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چكیده
افزایش روز افزون جمعیت باعث شده است که نیازهای آبی در بخشهای آب شرب ،صنعت وکشاورزی افزایش یابد .ای ن ش رایط
نیاز به اعمال راه کارهایی مؤثر ،برای مدیریت بهینه وکارآمد آب با لحاظ مسائل مختلف مانند ارزش آب و مباحث اقتصادی دارد.
بنابراین این مقاله یک متدولوژی برای تخصیص بهینه منابع آب در بین نیازهای شرب ،کش اورزی و ص نعت در اس تان ق پ شیش نهاد
گردیده است .به دلیل مشکل کپ آبی در این استان ،آب انتقالی از سرشاخۀ دز برای این استان در نظر گرفته شده است که در مدل
مورد نظر لحاظ شده است .در متدولوژی شیشنهادی ،از الگوریتپ بهین هس ازی  PSOو ت ابع ه دم موم وس نس بت س ود ب ه می زان
مصرمهای مختلف استفاده گردیده است .مدل تخصیص در دو حالت ،بدون در نظر گرفتن اولویته ا و آب انتق الی و در حال ت
دوم با در نظر گرفتن این موارد اجرا ش ده اس ت .اولوی ت ک اربران نی ز از دو دی دگاه ارزش آب و م دیریت اس تراتریک ،بررس ی
گردیده است .براساس نظر کاربران و تحلیل آماری الزم برای هر یک از نیازها ،وزن اولویتها تعیین و در مدل بک ار گرفت ه ش ده
است .نتایج نشان دهنده میزان موثرتری از تأمین نیازها در دیدگاه مدیریت استراتریک و دیدگاه ارزش آب میباشد.

واژگان کلیدی :تخصیص آب؛ اولویت کاربران؛ ارزش آب؛ مدیریت استراتژیک
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مقدمه
امروزه تأمین آب یکی از مهمترین چالشهای تصمیمگیری در جهان است .بنا به اظهار مجامع ب ین الملل ی ت ا س ال
 0353مساله منابع آبی اصلیترین مشکل و موضوع بحث در جهان خواهد ب ود .از طرف ی ب ا رش د تقاض ای آب در
بخشهای اصلی یعنی کشاورزی ،شرب ،صنعت و کاهش امکانات عرض ه در س اله ای آت ی ،رقاب ت ب ین مص ر
کنندگان آب بروز کرده و تشدید خواهد شد و مسلماً رویکرد تخصیص آب صرفاً بر اس اس ققاب ه اولی ه منج ر ب ه
استفاده کارآمد از آب در کلیۀ قوضه آبریز نخواهد شد .تخصیص به معن ی مق دار آب قاب ل تحوی ل در ی ک زم ان
مشخص به یک محل مشخص و نوع مصر

مشخص است .به عبارتی قل مساله ی تخصیص به معنی تعیین توزیع

مکانی و زمانی سهم و درصد منابع آبی بین انواع مصر

در گسترهی قوضه میباشد .با توجه ب ه چ الشه ای بی ان

شده و این واقعیت که برخی مناطق کشور در شرایط خشکسالی یا کمبود شدید آب به سر میبرند و از طر

دیگ ر،

برخی قوضهها دارای مقادیر قابل توجهی آب قابل استحصال میباشند ،انتقال و تخصیص بین قوضهای منابع آب با
در نظرگرفتن مطلوبیتها و تضادهای تأثیرپذیرندگان این سیستمها به یکی از مباقث مهم در به ره ب رداری از من ابع
آب تبدیل شده است .اینگونه طرحها به دلیل گستردگی بخشه ای مختل

تأثیرپ ذیر خ ود ،از قساس یت خاص ی

برخوردار هستند و لزوم توجه به تمامی جنبههای متأثر از آنها میتواند به اتخاذ تصمیمهایی منجر ش ود .انتق ال آب
بین قوضهای یکی از راههای تأمین آب برای رفع نیازهای فزایندۀ آب در مح دودهه ای ک م آب اس ت .ب ه کمم ی
دیگر ،انتقال آب از یک قوضه به قوضۀ دیگر در بعضی از کشورها ،از جمله در ای اتت متح ده آمریک ا ،ش وروی
سابق و چین یکی از راههای معمول افزایش منابع آب قوضهه ای خش ک ب وده اس ت .در ای ران ،ب ه عل ت کم ی
بارندگی و کم آبی ،از زمان باستان عملیات انتقال آب از منابع محدود آبی به نواقی کاممً کم آب معمول بوده است.
عملیات فوق به صورت اق دا

بن دها و کان اله ا و انه ار انتق ال س طحی و ب ه ص ورت کاناله ای زیرزمین ی در

مسافتهای طوتنی تعیین قنات انجام میشده است .طول این قنوات بعضی اوق ات ب ه  03کیل ومتر نی ز م یرس یده
است .واضح است که با پیشرفت تکنولوژی و فن مهندسی فکر انتقال آب در مسافتهای ط وتنی توس ط تون ل ی ا
کانالهای آبرسانی یا خطوط لوله مورد توجه بیشتری قرار گرفته باش د .موض وع انتق ال آب و در پ ی آن تخص یص
بهینه از مهمترین موضوعات مدیریت منابع آب میباشد .جهت بررسی این موضوعات ،دیدگاهه ای مختلف ی وج ود
دارد .با توجه به اهمیت موضوع آب در دو قیطۀ اقتصاد و توسعۀ پایدار ،و تأثیر غیر قابل انکار این مساله در ه ر دو
موضوع مذکور ،به توضیح مختصری از این دو دیدگاه پرداخته میشود .مدیریت استراتژیک عب ارت اس ت از هن ر و
علم فرمول بندی ،اجرا و ارزیابی تصمیمات چندبعدی-با تاکید بر یکپارچه سازی عوامل م دیریت ،بازاری ابی ،ام ور
مالی ،تولید یا خدمات ،تحقیق و توسعه وسیستم های اطمعاتی و غیره -جهت رسیدن به اهدا
جهت ارزیابی مصر

آب به چارچوبی نیاز است که عموه بر کارایی اقتصادی قاصل از مصر

س ازمانی .همچن ین
آب ،به ع دالت در

توزیع و پایداری منابع آب نیز توجه کافی داشته باشد .برای طرح این چارچوب از تفکر اقتصاد اکولوژیک به عن وان
تنها تفکر اقتصادی مبتنی بر پایداری در اکوسیستم استفاده میگردد .تفکر اقتصاد اکولوژیک بر مبنای محدودیت منابع
اکوسیستم شکل گرفته و سه نکته مهم را منتقل میکند :مقیاس ،توزیع و تخص یص ای ن دی دگاه ،بی انگر ارزش آب
میباشد.
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 Mateteو  )0335( Hassanدر یک مطالعه موردی انتق ال آب ب ین دو قوض ه در آفریق ای جن وبی نق ش اخ تمط
جنبههای پایداری زیست محیط ی و برنام هری زی توس عه اقتص ادی را نش ان دادن د Carvalho.و )0331( Magrini
پروژههای انتقال آب را بررسی کرده و به این نتیجه رسیدند که یک روش استراتژیک در مواردی مناس

اس ت ک ه

تصمیمگیریها بر اساس یک روند تدریجی در طول زمان در شرایط وج ود ع دم قطعی ت سیاس ی ،اداری و ق انونی
انجام شوند )0330( Thatte.جنبههای مختل

طرحهای انتقال بین قوضهای آب را مورد بررسی ق رار داد .او مط رح

کرد که برای یک طرح انتقال بین قوضهای آب تزم است جنبههای مختلفی مانند امکان پذیری فنی ،نیازمن دیه ای
اجتماعی ،توجیه پذیری اقتصادی وپایداری زیست محیطی در نظر گرفته شود تا در نهایت منجر ب ه رش د و توس عه
شود .سعدی نیا و همکاران ( )6030اثرات انتقال آب را در طرحهای انتقال آب بین قوضهای قوضههای بهشت آباد
و کوهرنگ با استفاده از مدل  Weapشبیهسازی کرده و نتجه گرفتند که خروج ی قوض هه ای م ذکور در آین ده در
صورتی که طرحهای توسعه منابع آب اجرا نگردند 00 ،درصد کاهش یاب د Gupta .و  )0333( van der Zaagانتق ال
بین قوضهای آب را از یک دیدگاه چند معیاره با طر های درگیر مختل

ارزیابی کردن د Niksokhan .و همک اران

( )0333با استفاده از مفاهیم بازیهای همکارانه روشی مؤثر را برای تجارت مج وز تخلی ه آل ودگی در سیس تمه ای
رودخانهای بر اساس اختم های بین آببران وتصمیم گیرندگان درگی ر پیش نهاد دادن د )0363( Madani.ب ه کم ک
مفاهیم بازیهای غیر همکارانه قابلیتهای تئوری بازیها را در مدیریت منابع آب و ق ل اخ تم

بررس ی ک رد .او

ساختار پویای مسائل منابع آب و اهمیت در نظر گرفتن مسیر تکامل بازی در بررسی این گونه مسائل را نشان داد.
 Mahjouriو  )0363( Ardestaniسه ساختار جدید برای تخصیص بین قوض های آب ارائ ه کردن د و ک ارایی ای ن
س اختارها را در ط رح انتق ال آب از سرش اخهه ای ک ارون ب ه رفس نجان م ورد بررس ی ق رار داد Bhaduri.و
 )0366(Barbierدر یک پروژه انتقال آب در هند بررسی کردند ،آنها به کمک تئوری بازیها و ب ا بررس ی چن دین
سناریو مبتنی بر ارتباط سیاسی بازیکنان دریافتند که تخصیص آب بر اساس بازار فروش مناس

بوده و تخصیص ب ر

اساس قیمت درآمد مناسبی را عاید مشترکان نمیکند .دانش یزدی و همکاران ( )6030به بررسی تئوری ب ازیه ا در
قل مناقشات آبی قوضه دریاچه ارومیه بین  0بازیکن آذربایج ان غرب ی ،آذربایج ان غرب ی و کردس تان پرداختن د.
 Zhisongو همکاران ( )0360به چگونگی استفاده از یک طرح قیمت گذاری دو سطحی جهت ت وازن در تخص یص
آب با استفاده از مدل بازی  StackelbergپرداختWei .و )0362( Gnauckمدلی مبتنی بر مفهوم تئوری بازی ب رای
تخصیص آب نمودند .اساس و بنیان تقاضا و تأمین آب ،استفاده از یک دیدگاه برای فرم ولس ازی ب ازیه ای غی ر
مشارکتی جهت قمایت از طرحهای مدیریت آب میباشد .نتایج چنین ب ازیه ایی ن ه تنه ا اج ازۀ تخص یص بهت ر
گروههای مختل

آب بر را میدهد بلکه سودهایی را نیز نصی

ناظران و شرکتهای ت أمین آب م یکن د .زینل ی و

همکاران ( )6032از الگوریتمهای ازدقام ذرات ،ژنتیک و سیستم مورچگان پیوسته جهت بهینهسازی بهره ب رداری از
مخزن سد درودزن استفاده کردند .افزون بر این ،تأثیر اعمال قیود زنجیرهای در بدنۀ این الگ وریتمه ا م ورد بررس ی
قرار گرفت .نتایج نشان داد که با در نظر گرفتن قیود زنجیرهای تمامی برنامهها منجر به جوابهای شدنی گردی ده ول ی
بدون در نظر گرفتن قیود زنجیرهای در مواردی الگوریتم قادر به یافتن ج واب ش دنی نب وده اس ت Li .و همک اران
( )0361به بررسی عدم قطعیتهای مدل تخصیص آب با هد

بیشینه کردن راندمان پرداخته اس ت .در ای ن مقال ه ،از
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مدل تخصیص آب مورد نیاز آبیاری به روش سهمبندی خطی بازهای جهت قل مسائل چند هدفه برای دس تیابی ب ه
قداکثر سود خالص و کمترین مصر

آب برای آبی اری به ره گرفت ه ش ده اس ت Adami .و همک اران ( )0361ب ه

ارزیابی تئوری بازی تکاملی با استفاده از روشهای عامل محور پرداختهاند .تئوری بازی تکاملی یک ساختار ریاض ی
موفق برای درک بهتر قیودی است که بر تکامل استراتژیهای در نظر گرفته شده توسط عوام ل م ؤثر م یباش ند .در
قالیکه بررسی رفتار ریاضی هزینهها و منفعتهای تصمیمها م یتوان د در سیس تمه ای منف رد منج ر ب ه پ یش بین ی
بهینهترین استراتژی شود ،اما سیستمهای چند بعدی مانند جوامع با در نظر گرفتن نرخهای جهش ،تص میمگی ری در
فضاهای غیر قطعی ،ارتباطات بین عوامل و اندرکنشهای مکانی نیازمند خروجیهای تکاملی میباشند تا تأثیر عوامل
بر جامعه در طی زمان را تعیین کند Habibi.و همکاران ( )0361در مطالعهای به تخصیص منابع آب به نحوی اس ت
که بیشترین تعداد شغل در بخشهای صنعت و کشاورزی قاصل شود ،پرداختند .ه د
گیرندگان ذیربط را در تأمین و توزیع آب ،جل

بیش ینه ک ردن س ودهای مص ر

الگوریتم  PSOجهت تعیین مقادیر بهینۀ تخصیص آب به بخشهای مختل

آنس ت ک ه توج ه تص میم

کنن دگان ش ود .م دل م ذکور از

متقاضی آب ،بهره گرفته است.

در این مقاله ،با توجه به کمبود منابع آب و با توجه به ارزش اقتصادی آب و اهمیت موض وع اقتص اد در کش ور ،ب ه
تخصیص بهینۀ منابع آب منطقه مورد مطالعه به کمک مدل بهینهسازی پرداخت ه ش ده اس ت .م دل پیش نهادی در دو
قالت اجرا گردیده است :در قالت اول ابتدا به کمک تعیین تابع هد

و قیود مربوط به هر یک از نیازهای آب ی ک ه

متغیرهای مدل بهینهسازی میباشند  ،مدل بدون در نظر گرفتن اولویت کاربران و آب انتقالی اجرا گردید که وض عیت
بهینۀ تخصیص آب به نیازهای آبی عم ده منطق ه تعی ین گردی د ،س پح در قال ت دوم از دو دی دگاه ارزش آب و
مدیریت استراتژیک ،نظر کارشناسان در رابطه با تخص یص بهین ۀ من ابع آب موج ود و آب انتق الی از سرش اخۀ دز،
جمعآوری گردید .سپح به کمک این نظرات و تحلیل آماری ،برای هر یک از نیازها که متغیرهای ت ابع ه د

م دل

بهینهسازی میباشند ،وزنهای تعیین گردید تا تأثیر نظر کاربران در مدل دیده شود.
مواد و روشها
 معرفی منطقۀ مورد مطالعهاستان قم تقریباً در مرکز ایران قرار دارد و از شمال به استان تهران ،از شرق به استانهای سمنان و اص فهان ،از جن وب
به استانهای مرکزی و اصفهان و از غرب به استان مرکزی محدود میباشد و در غرب دریاچۀ نمک واقع ش ده اس ت
(شکل  .)6مساقت استان برابر  66003کیلومتر مربع میباشد که این مق دار  3/13درص د از مس اقت ک ل کش ور را
شامل میشود .دشتهای اصلی استان قم عبارتند از :مسئله ،سلفچگان-نیزار ،شری
آبخوانهای اصلی استان عبارتند از شری

آباد ،علی آباد ،کوشک-نص رت.

آباد ،قم –کهک ،مسئله و دریاچۀ نمک .استان قم جزء قوضه آبریز اص لی

فمت مرکزی از  1قوضه اصلی کشور و بخشی از قوضه آبریز درجه  0دریاچه نمک میباشد .ای ن اس تان ک ل ی ا
قسمتی از  0محدوده مطالعاتی مسئله ،شری آباد ،ق م ،دریاچ ه نم ک ،س اوه ،س لفچگان -نی زار وکاش ان را ش امل
میشود .محدودههای مطالعاتی ساوه و کاشان به لحاظ قفر چاه ممنوعه بحرانی ،مس ئله ،ش ری آب اد ،دش ت ق م ،و
غرب دریاچه قوض سلطان از محدوده دریاچه نمک ممنوعه و شرق ق وض س لطان از مح دوده دریاچ ه نم ک و
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سلفچگان -نیزارآزاد محسوب میشوند .منابع آب به طور کلی به دو بخش آبهای سطحی و آب زیرزمین ی تقس یم
میشود .منابع آب سطحی در استان قم ناچیز است و منابع آب زیرزمینی بسیار قائز اهمیت میباشد .تنها منبع عم دۀ
آب سطحی قابل استفادۀ منطقه یعنی رودخانۀ قمرود که در طول مسیر از باتدست به طر

پائین دس ت ب ه ترتی

نامهای لعل بار ،اناربار ،قمرود و مسئله را بر خود دارد از ارتفاعات جنوبی گلپایگ ان سرچش مه م یگی رد و در ط ی
مسیر طوتنی خود با دریافت آب از ارتفاعات شهرستان خمین و نیز رودخانههای متعددی چون شور ،ازن ا و خره ه
و عبور از نزدیکی شهرستانهای محمت ،نیمور و دلیجان وارد قم شده و بعد در شمال این شهرس تان ب ا پیوس تن ب ه
رودخاتۀ قره چای ،راهی دریاچه نمک میگردد .قسمت اعظم آبهای زیرزمین ی ق م و جن وب آن ب ه عل ت عب ور از
سفرههای نمکی ،شور شده و در بسیاری از موارد غیر قابل استفاده میشود .علت ای ن ام ر را م یت وان در گس ترش
بیش از قد تشکیمت میوسن (مارن ،ماسه سنگ ،گچ ،نمک و رس) جستجو کرد .همچنین برداشت از سفرۀ آب زیر
زمینی بیشتر از قجم آب ورودی به آن میباشد و در نتیجه سطح آب زیرزمینی به طور مستمر در ق ال پ ائین رف تن
است .در ضمن ،پیش از افتتاح سد ،آب شرب شهرستان قم نیز تنها از طریق منابع آب زیرزمینی تأمین میگردی د .از
عوامل مؤثر در تغذیۀ سفره (ورودی) میتوان تغذیۀ جانبی از ارتفاعات مجاور ،تغذیه توسط رودخانهه ای قم رود و
قره چای و نیز دریافت قسمتی از بارندگی ساتنۀ قم (که نیزان متوسط آن قدود  613میلیمتر است) که نف وذ عمق ی
در خاک دارد را نام برد که نقش بارندگی نسبت به دو مورد دیگر بس یار کمت ر اس ت .ش کل  0موقعی ت من ابع آب
سطحی و زیرزمینی را نشان میدهد.

شکل : 2موقعیت و محدودۀ مطالعاتی استان قم
منبع :نگارندگان

 230فصلنامه علمی – پژوهشی جغرافیا (برنامهریزی منطقهای) ،سال هشتم ،شماره دوم ،بهار 7931

شکل  :3منابع آب زیرمینی و رودخانههای استان قم
منبع :نگارندگان

در این تحقیق جهت دستیابی به بهینهترین تخصیص از یک مدل بهینهسازی بهره گرفته شد .در این مدل ،تابع ه د
بیشینه کردن سود اقتصادی قاصل از تخصیص در نظر گرفته شد که متغیره ای ای ن ت ابع عبارتن د از نیازه ای آب ی
شرب ،کشاورزی در دشتهای اصلی استان ،صنعت و سطح ایستابی آب زیر زمینی در آبخوانهای اصلی .ب ا توج ه ب ه
تعداد زیاد متغیرهای مدل بهینهسازی از مدل و سرعت باتی مدل  PSOدر دستیابی به پاسخ بهینه ،از این م دل به ره
گرفته شد .مدل بهینهسازی در دو قالت اجرا شده است .در قالت اول مدل ب رای من ابع آب موج ود اج را و نت ایج
ارائه گردیده است .در قالت دوم ،ابتدا نظر کارشناسان بومی در مورد تخصیص بهینۀ من ابع آب و آب انتق الی از دز
جمعآوری گردید ،سپح با استفاده از تحلیل آماری برای هر یک از نیازهای آبی ضرایبی تعیین گردید .نظرس نجی از
دو دی دگاه م دیریت اس تراتژیک و ارزش آب ص ورت گرف ت ک ه ب رای ه ر قال ت ض رایبی تعی ین گردی د .در
نظرسنجیها ،اولویت استفادۀ آب در بخشهای مختل  ،ب ا توج ه ب ه متغیره ای م دل بهین هس ازی ،از کارشناس ان
منطقهای مورد سؤال قرار گرفت و سپح به کمک شاخصهای مرکزی در آمار ،عددی برای هر متغیر تعیین گردید و
به کمک نرمالسازی ،ضرایبی برای هر یک از متغیرها تعیین شد .سپح مدل بهینهسازی با در نظر گرفتن آب انتق الی
و ضرای

مذکور اجرا گردید و نتایج آن در بخش بعدی ارائ ه گردی ده اس ت .در ش کل  0روش انج ام تحقی ق ب ه

صورت شماتیک ارائه شده است.
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شکل  :3روش انجام تحقیق منبع :نگارندگان

 تعیین نیازهای آبی منطقهدر سالهای اخیر ،رشد روز افزون جمعیت و توسعه اقتصادی در سرتاسر دنیا منج ر ب ه اف زایش تقاض ا ب رای من ابع
محدود شده و مدیریت آنها را با مناقشات جدی مواجه کرده است .عموه بر این ،منابع آب مشترک که توسط دو ی ا
چند آب بر تقسیم شده و به مصر

میرسند ،باعث تشدید پیچیدگی در م دیریت و برنام هری زی بخ ش من ابع آب

شده است .تاکنون ،بیش از  033قوضه آبریز در سرتاسر دنیا شناسایی شده که منابع آب آنها به طور مشترک توس ط
دو یا چند آب بر به مصر

میرسد .منشآ مناقشات موجود در مدیریت منابع آب مشترک بین چند آب ب ر را عم دتاً

میتوان وجود عدم نوعی تقارن در اطمعات ،قدرت و یا موقعیت دانست .مجموعۀ این نا تقارنیها این امک ان را ب ه
برخی از ذینفعان داده تا دارای نوعی قدرت استراتژیک در چگونگی تقسیم و اس تفاده از من ابع آب موج ود در ی ک
قوضه نسبت به سایرین باشند .گام اول در انجام مسائل تخصیص مشخص کردن و تعیین شرایط و نیازهای موج ود
منطقۀ مورد مطالعه میباشد .این نیازها به  0نیاز اصلی شهری ،کشاورزی و صنعتی تقسیم میشوند که مقادیر آنه ا در
استان به صورت کلی در جداول  6الی  0آورده شده است.
جدول  :میزان آب مصرفی در بخش کشاورزی (منبع :سیمای آب استان قم ) 333
مقدار (میلیون متر مکع )

عنوان

درصد

میزان آب سطحی مصرفی

33/33

3/3

میزان آب زیرزمینی مصرفی

330/22

33/0

منبع :یافتههای پژوهش

 988فصلنامه علمی – پژوهشی جغرافیا (برنامهریزی منطقهای) ،سال هشتم ،شماره دوم ،بهار 7931
جدول  :2حجم مصرف متوسط ماهانه آب شرب خانگی در استان قم (منبع :دفتر امورمشترکین ،شرکت آب و فاضالب کشور ) 333
شهری
6030

سال
قج م مص ر
مترمکع )
سرانه یک ماه
(مترمکع )

(میلی ون

روستایی
6033

6033

6033

6033

6030

6033

6033

3/0

60/1

63/2

63/2

6/0

3/3

3/3

3/3

61/1

00/1

61/3

61

02/2

60/0

65/5

60/5

منبع :یافتههای پژوهش

جدول  :3نیاز آبی صنعت و معدن در استان قم (متر مکعب در سال) (منبع :وزارت نیرو ) 33
نام گروه

نیاز آبی

نیاز آبی

نام گروه

فلزی

025300

شیمیایی

315063

سلولزی

035130

برق و الکترونیک

630330

خدماتی

603601

غذایی

0000020

نساجی

0003330

دامپروری

6000306

غیرفلزی

6063033

معدن

مجموع نیاز آبی

6353

63002335
منبع :یافتههای پژوهش

از آنجا که مصار

آب در بخشهای شرب و صنعت به ترتی

در اولویت هستند ،کمب ود آب در بخ ش کش اورزی

بیشترین نمود را داشته است .رویکرد ناگزیر و غیرقابل اجتناب کشاورزان در رویارویی با کمبود آب ،برداشت ب یش
از قد مجاز از آبخوانها بوده است .برداشتهای بیرویه از منابع آب زیرزمینی اگر چه نتوانسته همه نیازهای بخ ش
کشاورزی را برآورده سازد ،ولی به دلیل محدود بودن این منابع ،تخری

کمی و کیفی آنه ا را در پ ی داش ته اس ت.

دشتهای ممنوعه بحرانی ،قناتهای خشک شده و چاههای بیآب ،شورشدن من ابع آب ،پیام دهای فاجع هب ار ای ن
روند بوده است.
 طرح انتقال آب سد دز به استان قمبحث انتقال قوضه به قوضه آب یک اصل بسیار قیاتی ،مهم و اجرایی در ادبیات آب جهان است .در کشور ما ه م
به دلیل اینکه آب در قانون اساسی به عنوان یک انتقال و سرمایۀ ملی تلقی شده است ،این اختیار به دول ت و وزارت
نیرو داده شده که وارد این موضوع بشوند .انتقال قوضه به قوضه آب از دیرباز همیشه از منظر قوضه آبده و آبگی ر
مباقثه برانگیز بوده است .امروزه قتی در کشورهای پیشرفته نیز اینگونه مباقث همچنان مطرح م یباش د .در تع داد
زیادی از این طرحها در ابتدا مقاومتهایی از سوی قوضه آبده در مقابل انجام ط رح رخ م یده د ،ام ا ب ا ت دابیر و
توجیهات فنی ،اجتماعی ،اقتصادی و زیست محیطی ،در بیشتر مواقع دولتها با در نظ ر گ رفتن من افع مل ی ،مت ولی
انجام این طرحها میگردند .با توجه به کاهش قجم آبهای ورودی نسبت به سنوات قب ل از اق دا
برداشتهای باتدستی از قمرود قبل از رسیدن به استان ،هد
هد

از اجرای طرح ،انتقال  636میلیون متر مکع

تأمین ققابه از دست رفت ه ب ه ای ن اس تان م یباش د.

آب در سال از سد کوچری جهت تأمین آب شرب شهرهای قم،

گلپایگان ،خمین ،نیم ور و تعدادی از شهرها و روستاهای مسیر و مصار
میلیون متر مکع

س دها و س ایر

ص نعتی اس ت .از ای ن مق دار ق دود 63

برای شهرها و روستاهای مسیر خط انتقال آب در استان اصفهان و قدود  60میلی ون مت ر مکع

برای شهرها و روستاهای مسیر خط انتقال آب در استان مرکزی و قدود  626میلیون متر مکع

برای ش هرهای ق م،

ساوه ،سلفچگان و روستاهای قومه در نظر گرفته شده است .طول مسیر ق دود  633کیل ومتر و ظرفی ت آن ق دود
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 1/5متر مکع

بر ثانیه است .استانهای مسیر خط انتقال آب از سرشاخههای دز به قم رود نی ز از من ابع آب انتق الی

برای تأمین نیازهای شهرها و روستاهای مسیر خط انتقال آب بهره خواهند برد.
 -مدل بهینهسازی PSO

روش بهینهسازی ازدقام ذرات ( )Particle Swarm Optimizationیک الگوریتم جس تجوی اجتم اعی اس ت ک ه از
روی رفتار اجتماعی دستههای پرندگان مدل شده است .در ابتدا این الگوریتم به منظ ور کش

الگوه ای ق اکم ب ر

پرواز همزمان پرندگان و تغییر ناگهانی مسیر آنها و تغییر شکل بهین ه دس ته ب ه ک ار گرفت ه ش د .در  ،PSOذرات در
فضای جستجو جاری میش وند .تغیی ر مک ان ذرات در فض ای جس تجو تح ت ت أثیر تجرب ه و دان ایی خودش ان و
همسایگانشان است .بنابراین موقعیت دیگر ذرات روی چگونگی جستجوی یک ذره اثر میگذارد .نتیجه م دلس ازی
این رفتار اجتماعی فرایند جستجویی است که ذرات به سمت نواقی موفق میل میکنند .ذرات از یکدیگر میآموزن د
و بر مبنای دانایی بدست آمده به سمت بهترین همسایگان خود میروند .روش  PSOیک الگوریتم روش جس تجوی
سراسری است که با بهریگیری از آن میتوان با مسائلی که پاسخ آنها یک نقطه یا سطح در فضای  nبعدی میباش د،
برخورد نمود.
نتایج و بحث
 نتایج مدل تخصیص بدون در نظر گرفتن آب انتقالیمدل تخصیص در این تحقیق ،یک مدل بهینهسازی خطی است که با هد
از مصر

آب در بخشهای مختل

بیشینه کردن سود اقتصادی خالص ناش ی

میباشد .در این مدل ابتدا بدون در نظر گرفتن اهمی ت دش تها و وزن ده ی ب ه

آنها ،مدل اجرا شده است .سپح به کمک وزنهای به دست آمده از پرسشنامههای تکمی ل ش ده توس ط کارشناس ان
شرکت آب منطقهای و وزارت جهاد کشاورزی استان ،مدل مجدد اجرا شده است و نتایج با یکدیگر مقایس ه و ارائ ه
شدهاند .در مدل مورد مطالعه 66 ،متغیر مستقل در نظر گرفته شدهاند که عبارتند از :نی از ش رب و مص ار
نیاز کشاورزی دشت قم ،دشت مسئله  ،دشت سلفچگان ،شری
قم –کهک ،دریاچه نمک ،شری

خ انگی،

آباد و علی آباد ،نیاز صنعت ،سطح ایس تابی آبخ وان

آباد و مسئله .هر یک از این متغیرها خود شامل  603متغیر میباشد که مق ادیر ای ن

متغیرها در هر ماه و برای  63سال آینده میباشد .در هر مدل بهینهسازی قیدهایی تزم است تعی ین ش وند .در م ورد
آب شرب و مصار

خانگی با توجه به اینکه سرانۀ مصر

ایران بیش از استاندرد جهانی میباش د ،بن ابراین مق دار

قداقلی آن برابر استاندارد جهانی و مقدار قداکثری آن را برابر سه برابر مقدار استاندارد جهانی در نظ ر گرفت ه ش د.
برای بهینهسازی مدل ،از الگوریتم  PSOبهره گرفته شده است .همچنین با توجه به تنوع نیازهای آبی ،برای ه ر ی ک
از آنها قیودی مشخص شد .این قیدها برای نیاز شرب مصر

استاندارد جهانی آب شرب ،ب رای نی از کش اورزی ب ا

توجه به سه محصول عمدۀ کشاورزی منطقه ،سطح زیر کشت این محصوتت و ب رای نی از زیس ت محیط ی ،س طح
ایستابی آب زیر زمینی در آبخوانهای اصلی منطقه و برای نیاز صنعت ،مصر

اس تاندارد جه انی ب ا توج ه ب ه ن وع

صنایع در نظر گرفته شد .در مدل که برای  63سال ،از سال  6030تا سال  6230اجرا شده است ،فرض شده است که
میزان سطح زمینهای کشاورزی هر ساله  5درصد افزایش یافته و میزان تأمین آب نی ز س الیانه درص د ک اهش یافت ه
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است .تابع هد

در مدل مورد نظر ،مجموع نسبت سود به میزان مصر های مختل

در نظر گرفته شده اس ت .اگ ر

نیازی دارای سود نباشد به صورت عبارتی منفی در مدل معرفی شده است .به کمک م دل بهین هس ازی ،ت ابع ه د
بیشینه شده و مقادیر متغیرها در نتیجۀ مدل به دست آمدهاند .در مدل فرض شده اس ت ک ه جمعی ت ،مس اقت زی ر
کشت و توسعۀ صنعت به میزان  5درصد در سال رشد داشته و این روند برای هر  63سال ،مدت زمان اج رای م دل
انجام شده است .در ادامه نتایج قاصل از اجرای مدل در قالتی که آب انتقالی منظور نگردیده است مشاهد میش ود.
همچنین نرخ رشد جمعیت  5درصد سالیانه فرض شده است.

شکل  :4مجموع آورد و نیاز آب در  1سال و بدون در نظر گرفتن آب انتقالی
منبع :یافتههای پژوهش

در شکل  2فرض شده است که میزان آورد آب نسبت به سال قبل آن  63درص د ک اهش داش ته باش د .همچن ین در
محاسبۀ مقدار آب زیر زمینی فرض شده است که میزان برداشت به میزان تغذیۀ آن میباش د .هم انطور ک ه مش اهده
میشود ،طبق نتایج مدل ،تا سال سوم میزان نیازهای آبی از منابع تأمین آب بیشتر میباش د ام ا در س الهای چه ارم و
پنجم این مقادیر یکسان شده و از سال ششم به بعد میزان تأمین آب بیش از مقدار نیازها میباش د .در ققیق ت طب ق
نتایج مدل در قالت بدون در نظر گرفتن آب انتقالی ،ازسال  6030به بعد ،مقدار آوردها کمتر از مقدار نیازها ب وده و
منابع آب موجود قابلیت تأمین نیازها را نخواهد داشت .دلیل این مساله ،افزایش جمعیت ،افزایش تولی د محص وتت
کشاورزی و صنعت در طول  63سال آینده و به تبع آن نیاز بیشتر به آب میباشد .چنانچه نوع آبیاری دشتها به گون ۀ
امروزی باشد این مقادیر قابلیت افزایش نیز دارد.
شکل  ،5مقایسۀ مقادیر میانگین  63سالۀ نیازهای کشاورزی در دشتهای مختل

استان را نشان میدهد .دشت شری

آباد کمترین مقدار و دشت قم بیشترین مقدار را دارا میباشد .با توجه به قیود قاکم بر م دل بهین هس ازی ک ه ش امل
محدودیت زمین زیر کشت به تفکیک محصول میباشد ،و با توجه به ایجاد ققابه از این تخصیص ،سعی شده اس ت
که نتایج به گونهای بهینه تخصیص یابد.
شکل  1روند تغییرات متوسط سطح ایستابی در آبخوانهای مختل

استان را نشان میدهد .ای نتایج صرفاً آماری بوده

و از خروجی مدل بهینهسازی قاصل شدهاند .نتایج مدل تغییراتی قدود  2تا  3متر را نشان م یده د ک ه رق م قاب ل
توجهی میباشد .همچنین در انتهای دورۀ  63سال این سطح ب ه ق دود  2ت ا  1مت ر در آبخوانه ای مختل

اس تان

تخصیص بهینۀ منابع آب با989 ...

میرسد .این مقادیر بیش از قد مجاز میباشد که بیان این مساله است که در مدل مورد نظر ب ه دلی ل اهمی ت ت أمین
نیازهای آبی ،در طول  63سال میزان برداشت از چاهها بیشتر شده و نیاز ب ه تغذی ۀ آب زی ر زمین ی وج ود خواه د
داشت.

شکل  :5مقایسۀ میانگین  1سالۀ نیازهای کشاورزی در دشتهای اصلی استان بدون در نظر گرفتن آب انتقالی
منبع :یافتههای پژوهش

شکل  :6نمودار تغییرات متوسط سطح ایستابی (متر) آبخوانهای اصلی استان در طی  1سال بدون در نظر گرفتن آب انتقالی
منبع :یافتههای پژوهش

 نظرسنجی و تحلیل آماری نتایجدر راستای تحقق اهدا

پروژه و دستیابی به نتایج واقعی و دقیقتر پرسش نامهای جه ت نظ ر س نجی از کارشناس ان

مجرب منطقه ،تهیه شد و در آن سعی بر این بوده تا با طراقی سواتتی اطمتی دقیقتر در مورد اولویت مص ار

آب

در منطقه و همچنین الویت دشتهای استان جهت تخصیص آب انتقالی بدست آید .در هر نظرسنجی از کارشناس ان
درخواست شد تا نظرات خود را در مورد موارد فوق اعمم نمایند.
جهت تحلیل نتایج بدست آمده از نظرسنجی ،از شاخصهای مرکزی نظیر مد و میانگین به ره گرفت ه ش د .ب ر اس اس
نتایج به دست آمده از این تحلیل آماری ،وزنهایی برای متغیرهای مورد نظر در مورد در نظر گرفت ه ش د و م دل ب ر
اساس این اولویتها مجدداً اجرا شده است .جهت تعیین وزنهای متغیرهای مورد بح ث در م دل بهین هس ازی ،ب ر
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اساس تحلیل آماری ابتدا وزن باتترین اولویت را برابر  6فرض کرده و وزن سایر اولویتها معکوس عدد ب ه دس ت
آمده از تحلیل آماری پرسشنامهها در نظر گرفته شدند که در قال

جدول  2و  5مشاهده میشود .تزم به ذک ر اس ت

که این مقادیر نرمال شده میباشند.
جدول  :4وزنهای نرمال اولویتهای مصارف
دیدگاه استراتژیک

دیدگاه ارزش آب

مصار
شرب

3/03

3/20

کشاورزی

3/66

3/62

صنعت

3/63

3/06

زیست محیطی

3/60

3/66

تغذیۀ سفره زیرزمینی

3/63

3/66

منبع :یافتههای پژوهش

جدول  :5وزنهای نرمال اولویت دشتهای استان
دشت

دیدگاه استراتژیک

دیدگاه ارزش آب

قم

3/2

3/01

مسئله

3/6

3/33

سلفچگان-نیزار

3/6

3/60

3/600

3/63

علی آباد

3/0

3/63

کوشک-نصرت

3/310

شری

آباد

3/31

منبع :یافتههای پژوهش

 نتایج مدل تخصیص آب انتقالی با در نظر گرفتن وزنهابا توجه به نتایج تحلیل آماری در بخش قبل و محاسبۀ وزن متغیرهای اصلی در م دل تخص یص ،ب ه تخص یص آب
انتقالی از سرشاخۀ دز پرداخته شده است .در این بخش عموه بر قیود و شرایط مدل تخصیص در بخش قب ل ،اق دام
به تخصیص آب انتقالی از دودیدگاه مدیریت استراتژیک ،ارزش آب میپردازد .در مدل جدید وزنهای محاسبه شده
در تابع هد

و قیود تأثیر داده شده و آب انتقالی نیز در محاسبات در نظر گرفت ه ش ده اس ت .م دیریت اس تراتژیک

عبارت است از هنر و علم فرمول بندی ،اجرا و ارزیابی تصمیمات چندبعدی-ب ا تاکی د ب ر یکپارچ ه س ازی عوام ل
مدیریت ،بازاریابی ،امور مالی ،تولید یا خدمات ،تحقیق و توسعه وسیستم های اطمعاتی و غیره -جه ت رس یدن ب ه
اهدا

سازمانی .در شکل  0مقادیر مجموع نیازها و آوردها به صورت سالیانه .مشاهده م یش ود .نت ایج م دل نش ان

میدهد که با توجه به قیود و تابع هد

در مدل ،طی  0سال اول نیازها برآورده خواهند شد اما ط ی س الهای هش تم

تا دهم مجموع نیازها از مقادیر آورد بیشتر خواهد شد .در محاسبۀ مقادیر آوردها فرض شده اس ت ک ه ب ه ص ورت
سالیانه  63درصد با کاهش روبرو میشوند .درشکل  3مقادیر مجموع نیازها و آوردها ب ه ص ورت س الیانه .مش اهده
میشود .نتایج مدل نشان میدهد که با توجه به قیود و تابع هد

در مدل ،طی  0س ال اول نیازه ا ب رآورده خواهن د

شد اما طی سالهای هشتم تا دهم مجموع نیازها از مقادیر آورد بیشتر خواهد شد .در محاسبۀ مق ادیر آورده ا ف رض
شده است که به صورت سالیانه  63درصد با کاهش روبرو میشوند.

تخصیص بهینۀ منابع آب با982 ...
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شکل  :7مقایسۀ نیازها و آوردها در مدت  1سال از دیدگاه مدیریت استراتژیک و با درنظر گرفتن آب انتقالی
منبع :یافتههای پژوهش
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شکل  :8مقایسۀ نیازها و آوردها در طی  1سال ازدیدگاه ارزش آب و با در نظر گرفتن آب انتقالی
منبع :یافتههای پژوهش

نتیجهگیری
موضوع آب در کشور ،با توجه به وضعیت منابع آب و نحوۀ توزیع آن در دهۀ اخی ر ،از اهمی ت خاص ی برخ وردار
است .این موضوع تاثیری چشمگیر بر همۀ فعالیتهای افتصادی ،اجتماعی و فرهنگ ی کش ور دارد و ای ن ت أثیر ب ر
اهمیت آن میافزاید .بنابراین نیاز به مدیریت بهینۀ منابع و طرقهای انتقال آب مناس

بیش از پیش اقساس میش ود.

در این تحقیق ،ابتدا آمار منابع آب ،مقادیر آن و نیازهای آبی منطقه تعیین گردید .سپح ب ه کم ک م دل بهین هس ازی
 ،PSOبه تخصیص بهینۀ منابع آب استان در دو قالت پرداخته ش ده اس ت .در قال ت اول ب رای مص ار

و نیازه ا

اولویتی تعیین نگردیده و آب انتق الی از دز نی ز لح اظ نش ده اس ت .در قال ت دوم ابت دا ب ه کم ک نظرس نجی از
کارشناسان بومی در زمینۀ موضوع تخصیص ،برای نیازها و مصار

اولویتهایی تعیین شده ،سپح ب ه کم ک آن الیز
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آماری برای هر یک از نیازها ،وزنی تعیین گردید .این نظرسنجی و وزنها بر مبنای دو دیدگاه ،مدیریت استراتژیک و
ارزش آب ،انجام و تعیین گردید .سپح به کمک این وزنها وبا در نظر گرفتن آب انتقالی م دل بهین هس ازی مج دداً
اجرا گردید .خروجی مدل ،تعیین بهینۀ مقادیر مورد نیاز آب ،به صورت ماهیانه تعی ین ش د .نت ایج نش ان داد ک ه در
قالت اول متوسط تخصیص منابع آب موجود به نیاز شرب  10/2میلیون مترمکع
تخصیص به نیازهای کشاورزی دشتهای قم ،مسئله ،سلفچگان ،شری
 16/0و  10/2میلیون مترمکع

در ماه میباشد ،همچنین متوس ط

آباد و علی آباد به ترتی

،51/3 ،13/3 ،55/0

در ماه میباشد .متوسط سالیانۀ نیاز صنعت در این قالت  50/3میلیون متر مکع

در

ماه میباشد .در استان قم ،بخش چش مگیری از آب م ورد نی از از آبه ای زیرزمین ی ت أمین م یش ود ،از ای ن رو
جلوگیری از برداشت مازاد از این منبع ،بایستی در مدیریت منابع آب منطقه لحاظ گردد .این موضوع به عن وان ی ک
قید در مدل بهینهسازی دیده شده است .در قالت دوم ،مدل با در نظر گرفتن آب انتقالی و وزنه ایی جه ت تعی ین
از دو دیدگاه م دیریت اس تراتژیک و ارزش آب اج را ش د .از دی دگاه ارزش آب مق ادیر متوس ط

اولویت مصار

تخصیص به نیازهای شرب ،دشت قم ،دشت مسئله ،دشت سلفچگان ،دشت ش ری
برابر  10 ،50 ،13 ،50/6 ،16و  52 ،50میلیون متر مکع

صنعت به ترتی

بهینۀ تخصیص آب انتقالی به نیازهای مختل

آب اد ،دش ت عل ی آب اد و نی از

در ماه م یباش د .در ای ن قال ت مق ادیر

تعیین گردید .متوسط سهم شرب از آب انتقالی  0/2میلیون مترمکع

در ماه به دست آمد .از دیدگاه مدیریت استراتژیک مقادیر متوسط تخصیص ب ه نیازه ای ش رب ،دش ت ق م ،دش ت
مسئله ،دشت سلفچگان ،دشت شری
 52متر مکع

آباد ،دشت علی آباد و نیاز صنعت به ترتی

در ماه میباشد .متوسط سهم شرب از آب انتقالی  0/1مترمکع

براب ر  13 ،50 ،13 ،50 ،10و ،10

در ماه به ازای هر نفر به دس ت آم د.

با توجه به هزینههای زیادی که در جهت تأمین نیازهای استان و انتقال آب از سرش اخۀ دز ب ه ای ن اس تان ص ورت
گرفته است ،هد

اصلی این پژوهش تخصیص بهینۀ منابع آب به بخشهای مختل

با هد

قداکثر سود قاصل از

تخصیص قرار گرفت .با توجه به نتایج مدل بهینهسازی که در قالتهای ب دون آب انتق الی و ب ا در نظ ر گ رفتن آب
انتقالی و اولویت کاربران از دیدگاههای مدیریت استراتژیک و ارزش آب اجرا گردید .نتایج نشان میدهد ،در قال ت
بدون انتقال با توجه به وجود قیود کمتر و عدم اولویتبندی مصار  ،مقدار آب در مجموع بیشتر میباش د ک ه ای ن
مقدار در دو قالت بعدی با توجه به قیود بیشتر و همچنین تخصیص مقداری از آن به تغذیۀ سفرههای زیر زمینی ب ه
نص

کاهش یافته است .میزان تخصیص آب کشاورزی به دشتهای استان به جز دش ت ش ری

آب اد رون د کاهش ی

داشته و دلیل آن تأثیر وزنهایی میباشد که در مدل دیده شده اس ت .آب تخص یص یافت ه ب ه بخ شه ای ش رب و
صنعت با توجه به تخصیص بخشی از آب انتقالی با افزایش روبه رو هستند .اما نکتۀ مورد توجه در تخصیص آنست
که آب مازادی که از منابع آب موجود و آب انتقالی به دست آمده است ،صر

تغذیۀ س فرهه ای آب زیرزمین ی در

سطح استان شده است تا عموه بر تأمین بخشی از کمبود آب این سفرهها ،ققاب ه ای را ب رای بخ ش کش اورزی ب ه
وجود نیاورد .برای مطالعات آینده پیشنهاد میشود با استفاده از مدلهای چند هدفه عوامل دیگ ری مانن د س طح زی ر
کشت و الگوی کشت در بهره وری آب لحاظ شود .همچنین پیشنهاد میشود با استفاده از مدلهای عامل مبن ا مس ائل
اجتماعی در نحوه مدیریت منابع آب شبیهسازی گردد.

981 ...تخصیص بهینۀ منابع آب با

تقدیر و تشکر
 بدینوسیله از قمایت آن.این مطالعه با قمایت مالی کمیته تحقیقات شرکت سهامی آب منطقهای قم انجام شده است
 کمال نش کر و ق دردانی را، همکاری و پشتیبانی نمودهاند،سازمان و نیز تمام کسانی که در به ثمر رسیدن این مطالعه
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