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تخصیص بهینهی نظامهایهای منابع آب با استفاده از سامانهی پویا
هحوذ تمی اػلوی ،1تْضاد آلاتاالیی ،2هحوذحؼیي احوذی ،*3ػؼیذ فشصیي

4

چکیذه
تْشُتشداسی تْیٌِ اص ًظاهْایّای هٌاتغ آب اص یه ػَ ٍ ،سػالت حفع ،پاػذاسی ٍ پیؾتیٌی ٍضؼیت آیٌدذُ آى تدِ هٌظدَس
اػتفادُی ًؼلْای آیٌذُ اص طشف دیگش ،تاػث گشدیذُ اػت وِ دس ػالّای اخیش اػتفادُ اص سٍؿْای تْیٌِی تخلیق هٌاتغ آب
هَسد تأویذ لشاس گیشد .ػلن پَیایی ػداهاًِی اص خولدِ اتضاسّدای هدذیشیتی ًدَیي ٍ آیٌدذًُگدش اػدت ودِ تَاًدایی ٍػدیؼی سا دس
ؿثیِػاصی ٍ تحلیل ػیاػتْای هختلف تلوینگیشی ًظاهْایّای پیچیذُی هٌاتغ آب داسد .دس ایي تحمیك ،طشح تْشُ تدشداسی
ٍ تخلیق تْیٌِی هٌاتغ آب هخضى ػذ ػلَیاى ٍالغ دس حَضِ آتخیض دسیاچِی اسٍهیِ تا اػدتفادُ اص ؿدثیِ پَیدایی ػداهاًِّدا
هطالؼِ ٍ ؿثیِػاصی ؿذُاػت .تذیيهٌظَس ،تا اػتفادُ اص خوغ آٍسی ٍ پشداصؽ اطالػات الصم ،ؿثیِ هفَْهی ایدي ػدذ تؼشیدف
ؿذُ اػت .پغ اص تشآٍسد هٌاتغ آب ٍسٍدی ٍ ًیاصّای آتی لاتل تأهیي ،طشحْای تَػؼِی هٌاتغ آب پـت ػذ تا اػدتفادُ اص ًدشم
افضاس ًٍؼین دس همیاع هاّاًِ ؿثیِػاصی ٍ تخلیق ؿذُاًذ .دس اداهًِ ،حَُی سفتاس هخضى ػذ دس هماتلِ تا ػٌاسیَّای هختلف،
ؿثیِ ػاصی گشدیذُ ٍ همادیش ووثَد دس تأهیي ًیاصّای وـاٍسصی ،صیؼت هحیطی ،كدٌؼت ٍ ؿدشب حَضدِ آتخیدض ػدذ دس ّدش
ًوایـٌاهِ تشآٍسد ؿذُاػت .تش اػاع یافتِّای ایي تحمیك هـخق گشدیذ وِ ؿثیِ پَیایی ػداهاًِ ػدالٍُ تدش ػدادگی ٍ دلدت
هٌاػة دس طشاحی ،اهىاى ٍفكپزیشی تا ؿشایط ٍ لیَد هتفاٍت فشآیٌذ تخلیق تْیٌِی آب هخاصى ػذّا سا داسا هیتاؿذ.
ٍاطُّای کلیذی :هذیشیت هٌاتغ آب ،تخلیق تْیٌِ ،ؿثیِّای پَیایی ػاهاًًٍِ ،ؼین ،ػذ ػلَیاى.

 -1اػتاد داًـىذُ هٌْذػی ػوشاى ،داًـگاُ تثشیض
 -2فاسؽ التحلیل واسؿٌاػی اسؿذ داًـىذُ هٌْذػی ػوشاى ،داًـگاُ تثشیض
 -3داًـگاُ آصاد اػالهیٍ ،احذ تیضا ،تاؿگاُ پظٍّـگشاى خَاى ٍ ًخثگاى ،تیضا ،ایشاى
 -4اػتادیاس داًـىذُ هٌْذػی ػوشاى ،داًـگاُ ػوٌاى
*ًَ -یؼٌذُ هؼٍَل همالِMohamadh.ahmadi@gmail.com :
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مقذمه
اللین خـه ٍ ًیوِ خـه ،ػدط ٍػدیؼی اص وـدَس
ایشاى سا تا هؼداحتی تشاتدش تدا  165هیلیدَى ّىتداس ،تحدت
پَؿؾ لشاس هیدّذ .افضایؾ تدی سٍیدِی هلدشف ٍ هٌداتغ
هحذٍد آب ،دس آیٌذُ تؼیاس ًضدیه وـدَس سا تدا تحشاًْدای
خذی هَاخِ هیػاصد .دس ایي هیاى ،تشًاهِ سیضی ٍ هذیشیت
هٌاتغ هَخَد تِ هٌظَس دػدتیاتی تدِ هدذیشیت یىچاسچدِ ٍ
تَػؼِی پایذاس هٌاتغ آب دس ػدط حَضدِّدای آتخیدض اص
اّویت تاالیی تشخَسداس اػتّ .ذف اص چٌیي تشًاهِسیدضی-
ّددایی ،تخلددیق آب تددِ ولیددِی تخـددْا تددا تَخددِ تددِ
ّواٌّگیْا ٍ ػیاػت گزاسیْای تلٌذهذت ٍ ،تدا اػدتفادُ اص
اتضاسّای ًَیي هذیشیت هٌاتغ آب هیتاؿذ.
تخلیق آب ػثاست اػت اص تؼییي هیضاى آتی وِ اص هٌداتغ
ػوَهی آب (هٌاتغ ػطحی ٍ صیشصهیٌی) ،تِ هٌظَس تدأهیي
ًیاصّای گًَاگَى دس حَضِّای آتخیض دس ًظش گشفتِ هدی-
ؿَد .تؼییي هیضاى آب اختلاكی تِ ًیاصّای حَضِّدای
آتخیض ،تشاػاع اٍلَیت ٍ تا تَخِ تِ هحذٍدیتْای ویفی ٍ
اهىاى خاتدایی تخلیق اص یه هلشف تدِ هلداسف دیگدش
كَست هیپزیشد .دس ایي ساػتا ًوًَِ ٍ ؿثیِػاصی ػاهاًِ-
ّای هٌاتغ آب وِ تتَاًذ توام ػَاهل هؤثش سا لحاظ ًودَدُ،
ٍ تؼاهل دسًٍی اخضاء آى سا ًوایاى ػاصد ،الذاهی واسآهذ دس
تخلیق هٌاتغ آب هیتاؿذ (ؿلَتش ٍ ّوىاساى .)2005
اهشٍصُ سٍیىشدّای خذیذ ٍ تَػؼِی ،اتضاسّای ًَیي ،تؼدتش
گؼتشدُای سا تشای تحلیل ،تشًاهِ سیضی ٍ هذیشیت
ػاهاًِّای هٌاتغ آب فشاّن آٍسدُ اًذ .اص خولِ هیتَاى تدِ
سٍیىشد پَیایی ػاهاًِّدا 1اؿداسُ ًودَد .هٌظدَس اص پَیدایی
ػاهاًِّای ایي اػت وِ هیتَاى آى سا تدش حؼدة همدادیش
هتغیش دس طَل صهاى تؼشیف وشد .ؿثیِ ػاصی پَیدا تدِ هدا
ایي اهىاى سا هیدّذ وِ سفتداس یده ػداهاًِ ،ؿدثیِػداصی
وشدُ ٍ پاػخ آى سا تِ ّش ًَع تغییش دس طی صهاى هـداّذُ
وٌین .دس حمیمت ،ؿثیِػاصی پَیا سٍیىشدی خاهغ گشایاًدِ
اػت وِ تا ٍخَد ػادُػاصی دس اسائِی اخضای یه ػاهاًِ-
ی پیچیذًُ ،تایح ًضدیه تِ ٍالؼیت سا تِ دػدت هدیدّدذ.
دلیل ایي هؼالِ اػتفادُ اص سٍاتط ٍ لدَاًیي فیضیىدی اػدت
وِ دس طثیؼت تش ًظاهْا (ػیؼتنّا) حاووٌذً .مطِی لَت
ایي سٍؽ دس آى اػت وِ ضدوي ایدداد هـاسوت وداستشاى
)SDM System Dynamic Methodology
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ّش ؿثیِ دس تَػؼِ آى ،ػادگی ٍ ػشػت لاتل تددَخْی سا
دس تؼشیددف ػداهاًِ ٍ تَػددؼِی ؿدثیِ ایدداد هدیًوایددذ.
ػادگی اكالح ؿثیِ دس ٍاوٌؾ تِ تغییشات ػداهاًِ ًیدض اص
دیگش لاتلیتْای ایي سٍؽ اػت (آلاتاالیی .)1390
ًشم افضاس ًٍؼین ًیض یده اتدضاس ؿدثیِػداص لذستوٌدذ تدشای
ًوًَِ ػاصی ،ؿثیِػاصی ،آصهَى ؿثیِ ٍ تحلیل ػیاػتْای
پیچیذُ ًظاهْای هٌاتغ آب اػت .ایي ًشمافدضاس ًدَػی اتدضاس
ؿثیِ ػاصی تلَیشی هیتاؿذ وِ تِ گًَِای ػادُ ٍ اًؼطاف
پزیش اهىاى ػاختي ًوًَِّای هختلف سا فشاّن هدیًوایدذ.
تٌا تِ اّویت هَضَع ،دس ػالْای اخیش اػدتفادُ اص تحلیدل
پَیددایی ػدداهاًِّددا دس تشًاهددِسیددضی حَضددِّددای آتخیددض ٍ
تخلیق آب هَسد تَخِ پظٍّـدگشاى ًمدام هختلدف دًیدا
لشاس گشفتِ اػت .اٍلیي ؿثیِػاصی تشای ػداهاًِی هخداصى
آتی تِ ٍػیلِی هٌْذػیي استدؾ آهشیىدا دس ػدال 1953
خْت هطالؼات تْشُتدشداسی اص ؿدؾ هخدضى دس هدَسد سٍد
هیؼَسی كَست گشفدت .گشیده ٍ ّوىداساى اٍلدیي ؿدثیِ
پَیددایی ػدداهاًِی هددذیشیت آب ؿددْشی سا تَػددؼِ دادًددذ
(گشیدد  .)1975 ٍ 1961ػددیوًََیو ٍ فْوددی ()1997
ؿثیِ خْاًی آب سا اسائِ دادًدذ .ایدي ؿدثیِ تدشاص آب سا دس
همیاع خْاًی دس پٌح تخؾ كٌؼت ،خوؼیت ،وـداٍسصی،
هٌاتغ تدذیذ ًاپزیش ٍ آلَدگی تحلیل هیًوایذ.
َّستا ٍ ّوىاساى( )2001اص سٍؽ تحلیل پَیایی ػداهاًِی
دس هذیشیت یه حَضِی آتخیض دس هىضیه اػتفادُ وشدًذ.
ؿثیِ تْیِ ؿذُ اتضاس تَاًوٌذی دس حل اختالفات تیي پدٌح
اػتاى ٍ اداسات آب هلی تدش ػدش تَصیدغ آب ػدطحی تدَدُ
اػددت .طٍ ٍ ّوىدداساى( )2001تددِ هٌظددَس هطالؼددِ تددأثیش
ػیاػتْای دٍلدت چدیي دس هدَسد ویفیدت آب دسیاچدِی
اساّی اص سٍؽ پَیایی ػاهاًِ اػدتفادُ وشدًدذ .ایدي ؿدثیِ
ػاهاًِی خاهؼی اص هؤلفِّای صیؼت هحیطی ،اختوداػی ٍ
التلادی دسیاچِ سا تْیِ ٍ ،اثشات تشًاهدِّدای هدذیشیتی سا
تشسػی هیوٌذ .اػتیَ ( )2003ؿثیْی سا هثتٌی تش پَیایی
ػاهاًِ تِ هٌظَس حل هؼضل ووثَد آب تدشای ؿدْش الع-
ٍگاع اسائِ ًوَد .دس ایي ؿثیِ سٍؿْای هختلدف هدذیشیت
تماضا اص دیذ هشدم هطالؼِ گشدیذُ ٍ ًتایح ٍ اثشات آًْدا تدش
واّؾ ؿىاف تیي تأهیي ٍ تماضا تشسػی ؿذُ اػت .چي ٍ
لیددا( )2005پظٍّـددی سا تحددت ػٌددَاى "تَػددؼِی اًگدداسُ
ػاهاًِی تشًاهِسیدضی پَیدا تدِ هٌظدَس هدذیشیت پایدذاس دس
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ػط حَضِّای آتخیض سٍدّا" اًدام دادًذ ،وِ دس آى وداس
ّذف تؼییي ًحَُی ایداد هذیشیت یىچاسچدِی هٌداتغ آب
دس ػط حَضِ ّای آتخیض تَد .طی ( )2011ؿدثیِ ػداصی
ػاهاًِ ّای پَیا سا تشای تشآٍسد تماضای آب ؿْشی دس یده
هٌطمِی ؿْش ًـیي دس ؿدشایطی هدثْن اص ًظدش التلدادی
هددَسد اسصیدداتی لددشاس داد .هددؤهٌی ٍ ّوىدداساى(ً )1385یددض
ؿثیْی اص حَضِی آتخیض صایٌذُ سٍد ؿاهل حَضدِی سٍد،
هخضى ػذ ،دؿتْا ،ؿثىِّای آتیاسی ٍ آتْای صیشصهیٌی ،تِ
سٍؽ پَیایی ػاهاًِ ایداد وشدًذً .تایح حاوی اص آى تَد وِ
تا تْشُ تشداسی هٌاػة اص هخضى ػذ صایٌذُ سٍد ٍ ،تخلیق
دلیمتش آب ػدطحی ،هدیتدَاى ػدالٍُ تدش تدأهیي ًیداص آب
وـاٍسصی اص افت ػط آب صیشصهیٌی حَضِ ًیض خلَگیشی
وشد .گلیاى ٍ ّوىاساى ( )1386ػیاػتْای تَػؼِی هٌاتغ
آب دس ػط حَضِی آتخیض سٍد آخدیچدای دس حَضدِی
آتخیض دسیاچِ اسٍهیدِ ٍ اثدشات آى سا تدش تدشاص آب دسیاچدِ
تشسػی وشدًذ .تشای ایي هٌظدَس پدغ اص ػداخت ؿدثیِ دٍ
ًوایـٌاهِی هختلدف ؿداهل احدذاد ػدذ ؿدْیذ هدذًی ٍ
دیگشی واّؾ ًیاص آتی دس ّدش ّىتداس هدَسد تشسػدی لدشاس
گشفت .افـاس ٍ اخَاى حدداصی( )1387اص سٍیىدشد پَیدایی
ًظاهْایّا دس طشاحی ٍ تْشُتدشداسی ػداهاًِّدا رخیدشُی
دٍسُ ای اػتفادُ ًوَدُ ٍ ًـاى دادًذ وِ اص ایي سٍیىشد ًدِ
تٌْا دس تٌظین فشآیٌذ تْشُ تشداسی ،تلىِ دس طشاحی ػاهاًِ
ًیض هدی تدَاى اػدتفادُ ًودَد .اػلودی ٍ ّوىداساى()1391
ػیاػتْای تْشُتشداسی ٍ تخلیق آب ػذ هخضًی ایثاس اّش
دس اػتاى آرستایداى ؿدشلی سا تدا اػدتفادُ اص ػلدن پَیدایی
ػاهاًِ هطالؼِ ًوَدًذ .دس ایي ساػتا ،تا اػتفادُ اص ًشم افضاس
ًٍؼین ؿثیْی خاهغ اص حَضِی آتخیض ،تْیِ ؿذُ ٍ خْت
اخشای ؿثیِ دٍ ًوایـٌاهِ تؼشیدف گشدیدذُ اػدت .ػدچغ
ػولىشد حَضِ آتخیض تِ لحاظ تأهیي ًیاصّدای هختلدف دس
ؿشایط هختلف سا ون آتی ٍ ،پشآتی تشای دٍ ػٌاسیَ تؼیدیي
ًوَدًذ.
دس ایي پظٍّؾ ػاهاًِی هٌاتغ آب ػذ ػلَیداى تدِ ػٌدَاى
صیش هدوَػِای اص حَضِ آتخیض دسیاچِی اسٍهیِ تا دس ًظدش
گشفتي سٍیىشد پَیایی ػاهاًِّا ٍ ،تا اػدتفادُ اص ًدشم افدضاس
ًٍؼین ،ؿثیِػاصی ٍ تحلیل هیگشدد .تِ ایدي تشتیدة ودِ
اتتذا ؿثیِ هفَْهی ػدذ ػلَیداى تْیدِ گشدیدذُ ٍ ،پدغ اص
تشآٍسد هٌاتغ آب ٍسٍدی تِ حَضدِ ٍ ًیاصّدای آتدی لاتدل

تأهیي تدِ ٍػدیلِ آًْدا ،طشحْدای تَػدؼِی هٌداتغ آب تدا
سٍیىشد پَیایی ػاهاًِّا ؿثیِػاصی هدی گدشدد .دس اداهدِ،
ًوایـٌاهِّای هحتودل دس ػدط حَضدِی آتخیدض هدَسد
تشسػی ٍ تحلیل هیگیشد.
مواد و روشها
تا تَخِ تِ پیچیذگی دس ػداهاًِی هٌداتغ آب ػدذّا ٍ
ٍخَد تاصخَسد دس اخضای ػاهاًِ ،دس ایي تحمیك اص سٍیىدشد
پَیایی ػاهاًِّا اػتفادُ ؿذُ اػت .ػط فشآیٌدذ تشًاهدِ
سیضی هَسد ًظش ایي هطالؼِ دس هحذٍدُی ػذ ػلَیاى هی-
تاؿذ .اتتذا اطالػات آتذّی دس هحل ػذ ٍ ػدایش اطالػدات
الصم هشتددَم تددِ هحددذٍدُی هددَسد هطالؼددِ خوددغ آٍسی
هی ؿًَذ .ػچغ ًیاصّای آتی وِ ؿاهل وـداٍسصی ،ؿدشب،
كٌؼت ٍ صیؼت هحیطی هیتاؿٌذ ،هحاػثِ هیگشدًدذ .دس
گددام تؼددذی ،اطالػددات تددِ ػٌددَاى ٍسٍدی خْددت اًدددام
ؿثیِ ػاصی دس هحیط ًشم افضاس ًٍؼین هَسد اػدتفادُ لدشاس
هیگیشًذ ٍ ،ػچغ ػاختاس ؿثیِ دس ًشم افضاس هزوَس تؼییي
ؿذُ ٍ حلمِّای ػلی -هؼلَلی تشػدین هدیؿدًَذ .پدغ اص
كحت ػٌدی تشًاهِی ػاختِ ؿذُ ،ؿثیِػاصی تشای یده
دٍسُی 50ػالِ (ػالْای  1339تا  )1389اًددام گشفتدِ ٍ
ًحَُی تخلدیق هٌداتغ آب هخدضى ایدي ػدذ تدا سٍیىدشد
پَیایی ػاهاًِ ٍ تشای ًوایـٌاهِ ّای هختلف هَسد تشسػدی
لشاس هیگیشد.
منطقهی مورد مطالعه
ػذ ػلَیاى دس حَضِی آتخیدض دسیاچدِی اسٍهیدِ ،تدش
سٍی سٍد كَفی چای دس  3/5ویلَهتشی ؿوال غشتی ؿْش
هشاغددِ دس اػددتاى آرستایددداى ؿددشلی احددذاد ؿددذُ اػددت.
هؼاحت ایي حَضِ  914/3ویلَهتش هشتغ تَدُ ٍ اص اّدذاف
اكلی احذاد ػذ هضتَس تأهیي آب هَسد ًیداص وـداٍسصی دس
هحذٍدُی ؿْشػتاى هشاغِ ٍ تٌاب تا ٍػؼتی تشاتش تا 1200
ّىتاس ،تأهیي تخـی اص آب ؿشب ؿْشػتاى هشاغِ ،تدأهیي
آب هَسد ًیاص كٌایغ هٌطمِ ٍ ّوچٌیي هْاسوشدى ػدیالب
سٍد كَفی چای اػت .ایي ػذ اص ًدَع خداوی تدا ّؼدتِی
سػی هشوضی تَدُ ٍ استفداع آى اص پدی  76هتدش هدیتاؿدذ.
هَلؼیت حَضِ آتخیض ٍ هـخلات ػدذ ػلَیداى دس ؿدىل
( )1اسائِ ؿذُ اًذ.

تخصیص تْیٌِی ًظاهْایّای هٌاتع آب تا استفادُ اص ساهاًِی پَیا

102
جذٍل( )1هطخصات هخضى سذ علَیاى
حدن هفیذ هخضى

 57هیلیَى هتشهىؼة

حدن هشدُ هخضى

 3هیلیَى هتشهىؼة

حدن لاتل تٌظین

145هیلیَى هتشهىؼة

طَل دسیاچِ
هؼاحت ػادی دسیاچِ
تذُی ػاالًِ سٍد
طَل تاج ػذ

 3/5ویلَهتش
ّ 262ىتاس
 4/6هتشهىؼة تش ثاًیِ
 10هتش

استفاع آى اص پی

 76هتش

ایؼتگاُ اًذاصُگیشی دادُ هَسد ًظش طدی ػدالْای هختلدف،
تغییش اللین ٍ  ...هٌدش تِ غیشّوگٌی دادُّا ؿَد ،تٌداتشایي،
اتتذا ّوگٌی دادُ ّا هَسد تشسػدی لدشاس هدیگیدشد .خْدت
آصهَى ّوگٌی دادُّا دٍ سٍؽ ًودَداسی ٍ غیدش ًودَداسی
ٍخَد داسًذ .چَى دس سٍؽ ًوَداسی دادُّای چٌذ ایؼتگاُ
هداٍس ًیض الصم هیتاؿذ دس ایي خا تشای آصهدَى ّوگٌدی اص
سٍؽ غیش ًوَداسی اػتفادُ هیؿَد .سٍؽ غیش ًوَداسی وِ
تشای ایي هٌظَس تِ واس تشدُ هیؿدَد آصهدَى ّوگٌدی ساى
تؼت 1هیتاؿذ .هطاتك ایدي سٍؽ ،اتتدذا دادُّدا تدش طثدك
ػال ٍلَع سدیف ؿذُ ٍ هیاًگیي یا هیاًدِی آًْدا هحاػدثِ
هی گشدد .پغ اص هـخق وشدى دادُّای تیـتش ٍ ووتش اص
هیاًگیي یا هیاًِ ٍ ،هحاػثِی هدوَع ّش گدشٍُ ٍ اػدتفادُ
اص خذٍلّ ،وگٌی یا غیشّوگٌی دادُّا هـخق هدیؿدَد
.)138
(فَالدهٌذ ٍ ّوىاساى13888 ،
ب) آصهَى سًٍذ دادُّا (آصهَى ًقاط عطف)

ضکل( )1هَقعیت جغشافیایی حَضِی آتخیض ٍ سذ علَیاى

دادُّای هَسد ًیاص تشای ضثیِساصی ساهاًِی هٌااتع
آب سذ علَیاى
گشٍُ تلٌذ هذت آتذّی هاّاًِ ٍسٍدی تِ هخضى سذ
تِ هٌظَس تحلیل سفتاسی ػذ ػلَیاى ،گشٍُ دساص هدذت
آتدذّی هاّاًدِی ٍسٍدی تددِ هخدضى ایدي ػددذ هدَسد ًیدداص
هیتاؿذ .لزا آهداس تدذُی سٍد كدَفی چدای دس هحدل ػدذ
ػلَیاى هشتَم تِ ػالْای  1339تا  1389اص طشیك ػاصهاى
آب هٌطمددِای آرستایددداى ؿددشلی ٍ ،طددی یدده گددضاسؽ
آتـٌاػددی هشتددَم تددِ ایددي ػددذ ،دسیافددت گشدیددذُ اػددت.
تِ هٌظَس اػتفادُ اص ایي گشٍُ صهاًی دس ؿثیِ ،تایؼتی یده
گشٍُ تحلیلْای آهاسی دس هَسد آى اًدام گیشد.
الف) آصهَى ّوگٌی دادُّا
تطَس ولی ،هٌظَس اص ّوگٌی دادُّا ،یؼٌی ّودِ دادُّدا اص
خاهؼِی ٍاحذی اخز ؿدذُ تاؿدٌذ .هوىدي اػدت ػدَاهلی
هاًٌذ تغییدشات دس چگدًَگی آهداستشداسی ،خاتددایی هحدل

تَػؼِی تشداؿدتْا اص هٌداتغ آب ػدطحی ٍ صیشصهیٌدی
حَضِّای آتخیض ،طدی ػدالْای هختلدف اثدش خدَد سا تدش
آتذّی ثثت ؿدذُ دس ایؼدتگاُّدای آتؼدٌدی هدیگدزاسد.
ّوچٌیي ،دس ؿدثیِػداصی طشحْدای تَػدؼِی هٌداتغ آب
فددشم تددش ایددي اػددت وددِ ًددَع آتددذّی سٍد ایؼددتگاّْای
آتؼٌدی دس ػالْای آتی هـاتِ ػالْای گزؿتِ هدیتاؿدذ،
لزا ضشٍسی اػت اتتذا اثش تشداؿتْای تاالدػت تش هٌاتغ آب
ثثت ؿذُ دس ایؼدتگاّْای آتؼدٌدی ،ودِ هَخدة وداّؾ
آتذّی سٍد دس هَلؼیت ایؼتگاُ آتؼٌدی دس ػدالْای آتدی
هیگشدد ،حزف ٍ ،پغ اص آى ؿثیِػداصی تدشای طشحْدای
تَػؼِی هٌاتغ آب اًدام گیشد .تا تَخِ تِ ایدي هَضدَعٍ ،
تِ هٌظَس تشسػی ٍخَد یا ػدذم سًٍدذ 2دس دادُّدا ،آصهدَى
ًمام ػطف كَست هیپزیشد.
ج) حزف سًٍذ دادُّا
پغ اص آصهَى ًمام ػطف ٍ دس كَست ٍخَد سًٍذ دس دادُ-
ّا ،الصم اػت وِ سًٍذ حدزف گدشدد .حدزف سًٍدذ دادُّدا
داسای هشاحل ریل هیتاؿذ:
 -1تشػین گشٍُ دادُّای دساص هذت آتذّی ثثدت ؿدذُ دس
Run Test
Trend

1
2
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هحیط اوؼل ،تشػین خط سًٍذ ٍ ،هـخق ًوَدى ساتطِی
آى.
 -2اػتفادُ اص ؿیة خط سًٍدذ (یدا ضدشیة هتغیدش  )xتدا
ػالهت هخالف ٍ ضشب آى دس ؿواسُی ػدال آتدی ٍ خودغ
آى تا آتذّی اتفاق افتادُ دس ّواى ػال.
 -3هیضاى اختالف آتذّی طثیؼدی ؿدذُ دس آخدشیي ػدال
آتی تا آتذّی ػاالًِ (فؼلی) هحاػثِ هیؿَد .تفداٍت ایدي
دٍ ػذد ًـاى دٌّذُی هیضاى تشداؿت اص هٌاتغ آب ػطحی
سٍد هیتاؿذ.
 -4ون وشدى هیضاى تشداؿت هحاػدثِ ؿدذُ دس هشحلدِی
لثل ،اص آتذّی ػاالًِی طثیؼی ؿذُ ،تدِ هٌظدَس هحاػدثِ
گشٍُ دساص هذت آتذّی دس هَلؼیت ایؼتگاُ پدغ اص حدزف
تشداؿتْای تاال دػت.

هًَتاًددا 1اػددتفادُ هددی گددشدد .تشطثددك ایددي سٍؽ ،پددغ اص
هحاػثِی هتَػط آتذّی ٍسٍدی هخضى ػذ تشای هاّْدای
ػال دس طَل دٍسُی آتذّی ،دسكذی وِ تدشای  6هاّدِی
اٍل ٍ دٍم ػال هتفاٍت اػت تِ ػٌَاى ًیاص صیؼت هحیطی
ػذ دس ؿثیِ لحاظ هیؿَد .تشای ػدذ ػلَیداى  30دسكدذ
آتذّی دس ؿؾ هاِّی اٍل ػال ٍ  10دسكذ آتذّی تدشای
 6هاِّ دٍم تِ ػٌَاى ًیاص صیؼت هحیطی لحاظ هی ؿَد.

تشآٍسد ًیاص آتی دس تخطْای هختلف هصشف
دس ایي هشحلِ ،پغ اص ایداد تاًده اطالػداتی همتضدی
دس هحددیط ً ،GISؼددثت تددِ تددشاٍسد دلیددك ًیاصّددای آتددی
هٌطمِ الذام هیگشدد .تطَس ولدی ًیاصّدای آتدی دس چْداس
تخؾ وـاٍسصی ،كدٌؼت ،ؿدشب ٍ تْذاؿدتّ ٍ ،وچٌدیي
صیؼت هحیطی ،طثمِتٌذی هیؿًَذ .تشای تخویي ًیاصّای
ّش تخؾ تش اػاع سٍؿْای هؼیاس هشتَطِ الذام ؿذُاػت.
ًیاص کطاٍسصی
دس تخددؾ وـدداٍسصی تددا اػددتفادُ اص الگددَی پیـددٌْادی
وـدداٍسصیً ،یدداص خددالق ّددش هٌطمددِ دس ػددٌذ هلددی آب،
هؼاحت اساضی ٍ تاصدُی آتیاسی تحت فـاسً ،یاص حَضدِی
آتخیض ػذ ػلَیاى تشآٍسد هیگشدد.

ضثیِساصی دس هحیط VENSIM
ولیذیتشیي ًىتدِ دس ّدش طدشح ؿدثیِػداصی تؼیدیي
ػاختاس ػاهاًِ ؿاهل ًَع ساتطِ تیي هتغیشّدا ،حلمدِّدای
تاصگـتی ٍ ػاختاسّای ًوًَدِ ػداهاًِ هدیتاؿدذ .تدِ ایدي
تشتیة هـاّذُی سفتاس یه ػاهاًِ تشاػداع یده طدشح اص
پیؾ تشًاهِسیضی ؿذُ اهىاى پزیش هیگشدد .تِ ػالٍُ ،سفتاس
آیٌذُی ػاهاًِ اص سٍی ؿثیِ طشاحی ؿذُ لاتل پیؾتیٌدی
خَاّذ ؿذ.
اٍلیي گام دس ایي هشحلِ ،تؼشیدف كدحی ؿدثیِ هفْدَهی
هٌطمِی هَسد ًظش اػت .تذیي هٌظَس ،تا تْیدِی ؿدثىِی
خشیدداى سٍدّددای حَضددِی آتخیضػددذ ػلَیدداى ٍ ،تؼیددیي
هَلؼیت طشحْا ًؼثت تدِ یىدذیگش ،طدشحّدای تَػدؼِی
هٌاتغ آب دس ػشؿاخِّا ؿدثیِ ػداصی ؿدذُ ٍ تدِ تدذسیح
ولیِی طشحْای ٍالغ دس پاییي دػت آى حَضِ تدِ ؿدثیِ
اضافِ گشدیذُ ٍ ،تِ ایي تشتیة ؿدثیْی خداهغ تدا ًگشؿدی
ًظاهی اص حَضِی آتخیض ػذ ػاختِ هی ؿَد .همادیش هٌاتغ
ٍ هلاسف دس حَضدِی ػدذ دس همیداع صهداًی هاّاًدِ تدِ
ؿثیِ ٍاسد گشدیذُ ٍ ػولىشد ػذ تدِ لحداظ دسكدذ تدأهیي
ًیاصّای تخـْای هختلف هلشف تِ ػٌدَاى خشٍخدی ًدشم
افضاس ًٍؼین تِ دػت هیآیذ.

ًیاص ضشب ٍ صٌعت
پغ اص ًیاص وـداٍسصیً ،یاصّدای ؿدشب ٍ كدٌؼت هدَسد
هطالؼِ لشاس گشفتِ ٍ همادیش هاّاًدِ ایدي ًیاصّدا تدشای ػدذ
ػلَیاى هحاػثِ هی ؿًَذ.
ًیاص صیست هحیطی
ّش ػذ پغ اص تخلیق ًیاص تْدشُتدشداسى ،تایؼدتی ًیداص
صیؼت هحیطی پاییي دػدت خدَد سا ًیدض تشطدشف ػداصد.
خْت تشاٍسد ووی ًیاص صیؼت هحیطی ػذ ػلَیداى اص سٍؽ

ًوایطٌاهِ ّای قاتل اجشا تِ ٍسیلِ ضثیِ سذ
ًوایـٌاهِ ّای هختلفی سا هیتَاى پدغ اص ػداخت ؿدثیِ
ػذ هَسد تشسػی لشاس داد .اص هیاى ایدي ًوایـدٌاهِ ّدا ،دٍ
ًوایـٌاهِ پغ اص هطالؼدات كدَست گشفتدِ ٍ هـدَست تدا
كاحةًظشاى هختلف تشای ػذ ػلَیاى اًتخاب ؿذُاًذ.

Montana Method

1
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دس ایي ًوایـٌاهِ فشم تش ایي هدیتاؿدذ ودِ دس  10ػدال
آیٌذُ ًیاصّای ؿشب ٍ كٌؼت تِ هیضاى  10دسكدذً ٍ ،یداص
وـاٍسصی تِ هیضاى  20دسكذ ،افضایؾ هییاتٌذ.

ًوایطٌاهِی اٍل :تأثیش کاّص حجان آب ٍسٍدی تاِ
هخضى سذ دس  10سال آیٌذُ
دس كَستی وِ تش اثش خـىؼالی ،احدذاد یده ػدذ دس تداال
دػت ػذ ػلَیاى ٍ یا ّدش ػلدت دیگدش ،هیدضاى حددن آب
ٍسٍدی تِ هخضى ػذ طی  10ػال آیٌدذُ تدِ هیدضاى ٪20
واّؾ داؿتِ تاؿذ ،تأثیش آى تش ًحَُی تخلیق هٌاتغ آب
ػذ تشسػی هیؿَد.

نتایج و بحث
لثل اص آى وِ تِ تدضیِ ٍ تحلیدل دادُّدا ٍ اػدتفادُ اص
آًْا دس ؿثیِ الذام ؿَد ،الصم اػت ودِ اص ویفیدت آًْداٍ ،
واهل تَدى گشٍُ آهداسی اطویٌداى حاكدل گدشدد .دس ایدي
ساػتا ،آهاس ٍ اطالػدات ایؼدتگاّْای آتؼدٌدی هَخدَد دس
هٌطمِ هَسد تشسػی ،تدذلیك ٍ تاصػداصی لدشاس گشفتٌدذ .دس
اتتذا آصهَى ّوگٌی دادُّا كدَست پدزیشفت ودِ ًتدایح دس
خذٍل( )2اسائِ ؿذُ اًذ.

ًوایطااٌاهِی دٍم :تغییااش دس اٍلَیاات ٍ یااا هقااادیش
ًیاصّای تشًاهِسیضی سذ
اص آى خا وِ هوىي اػت دس ػالْای آیٌذُ تِ خْدت سؿدذ
خوؼیت ٍ ایداد هشاوض كٌؼتی خذیذ دس هحدذٍدُی هدَسد
هطالؼًِ ،یاصّای ؿشب ٍ كٌؼت ٍ وـاٍسصی افضایؾ یاتٌدذ،

جذٍل(ً :)2تایج آصهَى ّوگٌی دادُّا تا کاستشد سٍش Run Test
Uهداص

فشاػٌح
ػال
فشٍسدیي
تیش
هْش
دی

65-89
8<U<19
7<U<18
8<U<19
7<U<18

Uهحاػثِ ؿذُ
65-89
14
8
12
13

40-64
8<U<19
8<U<19
7<U<18
8<U<19

Nb

40-64
15
15
16
12

تِ هٌظَس حزف اثش تشداؿتْای تاالدػت تش هٌاتغ آب ثثدت
ؿذُ دس ایؼتگاّْای آتؼٌدیّ ٍ ،وچٌدیي تشسػدی ٍخدَد
سًٍذ دس دادُّا ،آصهَى ًمام ػطف اًدام گشفتِ اػدت ،ودِ
ًتایح هطاتك خذٍل ( )3هیتاؿٌذ .تا تَخِ تِ همدادیش  Zدس

65-89
12
16
13
10

Na
40-64
13
14
16
13

65-89
13
9
12
15

40-64
12
11
9
12

ایي خذٍل ،هـاّذُ هیؿَد وِ دادُّای آتذّی هشتَم تدِ
هاّْای هشداد ،ؿْشیَس ،آتاى ،آرس ،دی داسای سًٍدذ تدَدُ ٍ
تایؼتی ایي دادُّا اكالح ؿًَذ.

جذٍل(ً :)3تایج آصهَى ًقاط عطف تشای هاّْای هختلف سال
هاُ

فشٍسدیي

اسدتْـت

خشداد

تیش

هشداد

ؿْشیَس

هْش

آتاى

آرس

دی

تْوي

اػفٌذ

تؼذاد ًمام ػطف هثثت
تؼذاد ًمام ػطف هٌفی

14
14
28
50
32
8/57
-1/37

16
16
32
50
32
8/57
0

18
17
35
50
32
8/57
1/02

13
14
27
50
32
8/57
-1/7

12
12
24
50
32
8/57
-2/7

13
12
25
50
32
8/57
-2/4

14
15
29
50
32
8/57
-1

13
12
25
50
32
8/57
- 2/4

10
11
21
50
32
8/57
-3/8

11
13
24
50
32
8/57
-2/7

14
14
28
50
32
8/57
-1/3

15
15
30
50
32
8/57
-0/7

P
N
)E(P
)Var(P
Z

اٍلیي گام دس فشآیٌذ حزف سًٍذ دادُّدا ،تشػدین گدشٍُ
صهاًی دادُّای دساص هدذت آتدذّی ،تشػدین خدط سًٍدذٍ ،
هـخق ًوَدى ساتطِی آى هی تاؿذ .تشای ًوًَدِ ،هشاحدل
حزف سًٍذ اص دادُّای هشداد آٍسدُ ؿذُ اػتً .وَداس گشٍُ

صهاًی هاُ هشداد ٍ خط سًٍذ دس ؿىل (ً )2ـاى دادُ ؿذُ-
اًذ.
دس اداهِ ،اختالف آتذّی طثیؼی ؿذُ دس آخشیي ػدال
آتی تا آتذّی فؼلی هحاػدثِ گشدیدذُ ودِ تدشای هدشداد دس
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پددغ اص حددزف تشداؿددتْای تدداال دػددت ،هیددضاى تشداؿددت
هحاػثِ ؿذُ (0/2هیلیَى هتش هىؼة) اص آتذّی ،ػداالًِی
طثیؼی ؿذُ وؼش هیگشددً .تایح تشای هاّْای هختلدف دس
خذٍل ( )4اسائِ ؿذُ اًذ.

آخشیي ػال دٍسُ آهاسی ایي اػذاد تِ تشتیة 2/94 ٍ 3/14
هیلیَى هتش هىؼة هیتاؿدذ ،تٌداتشایي ،هیدضاى تشداؿدت اص
هٌاتغ آب ػطحی سٍد تشاتدش تدا  0/2هیلیدَى ،هتدش هىؼدة
اػتّ .وچٌیي ،تِ هٌظَس هحاػثِ گشٍُ دساص هذت آتدذّی

ضکل(ً )2وَداس گشٍُ صهاًی هشداد ٍ خط سًٍذ
جذٍل(ً :)4تایج آصهَى ًقاط عطف پس اص حزف سًٍذ هاّْا
هاُ

هشداد

ؿْشیَس

آتاى

آرس

دی

تؼذاد ًمام ػطف هثثت
تؼذاد ًمام ػطف هٌفی

15
15
30
50
32
8/567
-0/683

15
16
31
50
32
8/567
-0/342

15
14
29
50
32
8/567
-1/025

12
12
24
50
32
8/567
-1/733

15
15
30
50
32
8/567
-0/683

P
N
)E(P
)Var(P
Z

همادیش ًیاص آب صیؼدت هحیطدی ػدذ ػلَیداى دس هاّْدای
هختلف ػال ًیض هحاػثِ ؿذُ ٍ دس خذٍل (ً )6ـداى دادُ
ؿذُ اًذ .دس تشاٍسد ًیداص صیؼدت هحیطدی تدا وداستشد سٍؽ
هًَتاًا ،ؿشایط ویفیت حیدات آتضیداى دس حدذ لاتدل لثدَل
لحاظ ؿذُ اػت.

تشآٍسد تَصیاع هاّاًاِی ًیاصّاای ضاشبص صاٌعتص
کطاٍسصی ٍ هحیط صیست سذ علَیاى
ّذف اص ػاختي ػذ ػلَیاى تدأهیي ًیاصّدای ؿدشب ٍ
كٌؼت ٍ وـاٍسصی اػت وِ هحاػثِ گشدیذُ ٍ تدِ ػٌدَاى
ًیاصّای تشًاهِسیضی ،دس گضاسؿْای طشاحی آٍسدُ ؿذُ اًدذ.
ًیاصّای فَق دس خذٍل ( )5اسائِ گشدیذُ اًذ.

جذٍل(ً :)5یاصّای هاّاًِ ضشبص صٌعتص کطاٍسصی (هیلیَى هتش هکعة)
هاُ

هْش

آتاى

آرس

دی

تْوي

اػفٌذ

فشٍسدیي

اسدتْـت

خشداد

تیش

هشداد

ؿْشیَس

وـاٍسصی
ؿشب
كٌؼت

1.24
1.08
0.53

2.02
1.07
0.76

2.41
1.10
0.78

0.63
1.08
0.84

0.47
1.06
0.68

1.64
1.15
0.84

5.83
1.20
0.65

21.60
1.40
0.56

29.5
1.44
0.63

14.33
1.22
0.58

12.09
1.20
0.43

9.24
1.40
0.72
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جذٍل( :)6هقادیش ًیاص صیست هحیطی سذ علَیاى دس هاّْای هختلف سال (هیلیَى هتش هکعة)

هاُ

هْش

آتاى

آرس

دی

تْوي

اػفٌذ

فشٍسدیي

اسدیثْـت

خشداد

تیش

هشداد

ؿْشیَس

آتذّی ول

187.57

239.90

218.10

203.24

201.67

315.63

1455.54

2107.33

1544.55

602.28

168.37

144.12

آتذّی هتَػط ػاالًِ

3.75

4.80

4.36

4.06

4.03

6.31

29.11

42.15

30.89

12.05

3.37

2.88

ًیاص صیؼت هحیطی

0.37

0.48

0.44

0.40

0.40

0.63

8.73

12.64

9.26

3.61

1.01

0.86

ًوَداسّای رخیشُ جشیاى
دس پَیاؿٌاػی ػاهاًِّا ،ػاختاس ػداهاًِ هتـدىل اػدت اص
ًوَداس ػلی هؼلَلی ٍ ًوَداس رخیشُ ٍ خشیاى اػدت .هتغیدش
رخیشُ ّواى هتغیش ػط یا حالت هدیتاؿدذ ودِ ٍضدؼیت
یىی اص هتغیشّای ػاهاًِ سا تدِ كدَست تدوؼدی دس طدَل

صهاى ًـاى هیدّذ .هتغیش خشیاى ًیض ًـاى هیدّذ ودِ دس
ٍاحذ صهاى هتغیش رخیشُ چگًَِ تغییش هدیوٌدذ .دس ؿدىل
( )3پیىش تٌذی ؿثیِ ػذ ػلَیاى دس ًشم افضاس ًٍؼین ًـاى
دادُ ؿذُاػدت ودِ دس آى حلمدِّدای ػلدی ٍ هؼلدَلی تدِ
ًوَداسّای رخیشُ ٍ خشیاى تثذیل ؿذُاًذ.

ضکل( :)3ساختاس ضثیِ ساصی سذ علَیاى دس هحیط .VENSIM
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 3-3اجشای ضثیِ ٍ تجضیِ ٍ تحلیل ًتایج حاصل
تِ هٌظَس كحت ػٌدی ؿثیِ اص آصهًَْای ػداختاس ؿدثیِ
(ّواٌّگی ؿثیِ تا ػاهاًِی ٍالؼی هٌاتغ ٍ رخدایش ػدذ) ٍ
آصهَى ؿشایط حذی اػتفادُ ؿذُ اػت .دس آصهَى ؿدشایط
حذی تا تغییش ٍسٍدیْا ٍ كفش وشدى آًْا هدیتدَاى كدحت
ؿثیِ سا ػٌدیذ .تشای ًوًَِ ،تا كفش لشاس دادى خشٍخی ػذ
هـاّذُ هیؿَد وِ تغزیدِ هٌداتغ صیشصهیٌدی ًیدض وداّؾ
یافتِ ٍ تِ كفش هیل هیوٌذ .تؼذ اص كدحت ػدٌدی ؿدثیِ
ًَتت تِ ٍاػٌدی یا آى هیسػذ .تِ هٌظدَس ٍاػدٌدی تایدذ
خشٍخی ؿثیِ سا تا دادُّای كحشایی ٍ هـاّذاتی همایؼدِ
وددشد .تددذیي هٌظددَس ،اص هتغیددش تددشاص آب صیشصهیٌددی تددشای
ٍاػٌدی اػتفادُ گشدیذ ٍ ،تشای اسصیاتی ػولىدشد ؿدثیِ دٍ
هؼیاس خزس هیاًگیي هشتؼات خطا ٍ 1ضشیة تثییي ( )R2تدِ
واس تشدُ ؿذًذ .همذاس  R2تشاتش تدا  RMSE ٍ 0/89تشاتدش تدا
 0/45تِ دػت آهذُ اػت .پغ اص خودغ آٍسی ٍ تاصػداصی
دادُّای هَسد ًیاص ،كحتػٌدی ٍ ٍاػدٌدیّ ٍ ،وچٌدیي
ایداد ؿثیِ ػذ ػلَیاى دس ًشم افضاس ًٍؼین ،ػولىشد ؿدثیِ
ٍ سفتاس ّش یه اص هتغیشّای حدن آب هخضى ٍ هیضاى ػدش
سیض اص ػذ دس طَل دٍسُی ؿثیِ ػاصی ( )1339-1389دس
همیاع هاّاًِ ،تشسػی هی گشددً .تایح حاكلِ تِ تشتیة دس
ؿىلْای ( )5( ٍ )4آٍسدُ ؿذُ اًذ.

ضکل ( :)5هیضاى سش سیض اص سذ.

تا تَخِ تِ اٍلَیت تأهیي ًیاصّای كٌؼت ،ؿشب ،وـاٍسصی
ٍ هحیط صیؼت ّیو ووثَدی دس تأهیي ًیاصّدای ؿدشب ٍ
كٌؼتی دس طَل دٍسُ ؿدثیِػداصی اتفداق ًودیافتدذ ،اهدا
ووثددَد دس تددأهیي ًیاصّددای وـدداٍسصی ٍ هحددیط صیؼددتی
هـاّذُ هی گشدد .همادیش هحاػثِ ؿدذُ ایدي ووثَدّدا دس
ؿىلْای (ً )7( ٍ )6ـاى دادُ ؿذُ اًذ.

ضکل( :)6هقادیش کوثَد دس تأهیي ًیاص کطاٍسصی.

ضکل( :)4ضثیِساصی تغییشات حجن آب پطت سذ.

ضکل( :)7هقادیش کوثَد دس تأهیي ًیاص صیست هحیطی.

RMSE

1
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تا تَخِ تِ ووثَد دس تأهیي آب هَسد ًیاص وـداٍسصی هدی-
تَاى اص وـتْای هماٍم تِ ووثَد آبّ ٍ ،وچٌدیي اص سٍؽ
آتیاسی لطشُای خْت هماتلِ تا ون آتدی اػدتفادُ ودشد .دس
ؿىل (ً )8یض هیضاى آتی وِ اص ػذ ػلَیاى تِ پاییي دػدت
اًتمال هییاتذ ًـاى دادُ ؿذُ اػت .ایي هیدضاى ؿداهل آب
هَسد ًیاص تخؾ صیؼت هحیطی ٍ ّوچٌیي  15دسكذ ًیداص
وـاٍسصی ٍ  40دسكذ همادیش آب اختلاف یافتِ تِ ًیداص-
ّای ؿشب ٍ كٌؼت هیتاؿذ.
دس ًْایت ،همذاس تأهیي ًیاصّای هختلف تشای ػدذ ػلَیداى
هحاػددثِ ٍ ًتددایح دس خددذٍل (ً )7ـدداى دادُ ؿددذُ اًددذ.
تشاػاع گضاسؽ سٍؽ ؿٌاػی تخلیق طشحْدای تَػدؼِ
هٌاتغ آب ،هحذٍدُی لاتل لثَل تأهیي ًیاصّای هختلف دس
خذٍل ( )8اسائِ ؿذُ اػدت .همایؼدِی خدذاٍل ()8( ٍ )7
حاوی اص آى اػدت ودِ تٌْدا ،دسكدذ تدأهیي ًیداص صیؼدت
هحیطی ،دس هحذٍدُ لاتل لثَل ًویتاؿذ.

ضکل( :)8هیضاى خشٍجی اص سذ علَیاى تِ پاییي دست.
جذٍل( :)7هقادیش دسصذّای تأهیي حجوی ًیاصّا.
دسكذ تأهیي ّش یه اص ًیاصّا
ووثَد ؿشب ()MCM
دسكذ تأهیي ًیاص ؿشب%
ووثَد كٌؼت
دسكذ تأهیي ًیاص كٌؼت%
ووثَد وـاٍسصی()MCM
دسكذ تأهیي ًیاص وـاٍسصی%
ووثَد صیؼت هحیطی()MCM
دسكذ تأهیي ًیاص صیؼت هحیطی%
ول ووثَد ()MCM

0
100
0
100
14/77
85/38
6/14
84/19
20/91

جذٍل( :)8هحذٍدُی قاتل قثَل تأهیي ًیاص تخطْای
هختلف هصشف.
ًَع ًیاص

وـاٍسصی

كٌؼت

ًیاص ؿشب

هحیط
صیؼت

دسكذ
تأهیي

80-100

90-100

100-95

90-100

تشسسی ًوایطٌاهِ ّای هحتول
دس اداهِ تا اػتفادُ اص ؿثیِ تْیِ ؿذُ ػذ تا اػتفادُ اص ًشم
افضاس  ،VENSIMدٍ ًوایـٌاهِی هحتول دس ػط حَضِ-
ی آتخیضؿثیِ ػاصی ؿذُ ٍ ،ػولىشد ػذ تِ لحداظ تدأهیي
ًیاصّددای وـدداٍسصی ،صیؼددت هحیطددی ،كددٌؼت ٍ ؿددشب
حَضِی آتخیض دس ّش ًوایـدٌاهِ هدَسد تشسػدی ٍ تحلیدل
لشاس گشفتِ اػت.
تدا تَخدِ تدِ ًوایـدٌاهِی اٍل دس كدَستی ودِ حددن آب
ٍسٍدی تِ هخضى ػذ تشای  10ػال آیٌذُ ،یؼٌدی تدا ػدال
 ،1400تِ هیدضاى  %20وداّؾ یاتدذ ،تغییدشات حددن آب
هخضى ػذّ ٍ ،وچٌیي دسكذ تدأهیي حدودی ّدش یده اص
ًیاصّا دس ؿىل ( ٍ )9خذٍل (ً )9ـداى دادُ ؿدذُ اًدذ .تدا
تَخِ تِ ؿىل ( ٍ )9خدذٍل ( )9هـدخق هدیگدشدد ودِ
حدن آب هخضى ػذ دس طَل 10ػال آیٌذُ تِ هیضاى لاتدل
تَخْی واّؾ یافتِ ٍ ،دس پی آى اص هیضاى تدأهیي حدودی
ًیاصّای هختلف تِ ٍػیلِ هخضى ػذ ًیض واػتِ هیؿَد.
دس ًوایـٌاهِ دٍم ًیض افضایؾ  10دسكذی ًیاصّای ؿشب ٍ
كٌؼت ٍ افضایؾ  20دسكذی ًیاص وـاٍسصی هَسد تشسػدی
لشاس گشفتً .تایح حاكل اص همایؼِی ًتایح ایي ًوایـدٌاهِ
ٍ حالت طثیؼی دس ؿىل ( )10اسائِ ؿدذُ اًدذ .تدش اػداع
یافتِّای ایي ًوایـٌاهِ هـخق گشدیدذ ودِ اگدش هیدضاى
ًیاصّای آتی هَخَد دس حَضِی ػذ ػلَیاى تِ هشٍس صهداى
تِ ػلت تغییش دس تشخی فشاػٌدْای حَضِ تغییدش وٌدذٍ ،
یا حتی اٍلَیت آى ًیاصّدا تدش اػداع یده گدشٍُ ػیاػدت
گزاسیّا ًیاص تِ تغییدش سا داؿدتِ تاؿدذ ،تدِ ساحتدی ٍ تدِ
ػشػت هیتَاى ایي تغییشات دس همادیش ٍ یدا اٍلَیدتّدا دس
ؿثیِػاصی لحاظ ٍ ،آى سا تش اػاع تغییشات خذیدذ اًددام
داد.
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ضکل( :)9ضثیِساصی تغییشات حجن آب هخضى سذ
(.)1339-1400
جذٍل ( )9هقادیش تأهیي دسصذ حجوی تشای ًوایطٌاهِی
اٍل.
دسكذ تأهیي حدوی ّش یه اص ًیاصّا
ووثَد ؿشب ()MCM
تأهیي حدوی ًیاص ؿشب%
ووثَد كٌؼت ()MCM
تأهیي حدوی ًیاص كٌؼت%
ووثَد وـاٍسصی ()MCM
تأهیي حدوی ًیاص وـاٍسصی%
ووثَد صیؼت هحیطی ()MCM
تأهیي حدوی ًیاص صیؼت هحیطی%
ول ووثَد ()MCM

0
100
0/09
98/88
17/2
82/97
7/43
80/87
24/72

ضکل( )10هقایسِی هتَسط تغییشات حجن آب پطت سذ
دس ّش هاُ.

نتیجهگیری
دسػالْای اخیش اّویت ًگشؽ پایذاس تِ هؼدألِ تْدشُ-
تشداسی تْیٌِ اص ػاهاًِّای هٌاتغ آب حَضِّای آتخیدضٍ ،
ًیض پیؾتیٌی ٍضؼیت آیٌذُ ػاهاًِ ،دٍ چٌذاى ؿذُاػدت.
هذیشیت خاهغ ٍ واسای هٌاتغ آب دس ػط حَضِی آتخیدض

هؼتلضم دسن هدوَػِ ای اص اًذسوٌـْای هشتثط تدا آب دس
ػطَح هختلف صهداًی ٍ هىداًی دس ًمدام هختلدف حَضدِ
اػت .ػلن پَیایی ػاهاًِّا ٍ ًشم افضاس  VENSIMاص خولدِ
اتضاسّای ًدَیي ٍ وداستشدی دس ؿدثیِ ػداصی ػداهاًِّدای
پیچیددذُ هٌدداتغ آب هددیتاؿددٌذ .تددِ وودده ایددي سٍؽ،
ؿثیِ ػاصی ٍ یادگیشی سفتاس ػاهاًِّدا دس ؿدشایط فؼلدی ٍ
آیٌددذُ تؼددشیغ ٍ تؼددْیل گـددتِ ٍ ًیددض اهىدداى تحلیددل
ػیاػددتْای هختلددف تلددوین گیددشی ٍ پددیؾتیٌددی سفتدداس
ػاهاًِّا فشاّن هیؿدَد .دس ایدي پدظٍّؾ ،پدغ اص خودغ
آٍسی ٍ تاصػاصی دادُّای هَسد ًیاص اص حَضِی آتخیض ػدذ
ػلَیاى ،تشًاهِی ؿثیِػاصی ایي ػدذ طدی دٍسُی آهداسی
( )1339-1389تا سٍیىشد پَیدایی ػداهاًِّدا ٍ ًدشم افدضاس
 VENSIMتْیِ گشدیذ .ػولىشد ؿثیِ ٍ سفتداس ّدش یده اص
هتغیشّا دس طدَل دٍسُی ؿدثیِػداصی دس همیداع هاّاًدِ
تشسػی ؿذًذ ،وِ ًتایح حاوی اص ووثَد دس تأهیي ًیاصّدای
وـاٍسصی ٍ هحیط صیؼتی تَد .دس اداهِ ،تِ هٌظَس تشسػدی
سفتاس ؿثیِ تْیِ ؿذُ اص صٍایدای هختلدف ،دٍ ًوایـدٌاهِی
هحتول دس ػط حَضِی آتخیدض ؿدثیِ ػداصی گشدیدذٍ ،
ػولىشد ػذ تِ لحاظ تدأهیي ًیاصّدای وـداٍسصی ،صیؼدت
هحیطی ،كٌؼت ٍ ؿشب دس ّش ًوایـدٌاهِ هدَسد تدضیدِ ٍ
تحلیل لشاس گشفت .تش اػاع یافتِّای ایي تحمیك هـخق
گشدیذ وِ ؿثیِ پَیایی ػاهاًِ ػالٍُ تش ػادُػداصی ،دلدت
هٌاػة ٍ ػشػت لاتل تددَخِ دس تؼشیددف ،ؿدثیِػداصی ٍ
تحلیل یه ػاهاًِی پیچیذُ ،اهىاى ٍفكپزیشی تا ؿشایط ٍ
لیَد هتفاٍت هؼائل تخلیق هٌاتغ آب سا داسا هیتاؿدذٍ ،
پغ اص ایدداد ؿدثیِ یده ػدذ دس هحدیط  ،VENSIMتدِ
ساحتی هی تَاى اثش ًوایـٌاهِّدای هختلدف سا تدش ًحدَُی
تخلیق هٌاتغ آب آى ػذ هـاّذُ ودشد ٍ ،تدش اػداع آى
تلویوات الصم سا اتخار ًوَد.
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