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چکیده:
تعادل بین عرضه و تقاضای آب و خدمات مرتبط با آن ،مسئلۀ اصلی برنامهریزی سرزمین با رویکرد مدیریت منابع آبی است .هدف پژوهش حاضر،
برقراری جریان مناسب عرضه از طریق نقشهسازی خدمت تولید آب سطحی در آبریز با استفاده از مدل  Water Yieldبهعنوان عرضۀ منابع آب
آبریز و تقاضای آن بر مبنای آب قابل برنامهریزی است .در این پژوهش براساس الیه های ورودی عمق محدودکنندۀ ریشه ،میانگین بارندگی ساالنه،
مقدار آب در دسترس گیاه  ،تبخیر و تعرق مرجع ،کاربری/پوشش اراضی ،جدول بیوفیزیکی و مرز حوضه و زیرحوضههای آبریز عرضۀ خدمت تولید آب
سطحی مدل سازی شد .سپس نقشۀ تقاضای حوضه براساس آب قابل برنامهریزی در مدل  Water Yieldتهیه و جریان بین عرضه و تقاضا برای
محاسبۀ تعادلها و عدم تعادلها نقشه سازی شد .نتایج این تحقیق نشان داد که زیرحوضۀ پایاب هراز با تولید ساالنۀ  69میلیون متر مکعب رواناب
بهواسطۀ  618میلی متر بارش در سال و تمرکز کاربری کشاورزی و شهری بیشترین تولید رواناب را در سال  1396داشته است و زیرحوضههای پایاب
تاالر و سیاهرود بهواسطۀ تمرکز بخش عمدۀ فعالیتهای صنعتی افزونبر کاربری های کشاورزی و تمرکز جمعیت دارای بیشترین مقدار تقاضا با
میانگین ساالنه  800میلیون متر مکعب هستند .همچنین در حوضۀ آبریز هراز ،عدم تعادل جریان بین عرضه و تقاضا سبب فشار بسیار بر منابع آب
میشود ،به صورتی که ادامۀ وضع موجود به کاهش شدید منابع آب در سطح حوضۀ آبریز میانجامد .برای تعادلبخشی و حفظ پایداری در دو بخش
تقاضا و عرضه ،هدایت جمعیت بهسمت زیرحوضه های کمتر مطلوب از طریق ایجاد انگیزه و امکانات در این مناطق و بازتعریف مجدد جمعیت با هدف
کاهش تقاضا در زیرحوضه های تحت فشار و چیدمان پوشش /کاربری سرزمین برای افزایش عرضه و نگهداشت منابع آب پیشنهاد شده است.

کلید واژگان:

حوضۀ آبریز هراز ،خدمات اکوسیستم ،خدمت تولید آب سطحی ،عرضه و تقاضای آب

 نویسنده مسئول؛ تلفن09127617834 :

ایمیلsh_pourebrahim@ut.ac.ir :
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 .1مقدمه
ایران با پراکندگی بارش بسیار متفاوت و حتی با
وجود جاری بودن  92رودخانۀ دائمی و شش حوضۀ
آبریز ،از کشورهای نیمهخشک جهان محسوب
میشود؛ چنانکه حدود  80درصد کشور در شرایط
اقلیمی خشک و نیمهخشک قرار دارد ( Barzeali et

 .)al., 2017از طرفی بهدلیل قرارگیری در کمربند
خشک جهان ،ایران نسبت به بسیاری از کشورهای
دیگر بهطور جدیتری با مسئلۀ بحران آب
روبهروست .این موضوع برخالف خشکسالی که ناشی
از تغییرات اقلیمی است ،بیشتر در اثر مدیریت
نامناسب سرزمین در درازمدت رخ میدهد ( Sabater
& Barceló, 2010; VanLoon & VanLanen,
 .)2012بیش از دو دهه است که جهان پی برده در

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
اجتماعی ،اقتصادی ،محیطزیستی و پایداری منابع و
مصارف آب است (.)Kumasizadeh et al., 2013
استفاده از خدمات اکوسیستم در سیاستگذاری و
برنامهریزیهای کالن میتواند مانع بروز صدمات
جبرانناپذیر به محیط زیست شود .تأثیرات متقابل
نظامهای آبی و نظامهای زیستی ،فیزیکی و اجتماعی
و پیچیدگیهای مربوط به آنها ،چالشهای بزرگی در
زمینۀ کمّیسازی چنین نظامهایی ایجاد میکند
( Gleick & Palaniappan, 2010 ; Rockström

 .)et al., 2009برای درک مشکالت مدیریت آب در
اینگونه نظامهای پیچیده ،بسط مدلها و روشهایی
که قادر به پردازش نظامهای طبیعی و همچنین
کنشها و واکنشهای متقابل و بازخوردهای آنها با

نظامهای انسانی هستند ضروری محسوب میشود
( .)Wagener et al., 2010نقشهسازی خدمات
اکوسیستم از روشهایی است که میزان پایداری
توسعۀ انسانی و تعادل در استفاده از منابع را ارزیابی
و به مدیران در حصول تعادل کمک خواهد کرد
(.)Asadolahi et al., 2015
بررسی تغییرات رفتاری در سیستمهای منابع آب
تحت تأثیر سناریوهای مختلف میتواند به
بهرهبرداری بهینه و برنامهریزی سرزمین کمک کند
( .)Kadkhodahosseini et al., 2016بهدلیل
ناهمگنی مکانی و تفاوت در عرضه و تقاضای خدمات،
برای تصمیمگیری براساس تعادل و توازن سرزمینی،
به نقشهسازی دقیق خدمات اکوسیستم نیاز است
( KhosraviMashizi, 2016; Malinga et al.,

 .)2015برای درک تغییرات زمانی تقاضای خدمات
اکوسیستم ،پیشرانان تقاضا باید بررسی شوند
( .)Wolff et al., 2015مقالۀ حاضر به شناسایی
شاخصهای اثرگذار در تعیین خدمت فراهمی تولید
آب و ارزیابی تعادل میان عرضه و تقاضای خدمت
تولید آب میپردازد و نقشهسازی عرضه و تقاضای
خدمت تولید آب را با استفاده از نرمافزارInVEST

انجام میدهد تا در نهایت سناریوی برتر در مدیریت
سرزمین را برای ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا ارائه
کند .براساس تعریف فائو در سال  ،2014تولید آب
طبیعی بهمعنای مجموع میانگین بلندمدت جریان
ساالنۀ رودخانهها و تغذیۀ سفرههای آب زیرزمینی
توسط بارش است .قسمتی از آب ذخیرهشده در
خاک را گیاهان مصرف میکنند ( Brauman et al.,

 )2007; FAO, 2014و بقیۀ آن با تغذیۀ آبهای
زیرزمینی بهتدریج برای پایداری جریان رودخانهها
وارد آبهای سطحی میشود ( Dominati et al.,
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 .)2010پژوهشهای بسیاری به تعیین روشهای

حوضۀ آبریز موسمی شرق آسیا در جنوب چین عامل

اصولی اندازهگیری کمّی ،مدلسازی و نقشهسازی و

بارش را اثرگذارترین عامل در مدل تولید آب دانسته

ارزشگذاری

خدمات

اکوسیستم

پرداختهاند

است (.)Yang et al., 2019

( KhosraviMashizi, 2016 ; Malinga et al.,

 Canqiangو همکاران ( )2012با هدف برنامهریزی،

 )2015که در بسیاری از آنها به رابطۀ بین عرضه و

مدیریت منابع آب و ساخت نیروگاههای آبی به

تقاضا پرداخته شده است Chen .و همکاران ()2020

مدلسازی تولید آب در رودخانۀ زیاکسی با استفاده

برای مدیریت پایدار سرزمین و بررسی رابطۀ بین

از  InVESTپرداختند و با بهکارگیری دادههایی

عرضه و تقاضا و توزیع مکانی خدمت تولید آب از

شامل کاربری -پوشش زمین و همچنین متوسط

نرمافزار  InVESTبرای نقشهسازی عرضه و تقاضا

بارندگی ساالنه و تبخیر و تعرق بالقوه نشان دادند که

استفاده کردند و نتیجه گرفتند که بیشترین تقاضای

مناطق جنوب و جنوب غربی حوضۀ آبریز بیشترین

آب مربوط به بافت شهری است و همچنان تراکم

عرضۀ تولید آب را دارند ( Canqiang et al.,

جمعیت ،سرانۀ فضای سبز و مناطق صنعتی موجب

.)2012

افزایش تقاضا برای منابع آب میشود و تصمیمگیران

 Haghdadiو همکاران ( )2018با هدف بررسی

باید با حفاظت از منابع آبی برای بهبود بهرهوری از

تأثیر بهرهبرداریهای مختلف از اراضی و مقدار تولید

منابع آب تالش کنند (.)Chen et al., 2020

آب به بررسی و نقشهسازی مقدار تولید آب در

 Sahleو همکاران ( )2019برای ارتقای امنیت

کاربریهای مختلف اراضی از جمله مرتع ،کشاورزی،

زنجیرۀ آب -غذا -انرژی به کمّیسازی و نقشهسازی

مناطق مسکونی ،زمین بایر و ذخیرهگاه ارس

خدمت تولیدی آب و خدمت تنظیمی فرسایش خاک

پرداختند تا براساس آن بتوان تصمیمهای مدیریتی

برای تشریح تقاضا و عرضه در مفهوم فضایی با

مناسبتری در راستای توان منطقه اتخاذ و توان هر

استفاده از نرمافزار  InVESTپرداختند .نتایج

کاربری اراضی در مقدار تولید آب را مشخص کرد

بررسیها مناطق فرسایشپذیر را مشخص کرد و

(.)Haghdadi et al., 2018

رابطۀ فصلی عرضه و تقاضا برای تأمین آب و

 Barzealiو همکاران ( )2017برای بررسی عرضۀ

فرسایش خاک را شرح داد و از این طریق چالشهای

خدمت نگهداشت خاک و تولید آب در سطح

مرتبط با آب را شناسایی کرد و گزینههای مدیریتی

کاربریهای مختلف اراضی و مقایسۀ میزان آنها به

را برای افزایش امنیت ارتباطات به برنامهریزان در

ارزیابی خدمات اکوسیستمهای مرتعی از منظر تولید

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

آب و نگهداشت خاک با استفاده از نرمافزار

 Yangو همکاران ( )2019برای تخمین خدمت

 InVESTپرداختند و نشان دادند که پوشش گیاهی

تولید آب در حوضههای موسمی جنوب چین از مدل

نقش بسزایی در حفظ آب و خاک دارد و تخریب

 InVESTاستفاده کردند و نتیجه گرفتند که برای

پوشش گیاهی بهطور فزایندهای موجب افزایش

مدیریت خدمات اکوسیستم ،شناخت ارزش خدمات

رواناب و فرسایش خاک خواهد شد ( Barzeali et

ضروری است .همچنین ارزیابی حساسیت مدل در

.)al., 2017
صفحه 477

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

شکل  -1منطقۀ پژوهش

در این پژوهش با مدلسازی مکانی خدمت تولید آب

حوضۀ آبریز هراز در دامنههای شمالی بخش مرکزی

سطحی و محاسبۀ مقدار عرضه در سطح آبریز و

رشتهکوه البرز در مختصات '' 51o 26' 10تا ''23

مقایسه با میزان تقاضا و مصرف ،به بررسی عدم

' 54o 44طول شرقی و '' 35o 44' 18تا ''55' 5

تعادل و توازن منطقهای و شکاف میان عرضه و تقاضا

 36oعرض شمالی قرار گرفته است .این حوضه از

پرداخته شده است .با توجه به اینکه مقیاسهای

حوضههای درجه دو حوضۀ آبریز دریای مازندران

متفاوت سیاسی برای محاسبۀ تقاضا و اکوسیستم

محسوب میشود.

محور برای محاسبه تولید و عرضه آب در سطح

حجم بارشهای حوضۀ آبریز هراز -قرهسو در سال

حوضه آبریز وجود دارد ،پژوهش حاضر با مدلسازی

 1396نسبت به متوسط بلندمدت کاهش داشته که

مکانی اطالعات عرضه توسط نرمافزار  Investو

سبب کمبود آب تاالبها و مشکل تأمین نیاز شرب

تجمیع اطالعات استانی در قالب زیرحوضهها میتواند

شده است ( .)Liang & Liu, 2014رودخانههای

در بهبود تصمیمگیری و برنامهریزی سرزمین با

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

معرفی مدل مناسب برقراری جریان خدمت تولید و

حوضۀ آبریز رودخانۀ هراز و دیگر رودخانههای بین

عرضه آب در اکوسیستمها مؤثر باشد.

هراز و قرهسو با نام اختصاری هراز-نکا شناخته

 .2مواد و روش ها

شدهاند .مساحت این حوضه برابر با 18179

 .1-2منطقۀ پژوهش

کیلومترمربع است .چهار محدودۀ مطالعاتی درجه 3
شامل بابل -آمل ،قائمشهر -جویبار ،ساری -نکا و
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مرز حوضه و زیرحوضهها
بارش
تقاضای آب شرب

عمق الیه محدودکننده ریشه

تقاضای آب کشاورزی

آنالیز حساسیت

کاربری-پوشش سرزمین

تقاضای آب صنعت

تبخیر و تعرق مرجع
آب در دسترس گیاه
جدول بیوفیزیکی

جدول بیوفیزیکی

InVEST

Water yield
نقشهسازی تقاضای منابع آبسطحی

نقشهسازی خدمت فراهمی تولیدآب
1395

1395

بررسی رابطه بین عرضه و تقاضای آبسطحی
شکل  -2فلوچارت روش تحقیق

بهشهر -بندرگز و بیستوسه حوضۀ درجه  4در این

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

حوضه واقع است .شکل  1موقعیت منطقۀ پژوهش را

پیکسل از منطقۀ پژوهش از طریق رابطۀ  1محاسبه
) تبخیر و تعرق واقعی

نشان میدهد.

میشود که در آن (

 .2-2استفاده از مدل  WaterYieldدر

سالیانه و ( ) بارش سالیانه است.

()1

نقشهسازی خدمت تولید آب سطحی
ابزار  WaterYieldیکی از ابزارهای موجود در
بستۀ نرمافزاری  1InVESTاست که مقدار تولید
آب را در نقاط مختلف یک چشمانداز تخمین میزند
و چگونگی تغییر مقدار تولید آب در اثر استفاده از
زمین را نشان میدهد .این مدل برپایۀ منحنی بادیکو
است که طبق تعریف ،تولید آب مقدار آبی است که
از خروجی حوضۀ آبریز خارج میشود و از تفریق
مقدار بارش از تبخیر و تعرق و نفوذ سطحی حاصل
میشود .منحنی بادیکو ،نوعی تابع تجربی است که
ارتباط نسبت تبخیر و تعرق واقعی به بارش را نسبت
به تبخیر و تعرق پتانسیل به بارش نشان میدهد
1

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

نسبت تبخیر و تعرق از تعادل آبی منطقه با استفاده
از رابطۀ  2برآورد میشود .رویکرد مدل
 WaterYieldدر تولید آب سالیانه به رابطۀ بین
تبخیر تعرق واقعی به تبخیر و تعرق پتانسیل وابسته
است که ابتدا توسط  ،)1974( Budykoسپس
توسط  )1981( Fuو در نهایت توسط  Zhangو
همکاران ( )2001بسط داده شد ( Budyko, 1974

.); Fu, 1981 ; Zhang, 2001

()2
در این رابطه ( ) پارامتری تجربی است که توسط
رابطۀ بین تبخیر و تعرق واقعی و تبخیر و تعرق
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پتانسیل تعریف میشود و (

) تبخیر و تعرق

پتانسیل است و با استفاده از تبخیر و تعرق مرجع
(

) و ضریب اصالحی هر محصول (

استفاده از نرمافزار  ،InVESTبهشرح زیر و در اندازۀ
سلول  250متری تهیه شدهاند.

) برای هر

-نقشۀ بارش :برای تهیۀ نقشۀ بارش از دادههای

سلول محاسبه میشود .پارامتر ( ) نیز به آب در

تأییدشدۀ شرکت مدیریت منابع آب ایران و برای

دسترس گیاه ،مقدار بارش و ثابت تجربی ( )Zمربوط

بازسازی دادهها از تابع  Missing dataدر نرمافزار

است.

 XLSTATاستفاده شد .سپس با استفاده از تابع

پارامتر ( )Zپارامتری هیدروژئولوژیکی و یک عدد

 Krigingدر نرمافزار  ArcMapنقشۀ بارش در

ثابت تجربی است که گویای الگوی بارش محلی،

سال  1395ساخته شد.

شدت بارش ،تغییرات فصلی آبوهوا و ویژگیهای

 -نقشۀ کاربری/پوشش اراضی :دادهها از سایت Esa

توپوگرافی حوضه بوده و مقدار آن عددی بین  1تا

در سال  1395تهیه و بعد از بررسی صحت و ضریب

 30است .سه روش برای محاسبۀ پارامتر ( )Zوجود

کاپا استفاده شد .برای محاسبۀ ضریب کاپا و

دارد (:)Sharp et al., 2014

صحتسنجی نقشۀ کاربری/پوشش اراضی از  66نقطۀ
تعداد روزهای

تصادفی در بررسی میدانی استفاده شد که ضریب

بارانی در یک سال است ( Donohue et al.,

کاپا برابر  0/61و صحتسنجی نقشه برابر  81درصد

 -1بهصورت

که در آن

)2012؛  -2براساس تخمین جهانی

( & Liang

بهدست آمد.

)Liu, 2014 ; Xu et al., 2013؛  -3تخمین با

 -نقشۀ ظرفیت آب در دسترس گیاه :ظرفیت آب

استفاده از کالیبراسیون دادههای واقعی مربوط به

موجود در گیاه کسری بین  0و  1است و تفاوت بین

رواناب ( Canqiang et al., 2012 ;Pessacg et

ظرفیت حجمی زمین و نقطۀ پژمردگی دائمی تعریف

 .)al., 2015براساس رابطۀ  ،3پارامتر ( )Zبهدست

شده است .برای تجزیهوتحلیلها از دادههای خاک در

میآید.

عمق  30سانتیمتری استفاده شد ،زیرا یک نقطۀ

()3

انتقال مناسب بین رواناب و تغذیۀ مجدد آبهای
زیرزمینی است ( .)Sahle et al., 2019دادههای

در این رابطه،

مقدار آب در دسترس گیاه

در عمق است .برای اجرای مدل به دادههای مختلفی
نیاز است ،از جمله نقشههای بارش ،نقشۀ تبخیر و
تعرق پتانسیل ،نقشۀ عمق محدودکنندۀ ریشه ،نقشۀ
آب قابل دسترس گیاه ،نقشۀ کاربری اراضی -پوشش
گیاهی در قالب رستری و نقشۀ مرز حوضه و
زیرحوضهها در قالب وکتوری و همچنین جدول
زیستفیزیکی با فرمت  .cvsدادههای ورودی برای
مدلسازی تولید آب در محدودۀ بررسیشده با

مورد نیاز شامل بافت خاک (درصد رس و شن)،
درصد مواد آلی خاک (کربن آلی) ،درصد تراکم خاک
(وزن خاک خشک بر حجم کل خاک) ،درصد گراول
(ذرات بزرگتر از شن که در نگهداری و حرکت آب
نقشی ندارند) و درصد شوری خاک است .ظرفیت آب
در دسترس گیاه با استفاده از دادههای استاندارد
جهانی خاک که در سایتهای  Soilgridو  Faoدر
دسترس است و نرمافزار  SPAWمحاسبه شد.
 نقشۀ عمق الیۀ محدودکنندۀ ریشه :عمق الیۀصفحه 480

مدلسازی مکانی عرضه و تقاضای خدمت تولید آب سطحی...
محدودکنندۀ ریشه ،عمقی از خاک است که نفوذ

بهدست آمد ( ;Murphy, Canadell et al., 1996

ریشۀ گیاهان بهواسطۀ ویژگیهای فیزیکوشیمیایی

.)2010; Nippert & Holdo, 2015

خاک با محدودیت روبهرو میشود .در صورت در

 -پارامتر ( :)Zبا استفاده از مقادیر متوسط بارندگی و

دسترس نبودن اطالعات عمق محدودکنندۀ ریشه

ظرفیت آب قابل در دسترس گیاه پارامتر ( )

میتوان از الیۀ عمق خاک استفاده کرد .در این

براساس رابطۀ  3محاسبه شد ( Sharp et al.,

تحقیق از الیۀ جهانی عمق خاک استفاده شد.

 .)2014شکل  2مراحل روش تحقیق را نشان

-نقشۀ وکتوری مرز حوضه و زیرحوضهها :در این

میدهد.

بخش از تقسیمات و الیههای ملی استفاده شد.

 .2-3محاسبۀ تقاضای آب

-نقشۀ تبخیر و تعرق مرجع (

) :تبخیر و تعرق

مرجع توانایی جو برای گرفتن آب از طریق
فرایندهای تبخیر و تعرق است .برای محاسبۀ تبخیر
و تعرق مرجع از روش فائو -پنمن مونث استفاده شد
که بهدلیل بهکارگیری عوامل متعدد اقلیمی از دقت
زیادی نسبت به همۀ روشهای محاسبۀ تبخیر و

تقاضای منابع آب اغلب بهدلیل مصرف آب شرب،
مصرف آب برای کشاورزی ،مصرف آب برای صنعت و
خدمات و همچنین برای حقابۀ محیط زیست است
که براساس رابطۀ  4محاسبه میشود ( Chen et al.,

.)2020
()4

تعرق برخوردار است و در همۀ نواحی و اقلیمها
بهویژه نواحی مرطوب و بارانی قابل استفاده است .در

در رابطۀ باال،

حال حاضر روش  FAO-PM2بهطور گسترده

شرب،

بهعنوان روشی استاندارد در نظر گرفته شده است

آب صنعت و خدمات و

( .)Walter et al., 2000این روش نیازمند دادههای

زیست است.

هواشناسی ،رطوبت نسبی ،تابش و سرعت باد است

براساس آمار آب قابل برنامهریزی تخصیصیافتۀ

که نقشههای مورد نیاز از سایت  Worldclimeتهیه

وزارت نیرو در سال  1395برای مصارف مختلف نیاز

شد.

آبی کاربریهای مختلف برآورد میشود ،به این

 -جدول بیوفیزیکی :جدول بیوفیزیکی بهکاررفته در

صورت که برای محاسبۀ نیاز آبی شرب از اطالعات

مدل تولید آب سالیانه ،نشاندهندۀ ویژگیهای هر

تراکم جمعیت سال  1395استفاده میشود .در

طبقه پوشش/کاربری اراضی و شامل کد هر طبقه،

حوضۀ آبریز هراز در کاربری پهنۀ شهری ،شهرهای

نام ،حداکثر عمق ریشهدوانی (میلیمتر) ،وجود یا

نوشهر ،نور ،آمل ،بابل ،محمودآباد ،فریدونکنار،

نبود پوشش گیاهی و ضریب تبخیر و تعرق برای هر

بابلسر ،سوادکوه ،قائمشهر ،جویبار ،ساری ،نکا ،بهشهر

طبقه ( )kcاست .در این تحقیق برای محاسبۀ

و گلوگاه در استان مازندران و شهرهای بندرگز و

حداکثر عمق ریشه و ضریب  kcپوشش غالب گیاهی

کردکوی در استان گلستان واقع شدهاند .تراکم استان

هر طبقه بررسی شد و بر اساس آن این شاخصها

مازندران  137/7نفر در هر کیلومتر مربع و استان

تقاضای آب،
تقاضای آب کشاورزی،

تقاضای آب
تقاضای

تقاضای حقابۀ محیط

گلستان  91/8نفر در هر کیلومتر مربع است .براساس
2

FAO Penman-Monteith method
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جدول  -1مجموع حجم آب قابل برنامهریزی از منابع آب سطحی (میلیون متر مکعب) (منبع :وزارت نیرو)1395 ،

مجموع

کشاورزی صنعت فضای سبز

3319/6

3019

38/4

0

62/7

12/8

0/1

0

شرب

استان

حوضۀ آبریز

 262/3مازندران هراز -قرهسو
49/8

گلستان

هراز -قرهسو

حجم آب تخصیصیافته برای شرب ،تقاضای آب

حجم تقاضا را در میان زیرحوضههای هراز دارد.

شرب برای هر هکتار از مساحت شهری بهدست آمد

شکل  6جریان میان عرضه و تقاضای آب را در

و برای برآورد تقاضای بخش کشاورزی نیز مقدار آب

زیرحوضهها نشان میدهد .در زیرحوضههای هراز

تخصیصیافته در این بخشها بر سطح زیر کشت

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

تقسیم و تقاضای آب در هر هکتار محاسبه شد و در

بابلرود ،عرضه بیشتر از تقاضاست؛ اما در

بخش صنعت نیز (شهرکها و نواحی صنعتی) حجم

زیرحوضههای دیگر مانند زیرحوضۀ پایاب تاالر،

آب تخصیصیافته بر مساحت ناحیۀ صنعتی بهمنظور

سیاهرود ،تقاضا چندبرابر عرضه و تولید آب است.

بر آورد تقاضای آب در هر هکتار تقسیم شد .در

مطابق جدول  2که نشاندهندۀ نتایج مدل تولید آب

نهایت بهدلیل اینکه ورودی نرمافزار باید مقدار تقاضا

در هر زیرحوضه است ،بیشترین تبخیر و تعرق معادل

در هر پیکسل باشد ،عدد بهدستآمده در مساحت هر

 597/24میلیمتر و مربوط به زیرحوضۀ بابلرود

پیکسل ضرب شد و جدول تقاضای بهدستآمده با

میانی است.

فرمت  .cvsوارد مدل  Water yieldشد .در جدول

نتایج این تحقیق نشان داد که با توجه به نبود تعادل

 1حجم آب قابل برنامهریزی از منابع آب سطحی در

در عرضه و تقاضای آب در سطح حوضۀ آبریز ادامۀ

بخشهای مختلف آورده شده است.

وضع موجود به کاهش شدید منابع آب در سطح

 .3نتایج

حوضه آبریز میانجامد .بنابراین راهکارهایی برای
تعادلبخشی در راستای ایجاد پایداری باید در نظر

 .1-3نتایج مدل تولید آب سطحی ساالنه

گرفته شود .این راهکارها باید در هر دو بخش تقاضا

براساس نتایج مدلسازی تولید آب در حوضۀ آبریز

و عرضه اجرایی شود.

هراز بهطور متوسط ساالنه  325/2میلیون متر مکعب

بازتعریف مجدد جمعیت برای کاهش تقاضا در

آب تولید میشود .شکل  4مقدار تولید آب در هر

زیرحوضههای تحت فشار :مطابق نتایج زیرحوضههای

زیرحوضه را نشان میدهد .مطابق نتایج بهدستآمده،

دارای کاربری شهری ،با بیشترین تقاضا مواجهاند.

بیشترین حجم تولید آب مربوط به زیرحوضۀ پایاب

زیرحوضۀ پایاب تاالر دارای بیشترین تقاضا در حوضۀ

هراز و کمترین حجم تولید آب مربوط به زیرحوضۀ

آبریز است و شهرهای قائمشهر و بخشهایی از بابل،

سراب نکا است .از طرفی شکل  5نشاندهندۀ حجم

بابلسر ،جویبار و سوادکوه در این زیرحوضه قرار

تقاضای آب زیرحوضههای حوضۀ آبریز هراز است .در

گرفته است .زیرحوضۀ سیاهرود و بخشهایی از

مورد تقاضای آب زیرحوضۀ الر و سراب بابلرود

پهنههای شهری قائمشهر ،جویبار و ساری در مقام

کمترین تقاضای آب و زیرحوضۀ پایاب تاالر بیشترین

دوم و زیرحوضۀ خلیج گرگان و پهنههای شهری نکا،
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شکل  -3ورودیهای اولیۀ مدل تولید آب InVEST

بهشهر ،گلوگاه ،بندرگز و کردکوی در رتبۀ سوم

تأثیر بسزایی در تولید آب دارند .بهصورتی که با

تقاضا در بین زیرحوضههای هراز قرار دارند .در دو

افزایش 15درصدی بارش ،حجم تولیدی آب 40

زیرحوضۀ الر و سراب بابلرود ،عرضه برابر با تقاضا و

درصد افزایش پیدا میکند و با افزایش  15درصد

در زیرحوضههای نور و هراز باالیی و کسیلیان و

تبخیر و تعرق ،حجم تولیدی آب سالیانه حدود 30

سراب تاالر عرضه بیشتر از تقاضاست .در توزیع

درصد کاهش مییابد .همچنین پارامتر  Zحساسیت

جمعیت آینده باید به این موضوع توجه شود.

کمتری در مدل ایجاد میکند و با تغییر پارامتر

 .2-3آنالیز حساسیت مدل

ورودی  ،Zتولید آب سالیانه  4درصد کاهش پیدا

نتایج آنالیز حساسیت مدل  WaterYieldبهمنظور
بررسی درصد اثرگذاری ورودیهای مدل در تولید
آب توسط نرمافزار  Investانجام گرفت .نتایج نشان

میکند.

 .4بحث و نتیجه گیری
نتایج این پژوهش بیانگر تأثیر چشمگیر عوامل

میدهد که پارامترهای بارش و تبخیر و تعرق مرجع،
صفحه 483

مدلسازی مکانی عرضه و تقاضای خدمت تولید آب سطحی...

شکل  -4حجم تولید آب در هر زیرحوضه

شکل  -5حجم تقاضای آب در هر زیرحوضه

اقلیمی بهویژه بارش و تبخیر و تعرق در خدمت تولید

به رواناب شده است .این نتیجه که پهنههایی با

آب سطحی است .این موضوع توجه به عوامل تغییر

کاربری کشاورزی و شهری جزو مناطقی با تولید

اقلیم ر ا که سبب کاهش بارش و افزایش تبخیر و

رواناب زیادند ،با پژوهشهای  Haghdadiو همکاران

تعرق میشود جدیتر میکند .همچنین نتایج حاضر

( )2018دربارۀ خدمت اکوسیستمی تولید آب با

بیان میکند که سرزمینهایی با کاربری انسانساخت

نرمافزار  InVESTدر حوضۀ دلیچای و Jafarzadeh

بیشترین تولید رواناب را در حوضۀ آبریز هراز

و همکاران ( )2019مطابقت دارد .همچنین نتایج

داشتهاند ،زیرا پوشش گیاهی کم در این مناطق،

پژوهش نشاندهندۀ اثر پوششهای مرتعی در جذب

موجب کاهش نفوذ آب در زمین و تبدیل آب سطحی

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

اراضی کشاورزی است .پوشش جنگلی حوضۀ هراز

همکاران ( )2019دربارۀ رابطۀ عرضه و تقاضای

نیز بهدلیل داشتن ریشههای عمیق موجب کند شدن

خدمات چندگانۀ اکوسیستمی مطابقت دارد .آنها

سرعت رواناب جاری میشود و آب را جذب میکند و

دریافتند که بهدلیل نبود تعادل در عرضه و تقاضای

مانع حرکت رواناب در سطح حوضۀ آبریز میشود.

خدمات اکوسیستم در منطقه ،باید در برنامههای آتی

 Azimiو همکاران ( )2013نیز دربارۀ تأثیر پوشش

سرزمینی به ایجاد انگیزه و امکانات در مناطق کمتر

جنگلها و مراتع در کاهش رواناب تحقیق کردهاند.

مطلوب برای جذب جمعیت پرداخت تا بتوان تعادلی

در زیرحوضههای شمالی حوضۀ آبریز هراز ،با پهنۀ

میان عرضه و تقاضا در مناطق پرجمعیت ایجاد کرد.

شهری و صنعتی ،تقاضای آب بسیار بیشتر از عرضۀ

نتایج این تحقیق نشان میدهد که در سیاستهای

آن بوده است که با نتیجۀ پژوهش  Chenو همکاران

کالن تخصیص آب توجه به خدمات اکوسیستم

( ) 2020در زمینۀ ارزیابی عرضه و تقاضای آب همسو

ارائهشده در حوضه ،کلید اصلی حل مشکل در ایجاد

است .آنها نشان دادند که در پهنههای کشاورزی و

تعادل بین عرضه و تقاضا خواهد بود .مدلسازی

مناطق شهری و صنعتی با تراکم جمعیت زیاد ،تقاضا

خدمت تولید آب در اکوسیستم و همچنین

بیش از عرضه است و میان عرضه و تقاضا در این

نقشهسازی تقاضای آب سطحی سالیانه در حوضۀ

مناطق تناقض وجود دارد .کشاورزی و وجود مناطق

آبریز ،موضوعی اجتنابناپذیر در برنامهریزی و

انسانساخت ،نیروهای محرک اصلی در مصرف منابع

سیاستگذاری تخصیص آب حوضه خواهد بود .در

آب هستند .بنابراین با افزایش تدریجی تقاضای آب

حوضههای پایاب تاالر ،سیاهرود ،خلیج گرگان ،نکا

زیرساختهای شهری و فضای سبز ،سیاستگذاران

میانی ،پایاب نکا ،پایاب تجن ،دارابکال ،بابلرود

باید برنامههایی برای افزایش مشارکت محلی با هدف

میانی ،پایاب هراز ،پایاب بابلرود ،ظالمرود ،سراب

صرفهجویی ،بازجانمایی فعالیتها و همچنین بررسی

تجن ،گرمرود ،چهاردانگه ،تجن میانی ،سراب نکا و

روشهای بازیافت و بازچرخانی در صنعت اتخاذ

هراز میانی ،تقاضا بسیار بیشتر از عرضۀ طبیعی

کنند .نتایج این پژوهش با یافتههای  Schirpkeو

حوضۀ آبریز است .این حوضهها به بازتوزیع فعالیت و
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حجم جریان آب
در هر زیرحوضه
(مترمکعب)

حجم تقاضای آب
در هر زیرحوضه
(مترمکعب)

حجم تولید آب
در هر زیرحوضه
(مترمکعب)

تبخیر و تعرق واقعی
(میلیمتر در
پیکسل)

میانگین بارش در
سال (میلیمتر در
پیکسل)

نام زیرحوضه

-616593252/9

668018272

51425019/13

417/4605425

435/7193841

خلیج گرگان

-502252034/6

506819488

4567453/433

462/2919765

474/9861803

پایاب نکا

-265281148/5

283251008

17969859/52

496/8092959

592/0983593

پایاب بابلرود

-11506211/57

11904375

398163/4296

256/3148748

256/6991858

سراب نکا

-290436275/1

294543136

4106860/935

481/7820767

493/3719794

دارابکال

-516928529

519446272

2517742/978

456/7948497

459/6920947

نکا میانی

-743042604/5

760705274

17662669/47

539/2293214

578/4054316

سیاهرود

-271962610

340984864

69022253/95

503/565792

618/5770521

پایاب هراز

-101410602/4

103171244

1760641/565

400/219111

402/1753736

ظالمرود

-320872796/5

330547616

9674819/55

502/310171

517/8979366

پایاب تجن

-924059688/7

967736152

43676463/26

552/8769808

611/3724613

پایاب تاالر

-69394873/16

88540504

19145630/84

590/4745773

633/7768097

گرمرود

-18159089/64

20199625

2040535/358

529/7647306

535/3979634

تجن میانی

-50375051/62

51598500

1223448/383

340/430617

341/4456326

چهاردانگه

-381035/6496

5045125

4664089/35

489/7730663

500/5733995

هراز میانی

5696391/07

0

5696391/07

589/6518344

602/724376

سراب بابلرود

1673065/957

1795000

3468065/957

277/0147204

278/9866541

نور

-290322628/3

326052752

35730123/74

597/2438159

630/7412237

بابلرود میانی

1467061/498

359000

1826061/498

546/4783063

551/7860651

کسیلیان

-71211672

72803248

1591576/002

330/5792323

332/1745713

سراب تجن

3017351/589

0

3017351/589

266/2837851

261/4298726

الر

275618/6207

2813000

3088618/621

265/5343659

266/0939597

هراز باالیی

309577/7046

25044000

25353577/7

381/9193436

396/3872009

سراب تاالر

جمعیت نیازمندند تا با توزیع منابع آب در دسترس

برنامهریزان و سیاستگذاران در چیدمان آمایشی

همخوانی پیدا کنند .در پژوهش حاضر با مدلسازی

کاربریها به این مهم توجه کنند و استفادۀ پایدار

مکانی عرضه و تقاضای خدمت تولیدی آب در سطح

چندجانبه از مراتع غنی در زیرحوضههای با عرضۀ

حوضه و زیرحوضهها ،الگویی برای برنامهریزی

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

آمایشی در همۀ زیرحوضهها با هدف دستیابی به

تعادل تقاضا با عرضۀ خدمت تولیدی آب را در پیش

تعادل و توازن منطقهای معرفی شد .پیشنهاد میشود

گیرند.
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