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ABSTRACT
Kheirabad river basin is part of Zohre-Jarahi basin which is rich in surface water resources. But
unprincipled usage of water and soil resources and also increasing water harvesting under climate
change reduced the ability of the basin to respond to water demand. Reducing water storage of the
Kowsar Dam as a result of reducing surface water inflows, make a concern to meet the future water
demand at the basin. Therefore, the management of water resources in this basin is essential. In this
study, we used a systemic approach to identify the factor affecting water supply and demand along
with feedback and interaction between different elements for studying the behavior of the water
resources system over time. The results of the study showed that the available surface water
decrease and groundwater balance will be negative. Also, population growth and development of
the agricultural sector will lead to an increasing trend in water demand and an increase in the
surface and groundwater resources withdraw. Under these circumstances, water scarcity index is
increasing and the water system sustainability index is smaller than the unit. The results also
revealed that under business as usual (B.a.U) condition, the vulnerability index and maximum
deficit of the water system are 0.119 and 0.213, and the reliability and sustainability indices are
0.50 and 0.703, respectively. Therefore, according to the results, the probability of not meeting the
increasing demand of water, thus increasing the population and the level of crop cultivation, is
predicted by using available water resources during the study period. Therefore, it is necessary to
apply demand-side and supply-side management policies in Kheirabad River Basin. Among water
demand-side management policies, increasing irrigation efficiency and changing crop pattern, by
increasing the sustainability index from 0.703 to 1, are the most efficient policies. Besides,
decreasing per capita water consumption plays an important role in increasing the water
sustainability index in the basin.
Keyword: System Thinking, System Dynamics, Water Management, Sustainability, Kheirabad
river basin.
JEL Classification: Q01, Q50, Q21
EXTEND ABSTRACT
Introduction
Generally, due to the complexity of the water system, one of the best tools for understanding the
relationship between all components within a complex system is the system dynamic (SD)
(Sterman, 2000). Given the growing population and demand for food, as well as the reduction of
water supply by precipitation, this paper presents an integrated SD simulation model for exploring
the water resource security index in the Kheirabad river basin in southwestern Iran. The water
stored in Kowsar dam (located in Kheirabad river basin is in the west of Gachsaran County in
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Kogiluyeh and Boyerahmad province) has declined in recent years. Because one of the most
important goals of the Kowsar dam construction is the supply of drinking water in the southern
provinces of Iran and agricultural development in these areas, meeting the growing water demand
in this basin is becoming a concern among policymakers. Therefore, there is a crucial need to make
an accurate simulation about the water availability to help policymakers adopting appropriate
policies as well as achieving sustainable water management.
System Dynamics Methodology
System dynamics modeling involves the following steps: (1) articulating the problem and
defining system boundary; (2) developing a conceptual model or casual loop diagram (CLD) and a
stock and flow diagram of system; (3) Testing model; and (4) analyzing policy options (Sterman,
2000). The first step in SD modeling is to be specific about the dynamic problem and problem
articulation (Ford, 1999). Model formulation is representing the structure of the problem and
formulating a SD simulation model of the causal theory (Sterman, 2000; Zhuang, 2014). There are
several diagram tools to capture the structure of the system, including causal loop diagram (CLD)
and stock and flow diagram. Model testing begins as the first equation is written and it is a critical
step in SD modeling (Sterman, 2000). Tests to rely on SD model can be divided into two groups,
structure tests and behavior tests (Forrester, 1997). Structure tests compare the structure of the SD
model with the available knowledge about the real system presented in historical data. Behavior
test is to run the model and compare the results to the reference mode (Historical or observed data).
When the simulation results match the reference mode, you have reached a major milestone in the
modeling process (Ford, 1999).
Result and Discussion
The performance of the model is discussed by comparing model outputs for the selected
variables to the corresponding historical data. The simulated results follow the same trend as the
observed date, indicating that the model is well calibrated. After testing the reliability of the model,
the SD model is implemented under different water demand management scenarios. The behavior
of the system is simulated over time to assess the availability of water resources and sustainability
index. The results showed that during the simulation period, the water availability would be
declining. While water demand, which is directly impacted by population growth and agricultural
development, is rising. the water sustainability index is 0.703, indicating that the water supply at
the basin will likely be unsustainable and total water demand is more than water supply and the
maximum deficit index is more than zero in some years. Therefore, demand management policies
can play a significant role in the sustainable management of water resources by reducing water use
per capita or increasing irrigation efficiency and reducing water consumption per hectare of
agricultural production.

ليانی و همکاران :کاربرد روش سيستم ديناميک در ارزيابی اثرات سياستهاي مديريت...

کاربرد روش سیستم دینامیک در ارزیابی اثرات سیاستهای مدیریت تقاضای آب در
حوضه آبریز رودخانه خیرآباد
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چکیده
حوضه آبریز رودخانه خیرآباد بخشی از حوضه آبریز زهره-جراحی است که از لحاظ
آبهای سطحی از غنای خوبی برخوردار است ،ولی با توجه بهرهبرداری غیراصولی از منابع
آب و خاک و همچنین ،توسعه روزافزون برداشت از منابع آبی تحت شرایط تغییر اقلیم
پتانسیل آبی حوضه جهت تأمین تقاضاهای روزافزون را کاهش داده است .کاهش جریاهای
ورودی آب سطحی طی سالهای اخیر ذخیره آب سد کوثر که تأمین کننده آب شرب استان-
های جنوبی است را کاهش داده و این موضوع نگرانیهایی را به منظور تأمین تقاضای آب
ایجاد کرده است .لذا ،مدیریت منابع آب در این حوضه امری ضروری است .در این مطالعه
تالش شد تا در سطح حوضه آبریز با استفاده از یک رویکرد سیستمی در زمینه مدیریت
یکپارچه منابع ،ضمن شناسایی عوامل مؤثر بر عرضه و تقاضای آب ،با در نظر گرفتن روابط
متقابل و بازخوردها ،رفتار سیستم منابع آب در بلندمدت مورد تجزیهوتحلیل قرار گیرد .نتایج
مطالعه نشان داد که ادامه وضعیت موجود موجب کاهش حجم آب در دسترس و منفی شدن
بیالن آب ز یرزمینی می شود .همچنین ،رشد جمعیت و توسعه بخش کشاورزی روند افزایشی
تقاضای آب و افزایش برداشت از منابع آب سطحی و زیرزمینی در حوضه مورد مطالعه را به
دنبال خواهد داشت .تحت این شرایط شاخص کمیابی روندی افزایش داشته و شاخص
پایداری سیستم کوچکتر از واحد است .نتایج همچنین نشان داد که با ادامه شرایط فعلی حاکم
بر مدل طراحی شده ،شاخص آسیب پذیری و شاخص حداکثر کمبود سیستم منابع آب مورد
بررسی به ترتیب معادل  0/119و  0/213و شاخصهای قابلیت اطمینان و پایداری نیز به
ترتیب معادل  0/50و  0/703خواهد بود .بنابراین ،با توجه به نتایج بهدست آمده در دوره
مورد مطالعه احتمال عدم تأمین تقاضای فزاینده آب ،درنتیجه افزایش جمعیت و سطح
زیرکشت محصوالت کشاورزی ،با استفاده از منابع آب در دسترس پیشبینی میشود .لذا،
اعمال سیاست های مدیریت تقاضا و عرضه آب در حوضه آبریز رودخانه خیرآباد ضروری
بنظر میرسد .در بین سیاستهای مدیریت تقاضای منابع آب ،افزایش راندمان آبیاری و حذف
محصوالت آببر از الگوی کشت ،با افزایش شاخص پایداری سیستم منابع آب حوضه آبریز
مورد مطالعه از  0/703به  ، 1بیشترین کارایی را در جهت مدیریت پایدار منابع آب دارا می-
باشند .عالوه بر این ،کاهش مصرف سرانه آب خانگی نیز نقش مؤثری در افزایش شاخص
پایداری سیستم منابع آب دارد.
طبقهبندی Q01, Q50, Q21 :JEL
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مقدمه
تغييرات در منابع آبی داراي روندي پويا است و
عوامل زيادي در طول زمان بر آن اثرگذارند .سيستم
مديريت منابع آب شامل تعامل عوامل مختلف است و
عدم قطعيت در روابط خطی و غيرخطی اين عوامل،
بررسی و ارزيابی مسائل و مشکالت مديريت منابع آب را
پيچيده کرده است (.)Hassanzadeh et al., 2014
افزايش ميزان مصرف و تقاضا ،جمعيت ،تغيير آبوهوا،
تغيير در ميزان برداشت از آبهاي زيرزمينی و سطحی
همگی عواملی هستند که در طول زمان و بهصورت
مرتبط با يکديگر بر سيستم آب يک منطقه تأثير
میگذارند ( Forrester, 1961; Doll, 2002; Fisher et
 .)al., 2006; Arnell et al., 2011همچنين،
استفادهکنندگان از آب به هم مرتبط بوده و استفاده از
آب در يک بخش ساير بخشها را هم تحت تأثير قرار
میدهد ( .)Mirchi, 2013با توجه به محدوديت منابع
آب ،افزايش تقاضا و کاهش عرضه اين منبع،
پيچيدگیها و پويايیهاي بخش آب ،تدوين برنامهريزي
استراتژيک در جهت مديريت پايدار منابع آب ضرورتی
اجتنابناپذير است .در اين شرايط يکی از مهمترين
مسايل پيش روي سياستگذاران ،مديريت نظامند و
سيستمی منابع آب است ( Simonovic and Fahmy,
 .)1999سياستهاي مختلف بهمنظور مديريت منابع آب
در بخشهاي مختلف از جمله کشاورزي اگر تمام
ارتباطات بالقوه را در قالب يک سيستم در نظر نگيرد،
میتواند منجر به نتايج نامطلوب شود (.)FAO, 2011
مشکالت موجود در مديريت منابع آب نسبت به راه-
حلهاي خطی و يکسويه مقاوم هستند .يک ديدگاه
رويداد گرا 1از جهان يا تفکر علی خطی براي حل مسايل
پيچيده منابع آب کافی نيست ( ;Sterman, 2000
 .)Forrester, 1961اين تفکر مشکالت بسياري را به
وجود خواهد آورد که از آن جمله میتوان به تفاوت بين
آنچه انتظار میرود و آنچه به وقوع میپيوندد ،اشاره کرد.
در نتيجه ،درک عميقی از ريشه مشکالت به دست
نمیآيد ( .)Hjorth and Bagheri, 2006لذا،
1 . Event Oriented World View

تصميمگيري و يادگيري اثربخش در دنياي با پيچيدگی
فزاينده ،نيازمند تفکر سيستمی است .تفکر سيستمی
ارايهکننده يک درک عميقتر از مشکالت است و کل
سيستم و تعامالت بين اجزاي سيستم را در نظر
میگيرد ( .)Senge, 1997تفکر سيستمی روشها و
تکنيکهايی را فراهم میکند تا با اعمال تفکر علی
غيرخطی به برنامهريزي و حل مسايل پيچيده بپردازد.
در اصل ،تفکر سيستمی از طريق تشکيل زيرسيستمها و
لحاظ نمودن اجزاي مرتبط ،به حل مسايل میپردازد.
بهطوريکه تمامی اين اجزا بهصورت واحد و يک
مجموعه کلی در نظر گرفته میشوند ( Simonovic,
 .)2012بزرگترين مزيت تفکر سيستمی کمک به
تشخيص تغييرات پر اثر و تغييرات کم اثر در
موقعيتهاي پيچيده است .هنر تفکر سيستمی اين است
که از درون پيچيدگیها ساختارهاي بنيادين ايجادکننده
دگرگونیها را میتوان مشاهده نمود.
در تفکر سيستمی ،منابع آب بهعنوان يک سيستم
در نظر گرفته میشود که از اجزاي مختلف تشکيل شده
است .با شناسايی و در نظر گرفتن حلقههاي بازخوردي2
بين اجزاي مختلف ،میتوان يک ديد و بينش کلی از
سيستمهاي پيچيده را فراهم کرد و در زمينه برنامهريزي
و مديريت پايدار منابع آب قدم مؤثرتري برداشت
( Hjorth and Bagheri, 2006; Madani and Marino,
 .)2009; Simonovic, 2012اگرچه مطالعات بسياري از
مدلها ي يکپارچه ،با در نظر گرفتن چرخه هيدرولوژي
حوضه ،استفاده مختلف از منابع آب در دسترس و
تغييرات آبوهوا ،جهت مديريت منابع آب در طی
سالهاي اخير استفاده نمودهاند ( ;Bharati et al., 2008
;McCartney et al., 2012; Amisigo et al., 2015

 ،)Awotwi et al., 2015ولی اين مطالعات فرآيندهاي
بازخوردي و رفتار پوياي غيرخطی سيستم آب را در
طول زمان در نظر نمیگيرند .بهطورکلی با توجه به
پيچيده بودن سيستم منابع آبی ،يکی از بهترين
ابزارهايی که بتوان از طريق آن ارتباط بين تمامی اجزاي
داخل يک سيستم پيچيده را بررسی کرد روش سيستم
2 . Feedback Loop

ليانی و همکاران :کاربرد روش سيستم ديناميک در ارزيابی اثرات سياستهاي مديريت...

ديناميک 1است .سيستم ديناميک يکی از روشهايی
است که بهمنظور بررسی و ارزيابی رابطههاي ميان
سيستمهاي جدا از هم اما در ارتباط تنگاتنگ باهم و با
پويايی در رفتار ،استفادهشده است (.)Forrester, 1961
شايد يکی از مهمترين ويژگیهاي سيستم پويا در نظر
گرفتن ساختاري درونزا از سيستم مورد مطالعه است تا
عکسالعمل عناصر مختلف سيستم بر يکديگر و آثار
بازخوردي 2بين آنها را نشان دهد ( Simonovic,
 .)2012مدلهاي ساخته شده بر مبناي رويکرد سيستم
ديناميک ،ابزارهاي قدرتمندي براي درک اثرات متقابل
بين زيرسيستمهاي متفاوت و در عينحال ،مرتبط به-
شمار میآيند که مجموع اين اثرات متقابل ،منشأ بروز
رفتارهاي پويا در يک سيستم بزرگتر میباشند ( Ford,
1999; Hjorh and Bagheri, 2006; Meadows et al.,
 .)1972; Richmond, 1993; Sterman, 2000مدلهاي
1 . System Dynamics
2 . Feedback
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سيستم پويا میتوانند با شناخت و تعريف رفتارهاي
مسئلهدار و محرکهاي اصلی آنها در يک الگوي جامع،
مديريت و برنامهريزي پايدار منابع آب را تسهيل نمايند
(.)Madani, 2010
حوضه مورد مطالعه

حوضه آبريز رودخانه خيرآباد بخشی از حوضه
آبريز زهره است .متوسط بارندگی ساالنه حوضه بسته به
ارتفاع از سطح دريا از کمتر از  200ميلیمتر تا بيشتر از
 800ميلیمتر متغير بوده و رژيم بارندگی حوضه،
مديترانهاي (داراي فصل خشک و مرطوب) میباشد.
متوسط ساالنه دما از  12سانتیگراد در ارتفاعات تا 25
درجه سانتیگراد در نوسان است .اين حوضه آبريز از
لحاظ آبهاي سطحی (با توجه به منابع آب سطحی
موجود) از غناي خوبی برخوردار است ،ولی بهرهبرداري
غيراصولی از منابع آبوخاک و همچنين ،توسعه
روزافزون برداشت از منابع آبی ،پتانسيل آبی حوضه
جهت تأمين تقاضاهاي روزافزون را کاهش داده است.

شکل -1موقعيت محدوده مطالعاتی حوضه آبريز رودخانه خيرآباد

مصارف آب حوضه آبريز رودخانه خيرآباد در
بخشهاي شرب ،صنعت و کشاورزي از دو منبع آبهاي
سطحی و منابع آب زيرزمينی تأمين میگردد .عمده آب
سطحی منطقه موردمطالعه توسط سد مخزنی کوثر و
آب تأمينشده توسط سفرههاي زيرزمينی اغلب توسط
چاهها برداشت میشود .سد کوثر يکی از سدهاي
واقعشده در حوضه آبريز زهره است .اين سد بر روي
رودخانه خيرآباد و در فاصله  42کيلومتري شمال غرب
شهر گچساران واقعشده است .بررسی آمار و ارقام مربوط

در اين حوضه نشان میدهد که ميانگين بارش از 600
ميلیمتر در سال  1347-48به  438/4ميلیمتر در سال
 95-94رسيده است .نهتنها تغييرات اقليم ،جمعيت نيز
بهعنوان عامل مهم تأثيرگذار بر تقاضاي آب ،بهطور
پيوسته در اين حوضه در حال افزايش است .اين در
حالی است که بر اساس گزارش ارائه شده توسط سازمان
آب منطقهاي استان کهگيلويه و بوير احمد ،متوسط
مصرف سرانه آب در شهرهاي اين استان بيش از 220
ليتر در شبانهروز عنوان شده است که نسبت به ميانگين
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کشوري در حدود  20درصد باالتر است .وقوع
خشکسالیهاي پياپی در سالهاي اخير ،کاهش ميزان
بارندگی ،نداشتن الگوي مناسب مصرف و سرانه باالي
مصرف آب شرب در شهرهاي استان ،سبب تشديد تنش
آبی و بهتبع آن کمبود آب و افت فشار آب در شهرهايی
همچون ياسوج ،مادوان ،ديشموک ،لنده و باشت شده
است.
روش مدلسازي سيستم ديناميک

سيستم ديناميک روش مدلسازي و شبيهسازي با
استفاده از تفکر سيستمی است ( Assaraf and Orion,
 .)2005; Forrester, 1994اين روش قابليتهاي زيادي
دارد که شامل :الف) در نظر گرفتن تعامالت بين اجزاي
مختلف درون يک سيستم و درک اثرات متقابل
زيرسيستمهاي متفاوت و در عين حال مرتبط ،ب) در
نظر گرفتن ساختاري درونزا از سيستم ،ج) شناسايی
تأخيرها و تأثيرات آن بر رفتار سيستم ،د) ساخت مدلی
نزديک به دنياي واقعی و شبيهسازي ساختار و رفتار
سيستم ،ه) تحليل رفتار ايجادشده در سيستم ،قابليت
توسعه و انعطافپذيري باال و قابليت استفاده از
متغيرهاي کمی و کيفی ،میباشد ( ;Draper, 1993
 .)Forrester, 1994; Frank, 2000; Sterman, 2000يک
فرآيند چهار مرحلهاي براي مدلسازي سيستم ديناميک
توسط استرمن ( )Sterman, 2000و فورد ()Ford, 1999
معرفی شد .اين مراحل شامل؛ ( )1تعريف مسئله (ارائه
مدل ذهنی) )2( ،فرمولبندي (استفاده از نمودار حلقه
هاي علی-معلولی و ذخيره-جريان براي نمايش مدل
ذهنی و حلقههاي بازخوردي) )3( ،ارزيابی و آزمون مدل
(شامل آزمون ساختاري و رفتاري) )4( ،استفاده از مدل
در تجزيهوتحليل اثرات سناريوهاي مختلف است .به
منظور آزمون رفتاري مدل طراحی شده آمارههاي
ميانگين درصد خطاي نسبی 1و ضريب تبيين 2استفاده
میشود.

X  Xˆ i
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مدلسازي سيستم منابع آب حوضه آبريز رودخانه
خيرآباد

مدل مفهومی توسعه يافته در اين مطالعه براي
مسائل مربوط به مديريت منابع آب در حوضه آبريز
رودخانه خيرآباد شامل سه زيرسيستم عرضه آب،
جمعيت و توليد کشاورزي در نظر گرفته شد .هر
زيرسيستم شامل متغيرهاي کليدي و روابط متقابل بين
آنها است که درک صحيح رفتار سيستم آب را فراهم
میآورد .در ادامه هر زيرسيستم بهطور جداگانه ارايه
میشود.
زيرسيستم عرضه آب

زيرسيستم عرضه آب شامل روابط بازخوردي بين
متغيرهاي اقليمی و منابع آب است .اين زيرسيستم بر
اساس معادله بيالن آب منابع سطحی و زيرزمينی يا به
عبارتی با در نظر گرفتن همه وروديها و خروجیها در
سطح منطقه مطالعاتی ساخته میشود .اين زيرسيستم
نمايانگر ميزان منابع آب در دسترس در محدوده مورد
بررسی است ( .)Kotir et al., 2016منابع آبهاي
سطحی در دسترس از طريق عوامل مختلفی همچون
مقدار بارش ،رواناب ،جريان ورودي و خروجی آب
سطحی ،تبخير و تعرق و شرايط زيرساختی کنترل
میگردد .همانگونه که در نمودار ( )1مشاهده میشود،
بخش عرضه آب در مطالعه حاضر شامل منابع آبهاي
سطحی و منابع آب زيرزمينی است .عوامل ورودي شامل
جريانهاي ورودي سطحی و زيرسطحی ،آب برگشتی و
ريزشهاي جوي و عوامل خروجی شامل جريان خروجی
سطحی ،جريان خروجی زيرسطحی ،تبخير و تعرق،
بهرهبرداري و مصارف میباشد .دما و بارش بهعنوان
متغيرهاي اقليمی بر ميزان آب در دسترس اثر گذاشته
به طوري که افزايش بارش میتواند ميزان منابع آب در
دسترس را افزايش دهد .بخشی از حجم بارش مؤثر با در
نظر گرفتن ضريب رواناب گزارش شده در مطالعات
بيالن آب محدودههاي مطالعاتی ،بهصورت رواناب به
سيستم آب وارد میشود ( Kotir et al., 2016; Gohari
.)et al., 2017
همانطور که از رابطه ( )1پيداست حجم رواناب از
حاصلضرب ضريب رواناب در حجم بارش حاصل می-
شود .براساس رابطه ( )2بخشی ديگر از بارش مؤثر نيز با
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در نظر گرفتن متوسط ضريب نفوذ ،به منابع آب
زيرزمينی میپيوندد:
( )1حجم بارش در حوضه × ضريب رواناب = حجم
()2

رواناب
حجم بارش در حوضه × ضريب نفوذ = حجم نفوذ
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رفتار سيستم منابع آب اثر گذار باشد (اگرچه پارامترهاي
ديگري همچون سرعت باد و رطوبت نسبی نيز در تعيين
نرخ تبخير اثرگذارند اما با توجه به اطالعات در دسترس،
در اين مطالعه نرخ تبخير تنها تابعی از دما (بصورت تابع
لوک آپ) در نظر گرفته شد .).با در نظر گرفتن نرخ
تبخير و تعرق در منطقه مورد بررسی ،حجم تبخير در
سالهاي مختلف از رابطه ( )3قابل محاسبه است:

تبخير و تعرق از جمله متغيرهايی است که میتواند
بر ميزان دسترسی منابع آب اثر قابلتوجهی داشته باشد.
تبخير و تعرق در اين مطالعه تابعی از دما در نظر گرفته
شد ،لذا افزايش دما در سالهاي آينده ،میتواند بر تغيير
حجم تبخير = حجم آب سطحی در دسترس × نرخ تبخير
()3

نمودار ( -)1حلقه علی و معلولی زيرسيستم عرضه آب

نرخ تبخير نيز بهصورت تابع لوک آپ 1تابعی از دما
در نظر گرفته شد .همچنين ،جريان آب برگشتی از
1 . LOOKUP Function

بخشهاي مختلف بر اساس رابطه ( )4به مثابه درصدي
از آب استفاده شده در هر يک از زير بخشها است که به
منبع آب سطحی و زيرزمينی افزوده میشود:
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( )4حجم آب برگشتی =نرخ برگشت آب× تقاضای بخش-
های مختلف
مصرف منابع آب در بخش کشاورزي ،بخش خانگی
و مصرف بخش صنعت و محيط زيست بر اساس رابطه
( )5کل تقاضاي آب را تشکيل میدهند:
تقاضای زیست محیطی +تقاضای کشاورزی +
()5
تقاضای صنعت  +تقاضای شهری= تقاضای کل آب
زير سيستم جمعيت

جمعيت يکی از فاکتورهايی است که بر تقاضاي آب
اثرگذار است ( .)Yang et al., 2015بر اساس مطالعه
يانگ و همکاران ( )Yang et al., 2015افزايش جمعيت
با توجه به مصرف سرانه ،باعث افزايش تقاضاي آب
میشود .به طور مستقيم جمعيت تقاضاي خانگی آب را
()7

تعيين و به طور غيرمستقيم بر ديگر تقاضاها و استفاده
از منابع آب اثرگذار است (.)Wu et al., 2013
جمعيت کل در سال  tاز رابطه ( )6بهدست میآيد
(:)Clifford Holmes et al., 2014
t

()6

) p(t )   [ B( s )  D( s )  M ( s)]ds  p(t 0
t0

در این رابطه  Bنرخ زادوولد D ،نرخ مرگومیر و  Mنرخ

مهاجرت استp(t 0 ) .
نیز جمعیت اولیه میباشد .پس از
محاسبه میزان جمعیت کل ،میزان مصرف آب خانگی را
میتوان بر اساس رابطه ( )7از حاصلضرب جمعیت در متوسط
مصرف سرانه آب محاسبه نمود .بهطور کلی ،کل میزان آب
استخراج شده برای مصرف خانگی تابعی از رشد جمعیت و
مصرف سرانه آب است که بهصورت زیر نوشته میشود:

جمعیت × مصرف سرانه آب = تقاضای آب بخش خانگی

نمودار ( -)2حلقه علی -معلولی زيرسيستم جمعيت

در اين مطالعه جمعيت کل بر اساس نرخ شهرنشينی
به دو گروه جمعيت شهري و روستايی تقسيم شده است.
لذا ،ميزان تقاضاي آب در بخش شهري از حاصلضرب
جمعيت شهري در سرانه مصرف آب در بخش شهري و
بهطور مشابه ميزان مصرف آب در بخش روستايی از
حاصلضرب سرانه مصرف آب در بخش روستايی در
جمعيت روستايی بهدست خواهد آمد .مجموع تقاضاي

آب در بخش شهري و روستايی تقاضاي کل خانگی را
ايجاد میکند.
تقاضاي آب تحت تأثير تغييرات قيمت است .به-
عبارت ديگر ،با توجه به مفاهيم کشش قيمتی تقاضا در
اقتصاد خرد ،میتوان عکسالعمل مصرفکنندگان در
نتيجه تغييرات قيمت آب را محاسبه نمود .بر اين اساس
خواهيم داشت:
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()8

%Q Qt  Qt 1 Pt 1


%P
Pt  Pt 1 Qt 1
P  Pt 1
Qt  Qt 1  (1  E  t
)
Pt 1
E

که  Eکشش قيمتی تقاضاي آب Qt ،مقدار تقاضا
در دوره  tو  p tقيمت آب در در دوره  tمیباشد .انتظار
می رود با افزايش قيمت هر مترمکعب آب ،با فرض ثابت
بودن ساير شرايط ،مقدار تقاضاي آن کاهش يابد
( .)Varian, 2010بر اساس مطالعهاي که در زمينه قيمت
تمام شده آب در حوضه سد کوثر انجام شده است مقدار
کشش قيمتی تقاضاي آب در اين مطالعه  -0/35درصد
در نظر گرفته شد ( Regional Water Organization of
 .)Kogiluyeh and Boyerahmad province, 2017از
سوي ديگر ،تقاضاي آب در صنعت بر اساس رابطه ()9
تابعی از ميزان جمعيت و سرانه مصرف آب براي صنعت
تعريفشده است .بهعبارتديگر ،سرانه مصرف آب براي
بخش صنعت از طريق تقسيم ميزان آب مصرفی اين
بخش بر جمعيت در طی سالهاي مختلف قابلمحاسبه
است (.)Balali and Viaggi, 2015
= تقاضاي آب بخش صنعت
()9
سرانه مصرف آب در بخش صنعت × جمعيت

زير سيستم توليد کشاورزي

بخش کشاورزي مصرفکننده عمده منابع آب است
و صرفنظر از تأثيرپذيري که از تغيير در وضعيت
هيدرولوژي رودخانهها و تغييرات منابع آب دارد ،به طور
مستقيم نيز فعاليتهاي آن تحت تأثير پارامترهاي
آبوهوا قرار دارد .تغييرات آبوهوا بر ميزان نياز آبی
محصوالت و در نتيجه آب مصرفی و عملکرد محصول اثر
خواهد گذاشت .تغيير در عملکرد محصوالت کشاورزي،
ميزان توليد اين بخش و درآمد توليد کنندگان را
دستخوش تغيير خواهد کرد .زيرسيستم کشاورزي
تعريفشده در مطالعه حاضر شامل  9دسته محصول
زراعی آبی از قبيل گندم ،جو ،برنج ،ذرت ،کلزا ،لوبيا،
گوجه ،هندوانه و خيار میباشد.
افزايش سطح زير کشت ميزان مصرف آب در بخش
کشاورزي را افزايش داده که خود بر تقاضاي کل و
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محدوديت منابع آبی اثرگذار است .بهطورکلی ،تقاضاي
آب بخش کشاورزي از رابطه ( )10قابل محاسبه است:
=تقاضاي آب بخش کشاورزي
()10
متوسط ( /نياز خالص آبی گياه×سطح زيرکشت∑)
راندمان آبياري

براساس اطالعات موجود از منطقه متوسط راندمان
آبياري در حوضه مورد بررسی  45درصد در نظر گرفته
شد .براي هر محصول سطح زير کشت مورد انتظار و نياز
خالص آب آبياري هر دو داراي رابطه مثبت با نياز کل
آبی آن محصول میباشند .تقاضاي آب مورد انتظار
بخش کشاورزي حوضه که از مجموع تقاضاي محاسبه
شده براي تمام محصوالت به دست میآيد ،نياز خالص
کشاورزي را تعيين میکند .عالوه بر اين ،نياز آب
کشاورزي رابطه علی-معلولی منفی با راندمان آبياري
دارد .اگر مصرف آب در بخش کشاورزي با راندمان باالي
آبياري همراه شود موجب به حداقل رساندن هدر رفت
آب و افزايش مصرف خالص آب کشاورزي میشود.
در زيرسيستم کشاورزي ميزان توليد هر محصول
براساس رابطه ( )11از طريق حاصلضرب عملکرد در
سطح زيرکشت آن محصول محاسبه میشود.
()11
عملکرد × سطح زیرکشت محصول = میزان تولید
افزايش جمعيت با توجه به ميزان مصرف سرانه
موادغذايی منجر به افزايش تقاضا براي مواد غذايی
میگردد (.)Atherton, 2013
( )12مصرف سرانه مواد غذایی = تقاضا برای مواد غذایی
جمعیت ×

در اين رابطه ،ميزان جمعيت بر اساس خروجی
زيرسيستم جمعيت در مطالعه حاضر تعيين میشود.
همچنين ،مصرف سرانه مواد غذايی نيز بهطور متوسط
براي هر محصول بر اساس گزارشهاي مرکز آمار در نظر
گرفته شده است .بر اساس مطالعه آترتون ( Atherton,
 )2013شاخص خودکفايی غذايی به صورت نسبت ميزان
توليد محصوالت غذايی به مجموع تقاضاي براي مواد
غذايی در مدل تعريف شده است.
نمودار ( ،)3حلقه علی-معلولی زيرسيستم کشاورزي
را نشان میدهد:
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نمودار ( -)3حلقه علی-معلولی زيرسيستم کشاورزي

نرالو1

در اين تحقيق ،از الگوي تعديل جزئی
( )1956جهت مدلسازي سطح زير کشت محصوالت
زراعی استفاده شده است .اين الگو بر اين فرض استوار
است که کشاورزان سطح زير کشت مطلوب خود را بر
اساس قيمت مورد انتظار تعيين میکنند.
()13
Yt   0  1 Pt 1  (1   )Yt 1  U t
در اين مطالعه ،قيمت هر محصول نيز براي دوره
مورد مطالعه بر اساس مدل  ARIMAپيشبينی و
بهعنوان يک متغير برونزا وارد مدل سيستم پوياي
طراحی شده براي حوضه مورد بررسی شده است.

1 . Nerlove

همانطور که مشاهده میشود متغير وابسته با يک وقفه
بهعنوان متغير توضيحی در سمت راست معادله ()13
لحاظ شده است .با توجه به درونزا بودن اين متغير ،به
منظور برآورد مدل از روش گشتاورهاي تعميميافته2
( )GMMبهره گرفته شد.
شاخصهاي منابع آب
ارتباط متقابل بين عرضه و تقاضاي آب با استفاده از
شاخص تعادل عرضه و تقاضا قابل ارائه است
(.)Langedale et al., 2007

)2 . Generalized Method of Moments (GMM
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WD
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()15

Water Demand
Management
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WSI 

SI  REI  (1  VUL) * (1  MAX DEF )

1/ 3

()16
Water Index

Water Supply

Water Demand

Water Supply
Management

نمودار ( -)4ارتباط متقابل بين عرضه و تقاضاي آب

در مطالعات مختلف شاخصهاي مختلفی براي لحاظ
اثرات متقابل بين دو بخش در مدلسازي استفاده شده
است .بهطور مثال در مطالعه ژانگ ()Zhung, 2014
شاخص تعادل بين عرضه و تقاضاي آب بهصورت زير
معرفی شد:
()14
BI  WS  WD
جايیکه  BIشاخص تعادل SW ،دسترسی به منابع
آب و  WDتقاضاي قابلانتظار در محدوده مورد مطالعه
است .با افزايش (کاهش) منابع آب در دسترس شاخص
تعادل آب افزايش (کاهش) میيابد .زمانی که شاخص
تعادل آب نزولی و يا حتی پايينتر از صفر است ،نشان
میدهد که نيازمند گزينههاي مديريت عرضه و يا
تقاضاست .سياستهاي مديريت تقاضا با کاهش تقاضاي
آب میتواند منجر به افزاش شاخص تعادل آب شود.
گزينههاي عرضه محور نيز ،منابع آب در دسترس را از
طريق انتقال آب از حوضههاي ديگر ،تصفيه آب و
مواردي ديگر افزايش داده  .درنهايت تعادل سيستم آب
را افزايش میدهد (.)Zhung, 2014
در اين مطالعه ،از شاخص پايداري منابع آب به
منظور لحاظ نمودن اثرات متقابل بين بخش تقاضا و
عرضه آب و ارزيابی و مقايسه آثار سياستهاي مختلف از
منظر پايداري استفاده شده است .شاخص پايداري
معياري جهت اندازهگيري ظرفيت انطباق يک سيستم
براي کاهش آسيبپذيري است ( ;Loucks, 1997
 .)Langsdale et al., 2007شاخص پايداري و شاخص
کميابی بهمنظور ارزيابی سياستهاي مختلف بهصورت
زير محاسبه میشود:

در رابطه باال  SIشاخص پايداري REI ،شاخص
قابليت اطمينان VUL ،شاخص آسيب پذيري و MAX
 DEFشاخص کمبود حداکثر است .شاخص قابليت
اطمينان بصورت احتمال تأمين تقاضاي آب در دوره
مورد مطالعه با استفاده از منابع آب در دسترس تعريف
میشود ( Klemes et al., 1981; Hashimoto et al.,
 .)1982اين شاخص توانايی سيستم را در پاسخگويی به
تقاضا در دراز مدت نشان میدهد .اين شاخص از تقسيم
تعداد سالهايی که کمبود آب وجود ندارد ( )D=0بر
دوره شبيه سازي بهدست میآيد ( McMahon et al.,
:)2006
()17

numberof time D  0
N

WD  WS

()18

if

otherwise

REI 

WD  WS
D
0

شاخص آسيب پذيري احتمال عدم توانايی سيستم
در پاسخگويی به تقاضا را نشان میدهد ( Hashimoto et
 .)al., 1982شاخص آسيب پذيري از تقسيم ميانگين
ساالنه کمبود بر ميانگين ساالنه تقاضاي در دوره کمبود
تعريف میشود ( Sandoval-Solis et al., 2011, Gohari
:)et al., 2017
( D) / numberof times D  0 occurred

()19

Water Demand

VUL 

شاخص کمبود حداکثر نشان دهنده حداکثر کمبود
در هر سال است .اين شاخص بصورت يک شاخص بی
بعد از تقسيم حداکثر کمبود ساالنه بر متوسط تقاضاي
ساالنه محاسبه میشود (:)Moy et al., 1986
()20

) max( D Annual
water demand

Max Def 
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سياستهاي مديريتی اتخاذ شده

بهمنظور بهبود عملکرد سيستم منابع آب در
درازمدت و افزايش توانايی سيستم در پاسخگويی
تقاضاي فزآينده آب در حوضه مورد مطالعه الزم است
سياستهايی اتخاذ شود .بنابراين ،در اين بخش از

مطالعه تعدادي از سياستهاي مديريت تقاضا آب تعريف
و با استفاده از مدل طراحی شده مورد تجزيه و تحليل
قرار میگيرد.

جدول ( .)1سياستهاي مديريت تقاضاي آب در حوضه آبريز رودخانه خيرآباد
بهبود راندمان

تغيير الگوي کشت

کاهش نياز آبی
کنترل مصرف سرانه
اصالح تعرفه آب
شرب
کنترل برداشت از
منابع

افزايش راندمان آبياري بهعنوان يکی از سياستهاي مؤثر در حفاظت منابع آب ،با در نظر گرفتن پتانسيل
راندمان ،فاصله وضع موجود تا پتانسيل و رشد پيش بينی شده در قانون برنامههاي توسعه ،بهصورت افزايش راندمان
آبياري تا  70درصد تعريف شده است.
با توجه به کاهش منابع آب در دسترس ،جلوگيري از کاشت محصوالت با مصرف و نياز آب باال بهويژه برنج و
هندوانه در دستور کار سازمان جهاد کشاورزي قرار گرفت .لذا در اين مطالعه کاهش سطح زير کشت محصوالت
کشاورزي از طريق حذف دو محصول برنج و هندوانه به عنوان سياست مديريت تقاضاي آب بخش کشاورزي مد نظر
قرار گرفت.
به عنوان سياستی در جهت مديريت تقاضاي آب کشاورزي کاهش  10درصد از نياز آبی محصوالت کشاورزي در
مدل اجرا شده است .کاهش نياز آبی محصوالت کشاورزي از طريق تغيير استراتژيهاي آبياري ،خاکورزي حفاظتی،
تغيير تاريخ کشت و استفاده از واريتههاي مقاوم به خشکی قابل دستيابی است.
اين سياست کاهش  20درصدي سرانه آب مصرفی در بخش خانگی (شهري و روستايی) را پيگيري مینمايد.
مطابق با برنامه توسعه اقتصادي به جهت ارتقاي عدالت اجتماعی و افزايش بهره وري آب ،سياست اصالح تعرفه
آب شرب (افزايش ساالنه  7درصدي) در نظر گرفته شد.
در اين سياست فرض شد تنها  70درصد از مقدار تقاضاي آب بخش خانگی بدست آمده از مدل از منابع آب
سطحی و زيرزمينی حوضه تأمين خواهد شد و  30درصد آن از طريق انتقال بين حوضهاي و يا شيرين کردن آب
پاسخ داده میشود.

در اين مطالعه ،به منظور مدلسازي سيستم منابع
آب حوضه آبريز رودخانه خيرآباد از نرمفزار ونسيم
( )Vensim DSSاستفاده شده است .نرمافزار ونسيم در
واقع يک زبان شبيهسازي است که توسط Ventana
 Sytemsدر دانشگاه هاروارد ماساچوست در سال 1985
طراحی شد .نرمافزار ونسيم از سري نرمافزارهاي مناسب
براي ارزيابی ديناميکی سيستمها میباشد .اين نرمافزار با
حل تکراري معادالت ديفرانسيل موجود در سيستم به
روش تفاضلهاي محدود ،رفتار سيستم را در دوره
موردنظر شبيهسازي نشان میدهد .بهطوريکه بعد از
اجراي مدل ،رفتار تک تک متغيرهاي موجود طی
نمودارها و جداولی قابل مالحظه خواهد بود .بهمنظور
برآورد ضرايب الگوي تعديل جزيی نرالو نيز از نرمافزار
 Eviews9استفاده شد.
نتایج و بحث
در اين بخش ،ابتدا نتايج مدل نرالو جهت پيشبينی
سطح زير کشت محصوالت کشاورزي بهعنوان ورودي
سيستم ديناميک طراحیشده براي حوضه آبريز رودخانه
خيرآباد ارائه میشود .در ادامه نتايج آزمون مدل

طراحیشده ،ارايه میشود .سپس ،از مدل طراحی شده
براي شبيهسازي رفتار سيستم منابع آب استفاده شد و
شاخصهاي منابع آب نيز محاسبه گرديد .در نهايت ،اثر
سياستهاي مديريت تقاضاي تعريف شده در قسمت
قبل مورد ارزيابی قرار گرفت.
نتايج برآورد الگوي تعديل جزئی نرالو

در جدول ( )2نتايج برآورد ضرايب مدل نرالو براي
محصوالت کشاورزي گزارش شده است .همانطور که
مالحظه میشود مقادير  R2و  J-Statisticبيانگر خوبی
برازش مدل و انتخاب متغيرهاي ابزاري مناسب جهت
برآورد مدل است.
ضرايب برآوردي الگوي تعديل جزئی نرالو به عنوان
پارامترهاي ورودي زيرسيستم کشاورزي ،وارد نرمافزار
 Vensim DSSشدند .بر اساس مبانی نظري عرضه،
فرض شده است که کشاورزان در هر سال ميزان سطح
زيرکشت خود را بهصورت درصدي از تفاوت بين سطح
زير کشت (توليد) با وقفه و سطح زير کشت (توليد)
مطلوب بهصورت جزيی تعديل میکنند .ضريب تعديل

ليانی و همکاران :کاربرد روش سيستم ديناميک در ارزيابی اثرات سياستهاي مديريت...

جزيی ( )ᵞبراي تمامی محصوالت مطابق با انتظار بين
صفر و يک است .اين ضريب نشان میدهد که هر سال
چه ميزان از شکاف بين سطح زير کشت مطلوب و
واقعی کاهش میيابد .سطح زير کشت اکثر محصوالت
در منطقه مورد مطالعه تحت تأثير سياستهاي قيمتی
است .بهعبارتديگر ،کشاورزان تمايل دارند با افزايش
قيمت محصوالت کشاورزي ،با فرض ثابت بودن ساير
شرايط ،سطح زير کشت آن را افزايش دهند .همچنين
سياستهاي قيمتی در بازار محصوالت رقيب نيز می-
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تواند تأثير منفی بر تصميم کشاورزان در تعيين سطح
زير کشت محصوالت داشته باشد .البته براي محصوالتی
نظير لوبيا به دليل حساسيت بسيار پايين سطح زير
کشت نسبت به تغييرات قيمت ،از طريق افزايش قيمت
نمیتوان انتظار افزايش قابلتوجهی در سطح زير کشت
اين محصول را داشت .يکی از مهمترين داليل حساسيت
پايين زارعين نسبت به تغييرات قيمت ،میتواند نوسانات
زياد قيمت در بازار اين محصول باشد.

جدول ( -)2نتايج الگوي تعديل جزئی نرالو محصوالت منتخب
محصول

عرض از مبدأ

گندم

(4003/5***)2/95

وقفه سطح
زيرکشت
(0/73***)3/22

جو

*

(519/9 )1/81

*

*

***

(0/64 )1/86

برنج

(677/7 )1/95

()4/05

ذرت

()3/55

***

()79/11

لوبيا

()6/40

***

کلزا

()3/55

***

خيار

(122/9 )2/78

()5/28

گوجه

***

()11/30

هندوانه

235/2

58/36
227/3

**

()5/64

*

35/45

(391/5 )1/79

***

()14/39
()6/30

()5/46

0/61
0/88

***

0/68

***

0/67

***

0/74

***

***

0/72

0/69

وقفه قيمت
(193/8**)2/54
(0/53 )0/89
(0/33 )0/34
**

(4/96 )2/84
()6/99

***

0/05

(-0/01 )-0/04
(0/006 )0/007

وقفه قيمت رقيب
(-271/9*** )-4/4
(-2/47 )-0/37
**

(8/62 )2/49
()-3/49
()-9/25

***

-0/49

***

-0/08

**

(-2/78 )-2/02
()-3/32

***

-4/26

**

(0/015 )0/58

(-0/13 )-2/46

*

(1/93 )0/53

(-9/22 )-1/92

R2

J-Statistic
)(prob

0/91

(1/22 )0/26

0/52
0/81
0/99
0/98
0/60
0/72
0/96
0/62

(1/38 )0/84
(2/16 )0/53
(4/69 )0/45
(1/65 )0/43
(3/88 )0/79
(0/40 )0/52
(6/76 )0/14
(4/40 )0/22

ماخذ :يافتههاي مطالعه (اعداد داخل پرانتز آماره تی و * ** ،و *** به ترتيب سطخ معنی داري  5 ،10و  1درصد) -اعداد داخل
پرانتر براي آماره  J-Statisticسطح احتمال است.
نتايج آزمون مدل سيستم ديناميک طراحی شده

قبل از استفاده از مدل براي ارزيابی گزينههاي
سياستگذاري ،بايد نسبت به عملکرد صحيح مدل
اطمينان حاصل کرد و چنانچه خروجی مدل براي
متغيرهاي کليدي مشابه با روند مشاهدهشده آنها در
دنياي واقعی باشد ،میتوان اميدوار بود که مدل شامل

عنصرها و مکانيزمهاي کليدي در ايجاد رفتار موردنظر
است .نمودارهاي ( )5و ( )6مقايسه مقادير مشاهدهشده
و پيشبينیشده متغيرهاي جمعيت و منابع آب سطحی
را در آزمون رفتاري نشان میدهد.

نمودار ( -)5مقايسه جمعيت شبيه سازي شده با جمعيت واقعی در حوضه رودخانه خيرآباد
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نمودار ( -)6مقايسه حجم آب سطحی شبيه سازي شده با حجم آب سطحی واقعی در حوضه رودخانه خيرآباد

معادل  0/86درصد و  4/45درصد محاسبه شده است.
بنابراين از سيستم موردنظر میتوان جهت شبيهسازي
رفتار سيستم منابع آب در سالهاي آينده استفاده کرد.

در نگاهی اجمالی همبستگی ميان روندهاي
مشاهدهشده و پيشبينیشده اين متغيرها براي يک
مدل يکپارچه پيچيده قابلقبول است و اين همبستگی
نشان میدهد که مدل بهمنظور بازسازي رفتار
پارامترهاي مختلف در درون سيستم بهخوبی واسنجی
شده است .نتايج محاسبه ضريب تعيين ( )R2براي
متغيرهاي موردنظر نيز نشان میدهد که براي متغير
جمعيت ضريب تعيين معادل  0/99و براي متغير حجم
آب سطحی در دسترس ،معادل  0/72است که تأييدي
بر توانايی خوب مدل طراحیشده در بازسازي رفتار
متغيرهاي کليدي سيستم است .همچنين ميانگين
درصد خطاي نسبی نيز براي اين دو متغير به ترتيب

مطالعه رفتار متغيرهاي کليدي سيستم منابع آب

براساس ضرايب بدست آمده از الگوي تعديل جزئی
نرالو مقادير شبيه سازي شده سطح زيرکشت محصوالت
منتخب در حوضه آبريز مورد مطالعه در جدول ()3
نشان داده شد .بطور متوسط نرخ تغيير ساالنه سطح
زيرکشت محصوالت کشاورزي معادل  0/85درصد
بدست آمده است.

جدول ( -)3نتايج شبيه سازي سطح زيرکشت (هزارهکتار) و تقاضاي آب در بخش کشاورزي (ميليون مترمکعب)
سال

1398

1400

1402

1404

1406

1408

1410

سطح زيرکشت

19/23

20/07

20/80

20/71

20/16

20/26

21/05

حجم تقاضاي آب بخش
کشاورزي

298/46

306/43

313/56

313/15

308/24

309/32

316/74

ماخذ :يافتههاي مطالعه

بهطور جزئیتر نتايج شبيهسازي حاکی از آن است
که مجموع سطح زيرکشت محصوالت زراعی منتخب در
ابتداي دوره شبيهسازي معادل  19/23هزار هکتار و در
انتهاي دوره شبيهسازي معادل  21/05هزار هکتار
خواهد بود .انتظار میرود با افزايش سطح زيرکشت
محصوالت کشاورزي ،با توجه به نياز خالص آبی اين
محصوالت ،تقاضاي آب و مقدار برداشت از منابع افزايش

و در نتيجه ،توانايی سيستم منابع آب در پاسخگويی به
تقاضاي فزآينده در آينده کاهش يابد .مطابق با انتظار
حجم تقاضاي آب در بخش کشاورزي در ابتداي دوره
شبيه سازي معادل  298/46ميليون مترمکعب و در
انتهاي دوره شبيه سازي با افزايش سطح زيرکشت
محصوالت کشاورزي در حوضه مورد برررسی معادل
 316/74ميليون مترمکعب خواهد بود.

ليانی و همکاران :کاربرد روش سيستم ديناميک در ارزيابی اثرات سياستهاي مديريت...

جمعيت شبيهسازي شده در حوضه آبريز مورد
مطالعه در جدول ( )4گزارش شده است .نرخ رشد
ساالنه جمعيت در مطالعه حاضر معادل  1/59درصد
است که در طول دوره  1398-1410ثابت فرض شده
است .با اين نرخ رشد ،ميزان جمعيت در سال 1398
معادل  3/04ميليون نفر و در سال  1410معادل 3/67
ميليون نفر برآورد شده است .از اين بين در ابتداي دوره
معادل  2/03ميليون نفر ساکن مناطق شهري و 1/01
ميليون نفر ساکن مناطق روستايی هستند .در سال
 1410نيز جمعيت ساکن مناطق شهري و روستايی به
ترتيب معادل  2/4ميليون نفر و  1/2ميليون نفر است.
تقاضاي آب خانگی تحت تأثير مصرف سرانه آب در
بخش شهري و روستايی و جمعيت است .با توجه به
روند رو به رشد جمعيت در منطقه مورد مطالعه انتظار
میرود تقاضاي آب براي بخش شهري و روستايی
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افزايش يابد .همانطور که در جدول ( )4مشاهده می-
شود تقاضاي آب خانگی مطابق با انتظار داراي روندي
افزايشی است .بهطوريکه مقدار اين متغير در ابتداي
دوره شبيهسازي شده معادل  167/98ميليون مترمکعب
و در انتهاي دوره با رشدي معادل  20/8درصد به
 202/99ميليون مترمکعب میرسد .بر اساس نتايج به-
دست آمده ميانگين ساالنه حجم آب تقاضا شده در
بخش خانگی معادل  184/98ميليون مترمکعب است
که ازاينبين  22درصد آن (معادل  40/50ميليون
مترمکعب) مربوط به بخش روستايی و  78درصد آن
(معادل  141/48ميليون مترمکعب) مربوط به
خانوارهاي شهري است .تغييرات تقاضاي آب براي بخش
صنعت نيز به نوعی تابعی از جمعيت تعريف شده است.
بنابراين روند مشاهدهشده براي اين متغير نيز همچون
روند تغييرات تقاضاي آب خانگی افزايشی است.

جدول ( -)4نتايج شبيه سازي جمعيت (ميليون نفر) و تقاضاي آب در بخش خانگی و صنعتی (ميليون مترمکعب)
سال

1398

1400

1402

1404

1406

1408

1410

جمعيت

3/04

3/14

3/25

3/34

3/45

3/56

3/67

حجم تقاضاي آب بخش خانگی

167/98

173/37

178/92

184/66

190/58

196/68

202/99

حجم تقاضاي آب بخش صنعتی

37/47

37/65

37/82

37/97

38/11

38/24

38/36

582/92

596/45

609/30

614/79

615/93

623/25

637/10

تقاضاي کل آب

*

ماخذ :يافتههاي مطالعه (*تقاضاي کل مجموع تقاضاي آب در بخشهاي کشاورزي ،صنعت ،خانگی و محيط زيست است).

نتايج جدول ( )5نشان میدهد که حجم آب سطحی
در دسترس در طول دوره شبيه سازي داراي روند
کاهشی است و بيشترين ميزان خود را در ابتداي دوره
يعنی  499/03ميليون مترمکعب تجربه میکند .در
انتهاي دوره مورد مطالعه ذخيره حجم آب سطحی
معادل  433/89ميليون مترمکعب پيشبينیشده است.
انتظار میرود سيستم منابع آب حوضه آبريز رودخانه
خيرآباد کمترين ميزان حجم آب سطحی در دسترس را
در انتهاي دوره شبيه سازي تجربه نمايد .ميانگين
تغييرات ساالنه اين متغير در طول دوره مورد مطالعه
 -1/23درصد برآورد شده است .با ادامه شرايط فعلی
حاکم بر سيستم منابع آب حوضه آبريز رودخانه خيرآباد،
با افزايش تقاضا آب در بخش خانگی در نتيجه رشد
جمعيت و افزايش تقاضا در بخش کشاورزي درنتيجه
تغييرات مثبت سطح زير کشت محصوالت کشاورزي،

حجم برداشت از منابع افزايش و در نتيجه ذخيره آب
سطحی کاهش میيابد .با توجه به سير نزولی حجم آب
سطحی در طول دوره شبيهسازي میتوان بيان نمود که
سيستم منابع آب در آيندهاي نزديک با کمبود فيزيکی
آب مواجه خواهد شد .اين بدان معناست که حتی با
باالترين راندمان و بهرهوري در مصرف آب ممکن است
آب کافی براي تأمين نيازها در اختيار نباشد .اين نکته
ضرورت اتخاذ استراتژيهاي مديريت تقاضا و يا عرضه
آب را گوشزد میکند.
روند تغيير در برداشت از منابع آب سطحی در
جدول ( )5نشان داده شده است .همانطور که مشخص
است برداشت از منابع آب سطحی در طول دوره
موردمطالعه داراي روند افزايشی است و بيشترين ميزان
خود را در سال  324/17( 1410ميليون مترمکعب)
تجربه میکند .ميانگين تغيير ساالنه برداشت از اين
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نظر گرفتن نرخ رشد  1/59درصد) بهطور مستقيم تقاضا
براي مصارف خانگی و صنعتی افزايش میيابد و
درنهايت ،برداشت از منابع آب سطحی تغيير میکند.
وجود نوسان در روند برداشت از منابع آب سطحی را
میتوان به تغييرات سطح زير کشت در طول دوره
موردمطالعه نسبت داد.

منبع معادل  0/75درصد بدست آمده است .متغير حجم
آب برداشتی از منابع آب سطحی تحت تأثير متغيرهاي
تقاضاي بخش خانگی ،صنعتی و کشاورزي است .البته
برداشت آب براي مصارف زيستمحيطی بر اساس
گزارش سازمان آب منطقهاي استان کهگيلويه و
بويراَحمد مقدار ثابتی (معادل  79ميليون مترمکعب در
سال) در نظر گرفته شد .با افزايش رشد جمعيت (با در

جدول ( -)5نتايج شبيه سازي حجم آب سطحی دردسترس و ميزان برداشت از منابع – ميليون مترمکعب
سال

1398

1400

1402

1404

1406

1408

1410

درصد تغيير
ساالنه

حجم آب سطحی در دسترس

499/03

487/70

478/54

467/77

455/08

443/31

433/89

-1/23

حجم برداشت از منابع سطحی

291/42

298/98

306/25

309/95

311/57

316/25

324/17

+0/75

ماخذ :يافتههاي مطالعه

روند حجم برداشت از منابع زيرزمينی و تغييرات
ذخاير زيرزمينی در نمودار ( )6ارائه شده است .همانطور
که مشاهده میشود در طول دوره مورد بررسی ،روند
برداشت از منابع زيرزمينی افزايشی و جريانهاي
خروجی بيشتر از جريانهاي ورودي ارزيابی شده است.
لذا هر سال بر حجم اين منبع حياتی کاسته شده و
سيستم منابع آب را در وضعيت نامطلوبی قرار میدهد.

-1

نتايج حاکی از آن است که در ابتداي دوره
شبيهسازي حجم برداشت از منابع آب زيرزمينی معادل
 212/51ميليون مترمکعب است و با رشدي 10
درصدي در سال  1410به بيشترين ميزان خود يعنی
 234/40ميليون مترمکعب میرسد .بهطورکلی ميانگين
درصد تغيير ساالنه متغير حجم برداشت از منابع آب
زيرزمينی معادل  0/84درصد محاسبه شده است.
240

234/40

235

-3

230

-5

225
-6/90

-7
-9

212/51

-11

-13

220
215
210
205

-12/12

200

-15
1398 1399 1400 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1410

( )تغييرات ذخيره مخازن

برداشت آب زيرزمينی (ميليون مترمکعب)

نمودار ( -)6تغييرات برداشت (ميليون مترمکعب) و ذخيره آب زيرزمينی (درصد) در شرايط ادامه وضع موجود

وضعيت سيستم منابع آب حوضه آبريز رودخانه
خيرآباد در شرايط ادامه وضعيت موجود به کمک
شاخصهاي منابع آب ،ارزيابی شد .جدول ( )6مقادير به

دست آمده براي چهار شاخص ارزيابی را نشان میدهد.
همانطور که مشاهده میشود مقادير شاخصهاي
قابليت اطمينان ،آسيبپذيري و شاخص حداکثر کمبود

ليانی و همکاران :کاربرد روش سيستم ديناميک در ارزيابی اثرات سياستهاي مديريت...

به ترتيب معادل  0/119 ،0/50و  0/213برآورد شده
است .همچنين ،شاخص ترکيبی پايداري سيستم معادل
 0/703میباشد که توانايی سيستم در فراهم نمودن و
تأمين تقاضاي آب در درازمدت را نشان میدهد .نتايج
بيانگر عدم توانايی سيستم منابع آب در پاسخگويی به
تقاضاي فزاينده آب در حوضه آبريز رودخانه خيرآباد
است .مثبت بودن شاخص حداکثر کمبود بيان میکند
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که در برخی از سالهاي مورد بررسی مقدار تقاضاي آب
از مقدار عرضه آن پيشی گرفته و سيستم منابع آب با
کمآبی مواجه است .بنابراين ،با توجه به نتايج بهدست
آمد ه احتمال عدم تأمين تقاضاي فزاينده آب ،درنتيجه
افزايش جمعيت و سطح زير کشت محصوالت کشاورزي،
در دوره مورد مطالعه با استفاده از منابع آب در دسترس
پيشبينی میشود.

جدول ( .)6نتايج شاخصهاي منابع آب در حوضه آبريز رودخانه خيرآباد
شاخص

شاخص قابليت
اطمينان

شاخص آسيب پذيري

شاخص حداکثر
کمبود

شاخص پايداري سيستم

شاخص منابع آب

0/50

0/119

0/213

0/703

مأخذ :يافتههاي مطالعه

نمودار ( )7روند شاخص کميابی و شاخص تعادل آب
را در حوضه آبريز رودخانه خيرآباد نشان میدهد.
همانطور که پيداست با رشد تقاضاي آب و افزايش
برداشت از منابع آب سطحی و زيرزمينی شاخص
کميابی در حال افزايش و شاخص تعادل در حال کاهش
است ،بهطوريکه در برخی از سالها اين شاخص مقدار

منفی نيز به خود میگيرد .کاهشی بودن شاخص تعادل
آب و يا حتی پايينتر از صفر بودن آن ،تاکيدي بر لزوم
اجراي گزينههاي مديريت عرضه و يا تقاضاي آب جهت
دستيابی به مديريت پايدار آب در حوضه آبريز رودخانه
خيرآباد دارد.

نمودار ( -)7روند شاخص کميابی و تعادل و سرانه آب در دسترس در شرايط ادامه وضع موجود
ارزيابی اثر سياستهاي مديريت تقاضاي آب

ارزيابی تأثير سياستهاي مورد بررسی بر سيستم
منابع آب حوضه آبريز رودخانه خيرآباد ،از طريق
محاسبه شاخصهاي منابع آب قابل تعقيب است.

همانطور که در قسمتهاي قبل نشان داده شد ،قبل از
اتخاذ استراتژيهاي مديريتی ،شاخص قابليت اطمينان
و پايداري سيستم منابع در دوره مورد بررسی به ترتيب
معادل  0/50و  0/703بدست آمده است .به عبارت ديگر
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با توجه به رشد جمعيت در حوضه مورد مطالعه و
تغييرات سطح زيرکشت محصوالت کشاورزي ،توانايی
سيستم در پاسخگويی به تقاضاي فزاينده آب در دراز
مدت پايين ارزيابی شده است .لذا ،اعمال سياستهاي
مديريتی عرضه و يا تقاضا محور در جهت مديريت پايدار
منابع آب امري اجتناب ناپذير است.
همانطور که در جدول ( )7مشخص است ،پس از
اتخاذ استراتژيهاي مديريتی ،شاخص پايداري سيستم
منابع نسبت به قبل از اعمال آنها از رشد قابل توجهی
برخودار است .در اين بين سياست افزايش راندمان
آبياري و حذف محصوالت آب بر از الگوي کشت منطقه
منجر به افزايش شاخصهاي قابليت اطمينان و پايداري
سيستم منابع آب ،به عدد يک شدند .اين نتيجه حاکی
از آن است با اتخاذ استراتژيهاي مورد نظر میتوان به
اطمينان در تأمين تقاضاي فزاينده آب در دراز مدت
دست يافت.
نتايج جدول ( )7نشان میدهد که استراتژي کاهش
نياز آبی محصوالت کشاورزي میتواند شاخص پايداري
سيستم منابع آب را از  0/50به  0/857افزايش دهد.
ميزان اثربخشی اين سياست بر پايداري سيستم منابع
آب در حدود  32درصد ارزيابی شده است .با توجه به
کوچکتر از يک بودن شاخص قابليت اطمينان و
پايداري سيستم تحت اين شرايط ،میتوان انتظار داشت
که در برخی از سالهاي مورد مطالعه ،سيستم منابع آب
در حوضه آبريز رودخانه خيرآباد از نظر تأمين تقاضاي
آب آسيب پذير باشد .اما با توجه به افزايش شاخص
پايداري تا  0/930پس از اعمال سياست کاهش نياز آبی
محصوالت ،میتوان به دستيابی به اطمينان کامل در
تأمين تقاضاي آب در نتيجه اجراي سياستهاي کمکی
ديگر در کنار اين سياست اميد داشت .در صورتیکه
مديريت منابع آب در بخش خانگی از طريق اصالح
تعرفه آب شرب مدنظر باشد ،میتواند شاخص پايداري
سيستم منابع آب در حوضه آبريز رودخانه خيرآباد را تا
 0/749افزايش دهد .با توجه به کشش قيمتی پايين
تقاضاي آب در بخش خانگی ،افزايش قيمت آب به
تنهايی اثربخشی الزم در جهت مديريت پايدار منابع آب
را نخواهد داشت .اما با توجه به تأثير مثبت اين سياست
بر شاخصهاي قابليت اطمينان و شاخص پايداري

سيستم ،میتوان به مساعدت اين سياست در کنار ساير
سياستهاي مديريت تقاضا و يا عرضه آب اميد داشت.
به طور جزئی تر ،با افزايش قيمت آب شرب ،با فرض
ثابت بودن ساير شرايط حاکم بر سيستم ،شاخص
پايداري سيستم منابع آب در حدود  6/54درصد افزايش
میيابد .از سوي ديگر ،اين اجراي اين سياست میتواند
شاخص آسيبپذيري سيستم منابع آب در حوضه آبريز
رودخانه خيرآباد را تا  12/6کاهش دهد .اگر سياست
کاهش مصرف سرانه آب در بين خانوارهاي شهري و
روستايی مد نظر قرار گيرد میتواند پايداري سيستم
منابع اب را تا  0/963افزايش دهد .بنابراين ،به نقش
قابل توجه اين سياست در کنار سياستهاي مکمل ديگر
به منظور دستيابی به اطمينان در تأمين تقاضاي آب در
دراز مدت میتوان اميدوار بود .اعمال سياست تأمين
بخشی از تقاضاي آب شرب در حوضه مورد مطالعه از
طريق انتقال بين حوضهاي منجر به کاهش برداشت از
منابع آب سطحی و زيرزمينی شده و انتظار میرود با
توجه به افزايش حجم آب در دسترس نسبت به قبل از
اعمال سياست شاخص پايداري منابع آب افزايش و
شاخص آسيب پذيري کاهش يابد .تحت اين شرايط
سيستم منابع آب پايدار خواهد بود.
جدول ( -)7اثر سياستهاي مورد مطالعه بر شاخصهاي
منابع آب در حوضه آبريز رودخانه خيرآباد
شاخص
افزايش راندمان
کاهش نياز آبی
محصوالت
تغيير الگوي کشت
اصالح تعرفه آب
شرب
کنترل مصرف
سرانه آب خانگی
کاهش برداشت آب

قابليت
اطمينان

آسيب-
پذيري

حداکثر
کمبود

پايداري

1

0

0

1

0/857

0/026

0/037

0/930

1

0

0

1

0/571

0/104

0/180

0/749

0/929

0/020

0/020

0/963

1

0

0

1

نتيجه گيري و پيشنهادها

طی چندسال اخير منابع آب در حوضه آبريز
رودخانه خيرآباد به دليل خشکسالی و اثرات تغيير
اقليم با کمبود مواجه شده است .بر اساس اطالعات و
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آمار مرکز ملی خشکسالی و مديريت بحران کشور،
استان کهگيلويه و بويراحمد که بخش قابل توجهی از آن
در حوضه آبريز مورد مطالعه قرار دارد در هفت سال
گذشته وضعيت بحرانی را از نظر بارندگی تجربه کرده
است .نتايج محاسبه شاخص خشکسالی در اين استان
حاکی از آن است که در مقياس بلندمدت تمامی نقاط
استان درگير درجات مختلفی از خشکسالی بوده و
خشکسالی شديد و بسيار شديد در شمال و جنوب
استان کهگيلويه و بويراحمد تداوم دارد .همچنين در
نتيجه تغيير شرايط آب و هوايی ميزان جريانهاي
ورودي به حوضه و حجم آب ذخيره شده در سد کوثر در
طول زمان روند نزولی داشته است .با توجه به اينکه از
جمله اهداف اصلی احداث سد کوثر تأمين آب شرب
استانهاي جنوبی کشور است ،کاهش حجم ذخيره
منابع آب در نتيجه برداشتهاي فزاينده به جهت
پاسخگويی به تقاضاي پيش رو و همچنين ،کاهش بارش
و افزايش تبخير ،نگرانیهايی را در جهت تنش آبی در
اين منطقه ايجاد کرده است .اين مسئله خود تأکيدي بر
لزوم مديريت پايدار اين منبع حياتی دارد .تحليل و
ارزيابی جامع از وضعيت فعلی و آينده اين حوضه آبريز
بر اساس يک ديدگاه سيستمی و مديريت يکپارچه منابع
آب میتواند به بهبود شرايط حوضه آبريز مورد مطالعه از
نظر پايداري منابع کمک شايانی نمايد .بنابراين هدف
اصلی مطالعه حاضر توسعه يک مدل يکپارچه بر اساس
برهمکنش عناصر مختلف در حوضه آبريز رودخانه
خيرآباد و مطالعه رفتار سيستم منابع آب در آينده و در
نهايت ارزيابی استراتژيهاي مديريتی منابع آب در
حوضه به جهت دستيابی به پايداري است .بر اساس
مفاهيم ارايه شده از روش سيستم ديناميک ،ساختاري
از سيستم از طريق نمودار حلقههاي علی-معلولی و
ذخيره-جريان طراحی شد که بتواند رفتاري مشابه با
رفتار متغيرهاي مرجع ارائه نمايد .در اين مرحله بر
اساس يک مدل ذهنی متغيرهاي مهم مرتبط با مسئله
مشخص و نحوه اثرگذاري آنها بر هم و اثرات متقابلشان
بصورت نمودار حلقه علی-معلولی رسم شد .در ادامه با
تبديل نمودار حلقههاي علی-معلولی به نمودار ذخيره-
جريان روابط رياضی حاکم بر سيستم وارد مدل شد.
سپس ،رفتار متغيرهاي کليدي سيستم تا افق 1410
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شبيهسازي شد .نتايج نشان داد که حجم تقاضاي آب در
بخش خانگی و صنعتی که تحت تأثير رشد جمعيت
میباشند ،در حال افزايش است .تقاضاي آب در بخش
کشاورزي نيز در طول دوره مورد بررسی اگرچه با
نوساناتی همراه میباشد .اما در طول دوره داراي روندي
افزايشی است .نوسانات موجود در رفتار متغير تقاضاي
آب در بخش کشاورزي با توجه به ثابت فرض کردن نياز
آبی محصوالت ،به سطح زير کشت شبيه سازي شده بر
اساس مدل نرالو مربوط است .به دليل رشد تقاضاي آب
در بخشهاي خانگی و صنعتی و همچنين ،بخش
کشاورزي ،حجم برداشت از منابع سطحی و زيرزمينی
افزايش يافته و حجم آب در دسترس روند نزولی را طی
خواهد نمود .لذا ،سيستم منابع آب در پاسخگويی به
تقاضاي فزاينده در آيندهاي نزديک آسيب پذير است.
اين نکته در روند شاخص کميابی و تعادل محاسبه شده
براي سيستم منابع آب نيز قابل پيگيري است .بهطور که
شاخص کميابی تحت شرايط پايه ،داراي روندي صعودي
و شاخص تعادل داراي روند کاهشی است .بنابراين ،می-
توان انتظار داشت سيستم منابع آب با ادامه شرايط
موجود ،در آينده در وضعيت نا مطلوبی از نظر دسترسی
به منابع آب قرار خواهد گرفت .مقادير شاخصهاي
محاسبه شده تأييدي بر لزوم اجراي سياستهاي
مديريت منابع آب است.
نتايج نشان داد که در بين سياستهاي بررسی شده
افزايش راندمان آبياري در بخش کشاورزي بيشترين
تأثير را بر شاخص پايداري منابع آب دارد .بنابراين با
توجه به بهبود وضعيت سيستم منابع آب از نظر
شاخصهاي منابع آب ،میتوان به نقش موثر افزايش
راندمان آبياري در جهت مديريت پايدار منابع آب اميد
بيشتري داشت .نتايج مطالعه،)2016( Kotir et al.
 )2013( Wu et al. ،)2017( Gohari et al.و Sušnik et
 )2012( al.نيز نشان داد بهبود راندمان آبياري نقش
بسزايی در کاهش برداشت از منابع و افزايش ذخيره آب
خواهد داشت .باتوجه به اين که اطالعات اندک غالب
کشاورزان در مورد روشهاي جديد آبياري مزارع يکی از
داليل اصلی عدم کاربرد آن توسط آنان تلقی میشود،
توصيه میشود اطالعات موردنياز در مورد معرفی روش-
هاي جديد آبياري مزارع و مزاياي آن در اختيار
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کشاورزان قرار گيرد .با اعطاي وام و کمکهاي بالعوض
و برگزاري دورههاي آموزشی ،زمينه به کارگيري روش-
هاي جديد آبياري توسط کشاورزانی که فاقد بضاعت
مالی کافی براي تأمين هزينههاي اجراي روشها هستند،
فراهم شود .با توجه به اينکه افزايش راندمان آبياري
ممکن است از طريق ذخيره آب انگيزهاي براي افزايش
سطح زيرکشت باشد ،لذا نظارت در حين اجراي اين
سياست نيز حائز اهميت است.
پس از سياست بهبود راندمان آبياري ،حذف
محصوالت آب بر از الگوي کشت بيشترين تأثير را بر
کاهش تقاضاي آب و در نتيجه کاهش برداشت آب از
منابع سطحی و زيرزمينی داشته است .با توجه به نقش
حياتی بخش کشاورزي در اقتصاد ملی و اشتغالزايی و
تأمين غذاي جامعه ،الزم است که از منابع و ابزارهاي
توليد در اين بخش به بهترين نحو ممکن استفاده گردد
تا ضمن کاهش در مصرف اين منابع ،سودآوري و رفاه
کشاورزان نيز افزايش يابد .با تغيير الگوي کشت در
مناطق با پتانسيل آب کمتر از محصوالتی که به آب زياد
در طول دوره رشد خود نيازمند هستند ،مانند برنج ،به
سمت محصوالت با مقاومت باالتر نسبت به کم آبی و
محصوالتی که سازگاري بيشتري با شرايط اقليمی و
منطقهاي دارند میتوان گامی در جهت مديريت صحيح
مصرف آب و افزايش بهرهوري برداشت .با توجه تأثيرات

منفی انتظاري اتخاذ اين استراتژي بر توليد و درآمد
کشاورزان در حوضه مورد بررسی ،توسعه فعاليتهاي
غير زراعی و صنايع کوچک تبديلی در روستاها بهمنظور
جبران آسيبهاي ناشی از تغييرپذيريهاي احتمالی
شرايط آب و هوايی میتواند موثر واقع شود.
با توجه به باال بودن سرانه مصرف آب ،بدون شک در
صورت ادامه روند موجود و سوء مديريت در مصرف آب
در بخش خانگی و کشاورزي ،منطقه مورد مطالعه در
آيندهاي نه چندان دور با بحرانهاي جدي منابع آب
مواجه خواهد شد و افزايش جمعيت اين مشکالت را
حادتر خواهد کرد .بنابراين پايش و نظارت مستمر بر
مصرف آب شرب و به حداقل رساندن تلفات آب در
تاسيسات آبرسانی و ارتقا سطح مديريت تقاضا و
پرداختن به مسايلی از قبيل لوازم و شيرآالت مصرفی در
منازل و اماکن دولتی و ساير واحدهاي مصرف کننده آب
و همچنين آموزش افراد در جهت استفاده بهتر از اين
منبع حياتی میتواند به مصرف بهينه منابع آب موجود
کمک شايان توجهی نمايد .اگرچه اثربخشی اصالح
قيمت آب شرب بر کاهش حجم تقاضاي آب و افزايش
پايداري سيستم پايين ارزيابی شد اما میتوان به نقش
موثر و کمکی اين سياست در کنار ساير سياستهاي
تقاضا محور و يا عرضه محور اميد داشت.

ضمیمه
الف) اطالعاتی برخی از متغيرهاي بکار رفته در سيستم ديناميک طراحی شده
متغير
نرخ رشد جمعيت
Population growth rate
جمعيت اوليه
Initial population
نرخ شهرنشينی
Urbanization rate
سرانه مصرف آب شهري
urban percapita water
use
سرانه مصرف آب روستايی
Rural percapita water use
سرانه آب مصرفی صنعتی
Industrial percapita
water use
حجم آب سطحی اوليه
Initial available surface
water

مقدار کمی
1.54-1.68-1.59 Percent
1.993 million person
67 Percent
64.3 m3/year
36.6 m3/year
2.31 m3/year

996.54 mcm

متغير
مساحت حوضه
Area of Basin
نرخ نفوذ
Percolation rate
نرخ رواناب
Runoff rate

مقدار کمی
4232.5 km2
12 percent
16 percent

بارندگی
Precipitation

سري زمانی بلند مدت
Time series

دما
Temperature
نياز زيست محيطی
Environmental water
demand

سري زمانی بلند مدت
Time series

نياز آبی محصوالت
Water requirement

79 mcm

NETWAT
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