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در  یسطح آب یدخدمت تول یعرضه و تقاضا یمکان یسازمدل

 هراز یزآبر ۀحوض

 

 3مجید مخدوم؛ 2شراره پورابراهیم؛ 1زهرا امالئی

 

 یرانا ،محیط زیست، گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرجارشد  یکارشناس -1

  یرانه تهران، کرج، ادانشگا یعی،دانشکده منابع طب یست،ز یطگروه محدانشیار  -2

 یرانا ،دانشگاه تهران، کرج یعی،دانشکده منابع طب یست،ز یطگروه مح استاد -3

 (20/09/00تاریخ پذیرش -02/05/00)تاریخ دریافت  

 :چکیده

پژوهش حاضر،  ریزی سرزمین با رویکرد مدیریت منابع آبی است. هدفتعادل بین عرضه و تقاضای آب و خدمات مرتبط با آن، مسئلۀ اصلی برنامه

عنوان عرضۀ منابع آب به Water Yieldمدل با استفاده از  آبریزی در آب سطحسازی خدمت تولید برقراری جریان مناسب عرضه از طریق نقشه

ندگی ساالنه، های ورودی عمق محدودکنندۀ ریشه، میانگین بارریزی است. در این پژوهش براساس الیهآبریز و تقاضای آن بر مبنای آب قابل برنامه

آب های آبریز عرضۀ خدمت تولید ، تبخیر و تعرق مرجع، کاربری/پوشش اراضی، جدول بیوفیزیکی و مرز حوضه و زیرحوضهاهیگ دسترس درآب  مقدار

رای تهیه و جریان بین عرضه و تقاضا ب Water Yieldریزی در مدل سازی شد. سپس نقشۀ تقاضای حوضه براساس آب قابل برنامهی مدلسطح

میلیون متر مکعب رواناب  69هراز با تولید ساالنۀ  سازی شد. نتایج این تحقیق نشان داد که زیرحوضۀ پایابها نقشهتعادل ها و عدممحاسبۀ تعادل

های پایاب وضهداشته است و زیرح 1396متر بارش در سال و تمرکز کاربری کشاورزی و شهری بیشترین تولید رواناب را در سال میلی 618واسطۀ به

های کشاورزی و تمرکز جمعیت دارای بیشترین مقدار تقاضا با بر کاربریهای صنعتی افزونواسطۀ تمرکز بخش عمدۀ فعالیترود بهتاالر و سیاه

سیار بر منابع آب میلیون متر مکعب هستند. همچنین در حوضۀ آبریز هراز، عدم تعادل جریان بین عرضه و تقاضا سبب فشار ب 800میانگین ساالنه 

بخشی و حفظ پایداری در دو بخش انجامد. برای تعادلصورتی که ادامۀ وضع موجود به کاهش شدید منابع آب در سطح حوضۀ آبریز میشود، بهمی

جدد جمعیت با هدف های کمتر مطلوب از طریق ایجاد انگیزه و امکانات در این مناطق و بازتعریف مسمت زیرحوضهتقاضا و عرضه، هدایت جمعیت به

 های تحت فشار و چیدمان پوشش/ کاربری سرزمین برای افزایش عرضه و نگهداشت منابع آب پیشنهاد شده است.کاهش تقاضا در زیرحوضه

 

 آب یعرضه و تقاضا ی،آب سطح یدخدمت تول یستم،هراز، خدمات اکوس یزآبر ۀحوض واژگان:کلید 

 

                                                 
  :ایمیل:                                                         09127617834نویسنده مسئول؛ تلفن .irut.ac@ourebrahimsh_p 
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 مقدمه .1

تفاوت و حتی با ایران با پراکندگی بارش بسیار م

رودخانۀ دائمی و شش حوضۀ  92وجود جاری بودن 

خشک جهان محسوب آبریز، از کشورهای نیمه

درصد کشور در شرایط  80شود؛ چنانکه حدود می

 et Barzeali)خشک قرار دارد اقلیمی خشک و نیمه

2017., al.) دلیل قرارگیری در کمربند از طرفی به

اری از کشورهای خشک جهان، ایران نسبت به بسی

تری با مسئلۀ بحران آب طور جدیدیگر به

روست. این موضوع برخالف خشکسالی که ناشی روبه

از تغییرات اقلیمی است، بیشتر در اثر مدیریت 

 Sabater) دهدنامناسب سرزمین در درازمدت رخ می

VanLoon & VanLanen, & Barceló, 2010; 

ی برده در بیش از دو دهه است که جهان پ (.2012

مدیریت منابع آب باید به مدیریت تقاضا و عرضه 

توجه کرد. بنابراین یکی از اهداف بلندمدت مدیریت 

راهبردی آب کشور، برقراری تعادل بین تقاضای آب 

و منابع آب موجود )عرضه( با رعایت مالحظات 

زیستی و پایداری منابع و اجتماعی، اقتصادی، محیط

 (.Kumasizadeh et al., 2013مصارف آب است )

استفاده از خدمات اکوسیستم در سیاستگذاری و 

تواند مانع بروز صدمات های کالن میریزیبرنامه

زیست شود. تأثیرات متقابل  ناپذیر به محیطجبران

های زیستی، فیزیکی و اجتماعی های آبی و نظامنظام

های بزرگی در های مربوط به آنها، چالشو پیچیدگی

کند هایی ایجاد میسازی چنین نظاممّیزمینۀ ک

(Rockström ;  2010Gleick & Palaniappan, 

et al., 2009 برای درک مشکالت مدیریت آب در .)

هایی ها و روش، بسط مدلهای پیچیدهگونه نظاماین

های طبیعی و همچنین که قادر به پردازش نظام

با های متقابل و بازخوردهای آنها ها و واکنشکنش

شود های انسانی هستند ضروری محسوب مینظام

(2010., et alWagener .) سازی خدمات نقشه

هایی است که میزان پایداری اکوسیستم از روش

توسعۀ انسانی و تعادل در استفاده از منابع را ارزیابی 

و به مدیران در حصول تعادل کمک خواهد کرد 

(Asadolahi et al., 2015.) 

های منابع آب ات رفتاری در سیستمبررسی تغییر 

تواند به تحت تأثیر سناریوهای مختلف می

ریزی سرزمین کمک کند برداری بهینه و برنامهبهره

(Kadkhodahosseini et al., 2016 .)دلیل به

ناهمگنی مکانی و تفاوت در عرضه و تقاضای خدمات، 

گیری براساس تعادل و توازن سرزمینی، برای تصمیم

سازی دقیق خدمات اکوسیستم نیاز است هبه نقش

(KhosraviMashizi, 2016; Malinga et al., 

برای درک تغییرات زمانی تقاضای خدمات  (.2015

اکوسیستم، پیشرانان تقاضا باید بررسی شوند 

(Wolff et al., 2015 مقالۀ حاضر به شناسایی .)

های اثرگذار در تعیین خدمت فراهمی تولید شاخص

یابی تعادل میان عرضه و تقاضای خدمت آب و ارز

سازی عرضه و تقاضای پردازد و نقشهتولید آب می

 InVESTافزارخدمت تولید آب را با استفاده از نرم

دهد تا در نهایت سناریوی برتر در مدیریت انجام می

سرزمین را برای ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا ارائه 

، تولید آب 2014کند. براساس تعریف فائو در سال 

معنای مجموع میانگین بلندمدت جریان طبیعی به

های آب زیرزمینی ها و تغذیۀ سفرهساالنۀ رودخانه

شده در توسط بارش است. قسمتی از آب ذخیره

 ,.Brauman et al)کنند خاک را گیاهان مصرف می

2014FAO, ; 2007) های و بقیۀ آن با تغذیۀ آب

ها یداری جریان رودخانهتدریج برای پازیرزمینی به

 ,.Dominati et alشود )های سطحی میوارد آب
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های های بسیاری به تعیین روشپژوهش (.2010

سازی و سازی و نقشهگیری کّمی، مدلاصولی اندازه

اند گذاری خدمات اکوسیستم پرداختهارزش

(KhosraviMashizi, 2016 ; Malinga et al., 

ها به رابطۀ بین عرضه و که در بسیاری از آن (2015

( 2020و همکاران ) Chenتقاضا پرداخته شده است. 

برای مدیریت پایدار سرزمین و بررسی رابطۀ بین 

عرضه و تقاضا و توزیع مکانی خدمت تولید آب از 

سازی عرضه و تقاضا برای نقشه InVESTافزار نرم

استفاده کردند و نتیجه گرفتند که بیشترین تقاضای 

به بافت شهری است و همچنان تراکم  آب مربوط

جمعیت، سرانۀ فضای سبز و مناطق صنعتی موجب 

گیران شود و تصمیمافزایش تقاضا برای منابع آب می

وری از باید با حفاظت از منابع آبی برای بهبود بهره

 (. et alChen ,.2020منابع آب تالش کنند )

Sahle ( برای ارتقای امنیت 2019و همکاران )

سازی سازی و نقشهانرژی به کّمی -غذا -یرۀ آبزنج

خدمت تولیدی آب و خدمت تنظیمی فرسایش خاک 

برای تشریح تقاضا و عرضه در مفهوم فضایی با 

پرداختند. نتایج  InVESTافزار استفاده از نرم

پذیر را مشخص کرد و ها مناطق فرسایشبررسی

رابطۀ فصلی عرضه و تقاضا برای تأمین آب و 

های ش خاک را شرح داد و از این طریق چالشفرسای

های مدیریتی مرتبط با آب را شناسایی کرد و گزینه

ریزان در را برای افزایش امنیت ارتباطات به برنامه

 (.Sahle et al., 2019حوضۀ آب پیشنهاد داد )

Yang ( برای تخمین خدمت 2019و همکاران )

دل های موسمی جنوب چین از متولید آب در حوضه

InVEST  استفاده کردند و نتیجه گرفتند که برای

مدیریت خدمات اکوسیستم، شناخت ارزش خدمات 

ضروری است. همچنین ارزیابی حساسیت مدل در 

حوضۀ آبریز موسمی شرق آسیا در جنوب چین عامل 

بارش را اثرگذارترین عامل در مدل تولید آب دانسته 

 (.Yang et al., 2019است )

Canqiang ریزی، ( با هدف برنامه2012کاران )و هم

های آبی به مدیریت منابع آب و ساخت نیروگاه

سازی تولید آب در رودخانۀ زیاکسی با استفاده مدل

هایی کارگیری دادهپرداختند و با به InVESTاز 

پوشش زمین و همچنین متوسط  -شامل کاربری

بارندگی ساالنه و تبخیر و تعرق بالقوه نشان دادند که 

مناطق جنوب و جنوب غربی حوضۀ آبریز بیشترین 

 et alCanqiang ,.عرضۀ تولید آب را دارند )

2012.) 

Haghdadi ( با هدف بررسی 2018و همکاران )

های مختلف از اراضی و مقدار تولید برداریتأثیر بهره

سازی مقدار تولید آب در آب به بررسی و نقشه

ع، کشاورزی، های مختلف اراضی از جمله مرتکاربری

گاه ارس مناطق مسکونی، زمین بایر و ذخیره

های مدیریتی پرداختند تا براساس آن بتوان تصمیم

تری در راستای توان منطقه اتخاذ و توان هر مناسب

کاربری اراضی در مقدار تولید آب را مشخص کرد 

(Haghdadi et al., 2018.) 

 Barzeali ( برای بررسی عرضۀ 2017و همکاران )

خدمت نگهداشت خاک و تولید آب در سطح 

های مختلف اراضی و مقایسۀ میزان آنها به کاربری

های مرتعی از منظر تولید ارزیابی خدمات اکوسیستم

افزار آب و نگهداشت خاک با استفاده از نرم

InVEST  پرداختند و نشان دادند که پوشش گیاهی

نقش بسزایی در حفظ آب و خاک دارد و تخریب 

ای موجب افزایش طور فزایندهگیاهی به پوشش

 Barzeali et) رواناب و فرسایش خاک خواهد شد

al., 2017.) 
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 منطقۀ پژوهش -1شکل 

سازی مکانی خدمت تولید آب در این پژوهش با مدل

سطحی و محاسبۀ مقدار عرضه در سطح آبریز و 

مقایسه با میزان تقاضا و مصرف، به بررسی عدم 

ای و شکاف میان عرضه و تقاضا منطقهتعادل و توازن 

های است. با توجه به اینکه مقیاسپرداخته شده 

متفاوت سیاسی برای محاسبۀ تقاضا و اکوسیستم 

محور برای محاسبه تولید و عرضه آب در سطح 

سازی حوضه آبریز وجود دارد، پژوهش حاضر با مدل

و  Investافزار مکانی اطالعات عرضه توسط نرم

تواند ها میطالعات استانی در قالب زیرحوضهتجمیع ا

ریزی سرزمین با گیری و برنامهدر بهبود تصمیم

معرفی مدل مناسب برقراری جریان خدمت تولید و 

 ها مؤثر باشد.عرضه آب در اکوسیستم

 مواد و روش ها .2

 . منطقۀ پژوهش2-1

های شمالی بخش مرکزی حوضۀ آبریز هراز در دامنه

 23''تا  o51 26' 10''مختصات  کوه البرز دررشته

'44 o54  44' 18''طول شرقی و o35  55' 5''تا 
o36  عرض شمالی قرار گرفته است. این حوضه از

های درجه دو حوضۀ آبریز دریای مازندران حوضه

 شود.محسوب می

سو در سال قره -های حوضۀ آبریز هرازحجم بارش

نسبت به متوسط بلندمدت کاهش داشته که  1396

نیاز شرب  نیتأمها و مشکل سبب کمبود آب تاالب

های (. رودخانهLiang & Liu, 2014شده است )

مهم این حوضه هراز، جویبار، تجن و نکا هستند. 

های بین حوضۀ آبریز رودخانۀ هراز و دیگر رودخانه

نکا شناخته -سو با نام اختصاری هرازهراز و قره

 18179اند. مساحت این حوضه برابر با شده

 3کیلومترمربع است. چهار محدودۀ مطالعاتی درجه 

نکا و  -جویبار، ساری -شهرآمل، قائم -شامل بابل



 1400 پاییز ،3 شماره ،74دوره ایران، طبیعی منابع طبیعی، زیست محیط

 479صفحه 

نقشه سازی تقاضای منابع آب سطحی 

1395

نقشه سازی خدمت فراهمی تولیدآب 
1395

آنالیز حساسیت

جدول بیوفیزیکی

آب در دسترس گیاه

تبخیر و تعرق مرجع

پوشش سرزمین-کاربری

عمق الیه محدود کننده ریشه

بارش

مرز حوضه و زیرحوضه ها

تقاضای آب صنعت

تقاضای آب کشاورزی

تقاضای آب شرب

 Water yieldInVEST

بررسی رابطه بین عرضه و تقاضای آب سطحی

جدول بیوفیزیکی

 فلوچارت روش تحقیق -2شکل 

در این  4حوضۀ درجه  وسهستیببندرگز و  -بهشهر

موقعیت منطقۀ پژوهش را  1حوضه واقع است. شکل 

 دهد.نشان می

در  WaterYieldاستفاده از مدل . 2-2

 سطحیسازی خدمت تولید آب نقشه

یکی از ابزارهای موجود در  WaterYield ابزار

است که مقدار تولید  InVEST1ی افزارنرم ۀبست

زند انداز تخمین میآب را در نقاط مختلف یک چشم

و چگونگی تغییر مقدار تولید آب در اثر استفاده از 

د. این مدل برپایۀ منحنی بادیکو دهزمین را نشان می

است که طبق تعریف، تولید آب مقدار آبی است که 

شود و از تفریق از خروجی حوضۀ آبریز خارج می

مقدار بارش از تبخیر و تعرق و نفوذ سطحی حاصل 

شود. منحنی بادیکو، نوعی تابع تجربی است که می

ارتباط نسبت تبخیر و تعرق واقعی به بارش را نسبت 

دهد تبخیر و تعرق پتانسیل به بارش نشان می به

                                                 
1https://naturalcapitalproject.stanford.edu/software/

invest 

(1961Budyko, ( تولید آب سالیانه .) برای هر )

محاسبه  1پیکسل از منطقۀ پژوهش از طریق رابطۀ 

( تبخیر و تعرق واقعی شود که در آن )می

  ( بارش سالیانه است.سالیانه و )

(1)                                                                                                    

 

نسبت تبخیر و تعرق از تعادل آبی منطقه با استفاده  

شود. رویکرد مدل برآورد می 2از رابطۀ 

WaterYield  در  تولید آب سالیانه به رابطۀ بین

و تعرق پتانسیل وابسته  تبخیر تعرق واقعی به تبخیر

(، سپس 1974) Budykoاست که ابتدا توسط 

و  Zhang( و در نهایت توسط 1981) Fuتوسط 

 ,1974Budyko ( بسط داده شد )2001همکاران )

2001; Zhang,  1981Fu, ; .)  

(2)                                                                                             

 

( پارامتری تجربی است که توسط در این رابطه )

رابطۀ بین تبخیر و تعرق واقعی و تبخیر و تعرق 
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( تبخیر و تعرق )شود و پتانسیل تعریف می

پتانسیل است و با استفاده از تبخیر و تعرق مرجع 

( برای هر ول )و ضریب اصالحی هر محص( )

( نیز به آب در )شود. پارامتر سلول محاسبه می

( مربوط Zدسترس گیاه، مقدار بارش و ثابت تجربی )

 است.   

 عدد یک و پارامتری هیدروژئولوژیکی (Zپارامتر )

 محلی، بارش یالگو یایگو که است تجربی ثابت

 یهایژگیو ووهوا آبفصلی  تغییرات بارش، شدت

 تا 1 بین یعدد آن مقدار و حوضه بوده توپوگرافی

( وجود Zپارامتر ) محاسبۀ یبرا روش سه. است 30

 (:Sharp et al., 2014دارد )

 یروزها تعداد که در آن  صورت به -1

et al Donohue ,.در یک سال است ) بارانی

 & Liang) براساس تخمین جهانی  -2(؛ 2012

2013., et alXu ;  2014Liu,  با تخمین -3(؛ 

 به مربوط واقعی یهادادهکالیبراسیون  از استفاده

 et Pessacg ; 2012., et alCanqiangرواناب )

2015., al.)  3براساس رابطۀ( پارامتر ،Zبه ) دست

  آید.می

(3)                                                                                                                                                   

 

مقدار آب در دسترس گیاه   در این رابطه،  

 مختلفی یهادادهبه  مدل یاجرا یبرادر عمق است. 

 و بخیربارش، نقشۀ ت یهانقشهاست، از جمله  نیاز

نقشۀ  ریشه، محدودکنندۀ نقشۀ عمق پتانسیل، تعرق

 پوشش -اراضی یکاربرنقشۀ  گیاه، دسترس آب قابل

 و حوضه ۀ مرزنقشی و رستر در قالب گیاهی

 جدول همچنین ی ووکتورقالب  در هازیرحوضه

های ورودی برای داده cvs.فرمت  با فیزیکیزیست

با  شدهسازی تولید آب در محدودۀ بررسیمدل

شرح زیر و در اندازۀ ، بهInVESTافزار استفاده از نرم

 اند.متری تهیه شده 250سلول 

های از داده بارشنقشۀ بارش: برای تهیۀ نقشۀ -

شدۀ شرکت مدیریت منابع آب ایران و برای دییتأ

افزار در نرم Missing dataها از تابع بازسازی داده

XLSTAT ز تابع استفاده شد. سپس با استفاده ا

Kriging افزار در نرم ArcMap  نقشۀ بارش در

 ساخته شد.  1395سال 

 Esaها از سایت نقشۀ کاربری/پوشش اراضی: داده -

تهیه و بعد از بررسی صحت و ضریب  1395 سالدر 

کاپا استفاده شد. برای محاسبۀ ضریب کاپا و 

نقطۀ  66سنجی نقشۀ کاربری/پوشش اراضی از صحت

سی میدانی استفاده شد که ضریب تصادفی در برر

درصد  81سنجی نقشه برابر و صحت 61/0کاپا برابر 

 دست آمد. به

آب  نقشۀ ظرفیت آب در دسترس گیاه: ظرفیت -

 نیتفاوت بو است  1و  0ی بین کسر اهیموجود در گ

 فیتعر یدائم یپژمردگ ۀو نقط ی زمینحجم تیظرف

ای خاک در هها از دادهتحلیلوبرای تجزیهشده است. 

شد، زیرا یک نقطۀ  استفادهمتری سانتی 30عمق 

ی هاآبانتقال مناسب بین رواناب و تغذیۀ مجدد 

های داده (.Sahle et al., 2019)زیرزمینی است 

مورد نیاز شامل بافت خاک )درصد رس و شن(، 

درصد مواد آلی خاک )کربن آلی(، درصد تراکم خاک 

رصد گراول )وزن خاک خشک بر حجم کل خاک(، د

تر از شن که در نگهداری و حرکت آب )ذرات بزرگ

است. ظرفیت آب  نقشی ندارند( و درصد شوری خاک

های استاندارد در دسترس گیاه با استفاده از داده

در  Faoو   Soilgridهای جهانی خاک که در سایت

 محاسبه شد.  SPAWافزار دسترس است و نرم

شه: عمق الیۀ نقشۀ عمق الیۀ محدودکنندۀ ری -
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محدودکنندۀ ریشه، عمقی از خاک است که نفوذ 

های فیزیکوشیمیایی واسطۀ ویژگیریشۀ گیاهان به

شود. در صورت در رو میخاک با محدودیت روبه

دسترس نبودن اطالعات عمق محدودکنندۀ ریشه 

توان از الیۀ عمق خاک استفاده کرد. در این می

  فاده شد.تحقیق از الیۀ جهانی عمق خاک است

ها: در این حوضهو زیر حوضهنقشۀ وکتوری مرز -

 های ملی استفاده شد.بخش از تقسیمات و الیه

تبخیر و تعرق  (:نقشۀ تبخیر و تعرق مرجع )- 

مرجع توانایی جو برای گرفتن آب از طریق 

فرایندهای تبخیر و تعرق است. برای محاسبۀ تبخیر 

استفاده شد  مونثپنمن  -وو تعرق مرجع از روش فائ

کارگیری عوامل متعدد اقلیمی از دقت دلیل بهکه به

های محاسبۀ تبخیر و زیادی نسبت به همۀ روش

ها تعرق برخوردار است و در همۀ نواحی و اقلیم

در ویژه نواحی مرطوب و بارانی قابل استفاده است. به

طور گسترده به 2PM-FAOروش حال حاضر 

 استاندارد در نظر گرفته شده است یعنوان روشبه

(2000., et alWalter این روش نیازمند داده .) های

هواشناسی، رطوبت نسبی، تابش و سرعت باد است 

تهیه  Worldclimeهای مورد نیاز از سایت که نقشه

 شد.

کاررفته در جدول بیوفیزیکی: جدول بیوفیزیکی به -

های هر دهندۀ ویژگیمدل تولید آب سالیانه، نشان

طبقه پوشش/کاربری اراضی و شامل کد هر طبقه، 

متر(، وجود یا دوانی )میلینام، حداکثر عمق ریشه

نبود پوشش گیاهی و ضریب تبخیر و تعرق برای هر 

( است. در این تحقیق برای محاسبۀ kcطبقه )

پوشش غالب گیاهی  kcحداکثر عمق ریشه و ضریب 

ها شاخص هر طبقه بررسی شد و بر اساس آن این

                                                 
2FAO Penman-Monteith method 

 ,et alCanadell Murphy ,.1996 ;دست آمد )به

2010; Nippert & Holdo, 2015.) 

: با استفاده از مقادیر متوسط بارندگی و (Z)پارامتر  -

( ظرفیت آب قابل در دسترس گیاه پارامتر )

 ,.Sharp et al)محاسبه شد  3براساس رابطۀ 

را نشان  قیتحق روش مراحل 2شکل  (.2014

 دهد.می

  . محاسبۀ تقاضای آب3-2

دلیل مصرف آب شرب، تقاضای منابع آب اغلب به 

مصرف آب برای کشاورزی، مصرف آب برای صنعت و 

زیست است خدمات و همچنین برای حقابۀ محیط 

 et alChen ,.شود )محاسبه می 4که براساس رابطۀ 

2020.)  

       )4( 

       
تقاضای آب تقاضای آب،  طۀ باال، در راب

تقاضای تقاضای آب کشاورزی، شرب، 

تقاضای حقابۀ محیط  آب صنعت و خدمات و

 زیست است. 

یافتۀ ریزی تخصیصبراساس آمار آب قابل برنامه 

تلف نیاز مخ مصارفبرای  1395وزارت نیرو در سال 

 نیبه اشود، های مختلف برآورد میآبی کاربری

صورت که برای محاسبۀ نیاز آبی شرب از اطالعات 

شود. در استفاده می 1395تراکم جمعیت سال 

حوضۀ آبریز هراز در کاربری پهنۀ شهری، شهرهای 

کنار، نوشهر، نور، آمل، بابل، محمودآباد، فریدون

بار، ساری، نکا، بهشهر بابلسر، سوادکوه، قائمشهر، جوی

و گلوگاه در استان مازندران و شهرهای بندرگز و 

اند. تراکم استان کردکوی در استان گلستان واقع شده

نفر در هر کیلومتر مربع و استان  7/137مازندران 

نفر در هر کیلومتر مربع است. براساس  8/91گلستان 
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برای شرب، تقاضای آب  افتهیصیتخصحجم آب 

دست آمد ی هر هکتار از مساحت شهری بهشرب برا

و برای برآورد تقاضای بخش کشاورزی نیز مقدار آب 

ها بر سطح زیر کشت یافته در این بخشتخصیص

تقسیم و تقاضای آب در هر هکتار محاسبه شد و در 

ها و نواحی صنعتی( حجم بخش صنعت نیز )شهرک

منظور یافته بر مساحت ناحیۀ صنعتی بهآب تخصیص

آورد تقاضای آب در هر هکتار  تقسیم شد. در بر

افزار باید مقدار تقاضا دلیل اینکه ورودی نرمنهایت به

آمده در مساحت هر دستدر هر پیکسل باشد، عدد به

آمده با دستپیکسل ضرب شد و جدول تقاضای به

شد. در جدول Water yield وارد مدل . cvsفرمت 

ابع آب سطحی در ریزی از منحجم آب قابل برنامه 1

 است. شده  های مختلف آوردهبخش

 نتایج .3

 . نتایج مدل تولید آب سطحی ساالنه3-1

سازی تولید آب در حوضۀ آبریز براساس نتایج مدل

 مکعب مترمیلیون  2/325طور متوسط ساالنه هراز به

مقدار تولید آب در هر  4شود. شکل آب تولید می

آمده، دستتایج به. مطابق ندهدیمزیرحوضه را نشان 

بیشترین حجم تولید آب مربوط به زیرحوضۀ پایاب 

هراز و کمترین حجم تولید آب مربوط به زیرحوضۀ 

دهندۀ حجم نشان 5است. از طرفی شکل  سراب نکا

های حوضۀ آبریز هراز است. در تقاضای آب زیرحوضه

 رودبابل سرابمورد تقاضای آب زیرحوضۀ الر و 

تاالر بیشترین و زیرحوضۀ پایاب  کمترین تقاضای آب

های هراز دارد. حجم تقاضا را در میان زیرحوضه

جریان میان عرضه و تقاضای آب را در  6شکل 

های هراز دهد. در زیرحوضهها نشان میزیرحوضه

تاالر، کسیلیان، نور، الر و سراب باالیی، سراب 

اما در  رود، عرضه بیشتر از تقاضاست؛بابل

تاالر، های دیگر مانند زیرحوضۀ پایاب زیرحوضه

رود، تقاضا چندبرابر عرضه و تولید آب است. سیاه

 دهندۀ نتایج مدل تولید آبکه نشان 2مطابق جدول 

در هر زیرحوضه است، بیشترین تبخیر و تعرق معادل 

رود متر و مربوط به زیرحوضۀ بابلمیلی 24/597

 میانی است.

تحقیق نشان داد که با توجه به نبود تعادل نتایج این 

در عرضه و تقاضای آب در سطح حوضۀ آبریز ادامۀ 

وضع موجود به کاهش شدید منابع آب در سطح 

انجامد. بنابراین راهکارهایی برای حوضه آبریز می

بخشی در راستای ایجاد پایداری باید در نظر تعادل

خش تقاضا گرفته شود. این راهکارها باید در هر دو ب

 و عرضه اجرایی شود.

بازتعریف مجدد جمعیت برای کاهش تقاضا در 

ی هارحوضهیز جینتا مطابق: فشارتحت  یهارحوضهیز

اند. دارای کاربری شهری، با بیشترین تقاضا مواجه

تاالر دارای بیشترین تقاضا در حوضۀ زیرحوضۀ پایاب 

هایی از بابل، آبریز است و شهرهای قائمشهر و بخش

بابلسر، جویبار و سوادکوه در این زیرحوضه قرار 

هایی از رود و بخشاست. زیرحوضۀ سیاهگرفته 

های شهری قائمشهر، جویبار و ساری در مقام پهنه

های شهری نکا، دوم و زیرحوضۀ خلیج گرگان و پهنه

 (1395 یرو،نمنبع: وزارت ) متر مکعب(ریزی از منابع آب سطحی )میلیون مجموع حجم آب قابل برنامه -1جدول 

 مجموع کشاورزی صنعت فضای سبز شرب استان حوضۀ آبریز

سوقره -هراز 3/262 مازندران   0 4/38  3019 6/3319  

سوقره -هراز 8/49 گلستان   0 1/0  8/12  7/62  
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 InVESTهای اولیۀ مدل تولید آب ورودی -3شکل 

در رتبۀ سوم  بهشهر، گلوگاه، بندرگز و کردکوی

های هراز قرار دارند. در دو تقاضا در بین زیرحوضه

رود، عرضه برابر با تقاضا و بابلزیرحوضۀ الر و سراب 

های نور و هراز باالیی و کسیلیان و در زیرحوضه

سراب تاالر عرضه بیشتر از تقاضاست. در توزیع 

 جمعیت آینده باید به این موضوع توجه شود.

  سیت مدل. آنالیز حسا3-2

منظور به WaterYieldنتایج آنالیز حساسیت مدل 

های مدل در تولید بررسی درصد اثرگذاری ورودی

انجام گرفت. نتایج نشان   Investافزارآب توسط نرم

دهد که پارامترهای بارش و تبخیر و تعرق مرجع، می

صورتی که با بسزایی در تولید آب دارند. به ریتأث

 40ش، حجم تولیدی آب درصدی بار15افزایش 

درصد  15کند و با افزایش می دایپدرصد افزایش 

 30، حجم تولیدی آب سالیانه حدود تعرقو  ریتبخ

حساسیت  Zیابد. همچنین پارامتر درصد کاهش می

کند و با تغییر پارامتر کمتری در مدل ایجاد می

درصد کاهش پیدا  4، تولید آب سالیانه Zورودی 

 کند.می

 جه گیریبحث و نتی .4

 نتایج این پژوهش بیانگر تأثیر چشمگیر عوامل



 ...یسطح آب یدخدمت تول یعرضه و تقاضا یمکان یسازمدل

 484صفحه 

     زیرحوضه هر در آب تولید حجم -4 شکل

 
 حجم تقاضای آب در هر زیرحوضه -5شکل 

 

ویژه بارش و تبخیر و تعرق در خدمت تولید اقلیمی به

آب سطحی است. این موضوع توجه به عوامل تغییر 

ا که سبب کاهش بارش و افزایش تبخیر و اقلیم ر

. همچنین نتایج حاضر دکنیم تریجد شودیمتعرق 

ساخت هایی با کاربری انسانکه سرزمین کندیمبیان 

بیشترین تولید رواناب را در حوضۀ آبریز هراز 

اند، زیرا پوشش گیاهی کم در این مناطق، داشته

ی موجب کاهش نفوذ آب در زمین و تبدیل آب سطح

هایی با است. این نتیجه که پهنه به رواناب شده

کاربری کشاورزی و شهری جزو مناطقی با تولید 

و همکاران  Haghdadiهای رواناب زیادند، با پژوهش

( دربارۀ خدمت اکوسیستمی تولید آب با 2018)

 Jafarzadehدر حوضۀ دلیچای و  InVESTافزار نرم

نین نتایج ( مطابقت دارد. همچ2019و همکاران )

های مرتعی در جذب دهندۀ اثر پوششپژوهش نشان

دلیل وجود ریشۀ گیاهان نسبت به و کاهش رواناب به
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 حجم جریان آب در هر زیرحوضه -6شکل 

اراضی کشاورزی است. پوشش جنگلی حوضۀ هراز 

های عمیق موجب کند شدن دلیل داشتن ریشهنیز به

کند و ذب میشود و آب را جسرعت رواناب جاری می

شود. مانع حرکت رواناب در سطح حوضۀ آبریز می

Azimi ( نیز دربارۀ تأثیر پوشش 2013و همکاران )

 اند. مراتع در کاهش رواناب تحقیق کردهو  هاجنگل

های شمالی حوضۀ آبریز هراز، با پهنۀ در زیرحوضه

شهری و صنعتی، تقاضای آب بسیار بیشتر از عرضۀ 

و همکاران  Chenنتیجۀ پژوهش آن بوده است که با 

( در زمینۀ ارزیابی عرضه و تقاضای آب همسو 2020)

های کشاورزی و است. آنها نشان دادند که در پهنه

مناطق شهری و صنعتی با تراکم جمعیت زیاد، تقاضا 

بیش از عرضه است و میان عرضه و تقاضا در این 

مناطق تناقض وجود دارد. کشاورزی و وجود مناطق 

ی محرک اصلی در مصرف منابع روهاینساخت، نانسا

آب  یتقاضا یجیتدر شیبا افزاآب هستند. بنابراین 

سیاستگذاران ، ی و فضای سبزشهر هایزیرساخت

هایی برای افزایش مشارکت محلی با هدف باید برنامه

و همچنین بررسی  هاتیفعالجویی، بازجانمایی صرفه

ت اتخاذ های بازیافت و بازچرخانی در صنعروش

و  Schirpkeهای کنند. نتایج این پژوهش با یافته

( دربارۀ رابطۀ عرضه و تقاضای 2019همکاران )

خدمات چندگانۀ اکوسیستمی مطابقت دارد. آنها 

دلیل نبود تعادل در عرضه و تقاضای دریافتند که به

های آتی خدمات اکوسیستم در منطقه، باید در برنامه

ه و امکانات در مناطق کمتر سرزمینی به ایجاد انگیز

مطلوب برای جذب جمعیت پرداخت تا بتوان تعادلی 

 میان عرضه و تقاضا در مناطق پرجمعیت ایجاد کرد. 

های دهد که در سیاستنتایج این تحقیق نشان می

کالن تخصیص آب توجه به خدمات اکوسیستم 

شده در حوضه، کلید اصلی حل مشکل در ایجاد ارائه

سازی ضه و تقاضا خواهد بود. مدلتعادل بین عر

خدمت تولید آب در اکوسیستم و همچنین 

سطحی سالیانه در حوضۀ  سازی تقاضای آبنقشه

ریزی و ناپذیر در برنامهآبریز، موضوعی اجتناب

سیاستگذاری تخصیص آب حوضه خواهد بود. در 

رود، خلیج گرگان، نکا های پایاب تاالر، سیاهحوضه

رود کال، بابل، پایاب تجن، دارابمیانی، پایاب نکا

رود، سراب ، ظالمرودبابلمیانی، پایاب هراز، پایاب 

رود، چهاردانگه، تجن میانی، سراب نکا و تجن، گرم

هراز میانی، تقاضا بسیار بیشتر از عرضۀ طبیعی 

به بازتوزیع فعالیت و  هاحوضهحوضۀ آبریز است. این 
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آب در دسترس  جمعیت نیازمندند تا با توزیع منابع

سازی همخوانی پیدا کنند. در پژوهش حاضر با مدل

مکانی عرضه و تقاضای خدمت تولیدی آب در سطح 

ریزی ، الگویی برای برنامههاحوضه و زیرحوضه

ها با هدف دستیابی به آمایشی در همۀ زیرحوضه

شود ی معرفی شد. پیشنهاد میامنطقهتعادل و توازن 

اران در چیدمان آمایشی ریزان و سیاستگذبرنامه

ها به این مهم توجه کنند و استفادۀ پایدار کاربری

های با عرضۀ چندجانبه از مراتع غنی در زیرحوضه

بیشتر مانند الر و نور را در دستور کار قرار دهند و 

تعادل تقاضا با عرضۀ خدمت تولیدی آب را در پیش 

گیرند.

References 
Allen, R.G., Pereira, L.S., Raes, D., Smith, M., 

1998. Crop evapotranspiration-Guidelines for 

computing crop water requirements-FAO Irrigation 

and drainage paper 56. Fao, Rome, 300(9), 

D05109. 

 

Asadolahi, Z., Salmanmahiny, A., Mirkarimi, H., 

2015. Modeling the supply of sediment retention 

ecosystem service (case study: eastern part of 

Gorgan-rud watershed). Environmental Erosion 

Research Journal 5(3), pp.61-75. (In Persian) 

 

 1395( سال Water Yieldی )آب سطحنتایج مدل تولید  -2جدول 

 نام زیرحوضه

میانگین بارش در 

متر در )میلیسال 

 پیکسل(

خیر و تعرق واقعیتب  

متر در )میلی

(پیکسل  

 حجم تولید آب

 حوضهدر هر زیر

 )مترمکعب(

 حجم تقاضای آب

 حوضهدر هر زیر

 )مترمکعب(

 حجم جریان آب

 حوضهدر هر زیر

 )مترمکعب(

 616593252/9- 668018272 51425019/13 417/4605425 435/7193841 گرگان جیخل

5674534 462/2919765 474/9861803 نکا ابیپا /433 506819488 -502252034/6 

 265281148/5- 283251008 17969859/52 496/8092959 592/0983593 رودبابل ابیپا

 11506211/57- 11904375 398163/4296 256/3148748 256/6991858 نکاسراب 

 290436275/1- 294543136 4106860/935 481/7820767 493/3719794 کالداراب

 516928529- 519446272 2517742/978 456/7948497 459/6920947 ینایمنکا 

 743042604/5- 760705274 17662669/47 539/2293214 578/4054316 روداهیس

 271962610- 340984864 69022253/95 503/565792 618/5770521 هراز ابیپا

- 103171244 1760641/565 400/219111 402/1753736 رودظالم 141060210 /4 

 320872796/5- 330547616 9674819/55 502/310171 517/8979366 تجن ابیپا

 924059688/7- 967736152 43676463/26 552/8769808 611/3724613 تاالر ابیپا

 69394873/16- 88540504 19145630/84 590/4745773 633/7768097 رودگرم

4053520 529/7647306 535/3979634 یانیمتجن  /358 20199625 -18159089/64 

 50375051/62- 51598500 1223448/383 340/430617 341/4456326 چهاردانگه

 381035/6496- 5045125 4664089/35 489/7730663 500/5733995 یانیمهراز 

 5696391/07 0 5696391/07 589/6518344 602/724376 رودسراب بابل

/277 278/9866541 نور 0401472  3468065/957 1795000 1673065/957 

 290322628/3- 326052752 35730123/74 597/2438159 630/7412237 یانیمرود بابل

 1467061/498 359000 1826061/498 546/4783063 551/7860651 انیلیکس

 71211672- 72803248 1591576/002 330/5792323 332/1745713 تجن سراب

 3017351/589 0 3017351/589 266/2837851 261/4298726 الر

 275618/6207 2813000 3088618/621 265/5343659 266/0939597 ییباال هراز

 309577/7046 25044000 25353577/7 381/9193436 396/3872009 سراب تاالر

 



 ...یسطح آب یدخدمت تول یعرضه و تقاضا یمکان یسازمدل

 487صفحه 

Azimi, M., Heshmati, G.A., Farahpour, M., 

Faramarzi, M., Abbaspour, K.C., 2013. Modeling 

the impact of rangeland management on forage 

production of sagebrush species in arid and semi-

arid regions of Iran. Ecological modelling 250, 1-

14. 

 

Barzeali, M., Sadatazimi, M., Lotfi, E., 2017. 

Evaluation of rangeland ecosystem services from 

the perspective of water production and soil 

maintenance using InVEST software (Atrak 

watershed - Golestan province). Msc Thesis, 

Faculty of Range and Watershed Management, 

University of Gorgan. (In Persian) 

 

Brauman, K.A., Daily, G.C., Duarte, T.K.E., 

Mooney, H.A., 2007. The nature and value of 

ecosystem services: an overview highlighting 

hydrologic services. Annual Review of 

Environment and Resources 32, 67-98.  

 

Budyko, M.I., 1961. The heat balance of the earth's 

surface. Soviet Geography 2(4), 3-13.  

Budyko, M.I., 1974. Climate and Life (New York: 

Academic). Europe-wide Peduction in Primary 

Productivity Caused by the Heat and Drought. 437, 

529-533. 

 

Canadell, J., Jackson, R.B., Ehleringer, J.B., 

Mooney, H.A., Sala, O.E., Schulze, E.D., 1996. 

Maximum rooting depth of vegetation types at the 

global scale. Oecologia 108(4), 583-595.  

 

Canqiang, Z., Wenhua, L., Biao, Z., Moucheng, L., 

2012. Water yield of Xitiaoxi river basin based on 

InVEST modeling. Journal of Resources and 

Ecology 3(1), 50-54. 

 

Chen, X., Li, F., Li, X., Hu, Y., Hu, P., 2020. 

Evaluating and mapping water supply and demand 

for sustainable urban ecosystem management in 

Shenzhen, China. Journal of Cleaner 

Production 251, 119754. 

 

Dominati, E., Patterson, M., Mackay, A., 2010. A 

framework for classifying and quantifying the 

natural capital and ecosystem services of 

soils. Ecological Economics 69(9), 1858-1868.  

 

Donohue, R.J., Roderick, M.L. and McVicar, T.R., 

2012. Roots, storms and soil pores: Incorporating 

key ecohydrological processes into Budyko’s 

hydrological model. Journal of Hydrology 436, 35-

50.  

 

FAO. 2014. 〈http://data.fao.org/ measure? 

entryId¼afb484eb-3a92-4b22- b657 

a4c575ae52b1&tab¼metadata〉 (25/08/14) 

 

Fu, B.P., 1981. On the calculation of the 

evaporation from land surface Chinese Journal of 

Atmospheric Sciences 5(1), 23-31. 

 

Gleick, P.H., Palaniappan, M., 2010. Peak water 

limits to freshwater withdrawal and 

use. Proceedings of the National Academy of 

Sciences 107(25), 11155-11162. 

 

Haghdadi, M., Heshmati, GH. And Azimi, M., 

2018. Assessment of Water yield service on the 

basis of InVEST tool (case study: Delichai 

watershed). Journal of Water and Soil 

Conservation 25(4), 275-290. (In Persian) 

 

Jafarzadeh, A.A., Mahdavi, A., FallahShamsi, R., 

Yousefpour, R., 2019. Annual Water Yield 

Estimation for Different Land Uses by GIS-Based 

InVEST Model (Case Study: Mish-khas 

Catchment, Ilam Province, Iran). Journal of 

Rangeland Science 9(1), 1-12. 

 

Kadkhodahosseini, M., Shamohammadi, S., 

Nozari, H., Mirabbasi, R., 2016. Evaluate the 

Performance of SVR and GEP Models in 

Predicting the Monthly Fluctuations in Water Level 

of Urmia Lake. Iranian Journal of Irrigation & 

Drainage 10(2), 199-207. (In Persian) 

 

Khosravi Mashizi, A., 2016. Ecosystem services as 

a new criterion to assess ecosystem capability and 

land use planning. The Secound National 

Conference on New Approaches to Spatical 

Planning in Iran, 30/01/2016, Shahrood, Iran, pp: 

228-240. (In Persian) 

 

Kumasizadeh, Z., Faridhoseini, A., Davari, K., 

Alizadeh, A., Salvitabar, A., 2013. Sustainable 

development and environment of Atrak catchment 

area. The Second National Conference 

on Planning and Environmental Protection, 

15/8/2013, Hamedan, Iran, pp: 309-318. (In 

Persian) 

https://en.symposia.ir/AMAYESHSEMNAN02
https://en.symposia.ir/AMAYESHSEMNAN02
https://en.symposia.ir/AMAYESHSEMNAN02


 1400 پاییز ،3 شماره ،74دوره ایران، طبیعی منابع طبیعی، زیست محیط

 

 488صفحه 

 

Liang, L., Liu, Q., 2014. Streamflow sensitivity 

analysis to climate change for a large water‐limited 

basin. Hydrological Processes 28(4), 1767-1774. 

 

Malinga, R., Gordon, L.J., Jewitt, G., Lindborg, R., 

2015. Mapping ecosystem services across scales 

and continents–A review. Ecosystem Services 13, 

57-63.  

 

Mokhtarpour, A., Edrisi, E., 2019. National 

Conference on the Perspective of 

Caspian Sea to Desert Areas, 23/12/2019, Rasht, 

Iran, pp: 56-62. (In Persian)  

 

Murphy, S.R., 2010. Tropical perennial grasses–

root depths, growth and water use efficiency. NSW 

Department of Primary Industries, Primefacts 1027.  

 

Nippert, J.B., Holdo, R.M., 2015. Challenging the 

maximum rooting depth paradigm in grasslands 

and savannas. Functional Ecology 29(6), 739-745.  

 

Pessacg, N., Flaherty, S., Brandizi, L., Solman, S. 

Pascual, M., 2015. Getting water right: A case 

study in water yield modelling based on 

precipitation data. Science of the Total 

Environment 537, 225-234.  

 

Rockström, J., Steffen, W., Noone, K., Persson, A., 

Chapin, F., Lambin, E., Lenton, T., Scheffer, M., 

Folke, C., Schellnhuber, H., Nykvist, B., De Wit, 

C., Hughes, T., van der Leeuw, S., Rodhe, H., 

Sorlin, S., Snyder, P., Costanza, R., Svedin, U., 

Falkenmark, M., Karlberg, L., Corell, R., Fabry, 

V., Hansen, J., Walker, B., Liverman, D., 

Richardson, K., Crutzen, P., Foley, J., 2009. 

Planetary Boundaries: Exploring the Safe 

Operating Space for Humanity. Nature 461(7263), 

pp. 472-475. 

 

Sabater, S. and Barceló, D. (eds.) 2010. Water 

scarcity in the Mediterranean: Perspectives under 

global change (Vol. 8). Springer Science & 

Business Media.  

 

Sahle, M., Saito, O., Fürst, C., Yeshitela, K., 2019. 

Quantifying and mapping of water-related 

ecosystem services for enhancing the security of 

the food-water-energy nexus in tropical data–sparse 

catchment. Science of the Total Environment 646, 

573-586.  

 

Schirpke, U., Candiago, S., Vigl, L.E., Jäger, H., 

Labadini, A., Marsoner, T., Meisch, C., Tasser, E., 

Tappeiner, U., 2019. Integrating supply, flow and 

demand to enhance the understanding of 

interactions among multiple ecosystem 

services. Science of the Total Environment 651, 

928-941. 

 

Scordo, F., Lavender, T.M., Seitz, C., Perillo, V.L., 

Rusak, J.A., Piccolo, M., Perillo, G.M., 2018. 

Modeling water yield: assessing the role of site and 

region-specific attributes in determining model 

performance of the InVEST seasonal water yield 

model. Water 10(11), 1496.  

 

Sharp, R., Tallis, H.T., Ricketts, T., Guerry, A.D., 

Wood, S.A., Chaplin Kramer, R., Nelson, E., 

Ennaanay, D., Wolny, S., Olwero, N., Vigerstol, 

K., 2014. InVEST user’s guide. The Natural 

Capital Project, Stanford 161. 

 

Van Loon, A.F., Van Lanen, H.A., 2012. A 

process-based typology of hydrological 

drought. Hydrology and Earth System 

Sciences 16(7), 1915-1946.  

 

Wagener, T., Sivapalan, M., Troch, P.A., 

McGlynn, B.L., Harman, C.J., Gupta, H.V., 

Kumar, P., Rao, P.S.C., Basu, N.B., Wilson, J.S., 

2010. The future of hydrology: An evolving 

science for a changing world. Water Resources 

Research 46(5).  

 

Walter, I.A., Allen, R.G., Elliott, R., Jensen, M.E., 

Itenfisu, D., Mecham, B., Howell, T.A., Snyder, R., 

Brown, P., Echings, S., Spofford, T., 2000. ASCE's 

standardized reference evapotranspiration equation. 

In Watershed Management and Operations 

Management 2000. pp: 1-11. 

 

Wolff, S., Schulp, C.J.E., Verburg, P.H., 2015. 

Mapping ecosystem services demand: A review of 

current research and future perspectives. Ecological 

Indicators 55, 159-171.  

 

Xu, X., Liu, W., Scanlon, B.R., Zhang, L., Pan, M., 

2013. Local and global factors controlling 

water‐energy balances within the Budyko 

framework. Geophysical Research Letters 40(23), 

6123-6129. 

 



 ...یسطح آب یدخدمت تول یعرضه و تقاضا یمکان یسازمدل

 489صفحه 

Yang, D., Liu, W., Tang, L., Chen, L., Li, X., Xu, 

X., 2019. Estimation of water provision service for 

monsoon catchments of South China: Applicability 

of the InVEST model. Landscape and Urban 

Planning 182: 133-143.  

 

Zhang, L., Dawes, W.R., Walker, G.R., 2001. 

Response of mean annual evapotranspiration to 

vegetation changes at catchment scale. Water 

Resources Research 37(3), 701-708. 

 

 

 

 

 

 

 
  

 


