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Abstract

بانک آب به عنوان ابزاری کارا و مؤثر برای استفاده پایدار از منابع آبی و
تخصیص بهینه منابع آبی بین کاربران در منطقههای خشک شناخته میشود.
بانک های آب شرایط داد و ستد قانونی انواع آب سطحی و آب زیرزمینی را
فراهم می کنند و با مدیریت مصرف و ذخیره آب امنیت آبی را برای منطقه
به ارمغان میآورند .در این مقاله یک مدل ترکیبی هیدرولوژیکی و عاملبنیان
در نرمافزار  NetLogoبه منظور بررسی اثرات هیدرولوژیکی و اقتصادی
بازخرید حقآبههای کشاورزان و ذخیره آنها در آبخوان دشت رفسنجان توسعه
داده شده است .نتایج شبیهسازی نشان میدهد که بازخرید حقآبه کشاورزان
توسط بانک آب در دشت رفسنجان میتواند به تعادلبخشی آبخوان کمک
کند ،ولی برای احیای آبخوان باید با سیاستهای دیگری از جمله کاهش
حقآبهها بر اساس منابع آبی در دسترس ادغام شود .همچنین ،بر مبنای نتایج
میتوان اظهار نمود که بازخرید حقآبهها توسط بانک آب دارای عملکرد مؤثر
هیدرولوژیکی است به گونهای که انتظار میرود با اجرای سیاست بانک آب
در منطقه ،میانگین افت  19سانتی متر در سال تراز آبخوان به میانگین افت
 51سانتیمتر در سال کاهش یابد .همچنین ،نتایج نشان میدهد که عملکرد
بانک منجر به بهبود وضعیت اقتصادی در منطقه شده به طوری که خرید
حقآبه کشاورزا ن توسط بانک آب سبب افزایش سود خالص کشاورزان به
مقدار  6درصد خواهد شد.

Leading towards sustainable water use and optimal allocation
of water resources, water banks are efficient institutions. Water
banks facilitate the trade of surface water and groundwater and
engender water security. This study develops a couple agentbased groundwater model in NetLogo platform to assess
economic and hydrologic impacts of water bank's water
buyback programs in the case study of Rafsanjan Plain. Results
show that buyback programs can temporarily ameliorate the
condition of the Rafsanjan Aquifer, so there is a need for taking
other measures, like the cap-and-trade policy, in conjunction
with buyback program. The drawdown of aquifer's unit
hydrograph reduces from 80 to 58 cm per year owing to the
buyback program. Moreover, the water bank improves the
economic situation of the area as it increases the farmers' net
benefit by 6 percent.
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تخصیص حق آبه به کاربران باید متناسب با منابع آبی موجود باشد و
نیاز زیستمحیطی نیز مانند دیگر کاربران در نظر گرفته شود
( .)Grafton and Horne, 2014; Erfani et al., 2015در این بین
معموالً انتقادات از رویکرد کاهش حقآبهها به علت عدم تمایل
سیاستمداران برای کاهش حقآبهها و عدم رضایت کشاورزان شکل
میگیرد .از طرف دیگر ،در نظر گرفتن حقآبههای زیستمحیطی به
پیچیدهتر شدن فرآیندهای مربوط به مدیریت منابع آبی میانجامد .از
طرف دیگر ،بانکداری آب پدیدهای وابسته به تصمیمات نهاد بانک
آب و کاربران است که به پیچیدگی مسأله میافزاید .همچنین ،تغییرات
آب و هوایی و اقلیم منطقه و اندرکنش منابع آبی (سطحی و زیرزمینی)
مدیریت مسأله را پیچیدهتر میکند .بنابراین ،بانک آب را میتوان یک
سیستم سازگار پیچیده در نظر گرفت .سیستم سازگار پیچیده به
سیستمی گفته میشود که شامل عوامل مستقل ،تأثیرگذار روی هم و
سازگار باشد (.)Macal and North, 2005; Yang et al., 2011

 -0مقدمه
در حالی که نگرانیهای زیستمحیطی در حال افزایش است،
تخصیص مؤثر آب بین کاربریهای گوناگون از چالشهای دنیای
امروز میباشد ( )Grafton and Horne, 2014بطوریکه میزان آب
شیرین موجود در جهان بسیار متغیر و در بسیاری از مناطق سرانه
آب شیرین موجود در حال کاهش است .دو رویکرد کلیدی در مواجهه
با بحران کاهش منابع آبی و افزایش تقاضا وجود دارد که شامل
مدیریت تقاضا مانند :آموزش ،تنظیم مقررات ،برنامهریزی و ایجاد
انگیزههای اقتصادی و افزایش عرضه آب ،مانند :افزایش
زیرساختهایی نظیر سد و شیرینسازی آب ،میباشند .در حالی که به
نظر میرسد افزایش میزان عرضه یکی از راهکارهای ضروری است،
اتخاذ این رویکرد به تنهایی نمیتواند تأمین نیازهای آبی رو به افزایش
را برآورده کند .در واقع این رویکرد تناقضی در معنای افزایش عرضه
و نتیجه آن است از آنجا که تالشها برای افزایش عرضه بدون در
نظر گرفتن مدیریت تقاضا (آموزش نحوه مدیریت مصرف و
صرفهجویی) ،ممکن است شوک عرضهی بــزرگتری را بــر
مستمندان ،افراد آسیبپـذیــر جــامعه و محیط زیست تحمیل کند
( ;Wheeler et al., 2017; Grafton and Wheeler, 2018
.)Alamdarlo et al., 2019

به طور کلی برای شبیهسازی و تحلیل یک سیستم ،دو رویکرد متمرکز
و غیرمتمرکز وجود دارد .در دیدگاههای متمرکز ،با استفاده از ابزارهای
بهینهسازی ،فرض میشود که تمام بازیگران مسأله کامال منطقی رفتار
میکنند و در نتیجه میتوانند تصمیمهای کامالً بهینه بگیرند .البته
اینگونه فرضها در تئوری برای حل مسائل بسیار مفیدند ،در عین حال
مبتنی بر شناخت کامل از رفتار انساناند که عملی نیست .معموالً دو
دلیل عمده برای محدودیت کارایی رویکردهای متمرکز وجود دارد :اوالً
وقتی انسان با مسائل پیچیده مواجه میشود ،قابلیت کامالً منطقی رفتار
کردن را ندارد و به عبارت سادهتر ،منطق انسان محدود است .دومین
دلیل آن است که در فعل و انفعاالت پیچیده عامالن ،هیچ عاملی
نمی تواند مطمئن باشد که بقیه چگونه رفتار خواهند کرد و در نتیجه
مجبور است رفتار دیگر بازیگران را حدس بزند تا بتواند در مورد رفتار
خود تصمیمگیری کند .در نقطه مقابل ،رویکردهای غیرمتمرکز
دیدگاهی جزء به کل دارند و تمام روابط بین اجزاء سیستم را در نظر
میگیرند و از این رهگذر به نتیجه کلی سیستم پی میبرند .همچنین،
رویکردهای غیرمتمرکز کاربرد بسیار وسیعی برای تحلیل و فهم
سیستمهای سازگار پیچیده دارند .یکی از انواع رویکردهای غیرمتمرکز،
مدلسازی عامل-بنیان است .این روش برای درک رفتار سیستمهای
متشکل از اجزاء مستقل ،دارای تعامل و سازگار ،مناسب بوده و امکان
فهم و تحلیل سیستمهای سازگار پیچیده مثل بانک آب را فراهم
مینماید ( Arthur, 1994; Macal and North, 2005; Du et al.,
 .)2017در این راستا محققین متعددی سیستمهای اجتماعی-
زیستمحیطی را زیرمجموعهای از سیستمهای سازگار پیچیده
طبقهبندی کردهاند و برای درک و تحلیل آنها از مدلسازی عاملبنیان

یکی از رویکردهای پربازده مدیریت تقاضای آب ،ایجاد بانک آب است.
بانک آب یک نهاد حقوقی یا حقیقی است که شرایط داد و ستد قانونی
انواع آب سطحی و آب زیرزمینی را فراهم میکند .نهاد بانک آب
میتواند نقشهایی نهادی از جمله تعیین حداقل نیاز زیستمحیطی،
تأیید صالحیت فعاالن بازار ،عقد قراردادهای مبادله آب ،تعیین
قیمتهای مبادله و فراهم نمودن و تعیین کردن شرایط و مقررات
مبادالت را به عهده گیرد ( .)Xu et al., 2018ساختارهای بانک آب
بیشتر ماهیتی نهادی داشته و به صورت یک نهاد دولتی یا خصوصی
به عنوان واسطه عمل کرده و شرایط داد و ستد (بین کشاورزان یـا
بین کشاورزان با بانک) را فراهم میکند و گاهی مسئولیت تأمین
حداقل نیاز زیستمحیطی و مسائل اجتماعی را نیز میپذیرد
( .)Montilla-López et al., 2018از بانکهای موجود میتوان به
بانک آب ایالت آریزونا در امریکا اشاره کرد که برای تأمین امنیت آبی
به ذخیرهسازی آب رودخانه کلرادو میپردازد (.)Zareei, 2018
یکی از روشهای مدیریت و تأمین حداقل نیاز زیستمحیط در شرایط
کمبود ،کاهش حق آبه کاربران است .رویکرد دیگر در نظر گرفتن
محیطزیست به عنوان یک کاربر و خرید حقآبه توسط دولت یا بانک
آب به منظور فراهم کردن حداقل نیاز زیستمحیطی است .در نتیجه،
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استفاده کردهاند

( ;2017

Ahmadi,

and

در آبخوان دشت رفسنجان ،که از نوع سفره زیرزمینی آزاد است ،بیش
از  1424چاه کشاورزی ،شرب و صنعت قرار دارد که برای تأمین نیاز
آبی این محدوده مورد بهرهبرداری قرار میگیرند .موقعیت مکانی
پیزومترهای فعال موجود در آبخوان ،چاههای کشاورزی و شرایط مرزی
آبخوان دشت رفسنجان در شکل  2نمایش داده شدهاند.

Ohab-Yazdi

.)Najjar-Ghabel et al., 2019; Anbari and Zarghami, 2019
در این مطالعه برای شبیهسازی ایده بانکداری آب از نرمافزار
 ،NetLogoیک محیط برنامهنویسی عامل-بنیان برای شبیهسازی
سیستمهای پیچیده ،استفاده شده است .محیط نرمافزاری NetLogo
دارای افزونهها و ابزارهای فراوانی است که روند شبیهسازی را بسیار
سرعت میبخشند :از جمله افزونه ( GISبرای فراخوانی الیههای
( Matrix ،)GISبرای عملیات ماتریسی)( BehaviorSearch ،برای
بهینهسازی و جستجوی یک رفتار خاص سیستم به وسیله
الگوریتمهای فراکاوشی) و ( BehaviorSpaceبرای تغییر متغیرهای
سیستم و جستجوی اثر این تغییرات) ( ;Castilla-Rho et al., 2015
)Wilensky and Rand, 2015

 -3روش تحقیق
در این بخش یک چارچوب مدلسازی عامل بنیان ارائه میگردد که
در آن به چگونگی تصمیمگیری عوامل کشاورز در مورد قیمت و حجم
پیشنهادی فروش آب ،و تصمیم عامل بانک در مورد حجم و قیمت
پیشنهادی خرید آب پرداخته شده است .سپس مدل هیدرولوژیکی مورد
استفاده معرفی شده است.

 -0مورد مطالعاتی؛ دشت رفسنجان

 -0-3تصمیمگیری عوامل كشاورز برای فروش حقآبه

دشت رفسنجان در حوضه آبریز درجه دو درانجیر-ساغند قرار گرفته
است و شامل بیش از  69هزار هکتار باغ پسته است ،که با منابع آب
زیرزمینی آبیاری میشوند .دشت رفسنجان در محدوده استانهای
کرمان و یزد قرار گرفته است و جزء مناطق با اقلیم خشک محسوب
میشود .منبع اصلی تأمین آب شرب ،کشاورزی و صنعت دشت
رفسنجان آب زیرزمینی است .در سالهای اخیر تخلیه بیش از حد آبهای
زیرزمینی موجب افت سطح آبخوان به میزان متوسط  19سانتیمتر در
سال شده است .افت بیش از اندازه سطح آب دشت رفسنجان باعث به
وجود آمدن مشکالتی از قبیل :افزایش هزینه پمپاژ ،خشک شدن
بعضی از چاهها ،ایجاد پدیده فرونشست زمین و کاهش سود خالص
کشاورزان منطقه شده است ( Karamouz et al., 2011; Rahnama
 .)and Zamzam, 2013; Shajari, 2015موقعیت مکانی منطقه
مورد مطالعه در شکل  1نمایش داده شده است.

این مدل شامل  399عامل کشاورز برای آبخوان دشت رفسنجان است
که هر کدام مبتنی بر تمایلها و نرخ یادگیری که دارند قیمتهای
پیشنهادی خود را در طول زمان بهروزرسانی میکنند .هر عامل کشاورز
نیاز آبی خود را طبق مدل زیر تخمین میزند (:)Smajgl et al., 2009
RMWit -PCPit
×Ai
100

()1

= IDit

که در آن  IDitبا واحد مگا لیتر بر سال نشاندهنده نیاز آبی عامل  iام
در گام زمانی  tام RMWit ،با واحد میلیمتر بر مترمربع ،بیانگر نیاز
آبی توصیه شده PCPit ،با واحد میلیمتر بر مترمربع بارش منطقه
عامل  iام در گام زمانی  tام و  Aiبا واحد هکتار سطح زیر کشت عامل
 iام میباشند.

Aquifer

Rafsanjan
Pl ain

Fig. 1- The location of the case study area

شکل  -0موقعیت منطقه مورد مطالعه
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Fig. 2- The location of piezometers, wells and boundary condition of Aquifer

شکل  -0شرايط مرزی و موقعیت پیزومترها و چاههای موجود آبخوان

که درآن  Qitنشاندهنده عرضه عامل  iام در گام زمانی -tام میباشد
و  WPitمیزان حقآبه عامل -iام در زمان  tام است که برابر با نرخ
برداشت عاملها طبق اطالعات آماربرداری سال  1311در نظر گرفته
شده است .قابل ذکر است اگر  Qitبرای کشاورزی منفی باشد کشاورز
آبی به بانک آب عرضه نمیکند.

در این بخش به نظر میرسد که تمام کشاورزان ممکن است انگیزه
کم آبیاری به منظور حصول سود بیشتر را داشته باشند .برای بدست
آوردن میزان کمآبیاری کشاورزان یک رفتار که عبارت است از انگیزهی
کم آبیاری  Stitبه کشاورزان اختصاص داده شده است .انگیزه
کم آبیاری متغیری تصادفی بوده و مقداری بین صفر تا یک دارد بطوری
که اگر کشاورز اصالً اقدام به آبیاری نکند مقدار آن برابر صفر بوده و
در حالتی که کشاورز تصمیم به آبیاری بدون تنش دارد مقدار  Stitبرابر
یک است .در نتیجه تمام کشاورزان میزان نیاز آبی خود را بر اساس دو
متغیر انگیزه کمآبیاری  Stitو نیاز آبی بدون کمآبیاری  IDitبه صورت
زیر بهروزرسانی میکنند:
'
IDit =IDit ×Stit
()2
Stit :r.v.
0≤Stit ≤1
()3
که در آن  ID'itمیزان نیاز آبی عامل -iاُم در گام زمانی -tاُم با در نظر
گرفتن کمآبیاری است .شایان ذکر است ،متغیر تصادفی  IDitدر ابتدای
دوره شبیهسازی با توزیع یکنواخت بین صفر و یک توزیع شده است.
سپس این متغیر تصادفی با گذشت زمان مشروط بر بازخورد اطالعات
سود و زیان کشاورزان موجود در حافظه آنها و با هدف بیشینه شدن
سود خالص بروزرسانی میشود.

در تئوری ،کشاورزانی که تصمیم به فروش حقآبه خود گرفتهاند حاشیه
منفعتی برابر با صفر دارند .اگرچه با فرض اینکه عرضهکنندگان
می توانند با یک استراتژی منطقی حاشیه منفعت عرضه خود را تعیین
کنند ،از رابطه زیر برای تعیین حاشیه منفعت کشاورزان استفاده شده
است (:)Smajgl et al., 2009
)p(w
)a(w-1
()5
MBit =(Yit -Yit
)×prit
)p(w
)a(w-1
 Yitو  ،Yitهر دو با واحد تن در هکتار ،به ترتیب
که در آن
میزان تولید محصول عامل  iام در گام زمانی  tام با تنش آبی (به
میزان یک واحد کمتر از نیاز آبی) و بدون تنش آبی و  pritقیمت
محصول عامل  iام در گام زمانی  tام است .در نهایت کشاورزان قیمت
پیشنهادی فروش آب خود را به صورت زیر تخمین میزنند:
MBit
()6
×) p =(1+μ
1-ω

it

it

که در آن  ،μit >0یک پارامتر بدون بعد و نشان دهنده میزان تمایل به
سودجویی عاملهای کشاورز است و در مرحله شروع فرآیند شبیهسازی
برای تمام کشاورزان صفر در نظر گرفته شده است .همچنین ]ω∈[0,1
ضریب هزینه تراکنش است .همچنین عاملهای کشاورز میزان تمایل

مقدار عرضه و تقاضا نیز از اختالف نیاز آبی و میزان حقآبه بصورت
رابطه زیر بدست میآید:
'
) Qit =(WPit -IDit
()4
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به سودجویی خود را طی زمان و طبق رابطه زیر به روزرسانی میکنند
(:)Du et al., 2017
) (1-ω)×(τit -pit
()7
× μ =μ +β
i

MBit

it

()12

و در نهایت میزان آبی که مطلوبیت بانک آب را بیشینه میکند برابر
است با:
α×BC
t
()13
= *A

it+1

که در آن  βiیک پارامتر بدون بعد و نشان دهنده نرخ یادگیری
عاملهای کشاورز است که با توزیع یکنواخت به عاملها اختصاص
داده شده است.

*

PAt

که در آن  Aمقدار بهینه نیاز آبی نهاد در گام زمانی  tاُم است .بدین
ترتیب نهاد بانک آب در دورههای ترسالی بیشترین نیاز آبی (به منظور
ذخیره در آبخوان) و در مواقع خشکسالی کمترین نیاز آبی را دارد.
همچنین قیمت پیشنهادی نهاد با توجه به رابطه زیر تعیین میشود
(:)Gonzales and Ajami, 2019
PAt =(1-μit )×ηt
()14

 -0-3تصمیمگیری بانک آب برای بازخريد آب

نهاد بانک آب به صورت یک عامل مستقل با خصوصیات رفتاری
منحصربهفرد در مدل شبیهسازی در نظر گرفته شده است که بر اساس
ترسالی یا خشکسالی اقدام به خرید آب به منظور تأمین نیاز
زیستمحیـــطی میکنــد .عامل نهاد طبق مدل تابع مطلوبیت
 Cobb-Douglasبرای دو کاال منافع زیست محیطی را بیشینه میکند
(:)Hamill and Gilbert, 2015
α
1-α
U=A ×B
()1
که در آن  Aمیزان آب مورد نیاز نهاد B ،تمام کاالها و خدمات دیگر
مورد نیاز نهاد و  αمیزان تمایل نهاد به تأمین نیاز آبی زیستمحیطی
میباشد .هرچه  αبیشتر باشد ،نهاد ،تمایل بیشتری برای تأمین نیاز
آبی زیستمحیطی دارد α .به صورتی در مدل تعیین شده است که در
مواقع ترسالی تمایل نهاد برای تأمین نیاز آبی زیستمحیطی حداکثر
باشد یعنی  αبه یک نزدیک شود .مقدار این پارامتر به صورت رابطه
زیر تعیین میشود:
PCPt -PCPmin
()0
=α

که در آن  0<μit <1پارامتری بدون بعد و نشان دهنده میزان تمایل به
سودجویی عامل نهاد بانک است و در مرحله شروع فرآیند شبیهسازی
صفر در نظر گرفته شده است .همچنین  ηtمیانگین قیمت سه دوره
قبلی آب میباشد که بیانگر بیشترین قیمتی است که بانک حاضر به
پرداخت است .در نهایت ،بانک آب میزان تمایل به سودجویی خود را
به صورت زیر بهروزرسانی میکند (:)Du et al., 2017
μit+1 =μit +βi × (τit -PAt )⁄ηt
()15
 -3-3مدل هیدرولوژيکی

زیرمدل هیدرولوژیکی در این تحقیق در واقع بخش آبزیرزمینی از
ابزار  FlowLogoاست که توسط ) Castilla-Rho et al. (2015در
محیط نرمافزاری  NetLogoتوسعه یافته است FlowLogo .از
ترکیب مدلهای عامل-بنیان و مدل تفاضل محدود جریان
آب زیرزمینی دوبعدی ایجاد شده است .شایان ذکر است که محیط
نرمافزاری  NetLogoدادههای مورد نیاز شامل  ،DEMدادههای
چاههای کشاورزی و شرب و صنعت منطقه ،دادههای پیزومترهای
موجود در منطقه ،شیپفایل شرایط مرزی آبخوان و غیره را در قالب
الیههای  GISدریافت میکند .معادله حاکم بر جریان دوبعدی آبهای
زیرزمینی در آبخوان آزاد که در ابزار  FlowLogoمورد توجه است به
صورت زیر است (:)Castilla-Rho et al., 2015

PCPmax -PCPmin

که در آن  PCPmin ،PCPmaxو  PCPtبه ترتیب بیشترین بارش دوره
شبیهسازی ،کمترین بارش دوره و بارش سال جاری میباشند .برای
نهاد یک بودجهی سالیانه ثابت ،BCt ،تعریف شده است که این بودجه
ثابت توسط دولت تعیین میشود .این بودجه ثابت طبق رابطه زیر
هرساله با هدف تأمین نیازهای نهاد بانک آب تخصیص داده میشود
و با استفاده از رابطه زیر برآورد میشود:
BCt =PAt ×At +PBt ×At
()19
که در آن  PBtو  PAtبه ترتیب قیمت واحد کاالها و خدمات  Bو قیمت
واحد آب در گام زمانی  tام میباشند .در تئوری اقتصاد خرد زمانی تابع
مطلوبیت بیشینه میشود که شیب تابع مطلوبیت و شیب تابع درآمد
مساوی شوند .شیب تابع مطلوبیت به صورت زیر برآورد میگردد:
∂U⁄∂A αAα-1 B1-α
αB
()11
=
=
∂U⁄∂B 1-αAα B-α (1-α)A

αB
PAt
=
(1-α)A PBt

=MRS

()16

δ
δh
δ
δh
δh
)(Kx ×h ) + (Ky ×h ) =Sy +W(x.y.t
δx
δx δy
δy
δt
آن  Kxو  Kyبا دیمانسیون ]  [LT-1نشاندهنده هدایت

که در
هیدرولیکی به ترتیب در راستای  xو در راستای  [L] h ،yبیانگر هد
هیدرولیکی درون مرز آبخوان [LT-1 ] W(x.y.t) ،نماینده میزان تخلیه
و تغذیهی آبخوان و  Syآبدهی ویژه ،که بدون بعد است ،میباشند .ابزار
 FlowLogoبا حل عددی معادله  16به روش تفاضل محدود میتواند
جریان آبزیرزمینی را در آبخوانهای آزاد و بسته شبیهسازی کند.

=MRS

با این توجه و از برابر قرار دادن شیب تابع مطلوبت و شیب تابع درآمد،
رابطه زیر قابل ارائه است:
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برنامهنویسی جاوا برنامهنویسی شده است و به منظور بهینهسازی
قابلیت کوپل شدن با نرمافزار  NetLogoرا دارد .در شکل  3برای دو
پیزومتر نمونه ،مقادیر تراز محاسباتی و مشاهداتی مقایسه شدهاند.

 -9-3كالیبراسیون مدل آبزيرزمینی

از آنجا که در حال حاضر هیچ نوع ساختار بازار رسمی در دشت
رفسنجان موجود نبوده و اطالعاتی از مبادالت احتمالی آب در شرایط
اجرای نهاد بانک آب نیز در دسترس نیست ،در این پژوهش برای
کالیبراسیون مدل آب زیرزمینی از دادههای مشاهداتی و محاسباتی تراز
آب پیزومترهای آبخوان در سناریوی بدون نهاد بانک آب اکتفا شده
است .فرایند کالیبراسیون مدل شبیهساز آبزیرزمینی در دو مرحله
جریان آب زیرزمینی پایدار و ناپایدار انجام شده است .به گونهای که
در مرحله اول ،با فرض جریان پایدار در ماه فروردین سال  ،12اختالف
تراز مشاهداتی و محاسباتی  42پیزومتر موجود کمینه شد و ضرایب
هدایت هیدرولیکی در  42سطح تاثیر پیزومتر با خطای  RMSEبرابر
با  5متر بدست آمد .در مرحله دوم (جریان ناپایدار) ،با کمینه کردن
اختالف تراز مشاهداتی و محاسباتی پیزومترهای موجود در یک دوره
 19ساله ( ،)1311-1309ضرایب آبدهی ویژه در  42سطح تاثیر
پیزومتر با خطای  RMSEبرابر با  15متر بدست آمد .قابل ذکر است
که برای کالیبراسیون مدل آبزیرزمینی از ابزار BehaviorSearch
استفاده شده است .ابزار  BehaviorSearchبه وسیله زبان

 -9نتايج
در این بخش به بررسی نتایج تحلیل و شبیهسازی پیادهسازی سیاست
بانکداری آب و خرید حقآبههای کشاورزان به منظور احیای آبخوان
دشت رفسنجان پرداخته شده است .همانطور که در شکل -4الف
نمایش داده شده است بانک آب با خرید حقآبههای کشاورزان توانسته
است میانگین افت  19سانتیمتر در سال را به  51سانتیمتر در سال
کاهش دهد و شرایط هیدرولوژیکی آبخوان را بهبود بخشد .همچنین
شکل -4ب نشان میدهد که تحت سناریوی حالت فعلی ،بدون بانک
آب ) ،(NWBسود خالص کشاورزان در طول زمان کاهش مییابد.
دلیل کاهش سود خالص کشاورزان افت سطح تراز آبخوان و در نتیجه
افزایش هزینه پمپاژ است .از طرفی تحت سناریوی ایجاد بانک آب
) ،(WBسود خالص کشاورزان به طور قابل مالحظهای افزایش یافته
است که دلیل آن سود ناشی از فروش حقآبه به بانک آب است.
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Fig. 3- Comparing observed and simulated heads (a) piezometer #2 (b) piezometer #20

شکل  -3مقايسه مقادير تراز مشاهداتی و محاسباتی الف) پیزومتر  01و ب) پیزومتر 0
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)Simulated heads (M

1354

1522

دشت رفسنجان  299میلیون متر مکعب در سال بیشتر از میزان آبدهی
ایمن آبخوان برداشت میکنند ( ،)Karamouz et al., 2011بانک آب
نیاز به بودجهی بیشتری از  359میلیارد تومان در سال نیاز دارد تا بتواند
شرایط آبخوان را به صورت مؤثرتری بهبود ببخشد .البته باید بررسی
سیاستهای دیگر ،از جمله ایجاد بازار آب بین کشاورزان ،کاهش
حقآبههای کشاورزان بر اساس منابع در دسترس ،و ارتقاء
تکنولوژیهای آبیاری را نیز در دستور کار قرار داد زیرا ممکن است
اختصاص بودجهای بیشتر از این مقرونبهصرفه ،و یا امکانپذیر ،نباشد.

این نتایج در راستای تحقیقات گذشته ()Safari et al., 2016
نشان دهنده تأثیر مثبت اقتصادی بانک آب بر کشاورزان منطقه است.
این شرایط در صورتی است که بانک آب به صورت میانگین سالیانه
 359میلیارد تومان برای خرید حقآبه هزینه کرده است که این
ذخیرهسازی آب در بانک میتواند در دورههای خشکسالی امنیت آبی
را به ارمغان آورد.
به منظور بررسی چگونگی عملکرد بانک آب در خرید حقآبههای
کشاورزان ،در شکل  5حجم و قیمت مبادالت نمایش داده شده است.
با توجه شکل  a-5و شکل  b-4مشاهده میشود که در سالهایی که
بر حجم خرید آب افزوده شده است ،سود خالص کشاورزان افزایش
قابل توجهی یافته است (مانند سالهای  2912و  .)2914قابل ذکر
است که دلیل نوسانهای قیمت و حجم آب در شکل  5به
اندرکنشهای عرضه و تقاضا مرتبط است .به گونهای که
عرضهکنندگان (کشاورزان) تالش میکنند قیمت آب را باال پیشنهاد
دهند و در مقابل تقاضاکننده (دولت) نیز تالش میکند با قیمت
پایینتری آب را خریداری کند .بدین ترتیب عاملها با توجه به موفقیت
یا عدم موفقیت در تراکنش تمایل به سودجویی خود را تغییر داده و
باعث میشوند قیمت مبادالت نوسان کنند و این نوسان قیمت مبادالت
نیز بر میزان حجم تراکنش تأثیر میگذارد .همانطور که مشاهده
میشود بانک آب موفق شده است به صورت میانگین سالیانه 199
میلیون متر مکعب آب در آبخوان ذخیره کند .با توجه به اینکه کاربران

شکل  6سری زمانی تغییرات ضریب جینی را در دو سناریوی ایجاد
نهاد بانک آب ) (WBو حالت فعلی ) (NWBمقایسه میکند .ضریب
جینی نشاندهنده چگونگی توزیع ثروت بین کاربران است به طوری
که وقتی این ضریب به  9نزدیک میشود نشاندهنده عدالت کامل
است و وقتی که به یک نزدیک میشود نشاندهنده ناهمگونی شدید
در توزیع ثروت بین کشاورزان است .همانطور که مشاهده میشود
ایجاد نهاد بانک آب ضریب جینی را افزایش داده است .افزایش ضریب
جینی به این دلیل است که با بودجه محدود نهاد ،فقط تعدادی از
کشاوران ،یعنی کشاورزانی که قیمت مناسبتری برای فروش آب
پیشنهاد دادهاند ،میتوانند حقآبه خود را عرضه کنند .در نتیجه گروهی
از کشاورزان افزایش سود را تجربه خواهند کرد و گروه دیگر افزایشی
در درآمد ندارند .از این رو توزیع ثروت بین کشاورزان ناهمگونتر نسبت
به سناریوی ) (NWBشده است و ضریب جینی افزایش یافته است.
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Fig. 4- (a) Aquifer's unit hydrograph and (b) farmers' net benefit; NWB and WB indicate no water bank and
water bank scenarios, respectively.

شکل -9الف) هیدروگراف واحد آبخوان و ب) سود خالص كشاورزان؛  NWBو  WBبه ترتیب نشاندهنده سناريوهای بدون وجود
بانک و با وجود بانکاند.
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Fig. 6-Gini index; NWB and WB indicate the no water bank and water bank scenarios, respectively

شکل  -8ضريب جینی؛  NWBو  WBبه ترتیب نشاندهنده سناريوهای بدون وجود بانک و با بانکاند.

بر اساس نتایج بدست آمده ایجاد نهاد بانک آب به منظور خرید آب در
شرایط مناسب و ذخیره آن در آبخوان میتواند شرایط هیدرولوژیکی و
اقتصادی منطقه دشت رفسنجان را ارتقاء دهد .نتایج نشان میدهند
که سود خالص کشاورزان بعد از ایجاد بانک آب  6درصد افزایش یافته
است .همچنین افت هیدروگراف واحد آبخوان از  19سانتیمتر به 51
سانتیمتر در سال رسیده است .از این رو بانک آب میتواند با صرف
هزینه سالیانه  359میلیارد تومان شرایط هیدرولوژیکی و اقتصادی را
تا حدی بهبود ببخشد .با توجه به حجم باالی هزینه به نظر میرسد
پیش از اجرای بانک آب در منطقه الزم است که بر مبنای تحقیقات
میدانی و بررسی مستندات قانونی امکانسنجی پرداخت و ارزیابی منابع
تأمین صورت پذیرد.

 -9نتیجهگیری
به منظور حل بحرانها و مشکالت ناشی از کمبود منابع آبی ایران
الزم است تا سیاستهایی که ممکن است منجر به استفاده پایدار از
منابع آبی و کاهش بحران آب شوند ،بررسی و ارزیابی شوند .در نتیجه،
در این پژوهش سیاست مدیریت تقاضای آب در قالب یک بانک آب
زیرزمینی اتخاذ و ارزیابی شده است .در این مقاله با استفاده از مدل
عامل-بنیان ،اثرات هیدرولوژیکی و اقتصادی ایجاد نهاد بانک آب
زیرزمینی در دشت رفسنجان بررسی شده است .دو سناریو برای بانک
آب زیرزمینی تحلیل شد .سناریوی اول نشاندهنده شرایط فعلی
آبخوان دشت رفسنجان ) (NWBو سناریوی دوم خرید حقآبه
کشاورزان توسط بانک به منظور تعادلبخشی به آبخوان ) (WBرا
شامل میشود.
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