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ABSTRACT
The occurrence of continuous water shortage as a natural hazard has dramatically impacted the country's
performance of surface water delivery systems. In this research, drought risk analysis in surface water delivery
systems in Roodasht irrigation network has been investigated. For this purpose, the streamflow Drought Index
(SDI) has been used to assess the region's probability of drought. The consequence of drought was calculated
by combining water distribution performance evaluation indicators, efficiency, adequacy, and justice with a
simple additive weighting method (SAW) in five weight scenarios based on different management
perspectives. Finally, by combining the probability and consequence of drought, the risk of this phenomenon
in the agricultural water distribution system was calculated and analyzed. According to the SDI index, the
results showed drought occurred in the monthly period with magnitude of -2.42 to 2.47, and in the annual period
with magnitude of -2.54 to 1.65. The range of monthly drought risk values of the system in five weighted
scenarios is as follows: evaluation perspective with emphasis on the opinion of the network administrator (0.668
to 0.804), With the emphasis on the beneficiary's opinion (0.636 to 0.803), the simultaneous emphasis of
manager and beneficiary (0.647 to 0.802), emphasis on regional water opinion and provincial managers (0.684
to 0.804), and with emphasis on environmental considerations within the irrigation network (0.692 to 0.804).
The obtained results of employing the risk analysis framework in both annual and monthly periods make the
authorities present appropriate alternatives considering the magnitude and timing of the system's failure risk.
Keywords: Drought, Probability of Danger, Consequence, Risk, Irrigation District.
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تحليل ريسک خشکسالی در سامانههای توزيع آب کشاورزی ،مطالعه موردی :شبکه آبياری رودشت
جواد پورمحمود  ،1سيد مهدی هاشمی شاهدانی* ،1عباس روزبهانی

1

 .1گروه مهندسی آب ،پردیس ابوریحان ،دانشگاه تهران ،ایران
(تاریخ دریافت -1399/12/19 :تاریخ بازنگری -1400/4/1 :تاریخ تصویب)1400/4/6 :

چکيده
وقوع دوره های کم آبی مستمر به عنوان مخاطره طبیعی ،در کاهش عملکرد سامانههای توزیع آب کشاورزی کشور تاثیر
زیادی داشته است .در این پژوهش به تحلیل ریسک خشکسالی در سامانه توزیع آب سطحی در شبکه آبیاری رودشت
پرداخته شده است .بدین منظور ،با استفاده از شاخص خشکسالی جریان ( )SDIبه ارزیابی و احتمال وقوع پدیده خشکسالی
در منطقه پرداخته شده و شدت اثر خشکسالی از ترکیب شاخصهای ارزیابی عملکرد توزیع آب ،راندمان ،کفایت و عدالت،
با روش مجموع وزین ساده ( )SAWدر قالب پنج سناریو وزنی بر اساس دیدگاههای مدیریتی متفاوت ،محاسبه شد .در
نهایت با ترکیب دو مولفه احتمال وقوع و شدت اثر خشکسالی ،ریسک این پدیده در سامانه توزیع آب کشاورزی محاسبه و
تحلیل شد .نتایج نشان داد که بر اساس شاخص  ،SDIخشکسالی در بازه زمانی ماهانه با بزرگی ( -2/42تا  )2/47و در بازه
زمانی ساالنه با بزرگی ( -2/54تا  ) 1/65رخ داده است .محدوده مقادیر ریسک ساالنه خشکسالی با احتساب دیدگاههای
مختف از طریق اعمال سناریوهای وزنی به این ترتیب بدست آمد :دیدگاه ارزیابی با تاکید بر نظر مدیر شبکه ( 0/668تا
 ،)0/804با تاکید بر نظر بهرهبردار ( 0/636تا  ،)0/803تاکید توامان مدیر و بهرهبردار ( 0/647تا  ،)0/802تاکید بر نظر آب
منطقه ای و مدیران استانی ( 0/684تا  ،) 0/804و با تاکید بر مالحظات زیست محیطی در محدوده شبکه آبیاری (0/692
تا  .)0/804نتایج بهدست آمده از بهکارگیری ساختار تحلیل ریسک در هر دو بازه زمانی ماهانه و ساالنه ،مدیران شبکه را
قادر میسازد تا مناسب ترین راهکارهای بهبود عملکرد را متناسب با بزرگی و زمان وقوع ریسک شکست سامانه ارایه دهند.
واژههای کليدی :خشکسالی ،احتمال وقوع  ،شدت اثر ،ریسک ،شبکه آبیاری.

مقدمه
علیرغم دستاوردهایی که شبکههای احداث شده در افزایش
تولیدات کشاورزی داشتهاند ،بررسیهای مختلف حاکی از عملکرد
پایینتر از حد انتظار در اغلب شبکههای توزیع آب کشاورزی می-
باشد .از این رو ،وقوع دورههای کم آبی مستمر به عنوان مخاطره
طبیعی و عدم وجود یک ساختار سیستماتیک جهت شناخت آن،
سهم بیشتری در کاهش عملکرد جدی شبکههای آبیاری کشور
داشته و مدیریت این شرایط ،چالشی جدی برای مدیران شبکه
شده است .و در این بین روش تحلیل ریسک بهعنوان نمونه
کارآمد رویکرد حفظ سیستم در شرایط مطلوب و یا پیشگیری از
خطر ،مطرح میباشد ( .)Orojloo et al. 2018با بررسی سابقه
پژوهش مشخص میشود که تحلیل ریسک در مدیریت منابع آب
کاربرد وسیعی داشته است Towler et al. (2013) .به منظور ادغام
صریح آب و هوا در پیش بینیهای جریان که مربوط به مدیریت
اکوسیستم رودخانه هستند یک چارچوب مبتنی بر ریسک پنج
مرحلهای برای یک آبشار کنترل نشده در جنوب غربی مونتانا را
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ارائه دادهاست .نتایج نشان میدهند که استفاده از پیشبینیهای
ترکیبی میتواند به شدت بر ریسک و بهبود مهارت و برنامهریزی
مفید باشد Qiang et al. (2016) .مطالعهای در مورد ارزیابی خطر
کمبود منابع آب در دشت سانجیانگ انجام داد .در این مطالعه از
دیدگاه خطر کمبود منابع آب ،فرایند تحلیلی سلسله مراتبی برای
ایجاد سیستم شاخص ارزیابی و معیارهای ارزیابی استفاده شد و
سپس یک ارزیابی جامع و تجزیه و تحلیل تفاوت منطقه ای از
نظر خط ر کمبود منابع آب در دشت سانجیانگ انجام شدBao .
) et al. (2017برای نشان دادن کاربرد مدیریت ریسک در حوضه
آبریز لیوانه ،یک شاخص ریسک اکولوژیکی جامع برای ارزیابی
ریسک حوضه آبریز ارائه کردند .آنها برای محاسبه ریسک
اکولوژیکی ،از ارتباط بین شاخصهای میزان تامین نیاز جریان
زیستمحیطی ،شاخص ریسک اکولوژیکی رودخانه ،شاخص نسبی
کیفی رسوبات و شاخص زیستی استفاده کردند و با وزندهی به
هر شاخص و جمع کردن آنها ،ریسک کلی را به دست آوردند.
) Gachlou et al. (2019در پژوهشی که انجام دادهاند ،برای
نخستینبار روش تحلیل ریسک برای شناسایی نقاط آسیبپذیر و
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ارائه یک شاخص جامع در مقیاس حوضه آبریز به کار گرفته شده
است که این مدل در قالب یک مطالعه موردی برای حوضه دریاچه
ارومیه ارائه شدهاست.
) Arumi and Jones (2001از روش درخت رویداد برای
مطالعه سیستم و استفاده از اعداد فازی برای مدیریت عدم
اطمینان ،به تجزیه و تحلیل ریسک سازههای آبیاری پرداختند که
میتواند بهعنوان مکمل طراحی یا ارزیابی سازهها و سیستمهای
ارزیابی استفاده شود .در ارتباط با مطالعات صورت گرفته تحلیل
ریسک در محدوده شبکههای آبیاری، Orojloo et al. (2018) ،
چارچوب مدیریت ریسک جامع برای سامانه انتقال و توزیع آب
کشاورزی را از طریق یک روش سلسله مراتبی فازی توسعه دادند.
) Babaei et al. (2018برای اولین بار یک چارچوب برای ارزیابی
کفایت ،عدالت و راندمان توزیع و تحویل آب و ارزیابی ریسک
تحویل در سامانه انتقال و تحویل آب کشاورزی ارائه کردند .روش
تحلیل درخت خطای فازی  )FFTA(1برای ارزیابی ریسک «عدم
امکان تأمین و تحویل» استفاده شد Bozorgi et.al (2020) .اقدام
به توسعه مدل تحلیل ریسک خطر خشکسالی در سامانه تأمین
آب کشاورزی با کمک شبکه بیزین نموده است .در این پژوهش
به منظور بررسی توانایی مدل توسعه داده شده ،تحلیل ریسک
سامانه تأمین آب کشاورزی شبکه آبیاری مدرن رودشت اصفهان
مورد بررسی قرار گرفت .مقادیر ریسک سامانه تأمین آب شبکه
رودشت در بازه صفر تا  %58/11و به طور متوسط برابر %39/82
(برای 78رویداد مختلف) برآورد شد .بنابراین جمعبندی پژوهش-
ها مذکور حاکی از آن است که تحلیل ریسک خطر خشکسالی در
سامانه توزیع آب کشاورزی در شبکههای آبیاری صورت نگرفته
که به عنوان نوآوری این پژوهش تلقی می شود.
با توجه به اینکه اولین گام در تحلیل خطر خشکسالی
محاسبه پارامتر احتمال وقوع این پدیده است ،لذا در این بخش
به ارائه پژوهشهای انجام شده در ارتباط با ارزیابی و تحلیل
خشکسالی با استفاده از شاخص خشکسالی جریان (SDI)2
پرداخته شدهاست Tigkas et al. (2015) .با هدف ارائه طرح کلی
و اجرای نرم افزار همراه با استفاده از رویکردهای مختلف برای
تجزیه و تحلیل خشکسالی DrinC3 ،را برای محاسبه دو شاخص
خشکسالی  (RDI)4و شاخص خشکسالی جریان ( )SDIو
همچنین دو شاخص بسیار مشهور ،شاخص استاندارد بارندگی
 )SPI(5و دهکهای بارش  )PD(6مطرح کردندOzkaya and .

) Zerberg (2019با استفاده از داده های جریان ماهانه در 47
ایستگاه از  1972تا  ،2011شاخص خشکسالی جریان ( )SDIرا
با سری زمانی سه ماه ،شش ماه و  12ماه محاسبه کرده و
خشکسالی هیدرولوژیکی حوضه دجله فوقانی در ترکیه ارزیابی
کردهاند .نتایج نشان داد که تقریباً همه ایستگاهها حداقل یک
دوره خشکسالی شدید را در طول دوره مطالعه تجربه کردند.
بنابراین با الگوبرداری از پژوهشهای مذکور ،تحلیل خشکسالی
در این پژوهش با استفاده از نرمافزار  DrinCو بر پایه شاخص
 SDIبه منظور محاسبه احتمال ریسک انجام شد.
گام بعدی تحلیل ریسک شامل تعیین میزان شدت اثر است
که در این پژوهش با استفاده از شاخصهای ارزیابی عملکرد توزیع
آب در کانالهای آبیاری شامل شاخصهای کفایت ،راندمان و
عدالت توزیع آب انجام شد .این شاخصها در مطالعات گوناگونی
در ارتباط با بهرهبرداری شبکههای آبیاری مورد استفاده قرار
گرفته است (Babaei et al., 2018; ،kaghazchi et al., 2020
; (Dejen, 2015چرا که ماهیت این شاخصها بر اساس دبی
تحویلی و دبی مورد نیاز به آبگیرها و در نهایت کل شبکه میباشد
که مقدار دبی تحویلی میتواند متاثر از وقوع خشکسالی و ترسالی،
کاهش و یا افزایش یابد که در این پژوهش با استفاده از روش
مجموع وزین ساده  ،)SAW(7اقدام به وزندهی شاخصهای
مذکور بر اساس دیدگاههای مختلف مدیریتی در یک شبکه آبیاری
شد .بنابراین به کارگیری روش مجموع وزین ساده این امکان را
فراهم ساخت که تحلیل ریسک انجام گرفته از منظرهای مختلف
موجود در مدیریت آب در یک شبکه آبیاری صورت گیرد .جمع-
بندی موارد فوق و مطالعات صورت گرفته در این زمینه حاکی از
آن است که مطالعات متنوع تحلیل و مدیریت ریسک در
زیرساختهای شهری با تنوع بیشتری صورت گرفته است .در
ارتباط با شبکههای آبیاری و به خصوص سامانههای اصلی انتقال
و تحویل آب مطالعاتی به شناسایی مشکالت و خطرات تهدید
کننده ،پرداختهاند .اما پژوهش حاضر ،صرفا به پدیده خشکسالی
به عنوان یکی از خطرات تهدید کننده و اصلی سامانههای توزیع
آب سطحی پرداخته و شکست سامانه توزیع آب را به هنگام وقوع
خشکسالی ارزیابی کرده و تالش نموده است تا یک ساختار قابل
استفاده و عملی جهت تحلیل ریسک شکست توزیع قابل اعتماد
آب سطحی در شبکههای آبیاری که تحت تاثیر خشکسالی می-
باشد ،ارائه کند.

1 Fuzzy Fault Tree Analysis Method
2 Streamflow Drought Index
3 Drought Indices Calculator
4 Reconnaissance Drought Index

5 Standardized Precipitation Index
6 Precipitation Deciles
7 Simple Additive Weighting

 1712تحقيقات آب و خاک ايران ،دوره  ،52شماره  ،7مهر ( 1400علمی – پژوهشی)

مواد و روشها
با توجه به فلوچارت انجام پژوهش در شکل ( ،)1به منظور محاسبه
ریسک سامانه توزیع آب سطحی تحت تاثیر خشکسالی در بازه
زمانی ساالنه و ماهانه ،اطالعات و دادههای هیدرومتری جمعآوری
و از شاخص خشکسالی جریان ( )SDIو نرمافزار  Drin Cبرای
ارزیابی خشکسالی استفاده شد و احتمال خشکسالی با توجه به
کالسبندی شدت وقوع آن برای هر دو بازه زمانی برآورد شد.

محاسبهگر شاخصهای خشکسالی یا به اختصار  ،Drin Cنرم-
افزاری است که دارای محیطی سازگار و ساده برای محاسبه
شاخصهای خشکسالی استفاده میشود (.)Tigkas et al. 2015
در ادامه برای تعیین میزان شدت اثر خشکسالی ،شاخصهای
ارزیابی شدت اثر در دو بازه زمانی ماهانه و ساالنه (شاخصهای
کفایت ،راندمان و عدالت) محاسبه و با استفاده از روش مجموع
وزین ساده  SAWترکیب شد .در نتیجه ریسک خشکسالی سامانه
با توجه به احتمال وقوع و میزان شدت اثر خشکسالی در هر دو
بازه زمانی محاسبه شد.

شکل  -1مراحل انجام پژوهش

منطقه مورد مطالعه

منطقه رودشت در فاصله  30الی  100کیلومتری شرق و جنوب
شرقی اصفهان واقع شده است .این منطقه گسترده در دو سوی
زاینده رود به دو بخش رودشت شمالی و رودشت جنوبی (یکی
در شمال و دیگری در جنوب زاینده رود) تقسیم شده است .شبکه
آبیاری این منطقه حدود  45000هکتار از اراضی مربوطه را تحت
پوشش قرار میدهد .در شکل ( )2پالن منطقه رودشت نشان داده
شده است .در این بخش از پژوهش ،کانال اصلی چپ شاخه شمالی
شبکه آبیاری رودشت مورد بررسی قرار میگیرد که دارای 26
آبگیر آبرسان به واحدهای درجه دو زراعی است .این کانال دارای

شیب مالیم و شامل  14سازه آببند میباشد که بر این اساس
کانال مورد مطالعه به  13بازه تقسیمبندی میشود .در این کانال
تنظیم تراز سطح آب برای هر زوج آبگیر توسط یک سازه تنظیم
انجام میشود .شبکه رودشت از زاینده رود آبگیری میکند و تحت
نوسانات این رودخانه در دورههای ترسالی و خشکسالی قرار می-
گیرد که نوسانات مداوم و شدید دبی در سراب کانال و در نتیجه
عدم توزیع مناسب آب و عملکرد نامطلوب شبکه را به همراه دارد
که طی این از  625حلقه چاه در داخل محدوده شبکه بهرهبرداری
میشود .بررسی مقادیر دبی اندازهگیری شده توسط شرکت
بهرهبرداری در نقطه ورودی شبکه (آبگیر ورودی کانال اصلی)

(علمی – پژوهشی)

حاکی از آن است که مقدار دبی ورودی در بازههای مختلف روزانه
بهرهبرداری دارای نوسانات متفاوتی بوده است .این درحالی است
که در حالت مطلوب آبگیری از رودخانه و با توجه به وجود بند
انحرافی رودشتین در محل آبگیری ،حداقل نوسانات دبی ورودی
مورد انظار است .با استناد به اطالعات اندازهگیری شده شرکت
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بهرهبرداری ،مقادیر دبی ورودی که کمتر از مقادیر هدف بود،
بصورت بیبعد در حدود  % -40 ، %-20و در بازهی  %-40تا -90
 %دارای نوسان بوده است .بنابراین شرایط مذکور سبب تاثیرات قابل
مالحظهای در فرآیند توزیع و تحویل خواهد گذاشت که در این
تحقیق به بررسی منشا آن و نیز شدت اثرات آن پرداخته شده است.

شکل  -2شمايی از شبکه آبياری رودشت به تفکيک واحدهای زراعی  26گانه آن و نقشه موقعيت ايستگاه هيدرومتری پل چوم در باالدست شبکه

احتمال وقوع خطر
گام اول :ارزيابی خشکسالی جريان

احتمال وقوع به تواتر وقوع یک پدیده اطالق میشود .با توجه به
ماهیت خطر و در صورت وجود آمار ثبت شده از یک پدیده،
معموالً احتمال با تلفیق آمار ثبت شده ،مدلهای شبیهساز و
منحنیها قابل محاسبه است .به منظور محاسبه ریسک
خشکسالی سامانه توزیع آب کشاورزی ،اطالعات و دادههای دبی
جریان مربوط به ایستگاه پل چوم در باالدست شبکه آبیاری
رودشت واقع بر رودخانه زاینده رود اصفهان جمعآوری و از
شاخص خشکسالی جریان ( )SDIو نرمافزار  Drin Cبرای ارزیابی
خشکسالی استفاده شد و احتمال وقوع خشکسالی با توجه به
مقادیر شاخص  SDIمحاسبه شد.
پژوهشها نشان داده اسـت که در حوضههای کوچک توزیع
گاما و در حوضههای بزرگ توزیع نرمال یا لوگ نرمال دو متغیره
بهترین توزیع آماری بر سری دادههای دبی را دارد (Nalbantis
and Tsakiris. 2009; Shukla and Wood. 2008; Bozorgi et
) .al., 2020چگونگی محاسبه شاخص خشکسالی جریان در روابط

 1تا  3توضیح داده شده ( .)Shukla and Wood. 2008همچنین

توصیف مقادیر شاخص  SDIنیز در جدول ( )1اشاره شدهاست
(.)Tsakiris & Vangelis. 2005; Nalbantis & Tsakiris, 2009
جدول  -1طبقهبندی خشکسالی براساس شاخص Tsakiris & ( SDI

)Vangelis. 2005
شدت خشکسالی SDI

مقادیر SDI

ترسالی خیلی شدید
ترسالی شدید
ترسالی متوسط
نرمال
خشکسالی متوسط
خشکسالی شدید
خشکسالی خیلی شدید

 2و بیشتر
 2تا 1/5
 1/5تا 1
 0/99تا -1
 -1/5تا -1
 -1/5تا -2
 -2و کمتر

(رابطه )1
𝑘

… 𝑖 = 1,2,3, … 𝑗 = 1,2,3, … ,12 𝑘 = 1,2,3,

𝑗𝑄𝑖,

𝑗=1

∑ = 𝑘𝑉𝑖,

(رابطه )2
… 𝑦𝑖,𝑘 = ln(𝑉𝑖,𝑘 ) 𝑖 = 1,2,3, … 𝑘 = 1,2,3,

(رابطه )3

𝑘̅𝑦 𝑦𝑖,𝑘 −
=
… 𝑖 = 1,2,3, … 𝑘 = 1,2,3,
𝑘𝑆𝑦,

𝑘𝑆𝐷𝐼𝑖,

که در آن = 𝑄𝑖,𝑗 ،دبی ماه jام از سال آبی iام = 𝑉𝑖,𝑘 ،مقدار
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تجمعی دبی در دوره  kماهه از سال آبی iام 𝑦̅𝑘 ،و 𝑘 = 𝑠𝑦,به ترتیب
میانگین و انحراف معیار دادهها هستند.
گام دوم :محاسبه پارامتر احتمال وقوع خطر

پارامتر احتمال وقوع خطر ( )Pکه یکی از اجزای محاسبه ریسک
است ،با استفاده از مکمل مقادیر نرمال  SDIطبق رابطه  4محاسبه
میشود .در این رابطه حد باال (𝑥𝑎𝑚) و حد پایین (𝑛𝑖𝑚) اعداد
 SDIبا توجه به تابع برازش داده شده ،به ترتیب بین  4و -4
میباشد ). (Bozorgi et al., 2020
(رابطه )4

𝑛𝑖𝑚𝑆𝐷𝐼−
𝑛𝑖𝑚𝑚𝑎𝑥−

𝑃 =1−

شدت اثر

شدت اثر یک خطر میتواند تحت تأثیر دو فاکتور مهم باشد :اول
ماهیت خود سیستم و دوم ماهیت خطر ( Roozbahani et al.
.)2012
گام اول :تعيين معيارهای ارزيابی شدت اثر

در این پژوهش با هدف بررسی اثرات منفی حاصل از وقوع
خشکسالی در سامانه توزیع آب کشاورزی ،در تعیین معیارهای
ارزیابی شدت اثر خشکسالی از شاخصهای ارزیابی عملکرد فرآیند
توزیع آب (کفایت ،عدالت و راندمان) استفاده شدهاست .بهنحوی-
که این معیارها بر اساس بازههای مختلف دبی ورودی به شبکه با
استفاده از مدل بهرهبرداری واسنجی و صحتسنجی شده
( ،)kaghazchi et al. 2020محاسبه شد .این مدل به منظور شبیه-
سازی توزیع آب در کانال اصلی شبکه آبیاری رودشت ،طراحی
شدهاست .ورودیهای مدل شامل «سناریو بهرهبرداری» و «دبی
ورودی کانال» و خروجیهای مدل مذکور« ،دبیهای تحویلی به
هر یک از آبگیرها» میباشند .بر اساس خروجی دبی تحویلی
شبیهسازیشده ،محاسبه شاخصهای ارزیابی عملکرد توزیع آب
شامل شاخصهای کفایت ،راندمان و عدالت توزیع آب
( )( Babaei et al., 2018; ،kaghazchi et al., 2020انجام شد.
سناریوهای بهرهبرداری عبارتاند از:
سناریو نرمال :دبی ورودی به کانال ،همان دبی است که به
طور معمول در روزهای بهرهبرداری ،وارد کانال میشود.
سناریو نوسانی مالیم :دبی ورودی به کانال نسبت به دبی
نرمال بین  0تا  ±20درصد متغیر میباشد.
سناریو نوسانی متوسط :دبی ورودی به کانال نسبت به دبی
نرمال بین  ±20تا  ±40درصد متغیر میباشد.
سناریوی نوسانی شدید :دبی ورودی به کانال نسبت دبی
نرمال بین  +40تا  +46درصد و  -40تا  -90درصد متغیر میباشد.
شاخص کفايت :شاخصی برای میزان توانایی روش بهره-
برداری در تحویل آب به قدر تامین نیاز میباشد که بر همین

اساس میزان دبی مورد نیاز آبگیرها وابسته به عواملی چون
مساحت مناطق کشاورزی تحت آبیاری ،نیاز آبی الگوی کشت،
میزان تلفات آب ،اقدامات مربوط به فرهنگ کشاورزی در منطقه
است.
شاخص راندمان انتقال :میزان آب تحویل دادهشده
نسبت به آب درخواستی در محل آبگیر نشان میدهد.
شاخص عدالت :میزان تناسب موجود را بین مقادیر
تحویلی و مقادیر مورد نیاز آب در انشعابات و دورههای زمانی
مختلف ارزیابی میکند.
بر اساس استاندارد ارایه شده )،(Molden and Gate, 1990
مفهوم «خوب» و «متوسط» و «ضعیف» در شاخص کفایت
بترتیب برای محدوده عملکرد ( )0/8 – 0/89( ،)0/9 – 1و (0.8
˂) و در شاخص راندمان بترتیب برای محدوده (،)0/85 – 1
( )0/7 – 0/84و ( )˂ 0.7و در شاخص عدالت بترتیب برای
محدوده ( )0/11 – 0/25( ،)0 – 0/1و ( )˃ 0.25ارزیابی شده
است که روابط این سه شاخص عبارتاند از:
(رابطه )5
< 𝑑𝑄 𝑓𝑖

𝑄

1

1

𝑅𝑄
𝐷𝑄

𝑅

𝑇

]) 𝐷 ( 𝑅∑ 〗 [〖 𝑇∑ = 𝐴𝑃
= 1

𝑅𝑄

Otherwise

𝑟𝑄

(رابطه )6
< 𝑟𝑄 𝑓𝑖

𝑟𝑄

1

1

𝑑𝑄

𝑅

𝑇

]) (𝑅∑ [𝑇∑ = 𝐹𝑃
Otherwise 𝑃𝑓 = 1

𝑑𝑄

(رابطه )7
1
𝐷𝑄
) ( 𝑅𝑉𝐶 ∑ = 𝐸𝑃
𝑇
𝑅𝑄
𝑇

که در این روابط 𝑃𝐹 ،𝑃𝐴 ،و 𝐸𝑃 به ترتیب شاخص کفایت،
راندمان و عدالت R ،و  Tبه ترتیب تعداد آبگیرهای واقع در کانال
آبیاری و مدل زمان شبیهسازی توزیع جریان و 𝑟𝑄و 𝑑𝑄 به ترتیب
نشاندهنده میزان دبی مورد نیاز و میزان دبی تحویلی میباشند.
 ∑𝑇1متوسط زمانی ∑𝑅1 ،متوسط مکانی و 𝑅𝑉𝐶 ،ضریب تغییرات
مکانی را نشان می دهند.
گام دوم :محاسبه شدت اثر با ترکيب معيارهای شدت اثر به روش
مجموع وزين ساده

روش وزن دهی ساده یا مجموع وزین ساده ( ،)SAWساده ترین
روش تصمیم گیری چند معیاره است که عبارت است از ( Orojloo
:)et al. 2018
𝑛

(رابطه )8

𝑗𝑖𝐼𝑖 = ∑ 𝑊𝑗 r
𝑗=1

که در رابطه فوق 𝑖𝐼 شدت اثر 𝑊𝑗 ،وزن معیارهای شدت
اثر و 𝑗𝑖 rمقادیر نرمال شده هر یک از معیارها میباشد.
نتیجه محاسبه مولفه شدت اثر در بین صفر و یک میباشد

(علمی – پژوهشی)
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که هر چقدر این عدد محاسبه شده به عدد یک نزدیکتر باشد،
نشاندهنده تاثیر بیشتر خشکسالی در کاهش عملکرد سامانه
توزیع آب است که پایین بودن مقدار شاخص کفایت و راندمان و
باال بودن مقدار شاخص عدالت نشاندهنده این مطلب هستند .به
همین دلیل ،شاخص کفایت و راندمان بهعنوان معیار منفی شدت-
اثر و شاخص عدالت بهعنوان معیار مثبت شدتاثر ،طبق روابط
زیر نرمال شدند.
برای معیارهای مثبت:
(رابطه )9

𝑗𝑖𝑋
𝑗𝑖𝑋 𝑥𝑎𝑀

= 𝑗𝑖𝑟

برای معیارهای منفی:
(رابطه )10

𝑗𝑖𝑋 𝑛𝑖𝑀
= 𝑗𝑖𝑟
𝑗𝑖𝑋

در این رابطه 𝑟𝑖𝑗 ،مقادیر نرمال شده 𝑋𝑖𝑗 ،مقدار هر یک از
شاخصها 𝑀𝑎𝑥 𝑋𝑖𝑗 ،و 𝑗𝑖𝑋 𝑛𝑖𝑀 به ترتیب بیشترین و کمترین
مقدار هر یک از شاخصها میباشد.
بر اساس تعریف ارایه شده ) ،(Gunantara 2018به منظور
وزندهی معیارهای شدت اثر ،از روابط زیر استفاده شد:
1
𝑛

(رابطه )11

= 𝑖𝑊

𝑖=𝑘

(رابطه )12

1
1
) ∑ = 𝑖𝑊
𝑛
𝑘
𝑛

(رابطه )13

)𝑖 2 + (𝑛 + 1 −
)𝑛(𝑛 + 1
معیارها و  ، nتعداد معیارهای
= 𝑖𝑊

در این رابطهها 𝑖𝑊  ،وزن
شدتاثر میباشد .وزندهی به معیارهای شدت اثر براساس وزن-
های بدست آمده از هر رابطه فوق ،میتواند براساس سناریوهای
مختلف صورت گیرد که با لحاظ دیدگاههای بدست آمده براساس
برگزاری جلسات مشورتی و اتاق فکر با بخش کارفرمایی صنعت
آب کشور شامل دفتر بهرهبرداری از شبکههای آبیاری شرکت
مدیریت منابع آب ،کارشناسان محترم معاونت حفاظت و بهره-
برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان ،دفتر بهرهبرداری از شبکه
آبیاری رودشت و تیم بهرهبرداری و اپراتورهای این بخش ،وزن-
دهی به معیارها در قالب پنج سناریو صورت گرفت که بهعنوان
نتایج ارائه شده است.
ريسک

) Rowe. (1977ریسک را «پتانسیل تحقق عواقب سو و ناخواسته
یک واقعه» تعریف میکند .در نهایت ریسک مربوط به خطر
خشکسالی بعد از تعیین احتمال خطر و شدت اثرات آن همانطور
1 Risk
2 Probability

که در رابطه زیر نشان داده شده است ،محاسبه شده است
(.)Salman and Salem 2012 ، Rahman et al., 2014
𝐼 × 𝑃 = Risk
(رابطه )14
2
1
در این رابطه R ،ریسک خطر  P،احتمال وقوع خطر و I
شدت اثر 3میباشد.

نتايج و بحث
در این بخش در ابتدا نتایج مرتبط با تحلیل خشکسالی ارایه می
گردد که بر پایه تحلیل زمانی شاخص خشکسالی جریان در نرم-
افزار  DrinCانجام شده و نتایج احتمال وقوع خشکسالی ارایه شده
است .در ادامه تحلیل زمانی شاخصهای ارزیابی عملکرد بهره-
برداری کفایت ،راندمان و عدالت ارایه شده است که اساس
محاسبه شدت اثر تحلیل ریسک را تشکیل میدهد .و نهایتا تحلیل
ریسک ماهانه و ساالنه ارایه شده است.
نتايج احتمال وقوع خشکسالی

مقادیر شاخص خشکسالی جریان ( )SDIبا استفاده از اطالعات
دبی در بازه زمانی ماهانه و ساالنه محاسبه شد که نتایج آن به
همراه مقادیر ماهانه و ساالنه دبی ایستگاه هیدرومتری در شکل
( )3ارائه شده است که بر اساس شاخص  ،SDIدر بازه زمانی
ماهانه ،شاخص خشکسالی در پنج کالس دستهبندی شده است.
کمترین مقدار شاخص  SDIمربوط به ماه خرداد سال -1380
 1379با بزرگی  -2/42میباشد که کالس آن بر اساس شاخص
خشکسالی جریان (« ،)SDIخشکسالی خیلی شدید» است و
بیشترین مقدار شاخص  SDIمربوط به ماه اسفند سال -1372
 1371با بزرگی  +2/74و در کالس «ترسالی خیلی شدید» قرار
گرفته است .نتایج تحلیل خشکسالی در بازه ساالنه حاکی از آن
است که تنها یک سال در کالس «ترسالی شدید» ،سه سال در
کالس «ترسالی متوسط» 23 ،سال در کالس «نرمال» ،یک سال
در کالس «خشکسالی شدید» و سه سال در کالس «خشکسالی
خیلی شدید» قرار گرفتهاند .براین اساس مقادیر احتمال وقوع
خشکسالی و ترسالی هیدرولوژیکی بر اساس مقادیر شاخص SDI
برای بازه زمانی ماهانه و برای بازه زمانی ساالنه بدست آمد که در
بازه زمانی ماهانه ،محدوده تغییرات آن در کالس نرمال تا ترسالی
خیلی شدید برابر با ( )0/16 – 0/62که متناظر با محدوده
تغییرات ( )4/49 - 2/14متر مکعب بر ثانیه دبی ورودی در پایاب
کانال میباشد .در کالس خشکسالی متوسط تا کالس خشکسالی
خیلی شدید برابر با ( )0/63 – 0/80است که متناظر با محدوده
3 Impact
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تغییرات ( )1/73 - 0/87متر مکعب بر ثانیه دبی ورودی در پایاب
کانال است .همینطور در بازه زمانی ساالنه ،محدوده تغییرات
احتمال وقوع خشکسالی و ترسالی در کالس نرمال تا کالس
ترسالی شدید برابر با ( )0/29 – 0/61و در کالس خشکسالی
شدید تا کالس خشکسالی خیلی شدید برابر با ()0/71 – 0/82
بدست آمده است که بهترتیب متناظر با محدوده تغییرات (- 1/90
 )4/25و ( )1/48 - 1/36متر مکعب بر ثانیه دبی ورودی در پایاب

کانال میباشد .در این بخش از تحقیق با استفاده از شاخص
خشکسالی  ،SDIوقوع پدیده خشکسالی در کالسهای مختلف در
منطقه مورد مطالعه مورد بررسی قرار گرفت و در ادامه دبیهای
ورودی به شبکه متاثر از کالسهای وقوع خشکسالی دستهبندی شد
تا در ادامه بتوان عملکرد سامانه توزیع و تحویل آب را با توجه به دبی
اختصاص یافته به شبکه متاثر از خشکسالی مورد بررسی قرار داد.

شکل  -3الف :اطالعات دبی ماهانه ايستگاه هيدرومتری پل چوم ( )Qو مقادير ماهانه شاخص خشکسالی  ،SDIب :اطالعات دبی ساالنه ايستگاه هيدرومتری پل
چوم ( )Qو مقادير ساالنه شاخص خشکسالی SDI

نتايج شدت اثر و ريسک خشکسالی
نتایج تحلیل زمانی شاخصهای ارزیابی عملکرد فرآیند توزیع آب
کفایت ،عدالت و راندمان با استفاده از مدل بهرهبرداری ذکر شده
در قسمت مواد روش ،در شکل ( 4و  )5ارائه شده است .مقدار
شاخص ارزیابی عملکرد بهرهبرداری راندمان توزیع آب ،که میزان
هدررفت نسبی آب در هر آبگیر را نشان میدهد ،تنها در دبیهای
ورودی بیشتر از نیاز کل شبکه ،کمتر از مقدار مطلوب این شاخص
بدست آمده است .با این حال این شاخص در بازه زمانی ماهانه ،با
مقدار بدست آمده در محدوده ( )0/962 - 1/00و در بازه زمانی
ساالنه ،با مقدار بدست آمده در محدوده ( )0/989 – 1/00در
دسته عملکرد «خوب» میباشد .شاخص عدالت ،که میزان تناسب
موجود را بین مقادیر تحویلی و مقادیر مورد نیاز آب در آبگیرهای

واقع در طول کانال اصلی را ارزیابی میکند که این شاخص در دو
بازه زمانی ماهانه و ساالنه ،با مقدار بدست آمده بترتیب در
محدوده ( )0/227 - 0/724و ( )0/353 – 0/627در دسته
عملکرد «ضعیف» قرار دارد .همینطور با توجه به شاخص کفایت،
که نشانگر توانایی تحویل کافی و به مقدار مورد نیاز در محل هر
آبگیر است ،در بازه زمانی ماهانه ،با مقدار بدست آمده در محدوده
( )0/060 - 0/886در دسته عملکرد «متوسط و ضعیف» و در
بازه زمانی ساالنه ،با مقدار بدست آمده در محدوده (- 0/599
 )0/192در دسته عملکرد « ضعیف» قرار گرفته است.
پس از تعیین مقادیر متناظر شاخصهای ارزیابی عملکرد
بهره برداری شبکه آبیاری (معیارهای شدت اثر) در دو بازه ماهانه
و ساالنه با مقادیر محاسبه شده احتمال وقوع خشکسالی ،تحلیل
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ریسک خطر خشکسالی قابل انجام است .الزم به ذکر است که
مقدار ریسک در شرایط ترسالی (عدم وجود خطر خشکسالی) برابر
با صفر میباشد و در ادامه صرفا به تحلیل ریسک خطر خشکسالی
پرداخته شده است که به این منظور معیارهای شدت اثر با روش
ریاضی مجموع وزین ساده باهم ترکیب شدند که در این روش به
مقادیر معیارهای شدت اثر پس از نرمالسازی ،وزن دهی سناریوها

با استفاده از روش مجموع وزین ساده ( )SAWانجام گردید .به-
منظور ارایه نتایج کاربردی و عملی وزندهی های صورت گرفته
با توجه به دیدگاههای ممکن که در ارزیابی عملکرد بهرهبرداری
یک شبکه آبیاری میتواند تاثیرگذار باشد ،تفسیر گردید که در
ادامه ارایه شده است.

شکل  -4نمودار ميانگين مقادير ماهانه شاخصهای کفايت ،راندمان و عدالت در وضع موجود بهرهبرداری

شکل  -5نمودار ميانگين مقادير ساالنه شاخصهای کفايت ،راندمان و عدالت در وضع موجود بهرهبرداری
جدول .2ديدگاههای تاثيرگذار در ارزيابی عملکرد بهرهبرداری يک شبکه آبياری
اوزان شاخصهای ارزیابی عملکرد سامانه توزیع و تحویل آب
دیدگاهها
دیدگاه ارزیابی با تاکید بر نظر مدیر شبکه
دیدگاه ارزیابی با تاکید بر نظر بهره بردار و مدیر شبکه
دیدگاه ارزیابی با تاکید بر نظر آب منطقهای و مدیران استانی
دیدگاه ارزیابی با تاکید بر نظر بهره بردار
دیدگاه ارزیابی با تاکید بر مالحظات زیست محیطی

تفسیر کاربردی وزندهیهای صورت گرفته بر این اساس

وزن شاخص کفایت

وزن شاخص راندمان

وزن شاخص عدالت

) 𝑎𝑃𝑊(

) 𝑎𝑃𝑊(

) 𝑎𝑃𝑊(

0/33
0/50
0/17
0/61
0/11

0/33
0/17
0/33
0/11
0/61

0/33
0/33
0/50
0/28
0/28

است که بر اساس نظر مدیر شبکه ،سه شاخص کفایت ،راندمان و
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عدالت از اهمیت یکسانی در ارزیابی عملکرد سامانه توزیع آب
برخوردار است و به همین ترتیب ،از نظر بهرهبردار شاخص کفایت،
از نظر آب منطقهای و مدیران استانی شاخص عدالت و از نظر
مالحظات محیطزیستی شاخص راندمان توزیع آب (که بیانگر
میزان آب مازاد تحویل داده شده است که منجر به زهدار شدن
اراضی میشود) نسبت به سایر سناریوها از اهمیت باالیی در
ارزیابی عملکرد سامانه توزیع آب برخوردار است .با توجه به
سناریوهای در نظر گرفته شده و نتایج بدست آمده در شکل (،)6
مقادیر ماهانه شدت اثر خشکسالی (خشکسالی در سه کالس:
متوسط ،شدید و خیلی شدید) بر سامانه در سناریو وزنی اول تا
پنجم به ترتیب برابر با ( 0/682تا  0/554( ،)0/999تا ،)1/00

( 0/474( ،)1/00 0/782تا  )0/997و ( 0/864تا  )0/997بدست
آمد و در ادامه با ضرب مقادیر شدت اثر و احتمال وقوع خشکسالی
در هر پنج سناریو وزنی با محدوده تغییرات ( 0/630تا ،)0/800
محدوده مقادیر ریسک خشکسالی ماهانه سامانه توزیع آب
کشاورزی در سناریو وزنی اول تا پنجم به ترتیب ( 0/430تا
 0/349( ،)0/779تا  0/493( ،)0/780تا  0/299( ،)0/780تا
 )0/778و ( 0/544تا  )0/778بدست آمد .و همینطور در بیشترین
مقدار ریسک خشکسالی ،سامانه توزیع آب کشاورزی تحت هر
پنج سناریو ،در شرایط «خشکسالی خیلی شدید» و در کمترین
مقدار آن ،در شرایط «خشکسالی متوسط» قرار گرفته است.

شکل  -6محدوده تغييرات مقادير ماهانه احتمال ،شدت اثر و ريسک خشکسالی سامانه توزيع آب کشاورزی در وضع موجود بهرهبرداری ( :aسناريو وزنی اول:b ،
سناريو وزنی دوم :c ،سناريو وزنی سوم :d ،سناريو وزنی چهارم :e ،سناريو وزنی پنجم)

به طور مشابه ،طبق شکل ( )7مقادیر ساالنه شدت اثر
خشکسالی (خشکسالی در دو کالس :شدید و خیلی شدید) بر
سامانه در سناریو وزنی اول تا پنجم به ترتیب برابر با ( 0/927تا
 0/901( ،)0/999تا  0/936( ،)0/996تا  0/891( ،)0/999تا
 )0/997و ( 0/960تا  )0/997بدست آمد و در ادامه با ضرب
مقادیر شدت اثر و احتمال وقوع خشکسالی در هر پنج سناریو
وزنی با محدوده تغییرات ( 0/710تا  ،)0/818محدوده مقادیر
ساالنه ریسک خشکسالی سامانه توزیع آب کشاورزی در سناریو
وزنی اول تا پنجم به ترتیب ( 0/668تا  0/647( ،)0/804تا
 0/684( ،)0/802تا  0/636( ،)0/804تا  )0/803و ( 0/692تا
 )0/804بدست آمد .و همینطور در بیشترین مقدار ریسک ساالنه
خشکسالی ،سامانه توزیع آب کشاورزی تحت هر پنج سناریو ،در
شرایط «خشکسالی خیلی شدید» و در کمترین مقدار آن ،در

شرایط «خشکسالی شدید» قرار گرفته است.
تحلیل زمانی خشکسالی در شبکه آبیاری بر اساس شاخص
خشکسالی جریان ( ،)SDIنشان داد با تاثیر خشکسالی بر میزان
آب ورودی به شبکه از سامانه انحراف باالدست آن ،سامانه توزیع
آب در معرض خطر این پدیده قرار گرفته است که مقادیر شاخص-
های ارزیابی عملکرد سامانه توزیع آب کفایت ،عدالت و راندمان،
تاثیر این پدیده بر سامانه را نشان داد و حتی سامانه توزیع آب،
در شرایط ترسالی هم بدلیل عملکرد نامطلوب و غیرمطمئن روش
بهرهبرداری موجود ،عملکرد مناسبی ندارد .همچنین با بررسی
نتایج احتمال وقوع خشکسالی در کالسهای ذکر شده بر اساس
شاخص  SDIو مقادیر ریسک آن در کالسهای «متوسط»،
«شدید» و «خیلی شدید» بر سامانه توزیع و تحویل آب بر اساس
دیدگاههای ذکر شده در ارزیابی عملکرد سامانه نشان داد که
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شدت اثر و ریسک خشکسالی در سناریو وزنی پنجم مطابق شکل
( 6و  ،)7کمترین محدوده تغییرات با بیشترین مقدار میانگین را
دارد که مطابق این سناریو ،بر اساس دیدگاه ارزیابی با تاکید بر
مالحظات زیست محیطی ،خشکسالی بیشترین تاثیر را بر سامانه،
نسبت به سایر دیدگاهها دارد و همچنین شدت اثر و ریسک
خشکسالی در سناریو وزنی چهارم بیشترین محدوده تغییرات با
کمترین مقدار میانگین را دارد که مطابق این سناریو ،بر اساس
دیدگاه ارزیابی با تاکید بر نظر بهره بردار ،خشکسالی کمترین تاثیر
را بر سامانه ،نسبت به سایر دیدگاهها دارد .دلیل نتایج بدست آمده
مختلف از هر یک از سناریوها ،متفاوت بودن اهمیت هر یک از
شاخصهای ارزیابی عملکرد سامانه (کفایت ،عدالت و راندمان) در
هر یک از دیدگاههای ارزیابی و وزنهای اختصاص داده شده به
هر یک از شاخصها میباشد که در جدول ( )2ارایه شده است و
نهایتا بر اساس این دیدگاهها ،نتایج ارزیابی ریسک خشکسالی
سامانه توزیع آب در شبکههای آبیاری ،متفاوت است .همچنین با
بررسی هر سه پارامتر شدت اثر در هر یک از سناریوهای در نظر
گرفته شده ،شاخص کفایت ،عدالت و راندمان تحویل آب به ترتیب

بیشترین و کمترین تاثیرگذاری را در مقدار بدستآمده ریسک
دارند .در نهایت تحقیق حاضر با ارایه یک چارچوب عملی و
کاربردی تحلیل ریسک خطر خشکسالی در سامانه توزیع و تحویل
آب سطحی در شبکه آبیاری ،اقدام به بررسی میزان آسیب
سامانههای بهرهبرداری موجود تحت تاثیر خشکسالی نمود.
خروجی این تحقیق در قالب مقادیر تحلیل ریسک ماهانه و ساالنه
این امکان را برای مدیران شبکههای آبیاری فراهم میکند که
تاثیر راهکارهای مدیریتی مختلف را در بازههای زمانی کوتاه مدت
و بلندمدت مورد بررسی قرار دهند .ذکر این نکته نیز الزامی است
که ساختار تحلیل ریسک ارایه شده این تحقیق ،با در نظر گرفتن
شاخصهای ارزیابی عملکرد توزیع آب ،امکان تحلیل ریسک پس
از تغییر شیوه های بهرهبرداری و سامانههای مختلف را نیز فراهم
می سازد .بنابراین امکان بررسی تاثیرات مثبت و منفی رنج
وسیعی از راهکارهای مدیریتی اعم از اقدامات موثر در کاهش
تلفات و اقدامات سازهای و غیر سازهای (در راهکارهای مدیریت
نگهداری) و تغییر ماهیت بهره برداری (مرتبط با راهکارهای بهره-
برداری و مدرن سازی) در شرایط خشکسالی فراهم شده است.

شکل  -7محدوده تغييرات مقادير ساالنه احتمال ،شدت اثر و ريسک خشکسالی سامانه توزيع آب کشاورزی در وضع موجود بهرهبرداری ( :aسناريو وزنی اول:b ،
سناريو وزنی دوم :c ،سناريو وزنی سوم :d ،سناريو وزنی چهارم :e ،سناريو وزنی پنجم)

نتيجهگيری
در این پژوهش سعی شد که ساختاری جهت تحلیل ریسک
خشکسالی در سامانههای توزیع آب در شبکههای آبیاری ،ارایه
شود .شبکه آبیاری رودشت بهعنوان منطقه مطالعاتی در نظر
گرفته شد .این سامانه در معرض خطرات مختلفی قرار دارد ولی

طبق بررسیهای انجام شده در این پژوهش ،صرفا به پدیده
خشکسالی به عنوان یکی از خطرات تهدید کننده و اصلی سامانه-
های توزیع آب سطحی پرداخته و ریسک سامانه توزیع آب تحت
تاثیر خشکسالی مبتنی بر احتمال و شدت اثر ارزیابی شد .نتایج،
ریسک خشکسالی سامانه توزیع آب کشاورزی رودشت را با
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.سناریوهای مختلف کاهش ریسک در مدیریت ریسک تمرکز دارد
،با توجه به اینکه یکی از محدودیت های موجود در تحقیق حاضر
عدم وجود اطالعات قابل استناد در محاسبه شاخصهای اقتصادی
 لذا پیشنهاد،در تحلیل ریسک ماهانه سیستم تحت مطالعه بود
میشود مقادیر شاخص(های) اقتصادی ماهانه را نیز به نحو
مناسبی برآورد نمود و در مفهوم آسیبپذیری در نظر گرفته شود
 شدتاثر و آسیبپذیری،تا ریسک مبتنی بر سه المان احتمال
.ارزیابی و تحلیل شود
""هيچگونه تعارض منافع بين نويسندگان وجود ندارد

احتساب پنج دیدگاه تاثیرگذار در ارزیابی عملکرد بهرهبرداری یک
 در بازه زمانی ماهانه و ساالنه به ترتیب بازهای بین،شبکه آبیاری
 در نهایت این. نشان داد0/804  تا0/692  و1/00  تا0/299
پژوهش با بررسی احتمال وقوع خشکسالی در کالسهای مختلف
و تاثیر هریک از آنها بر دبی ورودی به شبکه و عملکرد سامانه بر
 به اراِیه نتایج،اساس دیدگاههای مختلف ارزیابی عملکرد سامانه
تحلیل ریسک خشکسالی در توزیع و تحویل آب کشاورزی
 تصمیمهایی جهت مدیریت و،پرداخته است که بتبع آن میتوان
 گرفت، به منظور کاهش خسارت یا کاهش سود،کاهش ریسک
که ادامه این تحقیق به ارایه راهکارهای توزیع و تحویل آب بعنوان
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