونل
چشمهلنگان حجم آب ميانگين ساالنه حدود  560ميليونمترمکعب را
از حوضه آبريز دز انتقال ميدهد ( Safavi and Golmohammadi,
 .)2016احداث سد مخزني زايندهرود در سال  5903با ظرفيت 5074
ميليونمترمکعب تحول بزرگي در حوضه و بهرهبرداری از منابع آب
ايجاد کرد (.)Molle and Wester, 2009

 -3محدوده مورد مطالعه
محدوده مطالعاتي حوضه آبريز زاينده رود دارای مساحت تقريبي 27
هزار کيلومترمربع است که شامل حدود  69درصد وسعت حوضه
آبريز گاوخوني ميباشد .رودخانه زايندهرود از نظر تأمين نياز شرب،
صنعت ،کشاورزی و محيط زيست در ايران مرکزی از اهميت بسيار
بااليي برخوردار است ( .)Sally et al., 2000اين حوضه در بين
حوضههای درياچه نمک ،دقسرخ ،کوير سياهکوه ،کوير ابرقو و
کارون قرار دارد .اختالف ارتفاع بين بلندترين و پايينترين نقطه
گاوخوني در حدود  2144متر است .اين حوضه آبريز يک حوضه بسته
با هيدروسيستم پيچيده ( )Madani and Mariño, 2009است و
مهمترين رودخانه مرکزی ايران ،زايندهرود ،در اين حوضه قرار دارد و
با امتدادی تقريباً غربي-شرقي به اراضي گاوخوني ختم ميشود
( .)Molle and Wester, 2009سد زايندهرود جريانهای اصلي
ايـن رودخانه را تنظيم ميکند که حاصل سه جريان اصلي شاخه
زايندهرود ،پالسجان و سمندگان است .معضل کم آبي در اين حوضه
به ويژه در طي دهههای اخير با رشد مصارف ناشي از افزايش
جمعيت و تمرکز صنايع و وقوع خشکساليها به بحران آب منجر
شده است .با توجه به اولويت اول شرب و صنعت در مديريت منابع
اين حوضه ( ،)Mamanpoush et al., 2000دسترسي کشاورزان به
آب سطحي محدود شده که منجر به توسل آنها به برداشت بيش از
حد مجاز از آبخوانها شده است .اين برداشتها باعث تخريب کمي و
کيفي آنها شده است .برای نمونه در منطقه قهدريجان در دشت
نجفآباد در مهر 5906سطح آب زيرزميني در عمق حدود  93متری
قرار داشته ولي به دليل اثر سوء خشکسالي و فشار زياد بر آبهای

از  56محدوده مطالعاتي حوضه آبريز زايندهرود 59 ،زيرحوضه دارای
آبخوانهای آب زيرزميني فعال ميباشند .آبخوانهای سه زيرحوضه
چلگرد-قلعهشاهرخ ،يانچشمه و بن و سامان به علت قرار گرفتن در
مناطق کوهستاني و ضخامت آبرفت کم در محاسبات حوضه از
اهميت بسيار کمي برخوردار هستند و به همين علت آبخوانهای
آنها غيرفعال در نظر گرفته شدهاند.
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Fig. 1- Zayandehrud Basin and the location of its subbbasins, aquifers, and climatic and streamflow stations

شکل  -0حوضه زايندهرود و موقعيت زيرحوضهها ،آبخوانها وايستگاههای هواشناسی و هيدرومتری در آن

جهت حفظ و بقای اکوسيستم و برقراری جريان پايه تاالب به طور
متوسط حداقل حجمي حدود  502ميليونمترمکعب آب در سال نياز
است .واحدهای صنعتي در حوضه آبريز زايندهرود براساس دادههای
سال آبي  ،5901مصرف ساالنه حدود  512ميليونمترمکعب آب را به
خود اختصاص ميدهند (.)Safavi and Golmohammadi, 2016
عمدهترين مصرفکننده آب در حوضه آبريز زايندهرود کشاورزی است
که براساس دادههای سالهای آبي  5974تا  5934حدود 01%
مصـــارف آب در حوضـــه را به خـــود اختصـــاص ميدهد
( .)Safavi et al., 2015بيشتر مصارف آب کشاورزی در حوضه
توسط کانالهای آبياری سطحي تأمين ميشود .منبع اصلي تأمين
آب کشاورزی در حوضه ،رودخانه زايندهرود ميباشد .از گذشته انهار
سنتي (مادیها) برای انحراف آب به اراضي کشاورزی استفاده
ميشده است که اغلب اين انهار هنوز مورد استفاده قرار ميگيرند.
حدود  64درصد آب برداشت شده توسط اين مادیها در
اين نواحي به عنوان آب برگشتي به رودخانه باز ميگردد
( .)Golmohammadi, 2015برای اطالعات کــامل منابع و
مصارف حوضه و نحوه ارتباط و اندرکنش آنها بــا يکديگر به
) Safavi et al. (2015و ) Golmohammadi (2015مراجعه
کنيد.

از  59آبخوان فعال در حوضه 0 ،آبخوان لنجانات ،نجفآباد،
اصفهان-برخوار و کوهپايه-سگزی به سه دليل از اهميت بسيار
بااليي برخوردار هستند (:)Safavi and Golmohammadi, 2016
 )5وجود عمده مصارف حوضه اعم از شرب و بهداشت ،صنعت،
کشاورزی و محيط زيست در اين محدودهها )2 ،بهرهبرداری تلفيقي
از منابع آب سطحي (رودخانه) و آب زيرزميني در اين نواحي و )9
اندرکنش بين رودخانه و آبخوانهای اين محدودههای مطالعاتي.
چهار مصرف عمده در حوضه آبريز زايندهرود عبارتند از شرب و
بهداشت ،صنعت ،کشاورزی و زيستمحيطي (تاالب گاوخوني) .جمع
آب مصرفي برای شرب ،حدود  094ميليون مترمکعب در سال برآورد
شده است .در واقع  74درصد آب شرب و بهداشت توسط رودخانه و
 94درصد بقيه از آبهای زيرزميني که آبخوانهای لنجانات،
نجفآباد و اصفهان-برخوار ميباشند تأمين ميشود
( .)Golmohammadi, 2015يکي از مهمترين مصارف آب در
حوضه آبريز زايندهرود ،نياز زيستمحيطي حوضه است که اصليترين
آن تاالب گاوخوني ميباشد .براساس مطالعاتي که توسط
) Sarhadi and Soltani (2013انجام شد تاالب گاوخوني جهت
بقای پرندگان در ماههای بحراني به طور متوسط نيازمند حداقل 64
ميليونمترمکعب آب در سال برای جبران حداقل تبخير است ،ولي
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اين تحقيق وجود ندارد و ميتوان از طول دورههای کمتر نيز استفاده
کرد .طول دوره دادهها برای محاسبات شاخص خشکسالي برابر 20
سال (سالهای آبي  )5969-34بوده است .دادههای ماهانه حجم
مخزن سد زايندهرود و مقادير حجم ورودی و خروجي از سد از
شرکت آب منطقهای اصفهان تهيه شده است .در اين تحقيق برای
افزايش دقت محاسبات از نقشههای  GISموقعيت سد زايندهرود،
رودخانه ،چاههای پيزومتری ،آبخوانها ،سنگ کف و  DEMاستفاده
شده است.

در حوضه زايندهرود برداشت آب سطحي تا حد زيادی قابل کنترل
است ولي منابع آب زيرزميني تا حد وسيعي غيرقابل کنترل هستند.
وجود چاههای غيرمجاز و غيرقابل کنترل بسيار در حوضه به خصوص
در نواحي حريم رودخانه زايندهرود ،همچنين کفشکنيهای غيرمجاز
در مواقع خشکسالي ،منابع آب زيرزميني حوضه را با چالشها و
خسارات جدی و حتي غيرقابل جبران روبرو کرده است .در طول
زمان کاربران به اين باور رسيدهاند که هرگاه با کمبود آب سطحي
مواجه ميشوند ،به تأمين نيازها از آب زيرزميني به عنوان يک منبع
پشتيبان مطمئن روی آورند که اين امر به برداشتهای بيرويه و
خارج از مجوز از آبهای زيرزميني منجر شده است.

 -0-3مدلسازی حوضه آبريز زايندهرود

در تحقيقات ) Safavi et al. (2015مدل  WEAPبــا استفاده از
دادههـــا و اطالعــات حــوضه در طول  25سـال دوره مطالعاتــي
(از سال آبــــي  5974تا  )5934در دو بخش آب سطحي و
زيرزميني توسعه داده شد .اين دوره شامــل دوره تــرسالي سـال-
های آبـي  5975تا  ،5970سالهای نرمال  5901و  5906و
خشکساليهای سالهای  5973-04و  5907تا انتهای دوره است
( .)Agrawala et al., 2001; Safavi et al., 2015در ابتدا
مدلهای آب سطحي و زيرزميني به طور جداگانه در محيط مدل
توسعه داده شدهاند.

در اين تحقيق نياز به دادههای ماهانه چرخه هيدرولوژی در دو بخش
اقليمي و هيدرولوژيک بود .در بخش اقليمي نياز به دادههای
مشاهداتي دما و بارش ايستگاههای هواشناسي (جدول  )5و در بخش
هيدرولوژيک ،دادههای ايستگاههای هيدرومتری (جدول  ،)2سطح
آب در چاههای پيزومتری و احجام ورودی و ذخيره سد زايندهرود بود.
دادههای اقليمي به روش تيسن پليگون و تراز پيزومتری به روش
کريجينگ 56منطقهای شدهاند .در مطالعات خشکسالي طول دوره
اهميت بسزايي دارد و حداقل  94سال در روشهای پارامتريک
توصيه ميشود .هر چند اين محدوديت در روش به کار برده شده در

Table 1- Specifications of climate stations

جدول -0مشخصات ايستگاههای هواشناسی
Coordinates
Lon
Lat
50.495 33.0183
50.8953 32.4986
51.2306 32.3731
51.5592 32.3906
51.1558 32.7033
51.4986 32.5019
51.8089 32.2689
50.85
32.2833
50.1231 32.4586

Station Type

Station Name

Evaporation Gauge
Evaporation Gauge
Rain Gauge
Rain Gauge
Evaporation Gauge
Evaporation Gauge
Evaporation Gauge
Synoptic
Rain Gauge

Damane Faridan
Pol ZamanKhan
Pol Kale
Lenj
Tiran
Zefre
Mahyra
Shahrekord
Chelgerd

Coordinates
Lon
Lat
53.3711 33.944
45.4531 32.6638
50.7425 32.7342
51.6667 32.6167
51.1892 33.4172
51.94
32.5061
52.6469 32.4194
52.0056 31.8128
52.8031 32.9681

Station Type

Station Name

Evaporation Gauge
Evaporation Gauge
Evaporation Gauge
Synoptic
Evaporation Gauge
Rain Gauge
Rain Gauge
Evaporation Gauge
Evaporation Gauge

Fin
Ghale Shahrokh
Zayandehrud Dam
Esfahan
Vazvan
Zyar
Varzane
MaghsudBeyk
Neyestanak

Table 2- Specifications of streamflow stations

جدول -8مشخصات ايستگاههای هيدرومتری
Coordinates
Lon
Lat
51.2314 32.3794
51.5189 32.3697
51.5575 32.3933
51.5261 32.5769
51.7703 32.585
52.6633 32.4236

Station Name
Pol Kale
Diziche
Lenj
Mussian
Pol Chum
Varzane

Coordinates
Lon
Lat
50.13083 32.4567
50.15111 32.4575
50.45861 32.6586
50.43083 32.8219
50.60139 32.7656
50.78333 32.7182
50.89472 32.4983

Station Name
Chelgerd
Dare Dar
Ghale Shahrokh
Eskandari
Menderjan
Sad Tanzimi
Pol ZamanKhan
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حوضه داشته است .بنابراين مدل برنامهريزی حوضه آبريز زايندهرود
ميتواند جهت بررسي وضعيت حوضه تحت شرايط مختلف که ناشي
از سياستهای مديريتي مختلف توسعه مييابند نيز به کار گرفته
شود.

در مدل آب سطحي فرض بر اين بوده که نياز هر بخش در حوضه
برابر با مقدار نيازی است که از منابع آب سطحي تأمين شده است.
همچنين جهت کاليبراسيون مدل آب سطحي ،روش 57IFs
( )Danner et al., 2006بين هر دو ايستگاه هيدرومتری محاسبه
شده و به عنوان مجموعه کاليبراسيون استفاده شدهاند.

 -2نتايج و بحث

ارزيابي اوليه کاليبراسيون آبهای سطحي عملکرد سد زايندهرود در
مدل با توجه به گذشته مشاهداتي در نظر گرفته شده است .همين
کار برای مدل آب زيرزميني نيز انجام شده است .مدل آب زيرزميني
به صورت تودهای با توجه به برداشتهای مختلف از آبخوانها و
تخصيص آنها به مصارف متعدد در حوضه توسعه داده شده و با
استفاده از IFsهای محاسبهشده برای هر آبخوان کاليبره شده است.
اندرکنش بين رودخانه زايندهرود و آبخوانها در حوضه براساس
ايدهای که با توجه به  -5تناسب نفوذ از بيالن آب سطحي بين دو
ايستگاه هيدرومتری نسبت به طول جريان روی هر آبخوان-2 ،
مقايسه بيالن آب سطحي و زيرزميني -9 ،ويژگي نرمافزار WEAP
در تخصيص آب و  -0مشخصات حوضه آبريز زايندهرود در تحقيق
ايشان ارائه شده ،تعيين شده است .در نهايت پس از در نظرگرفتن
اندرکنش رودخانه و آبخوانهای تحت تأثير آن ،حجم نفوذ آب از
رودخانه به آبخوان به صورت ماهانه به دست آمده است .در اين
تحقيق بنا به هدف تعيين شده که قرار بود مدل در شبيهسازی
حوضه به کار گرفته شود ،نياز بود ضمن کاليبراسيون مدل ،اعتبار آن
نيز در شبيهسازی محک زده شود .اين امر در تحقيق انجام شده
بدين صورت انجام شده که از کل  25سال دوره مطالعاتي 57 ،سال
(از سال آبي  5974تا )5906جهت کاليبراسيون و  0سال (از سال آبي
 5907تا  )5934جهت اعتبارسنجي مدل در نظرگرفته شده است.
جهت کاليبراسيون مدل ،از مجموعه کاليبراسيون  IFsاستفاده شده
است که با توجه به مدل تلفيقي آب سطحي و زيرزميني محاسبه
شدهاند و عملکرد سد زايندهرود به عنوان مبنای کاليبراسيون بوده
است .جهت سنجش اعتبار مدل کاليبره شده پس از بارگذاری نياز
کل مصارف ،جريانهای طبيعي حوضه تخمين زده شدهاند و تبخير از
مخزن سد با توجه به دمای ثبت شده وارد شده و مدل اجرا شده
است .عملکرد مدل در دو مرحله براساس ضرايب ارزشيابي عملکرد
(با مقايسه حجم مخزن ،دبي ايستگاههای هيدرومتری ،تغييرات
سطح يا حجم آبخوانها و ميزان تخصيص مدل به مصارف بوده که
ضريب همبستگي R2<4/062 :و ضريب ناش-ساتکليف:
 )E<4/025سنجيده شده است .نتايج ارائه شده ،هم به لحاظ
مطالعات و هم به لحاظ مقايسه عملکرد مدل و واقعيت حوضه حاکي
از عملکرد خوب و انطباق مدل برنامهريزی زايندهرود با واقعيتهای

در ايـــن تحقيـــق از مــــدل شبيــــه سازی ارائه شده توسط
) Safavi et al. (2015با گام زماني ماهانه که براساس دوره
مطالعاتي (از سال آبي  5974تا  )5934تدوين گرديده استفاده شده
است و عملکرد سيستم از نظر کاهش شدت شاخص يکپارچه
خشکسالي در چهار زيرحوضه اصلي لنجانات ،نجفآباد ،اصفهان-
برخوار و کوهپايه-سگزی مورد ارزيابي و تحليل قرار گرفته است.
بازبيني نحوه بهرهبرداری از سد در مقدار آب رهاسازی شده در طول
دوره مورد ارزيابي قرار گرفته است .در اين زمينه فرضيات زير در نظر
گرفته شده است:
-5دادههای بارش ،دما ،رواناب سطحي ،برداشت از منابع آب
زيرزميني ،منابع و مصارف همان مقادير مشاهداتي و اندازه گيری
شده در طول دوره مطالعاتي است که در مدل شبيه سازی نيز وارد
شده است.
-2نياز تاالب گاوخوني تابعي از شرايط منابع آب در باالدست حوضه
در نظر گرفته شده است .در هنگامي که زير حوضه چلگرد-
قلعهشاهرخ مطابق شاخص جامع خشکسالي در شرايط خشکسالي
بوده ،نياز به رعايت حداقل حقآبه تاالب جهت زنده ماندن پرندگان
(حدود  64ميليونمترمکعب) در نظر گرفته شده و در شرايط نرمال،
نياز به تأمين حقآبه تاالب جهت حفظ و بقای اکوسيستم (حدود 502
ميليونمترمکعب) ميباشد.
-9اولويت تخصيص آب همچون گذشته در مدل با آب شرب بوده و
بقيه نيازها با اولويت يکسان پس از آن قرار دارند.
-0به علت اينکه برداشت از منابع آب زيرزميني تا حد زيادی
غيرقابل کنترل بوده  ،حداکثر درصد برداشت از اين منابع جهت
تأمين هر نياز در نظر گرفته شده است.
-1چنانچه حجم مخزن سد زايندهرود در يک گام زماني از 214
ميليونمترمکعب کمتر شود ،خروجي از مخزن سد حداکثر برای
تأمين آب شرب آن گام زماني در نظر گرفته شده است.
برای بهرهبرداری بهينه از منابع آب بر مبنای روش پارامتره کردن-
شبيهسازی-بهينهسازی ،50با اعمال فرضهای باال در مدل
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برنامهريزی حوضه آبريز زايندهرود ،از تابع هدف زير که براساس
شاخص جامع خشکسالي تعريف گرديده استفاده شده است:
()0

∑ni=1 IDIij ) , IDIij < −0.8

Aj

اولين مسئلهای که بايد به آن اشاره شود اين است که سریهای
زماني شاخصها سازگار و پايدار هستند .اين بدان معني است که
روش غيرپارامتريک در توصيف شرايط تر و خشک با اطمينان کافي
مؤثر است (برای نمونه شکل  2در يکي از زيرحوضهها) .بر اين
اساس مقادير خروجي بهينه سازی شده از سد براساس شاخص
خشکسالي با مقادير رها شده در گذشته در شکل  9مقايسه شده
است .به طور کل ،در دوره ترسالي ( )5975-72روش بهينهسازی
حجم آب کمتری رها کرده تا ذخيره بيشتری انجام شود و در
دورههای بعدی پس از آن ( )5979-77جهت تأمين نيازها استفاده
شود .بدين ترتيب در فاصله سالهای  5979-77به طور متوسط
روش بهينه حجم آب  592/1ميليونمترمکعب در سال بيشتر از
مقادير مشاهداتي رها کرده است.

Z = − ∑4j=1 (∑4

k=1 Ak

که در آن IDIij ،شدت خشکسالي در مقياس زماني ماهانه در گام
زماني iام در زيرحوضه jام Aj ،يا  Akمساحت زيرحوضه jام يا kامj ،
و  kشمارنده چهار زيرحوضه اصلي در اندرکنش با رودخانه زايندهرود
در پاييندست سد و  nکل تعداد گامهای زماني است.
ارزيابي مجدد بهرهبرداری از سد و تعيين ميزان رهاسازی براساس
شاخص خشکسالي به اين صورت بوده که مقدار حجم آب رها شده
از سد در هر ماه به عنوان يک متغير تصميم در نظر گرفته ميشود
تا بهينهترين حالت برای هر ماه با توجه به شرايط پاييندست حوضه
تعيين و رهاسازی انجام شود .با کد نويسي در محيط نرمافزار مطلب
و ارتباط آن با مدل برنامهريزی حوضه به صورت ترکيبي استفاده
شده و با اعمال فرضيات معرفي شده در مدل برنامهريزی حوضه
آبريز زايندهرود و تعيين و کنترل خروجي سد به وسيله بهينهسازها،
بهينهترين حالت با کمترين مقدار شدت خشکسالي در طول دوره
مطالعاتي محاسبه گرديده است که نتايج در ادامه آورده شده است.
پارامترهای الگوريتم ژنتيک در بهينهسازی بنابر توصيه مراجع
( )Chen and Chen, 2011و نتايج تکرارهای اوليه بدين شرح
انتخاب شدهاند :نوع بردار جمعيت اعداد حقيقي ،اندازه جمعيت ،5444
حداقل تغييرات تابع هدف  ،4/445احتمال اختالط  ،4/0تعداد نسلها
 ،14تعداد نخبهها  ،1احتمال جهش  .4/41همچنين تنظيمات
بهينهساز جستجوی الگو بدين شرح بوده است :نوع بردارهای الگوی
کامل ( ،)2Nاندازه اوليه شبکه  ،544ضريب انبساط  ،2ضريب
انقباض .4/1

شکل  0اثر تغيير رويه مديريت در بهرهبرداری از مخزن را در حجم
ذخيره سد نشان ميدهد .در روش بهينه مشهود است که بيشتر سعي
در افزايش ذخيره به خصوص در دوره ترسالي  5972-70بوده است
به صورتي که سد به حداکثر حجم ذخيره 5074ميليونمترمکعب
رسيده و در دو سال متوالي  5975-72و سال  5901سرريز کرده که
اين اتفاق در دوره مشاهداتي وجود نداشته است .در حالت بهينه
بيشتر افزايش ذخيره در طول سالهای تر و نرمال دنبال شده تا
حداکثر نيازها را در دوره خشکسالي تأمين کند و اثرات خشکسالي را
کاهش دهد ،اما در دوره نزديک منتهي به خشکسالي تمايلي به
ذخيره در باالدست نداشته تا تخصيص بيشتری از آب سطحي داده
شود .اين مسئله نشان ميدهد با نگه داشت آب در باالدست و سعي
در حفظ ذخيره بيشتر در سد (مانند جيرهبندی) شدت خشکسالي در
زيرحوضههای مهم پايين دست که تأثير مستقيم از جريان رودخانه
ميپذيرند ،افزايش مييابد .اين مسئله از طرفي ميتواند نشان دهنده
آثار فعاليتهای انساني و فشار آن بر منابع آب زيرزميني باشد.
1.5
0.5

IDI

-0.5
-1.5
1369 1370 1371 1372 1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389
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Fig. 2- A comparison of observed monthly drought index (gray line) and optimum method (dash line),
Esfahan-Borkhar sub-basin

شکل  -8مقايسه شاخص خشکسالی ماهانه مشاهداتی (خط خاکستری) با روش بهينه (خطچين) ،زيرحوضه اصفهان-برخوار
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)Fig. 3- A comparison of observed dam release (gray line) and results of optimum release method (dash line

شکل  -3مقايسه حجم خروجی سد مشاهداتی (خط خاکستری) با نتايج روش رهاسازی بهينه (خطچين)
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Fig. 4- A comparison of observed dam storage volume (gray line) and results of optimum release method
)(dash line

شکل  -2مقايسه حجم ذخيره سد مشاهداتی (خط خاکستری) با نتايج روش رهاسازی بهينه (خطچين)

ماههای مواجه با کمبود تأمين به حداقل رسيده است .همچنين تأمين
نياز در دورههای خشکسالي (سالهای آبي  5973-04و )5907-34
همانند فرضيات به صورت مساوی انجام شده ،به طوری که کمبود
در تأمين در همه بخشها توزيع شده است.

شکل  1نتايج حاصل در تأمين نياز در بخشهای مختلف شرب،
صنعت ،کشاورزی و زيست محيطي را نشان داده است .در اين
شکلها مقايسه بين نياز تاريخي و نياز تأمين شده در حوضه
زايندهرود در هر ماه نشان داده شده است .همانطور که مشاهده
ميشود ،تا زمانيکه بعد از سد در بخش مصارف دسترسي به آب
وجود داشته باشد برداشت در راستای تأمين نياز صورت خواهد گرفت.
نياز شرب و بهداشت همچون گذشته از اولويتهای تخصيص بوده و
تأمين آن تقريباً به طور کامل انجام شده است (شکل  .)A-1نياز
کشاورزی نيز وابستگي شديدی به ميزان برداشت از منابع آب
زيرزميني دارد و در اکثر مواقع به اندازه نياز ،برداشت صورت گرفته
است؛ در برخي اوقات کمبودهايي در تأمين نياز مشاهده ميشود که
مربوط به کمبود آب سطحي و عدم وجود ظرفيت پمپاژ از آب
زيرزميني در محدودههای کشاورزی ميباشد و سيستم نتوانسته
برداشت الزم از منابع آب زيرزميني را در جبران کمبود آب سطحي
انجام دهد .از آنجا که در عمل تأمين نيازهای صنعت و محيط زيست
شديداً وابسته به منابع آب سطحي هستند ،لذا در شکلهای  C-1و
 Dمشاهده ميشود که سيستم در تأمين نياز اين بخشها در
زمانهای مختلف با کمبود مواجه شده است .در حالت بهينه حداکثر
تأمين نيازها در نظر گرفته شده است و با توجه به خروجي سد
بيشترين تأمين نيازهای صنعت و محيط زيست انجام شده و لذا

برای مقايسه بهتر ميزان رهاسازی آب از سد در شرايط بهينه با در
نظر گرفتن شاخص خشکسالي ،ميزان قابليت اطمينان( 53نسبت تعداد
گامهای زماني که تأمين نياز شده به کل تعداد گامهای زماني) تأمين
نياز نسبت به درصدهای تأمين متفاوت در چهار گروه اصلي نيازها در
جدول  9آورده شده است .در بخش شرب روش بهينه  33درصد
مواقع موفق به تأمين نيازها شده است .مقدار تأمين در ماههای
کمبود بيشتر از  31درصد بوده که در اين سطح قابليت اطمينان به
 %544ميرسد .در بخش صنعت موفق به تأمين نيازها با  03درصد
قابليت اطمينان بوده است .همچنين تغيير در درصد تأمين تغيير
معنيداری در قابليت اطمينان نداشته است .اين روش در بخش
کشاورزی  34درصد قابليت اطمينان داشته و همچنين قابليت
اطمينان در بخش تأمين آب مورد نياز محيط زيست  34درصد است.
تغيير در درصد تأمين تغيير معنيداری ايجاد نميکند .الزم به ذکر
است که درصد قابليت اطمينان تأمين نياز محيط زيست در گذشته تا
سطح  04درصد تأمين نياز برابر  %29بوده است.
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Fig. 5- A comparison of water allocation (gray line) and demands (dash line) in optimum method (a:
)municipal, b: industrial, c: agricultural, d: environmental

شکل  -0مقايسه تخصيص (خطچين) منابع آب به نيازها (خط خاکستری) در روش بهينه ( :aشرب :b ،صنعت :c ،کشاورزی:d ،
محيط زيست)
Table 3- Reliability of optimization method for four main demand groups

جدول -0ميزان قابليت اطمينان روش بهينهسازی در چهار گروه نياز اصلی
Demand Type

)Reliability (%
80

90

95

100

Percent of Supply

100

100

100

99

Municipal

90

89

89

89

Industrial

95

93

92

90

Agricultural

92

91

91

90

Environmental

تغييرات حجم مخازن آب زيرزميني در آبخوانهای لنجانات ،نجف
آباد ،اصفهان-برخوار و کوهپايه-سگزی نشان داده شده است .در
شکل  6اثرات مثبت بهرهبرداری از سد با اعمال شاخص خشکسالي

از طرف ديگر تأثير نحوه عملکرد بهرهبرداری از مخزن سد در
رهاسازی آب به پايين دست ،بطور مستقيم بر آبخوانهای دارای
اندرکنش با رودخانه تأثير داشته که در شکلهای  6تا  3روند
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کوهپايه-سگزی به دليل وسعت و ميزان برداشت از آن بسيار حائز
اهميت است .نقش ميزان بهرهبرداری در آبخوان اصفهان-برخوار که
در شکل  0نشان داده شده و نشانگر آن است که به دليل اندرکنش
رودخانه با آن ميتواند منجر به افزايش ذخيره اين آبخوان از حداقل
 54/1تا حداکثر  994ميليونمترمکعب به عنوان يک ذخيره
استراتژيک در دورههای خشکسالي شود .روش بهينه بهرهبرداری از
منابع آب منجر به افزايش تراز سطح آبخوان و ذخيره شده و در
نتيجه باعث پايداری جريان در رودخانه و حفظ اين آبخوان شده
است.

خود را نشان ميدهد .براين اساس ،ميزان رهاسازی آب از سد
زايندهرود به گونهای بوده است که آبخوان بين احجام ذخيره 5944
تا 5044ميليونمترمکعب به تعادل برسد و با حفظ ذخيره آبخوان
بتوان از فرصت مناسب از آن به تعادل بخشي به ديگر زيرحوضهها
کمک کرد .اين رويکرد در آبخوان نجفآباد به صورت افزايش در
ذخيره آبخوان جهت کاهش اثرات خشکسالي در شکل  7خود را
نشان داده است .با کنترل مناسب رهاسازی در روش بهينه در دوره
 ،5972-71افزايش ميزان ذخيره تا 2734ميليونمترمکعب و تثبيت
آن در احجام  2744ميليونمترمکعب با تغذيه رودخانه و تأمين بيشتر
از آب سطحي رخ داده است تا در دوره خشکسالي به ظرفيت کلي
سيستم اضافه شود .هر چند خشکساليهای بعدی و تکيه
استفادهکنندگان بر آب زيرزميني ميزان ذخيره را به مقادير متعاقب
مشاهداتي آن رسانده است که نشان دهنده اثر بيش از پيش
فعاليتهای انساني در برداشت از اين آبخوان است.

بيشترين بهره در تغيير روند بهرهبرداری از سد متوجه آبخوان
کوهپايه-سگزی (شکل  )3است که قابليت دريافت بيشترين آثار سوء
خشکسالي را دارد و عمده مشکالت اقتصادی ،اجتماعي و زيست
محيطي نيز در طي دو دهه گذشته در اين زيرحوضه پديد آمده است.
با پايداری جريان رودخانه زايندهرود ميزان تغذيه اين آبخوان بسيار
بيشتر شده و افزايش حجم آن تا  044ميليونمترمکعب ممکن شده
است .در دوره ترسالي  5972-71روش بهرهبرداری بهينه به تأمين
نياز آب و ذخيره بيشتر در آبخوان تا حداکثر حجم 234
ميليونمترمکعب کمک کرده است تا در دوره خشکسالي 5977-04
از اين ذخيره در جهت کاهش اثرات خشکسالي استفاده شود.

اما تغيير سياست بهرهبرداری از سد بيش از پيش بر دو آبخوان
انتهای مسير رودخانه در حوضه يعني اصفهان-برخوار و کوهپايه-
سگزی تأثير گذاشته است تا اثرات خشکسالي بر آنها هر چه بيشتر
کاهش يابد .اين دو آبخوان نقش بسيار مهمي در تأمين آب برای
بخشهای مختلف از جمله کشاورزی داشته و به ويژه آبخوان
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Fig. 6- A comparison of observed storage of Lenjanat aquifer (gray line) and results of optimum method
)(dash line

شکل  -0مقايسه حجم ذخيره گذشته آبخوان لنجانات (خط خاکستری) با نتايج روش بهينه (خطچين)
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Fig. 7- A comparison of observed storage of NajafAbad aquifer (gray line) and results of optimum method
)(dash line

شکل  -7مقايسه حجم ذخيره گذشته آبخوان نجفآباد (خط خاکستری) با نتايج روش بهينه (خطچين)
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از طرف ديگر برای بررسي تأمين حقابه تاالب گاوخوني و چگونگي
پايداری جريان رودخانه ،در شکل  54حجم آب عبوری از ايستگاه
هيدرومتری ورزنه ،که عمالً به عنوان حجم آب ورودی به تاالب
گاوخوني ميباشد ،در طي دوره تاريخي و حالت بهينه نشان داده شده
است .مقدار حداکثر حجم ماهانه وارده از  202به  502ميليون
مترمکعب در ماه در حالت بهينه کاهش پيدا کرده است .اين در حالي
است که متوسط حجم ورودی ماهانه به تاالب در طي اين دوره از
 0/5به  54/0ميليونمترمکعب افزايش پيدا کرده است که نشان
دهنده افزايش متوسط  2/7ميليونمترمکعب در ماه در ورودی به
تاالب در حالت بهينه است .نتايج به خوبي گويای پايداری جريان
بوده که قابليت اطميناني برابر  36%داشته است.

اين رويه در دوره نرمال  5900-06دنبال شده هر چند ميزان تغذيه
جوابگوی ميزان برداشتها نبوده و افت سطح ايستابي اتفاق افتاده
است .بيشترين ميزان تغذيه و حفظ آبخوان در احجام 20044ميليون
مترمکعب در حالت بهينه کل اتفاق افتاده است .اين ميتواند بدين
مفهوم باشد که حفظ پايداری تراز و ذخيره آبخوان با توجه به نقش
آن در کاهش اثرات خشکسالي مفيد بوده که در بهينهترين حالت
مدل حجم ذخيره را حتي در سالهای خشک پايان دوره مطالعاتي
حفظ کرده است تا کمترين ميزان شدت خشکسالي در اين زيرحوضه
اتفاق بيافتد.
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Fig. 8- A comparison of observed storage of Esfahn-Borkhar aquifer (gray line) and results of optimum
)method (dash line

شکل  -8مقايسه حجم ذخيره گذشته آبخوان اصفهان-برخوار (خط خاکستری) با نتايج روش بهينه (خطچين)
25300
25100

24700

MCM

24900

24500
24300
1369 1370 1371 1372 1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389
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شکل  -6مقايسه حجم ذخيره گذشته آبخوان کوهپايه-سگزی (خط خاکستری) با نتايج روش بهينه (خطچين)
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)Fig. 10- A comparison of observed inflow to Gavkhuni wetland (gray line) and optimum method (dash line
in Varzane station
شکل  -00مقايسه حجم مشاهداتی ورودی به تاالب گاوخونی با روش بهينه در ايستگاه ورزنه
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 نتيجهگيری-0
با مروری بر نتايج به خوبي پيدا است که شاخص يکپارچه استاندارد
 توالي.شده توانايي رصد وقايع و پديده خشکسالي را دارا بوده است
وقايع ترسالي و خشکسالي توسط شاخص نشان داده شده و قدرت
. تداوم و پايان خشکسالي را نشان ميدهد،آن در تعيين شروع
تصميمگيری نهايي در مورد چگونگي بهرهبرداری از منابع آب
سطحي و زيرزميني به کمک شاخص يکپارچه خشکسالي دو متغيره
 تداوم و، به خوبي امکان پذير بوده و اين شاخص وضعيت شروعIDI
 اين شاخص.پايان خشکسالي را برای مديريت شفافتر ميکند
قضاوت را بر اساس شرايط بيالن اقليمي آب و مجموع آب دسترس
 رويکرد نويني که در اين.در چرخه هيدرولوژی آب ممکن ميسازد
 چگونگي مديريت و بهرهبرداری از منابع آب،تحقيق دنبال شد
.سطحي و زيرزميني در جهت کاهش اثرات خشکسالي بوده است
توانايي شاخص يکپارچه خشکسالي اين امکان را ميدهد که اثر
عملکرد مديريت در هر بخش حوضه ديده شود و بتوانيم سياست
 نتايج نشان ميدهد.بهينه در کاهش اثر خشکسالي را اتخاذ نماييم
که رهاسازی بهينه آب از سد با در نظر گرفتن شاخص خشکسالي
منجر به قابليت اطمينان بيشتر در تأمين منابع آب برای مصارف
گوناگون در حوضه شده و نهايتاً پايداری حوضه در بخشهای مياني
و انتهايي آن بيشتر تأمين خواهد شد که بيشترين آسيبهای
 اجتماعي و زيست محيطي را در طي دو دهه گذشته در بر،اقتصادی
.داشته است
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