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چکیده
 تأثیرات تغییر اقلیم و موقعیت جغرافیایی،با توجه به افزایش مصارف آب
. مسأله مدیریت مخازن سدها بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است،ایران
 به کمک مدل،) بهرهبرداری از مخزن سد یامچی (اردبیل،در این تحقیق
 در ادامه. شبیهسازی شده استVensim پویایی سیستمها در محیط نرم افزار
 نقش محصول در تأمین،بر مبنای معیارهای مختلف از جمله آب مجازی
 قابلیت انبار (از لحاظ زمانی) و نیاز آبی، سود مالی،نیازهای عمومی
 الگوی بهینه کشت برای منطقه مورد مطالعه پیشنهاد گردیده،محصوالت
 با اعمال سیاست مدیریتی الگوی کشت بهینه در، سپس عملكرد سد.است
 برگشت،مدل پویایی سیستم سد یامچی و بر اساس سه شاخص آسیبپذیری
 نتایج حاصل نشان.پذیری و اطمینانپذیری مورد ارزیابی قرار گرفته است
میدهد که اعمال سیاست الگوی کشت بهینه پیشنهادی سبب کاهش
مصرف آب بخش کشاورزی در منطقه مورد مطالعه میگردد و در نتیجه
 درصد در مقایسه با کمبود آب با43  در حدود،موجب کاهش کمبود کلی آب
 نتایج. خواهد شد1388-1410 ادامه روند بهرهبرداری کنونی در بازه زمانی
 نشاندهنده افزایش شاخصهای،به دست آمده برای پایداری سیستم نیز
پایداری با اعمال الگوی بهینه کشت در مقایسه با شرایط فعلی میباشد و
مقایسه نتایج نمایانگر ارزیابی مؤثر و کارآمد سیاست ارائه شده در تحقیق
. در بهبود عملكرد مخزن سد میباشد،حاضر

Abstract
The operation of reservoirs has become more important due to
the increase in water consumption, the climate change impacts,
and the geography of Iran. In this study, Yamchi reservoir
(Ardabil, Iran) operation is simulated using system dynamics
model in the Vensim software environment. The optimum
cropping pattern is then proposed based on the virtual water
concept, strategic role of products to supply public demands,
increased financial benefits, storage ability (in terms of time),
and water requirement of products. Next the reservoir
operation is assessed in system dynamics model applying the
management policy of the optimum cropping pattern and based
on three kinds of performance criteria including vulnerability,
resiliency, and reliability. The results showed that applying this
policy will decrease the water shortages by 43% compared to
the business-as-usual status for the period 1388-1410 (20092032). The results of sustainability analysis also showed the
increase in sustainability indices by applying the optimal
cropping pattern. Finally the comparison of the results
indicated that the proposed policy were effective and practical
in reservoir operation improvement.
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مجازی بر تنش آب محلی بر اساس تجارت محصوالت دانهای در
کشور چین را مورد بررسی قرار دادند .نتایج حاکی از تأثیر قابل توجه
جریان آب مجازی در تغییر توزیع منابع آب محلی میباشد به نحوی
که باعث افزایش تنش آبی در مناطق صادرکننده و کاهش تنش در
مناطق واردکننده محصوالت خواهد بود.

 -0مقدمه
کمبود آب در چند دهه اخیر ،مسأله تامین آب را به عنوان یكی از
اصلیترین عوامل محدودکننده در توسعه همه جانبه حوضههای
آبریز در حال و آینده تبدیل کرده است .در این میان بخش
کشاورزی با مصرف بیشترین آب قابل استحصال به عنوان
عمدهترین مصرفکننده منابع آبی کشور به شمار میرود
) .)Ardakanian and Sohrabi, 2006براین اساس ،کاهش مصرف
و افزایش بهرهوری آب در این بخش ،باید بیش از سایر
مصرفکنندگان آب مورد توجه قرار گیرد .یكی از راهكارهای مؤثر در
راستای کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی ،ارائه الگوی بهینه
کشت با رویكرد آب مجازی میباشد.

به سبب پیچیدگی سیستمهای منابع آب ،استفاده از مدلهای
شبیهسازی با هدف تدوین روشی برای افزایش اطمینان بهرهبرداران
در خصوص اتخاذ سیاستهای سازگاری ،مورد توجه قرار گرفته است.
یكی از این مدلها ،شبیهسازی به کمک پویایی سیستمها میباشد
) .(Sterman, 2000امروزه استفاده از مدل پویا ،به دلیل وجود
محدودیتهای زیاد در بخش کشاورزی ،برای بهبود راندمان تخصیص
آب ،کاربرد فراوانی پیدا کرده است ( .)Elmahdi et al. 2007از جمله
تحقیقاتی که در آنها از مدل پویایی سیستمها جهت شبیهسازی
سیستم منابع آب استفاده شده است ،میتوان به موارد ذیل اشاره نمود.

یكی از راهكارهای نوین مدیریتی در عرصه مدیریت منابع آب ،ظهور
مفهوم آب مجازی میباشد .مفهوم آب مجازی نخستین بار توسط
 ،Allenدر دهه  1990مطرح شد و به معنای میزان آبی است که به
صورت مصرف نهان و آشكارا در طی مدت تولید یک کاالی معین
استفاده میگردد ( .)Allen, 1998با معرفی این رویكرد در مباحث
مدیریت منابع آب ،نیاز به محاسبه آب مجازی محصوالت کشاورزی
ضرورت یافت .در ایران مطالعات زیادی پیرامون جایگاه شاخص
آب مجازی ) (Maknoon and Sohrabi, 2011و مدیریت
منــابع آب کشـــور با رویـــكـــرد تجـــارت آب مجازی
) (Maknoon and Arbabi Bigdeli, 2009صورت گرفته
است ،Sabouhi and Soltani (2008) .الگوی بهینه کشت را در
سطح حوضه هریرود و کشف رود استان خراسان ،با تأکید بر منافع
اجتماعی (مزیت نسبی محصوالت) و واردات خالص آب مجازی ارائه
کردند .آنان نتیجه گرفتند که پیش از طراحی الگوی کشت ،الزم است
یک الگوی مناسب از صادرات و واردات محصوالت کشاورزی طراحی
گردد ،Rouhani et al. (2009) .مقدار آب مجازی را برای برخی از
محصوالت مورد ارزیابی قرار دادند .نتایج تحقیقات نشان دادند که حتی
یک تغییر در الگوی کشت میتواند به لحاظ فنی و اقتصادی
از تـــوجیــــه منـــاسبــــی برخوردار باشد .در همین راستا
) ،Mekonnen and Hoekstra (2011ردپای آب را برای برخی از
محصوالت کشاورزی در سطح جهانی به تفكیک آب سبز ،آبی و
قهوهای محاسبه کردند .نتایج این بررسی کاهش  42و  3درصدی آب
کشاورزی به ازای حداکثر عملكرد درآمد و کالری محصوالت را نشان
داد .همچنین ،مطالعه ) Ranjbar and Footokian (2014در بررسی
روند صادرات و واردات آب مجازی در سطح کشور ایران میتواند
معیاری جهت کنترل صادراتی و وارداتی بودن محصوالت منتخب بر
اساس گزارشات  FAOباشد ،Sun et al. (2016) .تأثیر جریان آب

) Ahmad et al. (2000عملكرد مخزن چند منظوره شلمونت را به
صورت منفرد ،در کشور کانادا با هدف مدیریت سیالب به کمک مدل
پویای سیستمها مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند پس از ساخت و تهیه
مدل نهایی ،شبیهسازی برای  1سیالب عمده با تجدید نظر در قوانین
بهرهبرداری و ایجاد تغییر در سرریز سد انجام شد که نتایج ،کنترل
سیالب در باالدست و پایین دست مخزن را مفید ارزیابی کرد.
) Simonovic et al. (2004منابع آب کشور کانادا را با رویكرد پویایی
سیستمها مورد بررسی قرار دادند .در این بررسی ،دوازده سناریو در
بخشهای جمعیت ،توسعه کشاورزی ،تولید غذا ،سرمایهگذاری مالی،
تولید انرژی ،منابع تجدیدناپذیر و آلودگی اعمال گردید که نتایج،
وابستگی شدید توسعه آینده کانادا را به نگهداری کیفیت و تراز آب در
سطح قابل قبول نشان دادند ، Salavitabar et al. (2006) .مدل
تأمین و مصارف آب شهر تهران را با روش پویایی سیستم ،جهت
ارزیابی روند تأمین ،مصارف و عوامل مؤثر بر آن ،تهیه و توسعه دادند.
) ،Madani and Marino (2009مبحث مدیریت در حوضه آبریز
زایندهرود واقع در بخش مرکزی ایران با آب هوای نیمهخشک را به
کمک مدل پویا مورد بررسی قرار دادند .در نهایت پس از بررسی
سناریوهای مختلف ،تغییر در سیاستهای اصلی اتخاذ شده در چند
دهـــه اخیـــر به طــرحریـــزان منابع آب پیشنهاد گردید.
) Sheikh Khozani et al. (2011از مدل پویا جهت بررسی
بهرهبرداری از مخزن چند منظوره دامغان واقع در استان سمنان برای
افق 1410بهره جستند .نتایج نشان دادند که با اجرای سیاستهای
مناسب بهرهبرداری نه تنها میتوان نیازهای مورد نظر در حالت موجود
در حد قابل قبول را تأمین نمود بلكه میتوان توسعه نیازها را در
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شبیهسازی بهصورت جداگانه بررسی شده است .در این مطالعه به
عنوان نوآوری تالش شده است تا عملكرد مخزن سد در مدل پویا با
کاربرد مفهوم آب مجازی و همچنین الگوی بهینه کشت و با ترکیب
مدل بهینه سازی و شبیه سازی توسعه یابد و معیارهای پایداری سیستم
مخزن سد تحت اثر الگوی بهینه کشت بهصورت پویا بررسی شده
است .همچنین در مقاله حاضر ،عدم قطعیتهای محتمل در مدلسازی
مخزن سد و متغیرهای اصلی ،با استفاده از مدل مونت کارلو در سیستم
پویا مورد تحلیل قرار گرفته است .بنابراین در این تحقیق ،عالوه بر
بررسی عملكرد نظام بهرهبرداری کنونی مخزن سد یامچی به روش
پویایی سیستمها ،سعی شده است با هدف قرار دادن بخش کشاورزی
و ارائه الگوی کشت بهینه با رویكرد آب مجازی در راستای توسعه
حوضه ،شیوه نوینی در عرصه ورود مفهوم آب مجازی به مدیریت منابع
آبی اتخاذ گردد.

سیاستیهایی چون بهرهبرداری استاندارد از مخزن نیز در نظر گرفت.
) Ghashghaie et al. (2014تأثیر اولویت نیازها بر جریان پایین
دست چهار سد :چراغ ویس ،مرخز ،کردکند و سنات در استان کردستان
را به کمک مدل پویا مورد بررسی قرار دادند .در این بررسی ،از رویكرد
پویا جهت فهم تقابل عوامل ایجادکننده مشكل در حوضه زایندهرود
استفاده گردید ،Zarghami and AmirRahmani (2015) .با
استفاده از مدل پویایی سیستم ،راهكارهای احیای دریاچه ارومیه را
مورد بررسی قرار دادند Yang et al. (2015) .یک روش ارزیابی جهت
تعیین ظرفیت حوضه آبریز بر مبنای پویایی سیستمها در شهر Tieling
واقع در چین ارائه کردند که ترکیبی از اثرات و بازخوردهای مؤلفههای
اقتصادی ،اجتماعی و آب میباشد Kotir et al. (2016) .برای
مدیریت پایدار منابع آبی و توسعه کشاورزی حوضه رودخانه ولتا در
کشور غنا ،از مدل پویایی سیستمها در محیط نرمافزار STELLA
استفاده کردند .در این بررسی ،سه سناریو توسعه زیرساختهای آبی،
توسعه زمینهای کشاورزی و اعمال شرایط خشكسالی بر مدل اعمال
گردید ،که بر طبق نتایج حاصل ،علیرغم تأثیر مثبت سناریو اول ،در
نهایت همه سناریوها با محدودیت رشد مواجه خواهند شد .نتایج
مطالعات انجام شده حاکی از توانایی و کاربرد گسترده مدلسازی به
کمک پویایی سیستمها در عرصه مدیریت منابع آب میباشد.

 -8مواد و روشها
 -0-8منطقه مورد مطالعه

حوضه مورد مطالعه در این تحقیق ،حوضه آبریز سد یامچی با وسعت
 11۳کیلومتر مربع میباشد که در شمال غرب ایران و در استان اردبیل
واقع شده است (شكل  .)1سد یامچی در حوضه آبریز ارس و بر روی
رودخانه بالخلی چای از سرشاخههای اصلی رودخانه قرهسو ،احداث
گردیده است .این سد با ظرفیت  22میلیون متر مكعب و حجم مفید
 2۳میلیون متر مكعب در سال  4929به بهرهبرداری رسیده است.

علی رغم تحقیقات فراوان صورت گرفته پیرامون کاربرد مدل پویایی
سیستمها در عرصه مدیریت منابع آب ،به کاربرد مباحث نوین مدیریتی
از جمله مفهوم آب مجازی در بهبود وضعیت سیستم به نسبت اهمیت
موضوع ،کمتر پرداخته شده است .در اکثر مطالعات انجام شده در
تحقیقات قبلی در بررسی عملكرد مخزن سد ،مدل بهینهسازی و

تراز آب زیرزمینی دشــت اردبیل در بازه زمانی  4911-4921بطــور
متــوسط حدود  42سانتیمتر در سال افت دارد.

)Fig. 1- Schematic Diagram of the Water Supply and Demand for Yamchi Reservoir (ARWMC, 2013
شکل  -0شماتیک منابع عرضه و تقاضای آب در سد يامچی )(ARWMC, 2013
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منطقهای دشت اردییل ،که در سالهای اخیر کشت شدهاند ،تهیه
گردید .سپس چهار محصول (تحت عنوان محصوالت منتخب)
براساس معیارهای ارائه شده در جدول  4با لحاظ وزن اختصاص یافته
به هر معیار و به کمک روش جمع وزنی ساده پس از نرمالسازی و
مشخص شدن ارزش هر یک از محصوالت ،انتخاب شدند.

) (Daneshvar Vousoughi et al., 2012سد یامچی در مرحله
مطالعاتی برای تأمین نیاز کشاورزی و آبیاری در حدود  41۳۳۳هكتار
اراضی منطقه طراحی شده بود ولی در مراحل بعدی به دلیل کمبود آب
شرب شهر اردبیل و نیز حفظ آبخوان دشت اردبیل ،کاربری این سد به
کشاورزی ،شرب ،صنعت و نیاز زیست محیطی تغییر یافته است .این
سد در حال حاضر تأمین کننده بیش از  2۳میلیون متر مكعب از آب
شرب شهرهای توریستی اردبیل و سرعین (جمعیتی در حدود 41۳۳۳۳
نفر) می باشد .تغییر کاربری و افزایش نیازهای آبی مختلف حوضه،
باعث ایجاد مشكالتی در روند بهرهبرداری از مخزن این سد شده
است.

الزم به ذکر است که تعیین محدوده امتیاز برای هر از یک معیارها،
براساس دامنه تغییرات دادههای موجود و با توجه به ویژگیهای
مختص به همان معیار انجام شده است .برای هر محدوده ،این امتیازات
منحصر به همان معیار میباشد و امتیاز بیشتر حاکی از اهمیت هر
محصول از نظر معیار مورد نظر میباشد که در نهایت ،محصوالت
نهایی با لحاظ تمام معیارها انتخاب میشوند .یكی از معیارهای انتخاب
محصول ،میزان آب مجازی میباشد که باید برای تمامی محصوالت
محاسبه گردد .در ادامه روند محاسبه آب مجازی و انتخاب محصوالت
به تفضیل بیان خواهد شد.

ساختار روش تحقیق در مطالعه حاضر ،در شكل  2نشان داده شده
است .به طور خالصه ،پس از تعیین محصوالت قابل کشت در منطقه،
محصوالت اصلی حوضه امتیازدهی و محصوالت بر مبنای معیارهای
مورد نظر و با لحاظ محدودیتهای سیستم انتخاب میگردد .سپس
سطح بهینه زیر کشت هر یک از محصوالت تعیین میگردد .با اعمال
الگوی ارائه شده در مدل پویای مخزن یامچی ،پایداری سیاست
پیشنهادی ،ارزیابی میگردد.

 -0-8-8آب مجازی

با تأکید بر اهمیت آب مجازی در مدیریت منابع آب کشور ،در این
تحقیق تالش شده است تا محاسبه آب مجازی به عنوان یكی از
معیارهای انتخاب محصوالت بهینه قابل کشت در حوضه مورد توجه
قرار گیرد .در این مرحله نیاز آبی محصوالت جهت محاسبه آب
مجازی ،با استفاده از نرم افزار  NETWATتعیین میشود.

 -8-8انتخاب محصوالت

در ابتدا با همكاری سازمان جهاد کشاورزی و آب منطقهای استان
اردبیل ،مجموعهای از  21محصول عمده قابل کشت و سازگار با شرایط

Fig. 2- Flowchart of the Study

شکل  -8فلوچارت تحقیق
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Table 1- Criteria and Value of Each Criterion

جدول  -0معیارها و میزان امتیاز هر معیار
Definition

Weight of
Criterion

Range of
Value

Criteria

The higher the virtual water, the less the Value

4

1-9

Virtual Water for Each Crop

5

1-5

Strategic Role in Providing
Public Demand

3

1-10

Financial Profit

3

1-5

Crop Storage Capability

2

1-3

Major Crop Requirement in
High-Water Season

The more the Crops meet the Basic Public
needs, the more the Value
The Higher the Economic Efficiency Results,
the Higher the Value.
Products with more Storage Capacity have more
Privileges.
The Value Determined Due to the Crop Water
Requirement and Seasonal Irrigation.

در ادامــه متــوسط عملكــرد و سطح زیـــر کشت محصوالت
قــابل کشت در دشت اردبیــل و منـطقــه تحـت آبیاری شبكـه
ســد یامچی ،تهیه شـــده و مقدار آب مجازی محصوالت قــابــل
کشت ،بــا استفاده از روابــط زیــر محـاسبه میگــــردد

 -3-8-8بهینهسازی

در این بررسی به منظور تعیین سطح بهینه زیر کشت محصوالت
منتخب ،از بهینهسازی خطی استفاده شده است .برای بهینهسازی
الگوی کشت منطقه ،تابع سود خالص اقتصادی محاسبه و به عنوان
تابع هدف بهینهسازی تعریف شده است .محدودیتهای مسأله
بهینهسازی شامل حداقل و حداکثر سطح زیرکشت هر یک از
محصوالت حوضه ،محدودیت در میزان منابع آب تخصیص داده شده
به بخش کشاورزی و کل سطح زیر کشت تحت آبیاری سد و شبكه
میباشد .مدل بهینهسازی سود حاصل از کشاورزی با رابطه ( )1ارائه
شده است.

(Rouhani et al., 2009; Hoekstra et al., 2011; Dehghan
) .Menshadi et al., 2015الزم به ذکر است در بررسی حاضر از

مفهوم آب مجازی برای تولید محصوالت کشاورزی در مزرعه بر اساس
نیاز آبی محصوالت استفاده شده است ،بنابراین مراحل تولید ،برداشت
و انجام سایر فرآیندهای عرضه محصول به بازار ،در قالب ردپای آب
مطرح میگردد.
()4

CWRC,j
̅ c,j
Y

()2

TAc,j

= VWCc

∑n
j=1 YC,j ×Ac,j

− Ci )Ai

̅
= Yc

()1

𝑐 و jبه ترتیب بیان کننده نوع محصول کشت شده و سال کشت
محصول میباشند VWCc,j .مقدار آب مجازی محصوالت𝑌̅𝑐,𝑗 ،
متوسط عملكرد هر محصول ( CWR C,j ،)ton⁄haنیاز آبی در سطح

∑ Ai . wi ≤ WTotal
i=1

𝑖𝑏  𝑌𝑖 ،𝐶𝑖 ،𝐵(𝑥) ،و 𝑖𝐴 به ترتیب بیان کننده قیمت فروش عمده تک
محصول (ریال) ،ســود نهایی (ریال) ،هــزینه تــولید (ریال) ،عملكرد
و سطح زیــر کشت از کـل محصوالت کشت شده (هكتار) در سـال
کشت محصـول در استان اردبیل میبــاشـد .همچنین
𝑥𝑎𝑀𝑖𝐴 𝑤𝑖 ،𝐴𝑖𝑀𝑖𝑛 ،و 𝑙𝑎𝑡𝑜𝑇𝑊 بیان کننده حداکثر سطح قابل کشت
(هكتار) ،حداقل سطح قابل کشت (هكتار) ،نیاز آبی گیاه (مترمكعب بر
هكتار) و کل آب قابل تخصیص (مترمكعب) ساالنه به بخش کشاورزی
میباشد .با هدف تأمین حداقل نیاز منطقه و مشكل در فروش
محصوالت مازاد بر نیاز ،برای هر محصول با توجه به اطالعات موجود
در منطقه و نظر کارشناسان ،مقدار حداقل و حداکثری در
محدودیتهای مسأله بهینهسازی در نظر گرفته شده است .در این

 -8-8-8روش جمع وزنی ساده

میانگین امتیاز هر گزینه (  )Fiدر روش جمع وزنی ســـاده ،به صورت
معادله زیر بیان می شود که در آن هر گزینه  iاز دید معیار  jارزشی به
اندازه  aijدارد و  nتعداد معیارها است .از طرف دیگر هر معیار  jیک
وزن نسبی به اندازه 𝑗𝑢 دارد .
()9

4

i=1
4

3

∑n
j=1 uj

= )Max B(x
Subject to:
AiMin ≤ Ai ≤ AiMax
∑ Ai ≤ ATotal

منطقه برای هر محصول ( 𝑌𝐶,𝑗 ،)m ⁄haعملكرد هر محصول
( 𝐴𝑐,𝑗 ،)ton⁄haسطح زیر کشت محصول هر منطقه ( )haو 𝑗𝑇𝐴𝑐,
کل سطح زیر کشت منطقه ( )haمی باشند.

∑n
j=1 uj aij

Max ∑4i=1(bi Yi

= Fi
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مییابد .عناصری چون تولد ،مرگ و میر و مهاجرت موجب فرآیندی
پویا در جمعیت میشوند که به تغییر در ساختار جمعیت و در نتیجه
منجر به افزایش تقاضای آب نیز میگردد.

تحقیق ،نرمافزار  GAMSجهت بهینهسازی سطح زیر کشت
محصوالت منتخب استفاده شده است.
 -3-8مدلسازی پويای بهرهبرداری از مخزن

در این بخش ،توسعه مدل پویایی سیستم سد یامچی با بیان حلقههای
اصلی و زیر مدلهای سیستم تشریح میگردد .در این بررسی ،با هدف
تدوین سیاستها و طرحهای توسعه موجود در حوضه مورد مطالعه،
سال  414۳به عنوان افق طرح مدل انتخاب شده است .مدل حوضه
یامچی شامل سه زیر مدل اصلی تقاضای آب ،کمبود آب و مخزن سد
میباشد.
 -0-3-8زير مدل تقاضای آب

زیر مدل تقاضای آب برای حوضه سد یامچی ،شامل چهار بخش نیاز
کشاورزی ،نیاز شرب ،نیاز صنعت و نیاز زیست محیطی میباشد .در
ادامه ،هر یک از زیرمدلها تشریح میگردد.

Fig. 3- Causal Loop Diagram of Agriculture
Demand

شکل  -3حلقه علت و معلولی نیاز آب كشاورزی
 -0-0-3-8تقاضای آب كشاورزی

در ایــن بررسی ،نــرخ خالص رشــد سـاالنــه جمعیت به میزان
 4/11درصد و سرانــه مصرف در حــالت پــایــه سال  4922بــه
میزان  431لیتر در روز بــرای هــر نفر و همچنین ضریـب پیک
روزانـــه  4/1بــر اساس اطالعات اداره آب منطقهای استان اردبیل
) (Abran Consulting Engineers, 2013در نظر گرفته شده است.
مقدار تقاضای آب شرب با رابطه ( )1تعریف شده است.
WD = P. q. PF
()1
𝐹𝑃 𝑃 ،𝑞 ،و 𝐷𝑊  :به ترتیب بیان کننده ضریب ییک مصرفی ،سرانه
مصرف به ازای هر نفر ،جمعیت تحت پوشش و نیاز شرب میباشند.

تقاضای آب کشاورزی ،اصلیترین نیاز آبی در حوضه مورد مطالعه
میباشد .در این زیر مدل ،سطح زیر کشت ،نیاز آبی محصوالت،
راندمان آبیاری و تأثیر تغییر اقلیم بر نیاز آبی به عنوان عوامل مؤثر بر
تقاضای نیاز کشاورزی ،لحاظ شده است .الگوی کشت در دو حالت
سطح زیر کشت فعلی و الگوی بهینه کشت بدست آمده از مدل
بهینهسازی ،در نظر گرفته شده است .با افزایش میزان تقاضای
کشاورزی ،میزان کمبود آب افزایش مییابد و سیاستهای مدیریتی
جهت کاهش تقاضای کشاورزی فعال میشود .با توجه به کاهش
کمبود آب با تغییر الگوی کشت ،حلقه منفی تشكیل میگردد.
نیاز کشاورزی با استفاده از رابطه  1محاسبه میگردد:
n wi .Ai .CCi
WA = ∑i=1
()1
Ii
 wi ،Ai ،Ii ،CCiو  :WAبه ترتیب بیان کننده تأثیر تغییر اقلیم بر نیاز
آبی محصوالت ،راندمان آبیاری ،سطح زیر کشت محصوالت ،نیاز آبی
محصوالت و مقدار کل نیاز کشاورزی میباشند .بر اساس مطالعه
صورت گرفته در منطقه ،نیاز آبی محصوالت کشاورزی در اثر تأثیرات
تغییر اقلیم 1 ،درصد افزایش خواهد یافت ).(Zarghami et al., 2015

 -3-0-3-8تقاضای آب صنعت

تقاضای صنعت ،براساس اظهارات مدیران بهرهبرداری اداره آب
منطقهای استان اردبیل ،از سال  1400آغاز خواهد شد .مقدار تقاضای
بخش صنعت ،ساالنه یک میلیون مترمكعب ،افزایش خواهد یافت.
 -4-0-3-8تقاضای آب زيست محیطی

مطابق بررسیهای انجام شده ،مطالعهای پیرامون تعیین نیاز زیست
محیطی رودخانههای حوضه و پایین دست سد مورد مطالعه صورت
نگرفته است و تنها اطالعات در دسترس دادههای تاریخی میزان آب
رهاسازی شده از مخزن سد میباشد .بنابراین ،در این تحقیق ،مقادیر
تاریخی به عنوان نیاز زیست محیطی لحاظ گردید.

 -8-0-3-8تقاضای آب شرب

نیاز شرب ،متأثر از میزان جمعیت ،سرانه مصرف به ازای هر نفر و
ضریب پیک روزانه و ساعتی میباشد .جمعیت متغیر اصلی مرتبط با
نیاز آب شرب می باشد و با افزایش جمعیت ،مقدار نیازهای آبی افزایش
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Fig. 4- Causal Loop diagram of the System

شکل  -4نمودار علت و معلولی حاكم بر كل مدل
 -8-3-8زير مدل مخزن سد

حجم مخزن سد یامچی تحت تأثیر پارامترهای جریان ورودی ،میزان
تبخیر ،مقدار سرریز ،میزان نشت و میزان آب تنظیمی از خروجی سد
میباشد .جریان ورودی به مخزن سد نیز از تغییر اقلیم تأثیر میپذیرد.
جریان تنظیمی با توجه به کل نیازهای آبی ،مقدار ذخیره مخزن ،حداقل
ذخیره مخزن و مقدار جریان ورودی به مخزن سد بر مدل تعریف
میگردد .ورودی مخزن با استفاده از مدل شبكه عصبی
با اعمال تأثیرات تغییر اقلیم و همچنین برآورد میزان تبخیر با
استفاده از رابطه  ،USBRدر مدل پویای سد یامچی اعمال گردید
( .)Zarghami et al. 2016شكل  ،1نشان دهنده حلقه علت و معلولی
مربوط به مخزن سد یامچی میباشد.

Fig. 5- Causal Loop Diagram of Yamchi Reservoir
Operation

شکل  -0حلقه علت و معلولی عملکرد مخزن سد يامچی

 -3-3-8زير مدل كمبود آب

در این مدل ،رابطه بین تأمین آب و تقاضا با متغیر کمبود آب برقرار
میگردد و اختالف بین تقاضا و تامین آب با متغیر کمبود تعریف شده
است .عوامل مؤثر بر تغییرات بیالن آب ،میزان عرضه و مصرف آب
میباشد .حلقه علت و معلولی مدل کمبود آب در شكل  1نشان داده
شده است.

 -4-8صحتسنجی مدل

پس از تعیین تمامی متغیرها و استخراج روابط ریاضی حاکم بر
پارامترهای هر زیر مدل ،نمودار ذخیره جریان (شكل  )2با استفاده از
نرم افزار  Vensimکه یک محیط مدلسازی شئگرا میباشد ،ترسیم
گردید.

 -4-3-8زير مدل كمبود آب

برای ارزیابی عملكرد مدل ،نوسانات سطح آب مخزن در مدل سد
یامچی شبیهسازی شده و نتایج مدل با مقادیر واقعی مقایسه گردیده
است .مدل سد یامچی با دادههای تاریخی  4922-4933صحتسنجی
شده است .شكل  ،1نوسانات سطح آب ،در سری زمانی تاریخی و
شبیهسازی شده را نشان میدهد .به منظور ارزیابی عملكرد مدل
شبیهسازی سیستم سد یامچی ،از ضریب تعیین  R2و معیار نش-
ساتكلیف استفاده شده است (.)Ashofteh et al. 2014

در این مدل ،رابطه بین تأمین آب و تقاضا با متغیر کمبود آب برقرار
میگردد و اختالف بین تقاضا و تامین آب با متغیر کمبود تعریف شده
است .عوامل مؤثر بر تغییرات بیالن آب ،میزان عرضه و مصرف آب
میباشد .حلقه علت و معلولی مدل کمبود آب در شكل  1نشان داده
شده است.
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Fig. 6- Causal Loop Diagram of Yamchi Reservoir Shortage

شکل  -0حلقه علت و معلولی كمبود آب سد مخزنی يامچی

عالوه بر اطالعات سودمندی که برای تصمیمگیران و تصمیمسازان
دارد ،امكان پیشبینی سیستم در شرایط شكست را نیز فراهم میآورد
) .(Shafie Jood et al., 2013این شاخصها همچنین در عرصه
مدیریت منابع آب به کمک مدل پویایی سیستمها استفاده شدهاند

ضریب تعیین ،بیانگر میزان احتمال همبستگی میان دو دسته داده مدل
شده و دادههای مشاهداتی میباشد (رابطه  .)1این شاخص همواره بین
صفر و یک متغیر میباشد .معیار نش -ساتكلیف که دامنه تغییرات آن
از منفی بینهایت تا یک را شامل میشود ،از رابطه  2بدست میآید.
هر چه این معیار به عدد یک نزدیکتر باشد صحتسنجی مدل دقیقتر
خواهد بود .مقادیر بزرگتر از  ،0/5حاکی از عملكرد قابل قبول مدل
میباشد.

(.)Felfelani et al., 2013

̅m,i )(ys,i −y
̅s,i )]2
[∑(ym,i −y

()1

R2 = ∑(y

()2

NSE = 1 −

̅m,i )2 ∑(ys,i −y
̅s,i )2
m,i −y
∑( ym,i −ys,i )2
∑( ys,i −y
̅s,i )2

در روابط باال 𝑖 ،𝑦𝑚,مقدار داده محاسباتی و 𝑖 ،𝑦𝑠,نمایانگر داده
مشاهداتی میباشد 𝑦̅𝑚,𝑖 .و 𝑖 𝑦̅𝑠,مقدار میانگین دادههای محاسباتی و
مشاهداتی میباشد.
Fig. 7- The Validation of Water Level in Yamchi
)Reservoir (2009-2013

مقادیر معیار ارزیابی برای متغیر سطح آب مخزن برای  NSEو  R2به
ترتیب  0/72و  0/73محاسبه گردید که نسبتا قابل قبول میباشد
همچنین با توجه به انطباق مناسب تراز مخزن مشاهداتی و شبیهسازی
شده (شكل  ،)1نتایج قابل قبولی را جهت صحتسنجی مدل نشان
میدهد.

شکل  -1نمودار صحتسنجی سطح آب مخزن يامچی
()0388-0368

به طور خالصه اطمینانپذیری نشان دهنده تعداد شكست یا موفقیت
سیستم در یک بازه زمانی مشخص میباشد و به صورت احتمال
مطلوبیت یا شكست بیان میشود ،برگشتپذیری نشان دهنده احتمال
برگشت یک سیستم به حالت مطلوب بعد از یک شكست میباشد و
آسیبپذیری شدت شكستهای مشاهده شده را نشان میدهد.
همچنین ) Kjeldsen and Rosbjerg (2001از ترکیب این معیارها
برای ارزیابی پایداری طرحهای منابع آب استفاده کردند .در این بررسی

 -5-8معیارهای ارزيابی پايداری سیستم تأمین آب تحت
اثر الگوی كشت اعمالی
) Hashimoto et al. (1982از دیدگاه سه معیار اطمینانپذیری،
برگشتپذیری و آسیبپذیری عملكرد سیاستهای بهرهبرداری را
بررسی کردند .بهرهگیری از این شاخصها در کنار نتایج مدلسازی
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دارد .این متغیرها بهصورت مستقیم بر جریان ورودی به مخزن سد
تأثیرگذار میباشد .بر این اساس ،تغییرات نتایج مدل نسبت به تغییر در
جریان ورودی مورد تحلیل واقع شده است .براساس دادههای آماری
موجود برای متغیر جریان ورودی ،توزیع نرمال با میانگین  1/1و
انحراف از معیار  2/1در نظر گرفته شده است.

نیز ،این معیارها (جدول  )2جهت محاسبه پایداری سیاست پیشنهادی
برای سیستم ،بهکار برده شده است.
 -0-8ارزيابی و تحلیل عدم قطعیت

کاربرد مدلهای شبیهسازی مستلزم داشتن اطالعاتی درباره عدم
قطعیت آنها با توجه به عدم قطعیت پارامترهای ورودی میباشد .با
ارزیابی عدم قطعیتهای مدل ،اطمینان و اعتماد بیشتری در خصوص
تصمیمگیریهای ناشی از کاربـرد این معادالت حاصل میشود
) .(Hope et al., 2004در این مطالعه ،با احتساب عدم قطعیت در
پارامترهای ورودی مدل با کمک مدل شبیهساز مونت کارلو ،قابلیت
اطمینان مدل در بازههای اطمینان مختلف تعیین شده است .روش
مونت کارلو از مهمترین روشهای تحلیل عدم قطعیت است که تحلیل
عدم قطعیت در این روش ،بر اساس تولید اعداد تصادفی است .هر
متغیر با استفاده از اعداد تصادفی تولید شده و تابع توزیع احتمال
مربوطه ،شبیهسازی و سپس متناظر با آنها خروجی مدل محاسبه
میشود .عدمقطعیت پارامترهای خــروجی از طریق محاسبه
شاخصهای آمــاری نظیر میانگین ،انحراف معیار ،دامنه،
ضریب تغییرات و یا تعیین تابع توزیع آن نمایش داده میشود

 -3نتايج و بحث
پس از تعیین محصوالت قابل کشت در حوضه سد یامچی ،مقدار آب
مجازی هر یک بر اساس روابط ارائه شده محاسبه گردید .در ادامه
هزینه آب برای کشت هر محصول تعیین شد .این مقدار بیانگر درآمد
حاصل از کشت محصوالت میباشد که میتواند جهت قیمتگذاری،
فروش آب و تشكیل بازار آب محلی مد نظر قرار گیرد.
با اعمال محصوالت فوق در مدل پویای مخزن یامچی ،با توجه به
کاهش ورودی به مخزن تحت تأثیر تغییر اقلیم و افزایش نیاز در
بخشهای شرب ،کشاورزی و صنعت ،افزایش  87درصدی میانگین
کمبودهای ماهانه از سال  1393تا  1410نسبت به سال های  1388تا
 1393را شاهد خواهیم بود .کمبود آب در بخش کشاورزی در طول
بازه زمانی  1388تا  1410به میزان 80درصد کمبود کل را تشكیل
میدهد .پس از امتیازدهی بر مبنای جدول  4و رتبهبندی براساس
روش جمع وزنی ساده چهار محصول گندم ،سیب زمینی ،یونجه و جو
به عنوان اولویت کشت در زمینهای تحت آبیاری شبكه سد یامچی
پیشنهاد شدند .در شرایط حاضر ،بیشتر از  21درصد سطح زیر کشت
اراضی منطقه به این چهار محصول اصلی اختصاص یافته است .نتایج
مدل بهینهسازی و سطح بهینه زیر کشت هر یک از محصوالت
استراتژیک و اساسی در جدول  1نشان داده شده است.

(.)Skebede et al., 2005

در مدلسازی پویایی سیستم سد یامچی سعی شده است تا عدم
قطعیتهای موجود در پارامترها یا معادالت با انجام تحلیل حساسیت
مورد بررسی دقیقتری قرار بگیرد و درک بهتری از عملكرد مدل تحت
عدم قطعیتهای محتمل بهدست آید .با تغییر پارامترهایی که دارای
عدم قطعیت بیشتری هستند ،عملكرد مخزن تحت تغییرات این
پارامترها مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت .در مدلسازی پویای سد
یامچی ،بیشترین عدم قطعیت در پیشبینی متغیرهای اقلیمی وجود

Table 2- Sustainability Criteria to Evaluate the Dynamic Model of Yamchi Reservoir

جدول  -8معیارهای پايداری جهت ارزيابی مدل پويای سد يامچی
Equation
number of satisfactory values
number of total time series

Performance Criteria
Rel = 1 −

number of times a satisfactory value follows an unsatisfactory value
number of unsatisfactory values

Reliability
= Res

𝑠um of the positive values of difference between satisfactory values and threshold value
number of unsatisfactory values
Vulnerability
]
𝑦𝑡𝑖𝑙𝑖𝑏𝑎𝑟𝑒𝑛∑ Vul

Sustainability = Rel × Res × [1 −
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Resiliency

= Vul

Vulnerability

Sustainability

Fig. 8- Stock- Flow Diagram of Yamchi Reservoir
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Seepage

<Evaporation>

Total Supply

Released water

Minimum
Storage

Evaporation
Rate

Evaporation

Area

Temprature

Yamchi Reservoir

Simulation
Level

Environmental
Supply

Industrial
Supply

Agricutural
Supply

Domestic
Supply

Total Water
Shortages

<Inflow>

Environmental
Released

Environmental
Shortage
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Shortage

Agricutural
Shortage

Domestic
Shortage

Industrial
Demand

Net Growth

Domestic
Demand

DPF (Daily Peak
Factor)

Domestic Demand
per Capita

Area of Wheat

Sainfoin Water
Requirement

Suger BeetWater
Requirement

Pea Water
Requirement

Maize Water
Requirement

Broud Bean Water
Requirement

Area of Barley

Area of Potato

Area of
Alfalfa

Beans Water
Requirement
Sunflower Water
Requirement

Demand of Optimal
Crop Pattern

Climate
Change Coeff.

Efficiency of
Irrigation Pattern

Barley Water
Requirement

Area of
Sainfoin

Area of Maize
Area of Broud
Bean

Area of Pea

Demand of
Current Crop
Pattern

Area of Suger
Beet

Wheat Water
Requirement
Potato Water
Requirement
Alfalfa Water
Requirement
Agricultural
Demand

Growth Rate

Population

Management
Strategy

Total Water
Demand

<Time
>

Efficiency of
Irrigation Pattern1

Area of
Wheat1

Area of
Barley1

Area of
Sunflower
Area of
Beans1
Area of
Potato1

Area of
Alfalfa1

میشود .نتایج اعمال الگوی کشت بهینه در بخش بعدی تشریح
میگردد.

محاسبه سود در هر دو حالت شرایط فعلی و شرایط بهینه براساس
قیمت فروش و هزینه های تولید سال  34- 32در نظر گرفته شده
است .محدودیت منابع آب در صورت اصالح الگوی کشت سبب کاهش
سطح زیر کشت شده است .با کاهش  1درصد در سطح زیر کشت از
طریق ارائه الگوی بهینه کشت و شاهد افزایش سود به میزان 411
میلیون ریال با تخصیص آب کمتر خواهیم بود .در واقع الگوی
پیشنهادی ،با اصالح الگوی کشت و کاهش سطح زیر کشت ،سبب
کاهش مصرف آب و کاهش کمبودها شده است .مطمئناً بررسی اصالح
و تغییر الگوی کشت در یک منطقه نیازمند مطالعات جامع و
بررسیهای دقیق تر با در نظر گرفتن مسائل مختلف اجرایی ،اجتماعی،
اقتصادی و زیست محیطی میباشد.

 -0-3نتايج اعمال الگوی بهینه كشت

در این مرحله ،الگوی بهینه کشت ،در مدل پویای سد یامچی اعمال
گردید .نتیجه اعمال الگوی بهینه کشت در کاهش هر یک از کمبودها
در بازه زمانی  1395الی  1410در شكل  3ارائه شده است .با اعمال
الگوی بهینه کشت و تخصیص آب به محصوالتی با نیاز آبی کمتر و
سودآوری بیشتر میزان مصرف آب کاهش یافت و با کاهش در تقاضا،
از میزان کمبودها نیز کاسته شد .شكل  4۳کاهش میزان و شدت کمبود
کلی و تعویق زمان وقوع آن را نشان میدهد.

سطح زیر کشت بهینه با در نظر گرفتن چهار محصول انتخاب شده ،از
سال  4932تا افق طرح  ،414۳در مدل پویایی سیستم سد یامچی
اعمال گردید .الگوی کشت بهینه ،سبب کاهش کمبود در بخش
کشاورزی گردید و به دلیل ماهیت دینامیكی سیستم بهرهبرداری از
مخزن ،اعمال این سیاست ،موجب کاهش کمبود در سایر بخشها نیز

به طوری که با اعمال الگوی بهینه کشت ،کمبود کلی در حدود 19
درصد کاهش خواهد یافت .جدول  1بیانگر میزان کاهش کمبود هر
بخش با اعمال الگوی بهینه کشت نسبت به ادامه روند بهرهبرداری
کنونی میباشد.

Table 3- Virtual Water for the Selected Crops

جدول  -3محصوالت منتخب و مقدار آب مجازی
Value of
Each Crop

Water Cost
Rial(IR)⁄
(
) m3

Sales Price
)Rial(IR
(
)⁄kg

Performance
kg
)( ⁄ha

Mean Water
Requirement
3
)(m ⁄ha

Virtual
Water
3
m
)( ⁄kg

Crops

0.74
0.64
0.44
0.62
0.48
0.54
0.63
0.46
0.51
0.53
0.39
0.53
0.39
0.28
0.25
0.22
0.23
0.25
0.44
0.25
0.52
0.44
0.38
0.46
0.63

23477
17806
9374
11911
7046
7538
19558
13308
43913
39603
21607
14678
10582
10139
13942
5404
5534
7114
33140
11178
12675
6377
20558
5462
8949

14500
9200
9600
1100
22200
21000
3600
2400
6000
3500
5000
2700
6600
10000
10000
4500
8500
9000
220000
8500
25500
21500
3500
19700
8000

4145
3600
5907
43746
1104
1041
29120
32992
34911
36208
15125
43327
7953
4907
5758
5956
2975
3612
868
9061
2754
1272
21791
1824
6197

2560
1860
6050
4040
3480
2900
5360
5950
4770
3200
3500
7970
4960
4840
4130
4960
4570
4570
5760
6890
5540
4290
3710
6580
5540

0.62
0.52
1.02
0.09
3.15
2.79
0.18
0.18
0.14
0.09
0.23
0.18
0.62
0.99
0.72
0.83
1.54
1.27
6.64
0.76
2.01
3.37
0.17
3.61
0.89

Wheat
Barley
Maize
Forage Corn
Peas
Bean
Potato
Onion
Tomato
Watermelon
Cucumber
Beet
Apple
Grape
Apricot
Pear
Sour cherry
Cherry
Walnut
Peach
Cotton
Sunflower
Melon
Soya
Alfalfa
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)Table 4- Optimum Crop Pattern and the Profit of Each Crop (106 Rials/ha

جدول  -4سود و سطح زير كشت بهینه محصوالت شبکه يامچی (میلیون ريال /هکتار)
Profit of Optimum
Crop
)Pattern(106 Rials
1169.5
55477.94
58899.41
3308.54
118855.39

Profit of Mean area of
)tillage(106 Rials

Optimum Crop
)Pattern(ha

Mean area of
)tillage(ha

Crops

41116.65
48543.42
595696.72
645141
118708.20

2000
2534
200
100
4834

1750
2564
390
352
5056

Wheat
Potato
Alfalfa
Barley
Sum

روند بهرهبرداری کنونی ،مقایسه شده است .حجم مطلوب مخزن
برابر 10میلیون مترمكعب در نظر گرفته شده است .با ادامه شرایط فعلی
بهرهبرداری ،حجم ذخیره مخزن روند نزولی را تجربه خواهد کرد و در
مرداد ماه سال  ،4932قادر به تامین حداقل نیازها هم نخواهد بود.

بر طبق نتایج بدست آمده ،در شرایط اصالح الگوی کشت ،کمبود
کشاورزی و زیست محیطی به ترتیب با  13و  11درصد ،بیشترین تغییر
را در مقایسه با شرایط فعلی دارا میباشند و با اعمال الگوی بهینه
کشت ،شاهد کاهش قابل توجه کمبود در بخش کشاورزی خواهیم بود.
همچنین الزم به ذکر است که اعمال الگوی بهینه کشت در بخش
کشاورزی و اثرگذاری چشمگیر آن در کاهش سایر کمبودها حاکی از
ماهیت دینامیكی مدل ارائه شده میباشد.

اعمال الگوی بهینه کشت با ورود مفهوم آب مجازی ،با به تعویق
انداختن کمبودها به مدت تقریبا پنج سال نسبت به وضعیت فعلی
(خرداد  1398الی اردیبهشت  )1403و افزایش شاخص پایداری سیستم
تا  ،0/15از جمله سیاستهای مفید در بهبود وضعیت سیستم در تأمین
تقاضا ،ارزیابی میشود .این رویكرد با مذاکرات بین مدیران بهرهبرداری
از مخزن و ذینفعان به خصوص کشاورزان با دادن تسهیالت و امكانات
الزم ،قابل اجرا میباشد.

 -8-3بررسی پايداری الگوی بهینه كشت

در تحقیق حاضر ،برای بررسی پایداری سیاست تغییر الگوی کشت،
حجم ذخیره مخزن در شرایط الگوی بهینه کشت و در شرایط ادامه

)Fig. 9- Shortage in Different Part of consumption (MCM) Applying Optimum Crop Pattern (2009-2032

شکل  -6كمبود آب در بخشهای مختلف مصارف در صورت اعمال الگوی بهینه كشت در سیستم سد يامچی ()0388-0400
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)Fig. 10- Total Shortage (MCM) Applying Optimum Crop Pattern (2009-2032

شکل  -00كمبود كلی آب (ممم) در صورت اعمال الگوی بهینه كشت ()0388-0400

Fig. 11- Volume of Yamchi Reservoir (MCM) Applying the Optimum Cropping Pattern

شکل  -00حجم ذخیره مخزن سد يامچی (ممم) در صورت اعمال الگوی بهینه كشت

مقادیر مربوط به متغیرهای کمبود آب و ذخیره مخزن در بازههای
مشخص شده در نمودار قرار گرفتهاند.

شاخص پایداری در شرایط پایه نسبت به الگوی بهینه کشت اعمال
شده در سطح پایینتری قرار دارد که این حاکی از بهبود وضعیت
پایداری سیستم میباشد .الزم به ذکر است منظور از پایداری در این
بخش ،توانایی مخزن در تأمین یک مقدار مطلوب فرض شده برای
حجم ذخیره میباشد.

Table 5- Reduction in Shortages by Applying the
Optimum Crop Pattern

جدول  -5میزان كاهش كمبود با اعمال الگوی بهینه كشت
Reduction in Shortages (in
)Percent
48.96
35.72
24.6
47

 -3-3نتايج تحلیل عدم قطعیت

نتایج بهدست آمده برای بازههای اطمینان  11 ،1۳و  31درصد،
متغیرهای ذخیره آب مخزن سد یامچی و کمبود آب در مقابل تغییر
پارامتر جریان ورودی در شكلهای  42و  49نشان داده شده است.
این نمودارها بیانکننده این مفهوم میباشند که با تغییر پارامتر عنوان
شده ،با احتمالهای مختلفی که به عنوان بازه اطمینان بیان شده است

43.45
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Shortages
Agriculture shortage
Domestic Shortage
Industry Shortage
Environmental
Shortage
Total Shortage

کاهش تقاضای آب در تامین بخش کشاورزی را شاهد بودیم .به طور
کلی در نظر گرفتن مفهوم آب مجازی به عنوان یک سیاست نوین
مدیریتی در مصارف مختلف آبی و ورود ماهیت دینامیكی الگو و ترکیب
کشت برای کشاورزی در سطح حوضه و تجارت آب مجازی در
مطالعات بین حوضهای پیشنهاد میگردد.

این نتایج بر اساس  2۳۳بار تكرار محاسبه شدهاند .با کاهش بازه
اطمینان ،دقت در نتایج بهدست آمده کاهش مییابد و یافتهای که عدد
مربوط به بازه اطمینان آن بزرگتر باشد به واقعیت نزدیكتر است و
میتوان بر اساس آن تصمیمگیری نمود .مطابق نتایج بهدست آمده ،با
افزایش بازه اطمینان ،بازه بهدست آمده برای متغیر مورد بررسی دارای
محدوده بزرگتری خواهد بود.
با توجه به نتایج تحلیل عدم قطعیت ،متغیر ذخیره مخزن نسبت به
جریان ورودی حساس میباشد و عدم قطعیت در جریان ورودی بر
سطح و ذخیره مخزن تأثیرگذار است .دامنه تغییرات متغیر ذخیره مخزن
نسبت به حالت قطعی در حدود  1۳درصد نوسان داشته است که در
سطح اعتمادپذیری  11درصد ،تغییرات از این مقدار نیز بیشتر شده
است .بیشترین تغییرات متغیر کمبود آب نسبت به تغییرات جریان
ورودی ،در سطح اعتمادپذیری  31درصد ،در حدود  1۳درصد میباشد
ولی در اکثر ماهها تغییرات کمتری دارد.

Fig. 12- Yamchi Reservoir Volume Variations
)Compared to the Inflow Variations (2009-2032

 -4نتیجهگیری

شکل  -08تغییرات ذخیره مخزن سد يامچی نسبت به

در این تحقیق ،یک مدل شبیهسازی-بهینهسازی برای بهرهبرداری از
سد یامچی با رویكرد پویایی سیستمها ارائه گردید .در مدل بهینهسازی،
الگوی کشت بهینه با لحاظ معیارهای مختلف از جمله مقدار آب
مجازی محصوالت محاسبه گردید .براساس نتایج بهدست آمده ،با
فرض ثابت ماندن روند تغییرات نیاز زیست محیطی ،مقادیر تقاضا برای
نیازهای مختلف کشاورزی ،شرب و صنعت در سالهای آینده افزایش
مییابد.

تغییرات جريان ورودی ()0388-0400

میزان کل تقاضا در سال  1410به  78/67میلیون متر مكعب میرسد
که تأمین نیازها با وجود کاهش منابع سیستم تأمین کننده ،غیرممكن
خواهد شد .از سال  ،1400با تخصیص آب به بخش صنعت ،افزایش
کمبودها تشدید مییابد و سیستم با شرایط بحرانی شدیدتری روبرو
خواهد شد .برای مقابله با شرایط بحرانی و بازنگری در مصارف سد،
الگوی بهینه کشت برای چهار محصول عمده و استراتژیک حوضه
پیشنهاد گردیدکه تأثیرگذاری قابل توجهی در حدود  13درصد در

Fig. 13- Water Shortage Variations Compared to
)the Inflow Variations (2009-2032

شکل  -03تغییرات كمبود آب نسبت به تغییرات جريان
ورودی ()0388-0400

Table 6- Sustainability Criteria to Evaluate the Management Policies in the Yamchi Reservoir Model

جدول  -6معیارهای پايداری در ارزيابی اعمال سیاست مديريتی در مدل سد يامچی
Sustainability
0.1407
0.1579

Vulnerability
3.7528
3.9535

Resiliency
0.2031
0.2051

Reliability
0.7681
0.8586
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Scenarios
Status Quo
Optimum crop Pattern
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