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ABSTRACT
Human is under threat due to the shortage of fresh water, its deteriorating quality, and rising water stress around
the world. Proper management of water resources is very important to ensure the sustainable social and
economic development in any country in the world. In order to sustain freshwater resources, they must be used
efficiently without compromising the needs of future generations. The present study was conducted to ensure
the sustainable management of groundwater resources. For this purpose, four indicators of vulnerability,
resilience, reliability, and combined stability, each of which includes aspects of sustainability, were used as the
objective function of management issues. Using the combined simulation-optimization model of Namdan plain
aquifer and the ant colony optimization algorithm, a decision model was created. The results indicate the
effectiveness of four indicators of vulnerability, resilience, reliability and combined stability to increase
groundwater level and positive changes of water storage. So that the aquifer storage change under each scenario
was 11.7, 13, 12.3 and 12.4 million cubic meters, respectively. According to the results obtained from four
management issues, analyzed in this study, the most important effect in improving the aquifer with a significant
reduction in pumping from well while the such reduction should be measured at the aquifer level.
Keywords: Groundwater, Sustainability Indicator, Simulation-Optimization, Sustainable Management.
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مدل تصميم مبتنی بر نشانگرهای پايداری برای مديريت منابع آب زيرزمينی
(بهکارگيری در مطالعه موردی دشت نمدان واقع در استان فارس)
فرزانه خانمحمدی ،1حامد کتابچی

*1

 .1گروه مهندسی و مدیریت آب ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران.
(تاریخ دریافت -1400/9/10 :تاریخ بازنگری -1400/10/17 :تاریخ تصویب)1400/10/22 :

چکيده
بشریت به دلیل کمبود آب شیرین ،پایین بودن کیفیت آن و افزایش تنش آبی در سراسر جهان در معرض تهدید است.
مدیریت صحیح منابع آب برای حصول اطمینان از توسعه اجتماعی و اقتصادی پایدار در هر کشوری بسیار مهم است.
بهمنظور حفظ منابع آب شیرین بهصورت پایدار ،باید از آنها به شیوهای کارآمد و بدون به خطر انداختن نیازهای نسل آینده
استفاده کرد .مطالعه حاضر بهمنظور مدیریت پایدار منابع آب زیرزمینی انجام شده است .بدین منظور چهار نشانگر
آسیبپذیری ،تابآوری ،قابلیت اطمینان و پایداری ترکیبی که هرکدام جنبههایی از پایداری را در برمیگیرند بهعنوان تابع
هدف مسائل مدیریتی مورداستفاده قرار گرفتهاند .با استفاده از مدل تلفیقی شبیهسازی  -بهینهسازی آبخوان دشت نمدان
و الگوریتم فراکاوشی جامعه مورچهها ،مدل تصمیم موردنیاز ایجاد شد .نتایج حاکی از اثربخشی چهار نشانگر آسیبپذیری،
تابآوری ،قابلیت اطمینان و پایداری ترکیبی در افزایش سطح آب زیرزمینی و تغییرات مثبت بیالن بوده است؛ طوری که
تغییرات ذخیره آبخوان تحت اجرای هر سناریو به ترتیب  12/3 ،13 ،11/7و  12/4میلیون مترمکعب شده است .باتوجهبه
نتایج کسب شده از چهار مسئله مدیریتی که در این مطالعه م ورد تحلیل قرار گرفت ،بیشترین اثرگذاری بر روی بهبود
آبخوان با کاهش قابلتوجه پمپاژ از چاهها برآورده میشود و بایستی تمهیداتی در سطح آبخوان بهمنظور کاهش برداشتها
در نظر گرفته شود.
واژههای کلیدی :آب زیرزمینی ،نشانگر پایداری ،شبیهسازی  -بهینهسازی ،مدیریت پایدار.

مقدمه
در چند دهه گذشته افزایش جمعیت جهان ،استاندارد زندگی،
الگوی مصرف و کشاورزی آبی باعث افزایش تقاضای جهانی آب
شده است .تغییرات آبوهوایی و فعالیتهای انسانی خطر کاهش
کمیت و کیفیت آب را افزایش میدهد .در سال  2020سازمان
ملل متحد ،اجالس توسعه پایدار زمین را تشکیل داد که در این
جلسه منابع آبی ،انرژی ،بهداشت ،کشاورزی و تنوع زیستی
بهعنوان پنج مسئله اصلی که انسان قرن  21باید با آن روبرو شود
مطرح شد و منابع آب بهعنوان موضوع اصلی در نظر گرفته شد
( .)Chen et al., 2020کاهش جریان پایه به رودخانهها ،تاالبها،
دریاچهها؛ کاهش سطح منابع آب زیرزمینی ،عدم تعادل
ذخیرهسازی آب زیرزمینی ،اختالل در هیدرولوژی تاالبها و
دریاچهها و فرونشست زمین حاکی از عدم مدیریت پایدار آب
زیرزمینی است .مدیریت آب مجموعهای از سیستمهای سیاسی،
اجتماعی ،اقتصادی و اداری است که مدیریت یکپارچه منابع آب1
را ممکن میسازد ( .)Pires et al., 2017هدف مدیریت یکپارچه
* نویسنده مسئول:

منابع آب به حداکثر رساندن مزایای اقتصادی و رفاه اجتماعی در
استفاده از آب بدون آنکه پایداری اکوسیستم به خطر بیفتد ،است.
بهعنوان اولین گام در تدوین سیاستها و گزینههای کارآمد
مدیریت آب زیرزمینی نیاز به دانش و درک عمیق از وضعیت فعلی
و وضعیت پیشبینیشده از منابع آب زیرزمینی است ( Smith et
 .)al., 2016; Lachaal & Gana, 2016بدون دادههای معتبر و
کافی برای کمیت و کیفیت آب زیرزمینی ،مدیریت و توسعه
سیاستها قابل تحقق نیست ( .)Wu et al., 2016بهمنظور توصیف
وضعیت فعلی و روند کمیت و کیفیت آب زیرزمینی از طریق
نشانگرهای معرف وضعیت آب زیرزمینی به اطالعات مدیریتی
قابلتوجهی میتوان دستیافت .نشانگرهای ارزیابی منابع آب
زیرزمینی ارائهشده در منابع مختلف روی کمیت منابع آب
زیرزمینی ،بیالن کاهش سطح آب زیرزمینی ،حجم بهرهبرداری،
تغذیه آب زیرزمینی ،ارتباط آبهای زیرزمینی با آبهای سطحی،
آسیبپذیری ذاتی ،وسعت شبکه پایش (تراکم چاههای
مشاهداتی) ،وابستگی جمعیت به منابع آب زیرزمینی ،تغییر در
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کاربری زمین ،فرونشست زمین و ردپای آب زیرزمینی ،متمرکز
هستند ( Hosseini et al., 2019; Anbazhagan and Jothibasu,
2016; Senent-Aparicio et al., 2016; Mattas et al., 2014).

بهمنظور تخصیص بهتر منابع آب زیرزمینی ،از نشانگرهای استفاده
و مدیریت آب میتوان بهره گرفت .با این وجود جهت تدوین این
نشانگرها ،عالوه بر توجه به موضوع فنی آنها باید جنبههای
زیستمحیطی ،اجتماعی ،نهادی و اقتصادی مربوط به پایداری
مورد توجه قرارگیرد .برای پایداری چهار معیار پایداری اجتماعی
(اطمینان از دسترسی به آب باکیفیت و مقدار الزم برای نیازهای
انسان) ،پایداری اقتصادی (اطمینان از استفاده و بهرهبرداری آب
با ترویج توسعه شهری و روستایی) ،پایداری زیستمحیطی
(اطمینان از حفاظت مناسب از منابع طبیعی) و پایداری نهادی
(اطمینان از یک چارچوب نهادی مناسب برای ترویج اصول
مدیریت یکپارچه منابع آب) مطرحشده است ( Pires et al.,
.)2017

نشانگرهایی که معیارهای پایداری را در بر میگیرند،
بهعنوان ابزاری قدرتمند برای شناسایی و نظارت بر مشکالت آب،
تعریف راهحلها و ارزیابی دستاوردها یا عدم موفقیت سیاستها،
طرحها و برنامهها استفاده میشوند ) .(WWAP, 2009بهطور
مثال ) Bui et al. (2016جهت ارزیابی پایداری منابع آب
زیرزمینی یکسری شاخصهای زیستمحیطی را معرفی نمودند.
) Bui et al. (2018در تحقیقی دیگر به ارزیابی پایداری اجتماعی
منابع آب زیرزمینی از طریق معرفی یک سری شاخص در این
زمینه پرداختهاند Hosseini et al. )2019( .با ایجاد یک نشانگر
زیستمحیطی یکپارچه ،به بررسی وضعیت سی آبخوان کشور
پرداختند .این نشانگر بر اساس تجمع وزنی سیزده نشانگر
اتخاذشده از طریق روشهای تصمیمگیری چندمعیاره تهیهشده
است و وضعیت کنونی ،روند تغییر کیفیت و کمیت آب زیرزمینی
را مشخص میکند .نتایج مطالعه آنها نیز برای سی سفره آب
زیرزمینی ایران ،حاکی از وضعیت ناپایدار مدیریت آب زیرزمینی
بود .در مناطقی با منابع آب سطحی محدود ،رشد بخشهای
کشاورزی و گردشگری که عمده مصرفکنندگان آب هستند به
مدیریت پایدار آب بستگی داردKourgialas et al. )2018( .
بهمنظور ایجاد برنامههای مدیریتی در این مناطق رویکرد جدیدی
را در راستای برآورد ردپای آب زیرزمینی پیشنهاد کردند .روش
پیشنهادی آنان شامل ایجاد یک رویکرد یکپارچه برای ارزیابی
ردپای آب زیرزمینی در مقیاس آبخوان بود که کمبود و آلودگی
آب را نشان میدهد .بر اساس این نشانگر هرچه مقدار نشانگر
باالتر از یک باشد ،تنش آبخوان بیشتر میشود .بهمنظور بررسی
نحوه عملکرد نشانگرهای مرتبط با مدیریت آب در برابر مجموعه
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ای از معیارهای پایداری ) 170 ، Pires et al. (2017نشانگر را
مشخص نمودند .آنها توسط یک هیئت بینالمللی از متخصصان
نیز به ارزیابی نشانگرها پرداختند و بررسی نمودند که آیا نشانگرها
چهار معیار پایداری (اجتماعی ،اقتصادی ،زیستمحیطی و نهادی)
را رعایت میکنند یا خیر .آنها بیان نمودند که تنها  24نشانگر،
اکثر معیارهای پایداری را شامل میشوند .برای برآورد سطح
پایداری عرضه و تقاضا در حوضه رودخانه آهاچای در شمال غربی
ایران ) ،Karamouz et al. (2017یک رویکرد سهگانه ارائه دادند.
در روش اول ،جریانهای داخلی و منشأ و استفاده نهایی از کل
منابع برای هر زیرسیستم تخمین زده میشود و برنامهریزی برای
نشانگر پایداری با محاسبه آب موجود تعیین میشود .در روش
دوم یک مدل شبیهسازی ارائه شد که برای برآورد قابلیت
اطمینان ،تابآوری ،آسیبپذیری و حداکثر کسری جهت تعیین
نشانگر پایداری استفاده گردید .درنهایت جهت ارزیابی حرکت به
سمت پایداری ،یک نشانگر را که پارامترهای تفاوت بین عرضه و
تقاضا ،درصد تقاضای رضایتبخش ،بهرهوری منابع آب و نشانگری
برای ارزیابی کاهش ذخیره آبخوانها را شامل میشود ،ایجاد
نمودند.
همانطور که مالحظه گردید در غالب مطالعات انجامگرفته
تنها با اندازهگیری نشانگرهای متناسب با اهداف ،به ارزیابی
وضعیت منابع آب زیرزمینی پرداختهاند و تاکنون ابزاری برای
تدوین و بررسی تصمیمگیریها در راستای اهداف مدیریت
یکپارچه منابع آب زیرزمینی بهعنوان مبنا در نظر گرفته نشدهاند.
در این تحقیق تالش شده است تا بهمنظور تصمیمگیری در
راستای مدیریت پایدار برای آبخوان دشت نمدان که از
محدودههای مهم حوضه طشک  -بختگان در استان فارس است،
مدل تصمیمی بر مبنای نشانگرهای پایداری آب زیرزمینی که
شامل نشانگر پایداری ترکیبی ،قابلیت اطمینان ،تابآوری و
آسیبپذیری است ،در قالب مدل شبیهسازی  -بهینهسازی پیاده
شود تا تصمیمگیریهای الزم برای منطقه بر مبنای این نشانگرها
صورت گیرد و بررسیهای الزم به عمل آید .معیارهای پایداری
نشانگرهای بیان شده در این مطالعه نیز بر اساس تعریف Pires
) et al., (2017تعیین شدهاند.

مواد و روشها
مطالعه موردی

حوضه آبریز دریاچههای طشک  -بختگان و مهارلو با مساحت
 314٥2کیلومترمربع در استان فارس واقعشده است .این حوضه
در راستای شمال غربی  -جنوب شرقی و بهموازات رشتهکوه
زاگرس گسترشیافته است .دشت نمدان یک زیر حوضه درجه 4
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است در مختصات جغرافیایی ' ٥1° ٥3تا ' ٥2° ٥6طول شرقی
و '  30° 27تا '  31° 1٥عرض شمالی قرار گرفته است ،واقع در
این حوضه آبریز است .دریاچه کافتر بهعنوان یکی از معدود
دریاچههای فصلی و شیرین استان فارس با مساحت 7/٥٥
کیلومترمربع بوده که در انتهای این دشت قرار داشته و سالیانی
است که خشک شده است .این دشت مساحتی بالغبر 2803
کیلومترمربع را در برمیگیرد .از مجموع این مساحت 1799/2
کیلومترمربع آن را دشت 9٥7/4 ،کیلومترمربع آن را ارتفاعات و
 46/4کیلومترمربع آن را دریاچه کافتر تشکیل داده است .محدوده
در نظر گرفتهشده در این دشت ،بخشی از آبخوان نمدان با

مساحت  1324کیلومترمربع است (شکل  .)1در این محدوده
مطالعاتی نوسانات تراز آب زیرزمینی توسط  36حلقه چاه
مشاهدهای برآورد شده است .شکل ( )2هیدروگراف آبخوان نمدان
را برای دوره آماری مهرماه  138٥تا شهریورماه  1396نشان
میدهد که مطابق این هیدروگراف ،مقدار افت سطح آب زیرزمینی
در پایان دوره آماری برابر با  11/21متر است .بر اساس آمار
موجود ،مجموع تغذیه ورودی به آبخوان نمدان  38٥/8میلیون
مترمکعب در سال و مجموع تخلیه از منابع آب زیرزمینی آبخوان
 430/9میلیون مترمکعب در سال است ( Fars Regional Water
.)Authority, 2016

شکل  -1محدوده مطالعاتی دشت نمدان ،حوضه آبريز طشك  -بختگان ،استان فارس ،ايران

2335

2325
2320
2315
1385_7
1385_11
1386_3
1386_7
1386_11
1387_3
1387_7
1387_11
1388_3
1388_7
1388_11
1389_3
1389_7
1389_11
1390_3
1390_7
1390_11
1391_3
1391_7
1391_11
1392_3
1392_7
1392_11
1393_3
1393_7
1393_11
1394_3
1394_7
1394_11
1395_3

زمان
شکل  -2هيدروگراف واحد آبخوان نمدان

2310

ميانگين سطح تراز آب (متر)

2330
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بهرهبرداری از منابع آب زیرزمینی در محدوده مطالعاتی
نمدان عمدت ًا از طریق چاههای بهرهبرداری عمیق و نیمهعمیق و
همچنین به میزان اندک ،توسط چشمهها و قنوات صورت
میگیرد .تعداد کل چاههای بهرهبرداری موجود در محدوده
مطالعاتی نمدان  260٥حلقه چاه هست .از این تعداد تنها 1702
حلقه چاه بهرهبرداری در محدوده آبخوان دشت نمدان واقعشده
است .از مجموع  1702حلقه چاه بهرهبرداری ،تعداد  929حلقه
چاه حفرشده فاقد مجوز بهرهبرداری هستند .میزان کل مصارف
در بخش کشاورزی  47٥/6میلیون مترمکعب ،در بخش شرب ٥/2
میلیون مترمکعب و در بخش صنعت  2میلیون مترمکعب است
(.)Fars Regional Water Authority, 2016

مدل تلفيقی شبيهسازی  -بهينهسازی

شرایط مختلف تأثیرگذار بر منابع آب زیرزمینی موجب تغییراتی
در حجم ذخیره و سطح آب سفرههای آبی میشود .بهمنظور
برنامهریزی ،کنترل و مدیریت باید این شرایط تحت نظارت دقیق
و پیشبینیهای بهموقع قرار گیرند .تاکنون تعاریف گوناگونی برای
مدل ،مدلسازی و شبیهسازی ارائهشده است؛ هر سیستم یا شیئی
که بتواند رفتارهای یک شیء یا سیستم دیگر را ارائه نماید مدل
آن سیستم یا شیء نامیده میشود .به عبارت سادهتر مدل یک
ابزار طراحیشده برای نمایش نوع سیستم واقعی است ( Wang
 .)and Anderson, 1982مدلهای عددی آبهای زیرزمینی
ابزاری مهم برای مدیریت منابع آب در آبخوانها میباشد که از
سال  1960به طور گسترده از آنها بهره جسته میشود ( Ahlfeld
 .)et al., 2005از این مدلها میتوان جهت تخمین پارامترهای
هیدرولیکی منطقه از قبیل هدایت هیدرولیکی ساختارهای
زمینشناسی و همچنین مدیریت منابع آب و پیشبینی چگونگی
تغییرات رفتار یک آبخوان در مقابل تغییرات آبوهوایی و پمپاژ
استفاده شوند ( .)Regli et al., 2003روش تفاضل محدود ،یکی از
روشهای حل عددی برای حل تقریبی معادالت دیفرانسیل است
که در این روش مشتق توابع با تفاضالت معادل آنها تقریب زده
میشود .در این تحقیق برای شبیهسازی سیستم کمی آبخوان
موردمطالعه از کد عددی  MODFLOWاستفاده شده است.
امروزه بهمنظور اتخاذ تصمیمهای علمی صحیح ،در بسیاری
از شاخههای علوم مهندسی از مدلهای تصمیم بهره میبرند
( .)Ataie-Ashtiani and Ketabchi, 2011یکی از پرکاربردترین
روشها در فرآیند تصمیمگیری و ارائه یک برنامه کارآمد و مطلوب
جهت مدیریت بهینه منابع آب زیرزمینی ،مدلهای تلفیقی شبیه
سازی ـ بهینهسازی است که در این پژوهش مورداستفاده قرار
1 Continuous ant colony optimization

گرفته است.
در مسائل مدیریت آبخوانهای زیرزمینی به دلیل
عدمقطعیتهای موجود ،سادهسازیها و مفهومسازیهای که شده
است ،دستیابی به بهترین جواب ،مقدور نیست .بهینهسازی لزوماً
به معنای یافتن بهترین جوابها نیست بلکه در بهینهسازی بهینه-
ترین جواب ممکن و قابلدستیابی ،یافته میشود ( Nguyen et
 .)al., 2014در دهههای اخیر ،برای حل مسائل بهینهسازی در
حوزه مدیریت منابع آبهای زیرزمینی از الگوریتمهای فراکاوشی
با درجات مختلفی از پیچیدگی استفاده میشود (Ketabchi and
) .Ataie-Ashtiani, a, b, cبر اساس مطالعات انجامشده توسط
) 1CACO ،Ataie-Ashtiani and Ketabchi (2015cیکی از
موفقترین روشهای بهینهسازی در حوزه مدیریت آبخوانهای
زیرزمینی است .در این مطالعه نیز به دلیل بهرهگیری از مدل
عددی برای شبیهسازی آبخوان موردمطالعه ،برای حل مسائل
بهینهسازی از  CACOو بهمنظور کاهش زمان محاسبات از
رویکرد پردازش موازی بهره گرفته خواهد شد که برگرفته از
) Saghi-Jadid and Ketabchi (2021است .روششناسی مطالعه
حاضر در شکل ( )3ارائه شده است.
در این مطالعه ،مدل شبیهسازی کمی برای آبخوان دشت
نمدان با فرض ادامه شرایط حاکم بر آبخوان به مدت  10سال
( )139٥-140٥انجامگرفته است .در مدل شبیهسازی اطالعات
سال آبی ( )1394-139٥مبنا قرار گرفته است .بدین معنی که
الگوی کشت ،الگوی بارش و سایر ویژگی و مشخصات منطقه به
طور ثابت فرض شده است .همچنین تراز آبی سال 138٥-1386
نیز بهعنوان تراز مطلوب نیز در نظر گرفته شده است.
نشانگرهای آب زيرزمينی

نشانگرها نشاندهنده ارتباط انسان با محیط پیرامون هستند که
میتوانند پیچیدگیهای زیاد دنیای اطراف را به اطالعات معنیدار
و قابل مدیریت تبدیل کنند ( .)IISD, 1999عملکرد اصلی
نشانگرها سادهسازی ،کمیسازی ،ارتباطات ،ترتیب دادن و امکان
مقایسه کشورها و مناطق مختلف و جنبههای مختلف است.
نشانگرها اطالعاتی درباره سیستم یا فرایند مورد بررسی را به
روشی قابلفهم ارائه میدهند.
نشانگرهای آب زیرزمینی ،بر اساس برنامههای نظارت و
ارزیابی ،از مدیریت پایدار منابع آب زیرزمینی پشتیبانی میکنند،
اطالعات خالصهای در مورد وضعیت فعلی و روند سیستمهای آب
زیرزمینی ارائه میدهند ،به تجزیهوتحلیل روند فرآیندهای طبیعی
و تأثیرات انسانی بر سیستم آب زیرزمینی در فضا و زمان کمک
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میکنند و ارتباطات و مشارکت عمومی در برنامهریزی منابع و

تولید سیاستها و نشانگرها را تسهیل میبخشند.

شکل  -3روششناسی مطالعه حاضر

نشانگرهای پیشنهادی در این مطالعه ،هرکدام بر جنبه
خاصی از سیستم یا فرایند آب زیرزمینی که بر اساس دادههای
کمی و کیفی پایهریزی شده است ،تأکید دارند .در این تحقیق از
دو سری نشانگر استفاده شده است که سری اول با عنوان
نشانگرهای پایداری بهعنوان هدف مسائل مدیریتی استفاده شدند
و سری دوم با عنوان نشانگرهای ارزیابی که از آنها جهت ارزیابی
نتایج سناریوهای مدیریتی بهره گرفته شد .در ادامه به بیان
تعاریف و مفاهیم عمومی اهم نشانگرهای مورداستفاده در این
پژوهش پرداخته میشود .بهمنظور محاسبه نشانگرهای مدنظر در
ابتدا مقدار 𝑖𝑡𝐷 (کمبود) محاسبه میشود (رابطه :)1

1 Vulnerability indicator

(رابطه )1

𝑖
𝑡𝐻𝑑𝑒𝑠,
𝑖𝑡𝐻 >
𝑖
𝑡𝐻𝑑𝑒𝑠,
𝑖𝑡𝐻 ≤

𝑖
𝑡𝐻𝑑𝑒𝑠,
𝑖𝑡𝐻 −
{ = 𝑖𝑡𝐷
0

نشانگرهای پايداری
نشانگر آسيبپذيری

1

آسیبپذیری ،شدت شکست را بیان میکند .در سیستمهای منابع
آب منظور از شکست ،کمبودها میباشد ( Saghi-Jadid and
 .)Ketabchi, 2021; 2019این نشانگر جنبه زیستمحیطی
پایداری منابع آب زیرزمینی را در برمیگیرد و طبق رابطه ()2
محاسبه میشود.
(رابطه )2

𝑖
𝑇∑
𝑡𝐷 𝑡
𝑖
𝑖
𝑇
𝑡𝑁𝑛𝑠 ×∑𝑡 𝐷𝑑𝑝,

= 𝑖 𝑙𝑢𝑉

(علمی  -پژوهشی)

نشانگر تابآوری

خانمحمدی و کتابچی :مدل تصميم مبتنی بر نشانگرهای پايداری 2957 ...
1

(.)UNESCO, 2007

نشانگر تابآوری چگونگی بازیابی از یک شکست را بیان میکند.
بر اساس تعریف  Hashimotoو همکاران در سال  ،1982تابآوری
احتمالی است که یک سیستم میتواند از یک دوره شکست بازیابی
شود .این نشانگر معیارهای اجتماعی و اقتصادی در سیاست و
مدیریت منابع آب زیرزمینی را در بر میگیرد ()UNESCO, 2007
و طبق رابطه ( )3محاسبه میشود ( Saghi-Jadid and Ketabchi,
:)2021; 2019
(رابطه )3
نشانگر قابليت اطمينان

𝑇)/

𝑖
𝑡𝐻𝑡𝑖 −𝐻𝑑𝑝,
𝑖
𝑖
𝑡𝐻𝑑𝑒𝑠,𝑡 −𝐻𝑑𝑝,

(𝑡𝑇∑ = 𝑖 𝑠𝑒𝑅

2

قابلیت اطمینان مفهومی است که یک رویکرد منطقی برای تعیین
اندازه سیستم دارد ،و بهصورت یک احتمال بدین صورت
تعریفشده است که؛ یک سیستم قادر خواهد بود طی دوره شبیه
سازی تقاضای هدف را در هر دوره زمانی مشخص (اغلب یک سال
یا یک ماه) برآورده کند .این نشانگر معیارهای زیستمحیطی و
اقتصادی را در برمیگیرد و طبق رابطه ( )4محاسبه میشود
):)Loucks, 1997
𝑖
𝑇∑
𝑡𝐷 𝑡

(رابطه )4
نشانگر پايداری ترکيبی

𝑖
𝑇∑
𝑡𝑡 𝐷𝑑𝑝,

𝑅𝑒𝑙 𝑖 = 1 −

3

در برمیگیرد
 SIدارای دو ویژگی )1( ،مقداری بین صفر و یک و ()2
اگر یکی از معیار عملکرد صفر باشد ،پایداری نیز صفر خواهد بود،
است .این نشانگر طبق رابطه ( )٥تعریف میشود (Sandoval-
:)solis et al., 2011
(رابطه )٥

نشانگرهای ارزيابی
نشانگر پرشدگی

1 Resilience indicator
2 Reliability indicator
3 Sustainability index

4

نشانگر پرشدگی توسط کارگروه یونسکو UNESCO/IAEA/IAG

در مورد آبهای زیرزمینی بهعنوان یک نشانگر کاربردی آسان
جهت نمایش تغییرات سطح پیزومتریک برای یک دوره زمانی
معین در محدوده نوسان پیشنهاد شده است ( Van Camp et al.,
 .)2010این نشانگر بهصورت عامل بین سطح اندازهگیری باتوجهبه
حداقل سطح در طول دوره معین و تفاوت بین حداقل و حداکثر
سطوح در طول دوره محاسبه میشود .این نشانگر جنبه
زیستمحیطی پایداری را در بر میگیرد ( Saghi-Jadid and
.)Ketabchi, 2021; 2019
𝑛𝑖𝑚 𝑖𝑡𝐻𝐻𝑡𝑖 −
𝑖
𝑛𝑖𝑚 𝑖𝑡𝐻𝐻𝑡 𝑚𝑎𝑥 −

(رابطه )6
نشانگر احياء

توسعه سناریوهای مختلف برای مدیریت آب باهدف برنامهریزی و
مدیریت منابع آب پایدار به شاخص پایداری ( )SIبستگی دارد که
یکی از رایجترین رویکردها برای تعیین سناریوها و انتخاب بهترین
آنهاست ( Loucks, 1997; ASCE, 1999; Sandoval-Solis et
 .)al., 2011بهمنظور تعیین کمیت پایداری سیستمهای منابع آب،
) Loucks (1997نشانگر  SIرا باهدف تسهیل ارزیابی و مقایسه
سیاستهای مدیریت آب پیشنهاد کرد SI .یک نشانگر خالصه
است که پایداری سیستمهای منابع آب را اندازهگیری میکند.
میتوان از این نشانگر جهت برآورد پایداری برای استفادهکنندگان
آب و همچنین بهدستآوردن تغییر در پایداری با مقایسه نشانگر،
بین چندین سیاست پیشنهادی آب استفاده کرد .این نشانگر
بهجای افزودن عوامل وسیع ،پارامترهای اساسی عملکرد مدیریت
آب را به طور معنیداری خالصه میکند ( Sandoval-solis et al.,
 .)2011معیارهای عملکردی مانند آسیبپذیری ،قابلیت اطمینان
مبتنی بر زمان و حجم ،حداکثر کسری و تابآوری از اجزای
ضروری در فرایند برآورد  SIرا تشکیل میدهند .این نشانگر تمامی
معیارهای پایداری در سیاست و مدیریت منابع آب زیرزمینی را

1⁄
3

]) 𝑖 𝑙𝑢𝑉 𝑆𝐼 𝑖 = [𝑅𝑒𝑙 𝑖 × 𝑅𝑒𝑠 𝑖 × (1 −

1

𝐹𝑙 𝑖 = ∑𝑛𝑖=1
𝑛

5

این نشانگر قابلیت احیاءپذیری آبخوان را نشان میدهد و جنبه
زیستمحیطی پایداری را در بر میگیرد (.)UNESCO, 2007
مقدار این نشانگر از طریق رابطه ( )7محاسبه میشود (Saghi-
:)Jadid and Ketabchi, 2021; 2019
(رابطه )7

𝑖
𝑠𝑒𝑑𝐻𝐻𝑡𝑖 −

1

𝑖
𝑠𝑒𝑑𝐻

𝑛

𝑅𝑙 𝑖 = ∑𝑛𝑖=1

نشانگر پايداری هيدروليکی

این نشانگر بر اساس شرایط هیدرولیکی و ساختاری سفره آب
زیرزمینی میباشد و همچنین باتوجهبه مقادیر تغذیه و برداشت
از آبخوان ،پایداری آبخوان را مورد ارزیابی قرار میدهد و طبق
رابطه  8محاسبه میشود ( ;Saghi-Jadid and Ketabchi, 2021
:)2019
(رابطه

𝑖𝑡𝐻𝐶𝑅
𝑖𝑡𝐻𝐶𝐷

1

𝑖
𝑑𝑦𝐻𝐼𝑆
= 𝑛 ∑𝑛𝑖=1

)8
𝑖
𝑠𝑛𝑁 تعداد دفعات
در روابط فوق (روابط  1تا  )8منظور از
زمانی است که مقدار 𝑖𝑡𝐷 بیشتر از صفر و Tتعداد دورههایی است
که سطح تراز آب زیرزمینی شبیهسازی ،پایینتر از تراز مطلوب
4 Filling indicator
5 Restoration indicator
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𝑖
𝑖
𝑡 𝐻𝑑𝑒𝑠,تراز
𝑡 𝐻𝑑𝑝,تراز آب زیرزمینی بدون اعمال سناریو،
باشد.
𝑖
مطلوب آب زیرزمینی و 𝑡𝐻 تراز آب زیرزمینی بهدستآمده تحت
سناریوی مدیریتی در ماه  iاست ،𝑅𝐶𝐻𝑡𝑖 .مقدار تغذیه آبخوان و
𝑖𝑡𝐻𝐶𝐷 مقدار تخلیه از آبخوان در ماه  iاست n .تعداد کل فواصل
زمانی 𝐻𝑡𝑖 𝑚𝑖𝑛 ،حداقل تراز آب زیرزمینی تحت سناریو مدیریتی و
𝑥𝑎𝑚 𝑖𝑡𝐻 حداکثر تراز آب زیرزمینی تحت سناریو مدیریتی در ماه
 iاست.

سناريوهای مديريتی

بر اساس مدیریت یکپارچه ،بهحداقلرساندن آسیبپذیری و به
حداکثر رساندن تابآوری ،قابلیت اطمینان و پایداری ترکیبی،
بهعنوان تابع هدف مدل بهینهسازی تعریفشده و در قالب مسائل
بهینهسازی جداگانه حلشده است.
سناريو  :1حداقل کردن آسيبپذيری

نشانگر آسیبپذیری ،میزان آسیبپذیری آبخوان را بیان میکند.
باتوجهبه اینکه این نشانگر جنبه زیستمحیطی سیاست و مدیریت
منابع آب زیرزمینی را در برمیگیرد ،هدف کاهش آسیبپذیری
آبخوان است که در مسئله بهینهسازی بهصورت رابطه ( )9در نظر
گرفته میشود:
(رابطه )9
𝑚 1
∑
𝑘𝑙𝑢𝑉
𝑚 𝑘=1

= MinimizeVul total

𝑝𝑘𝑄 < 𝑟𝑘𝑄 <

𝑚 𝑘 = 1, … ,

𝑜𝑘𝑄

Subject to

سناريو  :2حداکثر کردن تابآوری

تابآوری احتمالی است که یک سیستم میتواند از یک دوره
شکست بازیابی شود .ازآنجاییکه این نشانگر معیارهای اجتماعی
و اقتصادی در سیاست و مدیریت منابع آب زیرزمینی را در
برمیگیرد ،هدف افزایش تابآوری آبخوان است که در مسئله
بهینهسازی بهصورت رابطه ( )10در نظر گرفته میشود:
(رابطه )10
𝑚 1
∑
𝑘𝑠𝑒𝑅
𝑚 𝑘=1

𝑚 𝑘 = 1, … ,

= Res total

𝑝𝑘𝑄 < 𝑟𝑘𝑄 <

𝑜𝑘𝑄

Maximize
Subject to

سناريو  : 3حداکثر کردن قابليت اطمينان

این نشانگر احتمال آنکه سیستم بتواند شرایط مطلوب در دوره
زمانی مدنظر را تأمین کند را بیان میکند .ازآنجاییکه این نشانگر
نیز معیارهای زیستمحیطی و اقتصادی را در برمیگیرد ،هدف
افزایش قابلیت اطمینان در آبخوان است .این نشانگر طبق رابطه
( )11در مسئله بهینهسازی بیان میشود:
(رابطه )11
𝑚 𝑘 = 1, … ,

1

𝑚∑ 𝑚 = Rel total
𝑘𝑙𝑒𝑅 𝑘=1
𝑝
𝑘𝑄

<

𝑟𝑘𝑄

<

𝑜𝑘𝑄

Maximize
Subject to:

سناريو  :4حداکثر کردن پايداری ترکيبی

این نشانگر تمام معیارهای پایداری در سیاست و مدیریت منابع
آب زیرزمینی را شامل شده و ازآنجاییکه هدف در این تحقیق
افزایش پایداری آبخوان در راستای مدیریت پایدار است SI ،طبق
رابطه ( )12در مسئله بهینهسازی اعمالشده است:
(رابطه )12

𝑚 1
∑
𝐼𝑆
𝑘 𝑚 𝑘=1

𝑝
𝑘𝑄

= Maximize SI total

𝑜𝑘𝑄

< <
𝑚 𝑘 = 1, … ,
در روابط باال i ،تعداد ماه k ،تعداد سال n ،تعداد ماههای
یک سال و  mتعداد سالهای اجرای مدل برای اعمال مدیریت
( 10سال) 𝑄𝑘𝑟 ،میزان برداشت بهینه ساالنه 𝑄𝑘𝑝 ،حداکثر میزان
برداشت مجاز ساالنه از آبخوان 𝑄𝑘𝑜 ،حداقل میزان برداشت مجاز
ساالنه است  .حداقل میزان برداشت مجاز ساالنه از آبخوان
باتوجهبه گیاه استراتژیک (گیاه گندم که حدود  63درصد از
مساحت زمینهای کشاورزی را به خود اختصاص داده است) و
نیاز آبی این گیاه ( 122میلیون مترمکعب در سال) تعیین شد.
همچنین حداکثر میزان برداشت ساالنه باتوجهبه حجم آب
زیرزمینی تجدید پذیر ( 323میلیون مترمکعب در سال) برآورد
شده بر اساس ) UNESCO (2007مشخص شد ( Saghi-Jadid
.)and Ketabchi, 2021
𝑟𝑘𝑄

Subject to

تنظيم پارامترهای الگوريتم فراکاوشی

جهت دستیابی به مقادیر بهینه پارامترهای الگوریتم فراکاوشی
بهینهسازی جامعه مورچهها ،مدل با تعداد جمعیتهای مختلف،
چندین بار اجراشده و جهت انتخاب مقادیر بهینه ،دو آزمون روی
نتایج این اجراها انجام میشود .این دو آزمون برگرفته از مطالعات
( Ketabchi and Ataie-Ashtiani )2015a, bهستند )1( :نرخ
همگرایی مقادیر تابع هدف در دو نسل متوالی به کمتر از  0.01درصد
برسد و ( )2نسبت تعداد نسلهای بدون بهبود جواب به تعداد کل
نسلها است ،از  %10کمتر نشود .بهمنظور تنظیم جمعیت مورچهها
و تعداد تکرار بهینه ،ابتدا مدل برای جمعیتهای  70 ، ٥0 ،30و
 100با تعداد  1٥0تکرار تنظیمشده و هریک به تعداد کافی اجرا شد.
با بررسی نتایج توسط دو شرط نسبت نسلها و نرخ همگرایی،
همچنین با مقایسه مقادیر تابع هدف در جمعیتهای مختلف ،کفایت
جمعیت  ،٥0تأیید شد .با افزایش تعداد جمعیت از  30تا  ٥0ابتدا
مقدار تابع هدف (کمینه) کاهشیافته و پس از آن با افزایش تعداد
جمعیت تغییر محسوسی در مقدار تابع هدف مشاهده نشد؛ لذا
بهعنوان پارامترهای بهینه الگوریتم فراکاوشی تعداد جمعیت  ٥0و
تعداد تکرار  1٥0در نظر گرفته شدهاند.

نتايج و بحث
مقدار بهینه نشانگر آسیبپذیری تحت اجرای سناریو یک (کاهش
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(علمی  -پژوهشی)

نشانگر آسیبپذیری )2( ،نشانگر تابآوری )3( ،نشانگر قابلیت
اطمینان و ( )4نشانگر پایداری در جدول  1ارائه شده است.
همانطور که مشاهده میشود با اعمال هر چهار نشانگر ،تغییرات
ذخیره آبخوان مثبت شده و آبخوان افزایش حجم ذخیره را تجربه
کرده است .حالت پایه ،به معنی ادامه وضع موجود در طول 10
سال دوره مدیریتی ،بدون تغییری در سیاستهای برداشت آب
زیرزمینی در منطقه است.

آسیبپذیری آبخوان)  ،0/03مقدار بهینه نشانگر تابآوری تحت
اجرای سناریو دو (افزایش تابآوری آبخوان)  ،0/69مقدار بهینه
نشانگر قابلیت اطمینان تحت اجرای سناریو سه (افزایش قابلیت
اطمینان آبخوان)  0/68و مقدا ر بهینه نشانگر پایداری ترکیبی
تحت اجرای سناریو چهار (افزایش پایداری آبخوان)  0/76شده
است.
نتایج بیالن حاصل از اجرای  4سناریو بهینهکردن ()1

جدول  -1مقايسه بيالن آبخوان دشت نمدان (ارقام برحسب ميليون مترمکعب(

جریان خروجی
مسائل مدیریتی
حالت پایه
پایداری ترکیبی
قابلیت اطمینان
تابآوری
آسیبپذیری

جریان ورودی

مجموع جریان خروجی

جریان مرزی خروجی

برداشت از چاه

مجموع جریان ورودی

تغذیه

جریان مرزی ورودی

370/٥
234/4
244/٥
239/3
239/3

43
79/8

327/٥
1٥4/6
171/٥
1٥7/8
1٥7/8

307/7
264/8
2٥6/8
2٥2/3
2٥1

2٥2
218/6
219/٥
218/9
218/9

٥٥/7
28/2
37/3
33/4
32/1

73

81/٥
81/٥

از آنجاییکه هدف این تحقیق ،تصمیمگیری مبتنی بر
نشانگرهای بیانشده بهمنظور رسیدن به مدیریت پایدار بوده
است ،ازاینرو ،الزم است چگونگی رسیدن به هدف مدنظر توسط
هرکدام از نشانگرها مورد بررسی قرار گیرد.
هیدروگراف آبخوان در اثر اجرای چهار سناریو مدیریتی در

تغییرات ذخیره آبخوان
-62/8
12/4
12/2
13

11/7

شکل ( )4مقایسه شده است .در اثر اعمال هر چهار نشانگر ،افزایش
تراز آبخوان مشاهده میشود .با اعمال نشانگرهای آسیبپذیری،
تابآوری ،قابلیت اطمینان و پایداری ترکیبی ،تراز آبخوان در
انتهای دوره مدیریتی  10ساله به تراز مطلوب نزدیک شده است.

2333
2331

2327

تراز سطح آب

2329

2325
2323
2321
2319
11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61 66 71 76 81 86 91 96 101 106 111 116

6

1

زمان (ماه)
نشانگر پايداری ترکيبی

نشانگر تاب آوری

نشانگر قابليت اطمينان

نشانگر آسيبپذيری

تراز مطلوب

شکل  -4مقايسه نمودار هيدروگراف آبخوان نمدان بر اساس چهار شاخص پايداری ترکيبی ،قابليت اطمينان ،تابآوری و آسيبپذيری برای دوره مديريتی 10
ساله

 2960تحقيقات آب و خاک ايران ،دوره  ،52شماره  ،12اسفند ( 1400علمی  -پژوهشی)

300

157.80 157.80

171.50

200
154.60

150
100

برداشت آب (ميليون مترمکعب)

250

13
13
12.4

12.5

12.2

12

11.7

11.5

50
آسیبپذیری

حالت پایه

قابلیت اطمینان

0

11
تابآوری

سناريوها

28.2

آسیبپذیری

حالت پایه

جريان مرزی ورودی (ميليون مترمکعب)

33.4

60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10

سناريوها

81.5

81.5

90

79.8

80

73

70
60
43

50
40
30
20

آسیبپذیری

قابلیت اطمینان

حالت پایه

10

جريان مرزی خروجی (ميليون مترمکعب)

37.3

قابلیت اطمینان

پایداری ترکیبی

سناريوها
55.7

32.1

تغييرات ذخيره آب زير زمينی (ميليون مترمکعب)

327.50

350

13.5

سناريوها

شکل  -5مقايسه اجزای بيالن بر اساس چهار شاخص پايداری ترکيبی ،قابليت اطمينان ،تابآوری و آسيبپذيری برای دوره مديريتی  10ساله

با مقایسه جریان ورودی به آبخوان مطابق شکل ()٥
مشاهده میشود که جریان ورودی به آبخوان بر اساس نشانگر
پایداری کمترین مقدار ( 28/2میلیون مترمکعب) و بر اساس
نشانگر قابلیت اطمینان بیشترین مقدار ( 37/3میلیون مترمکعب)
را دارا است .همچنین ،جریان خروجی از آبخوان بر اساس نشانگر
قابلیت اطمینان کمترین مقدار ( 73میلیون مترمکعب) و بر اساس
نشانگر تابآوری و آسیبپذیری بیشترین مقدار ( 81/٥میلیون
مترمکعب) است .با تغییرات سطح آب زیرزمینی ،جریان ورودی
و خروجی به آبخوان تغییر میکند ،طوری که با کاهش سطح،
جریان ورودی بیشتر و جریان خروجی کمتر و با افزایش سطح
جریان ورودی کمتر و جریان خروجی بیشتر میشود؛ لذا میتوان
نتیجه گرفت که سطح آب زیرزمینی تحت اعمال نشانگر قابلیت
اطمینان دارای باالترین تراز میباشد.

میزان برداشت ساالنه از  43ناحیه در حالت پایه در شکل
( )6نشاندادهشده است .برداشت از آبخوان با اجرای نشانگرهای
پایداری ترکیبی ،قابلیت اطمینان ،تابآوری و آسیبپذیری به
ترتیب به میزان  ٥1% ،48% ،٥2%و  %٥1نسبت به وضعیت فعلی
کاهش پیدا کرده و به مقدار  1٥7/8 ،171/٥ ،1٥4/6و 1٥7/8
میلیون مترمکعب در سال رسیده است.
در شکل ( )7نیز تفاوت میزان برداشت از چاههای
بهرهبرداری در سال آخر شبیهسازی با حالت پایه تحت اجرای
سناریوهای افزایش پایداری ترکیبی ،افزایش قابلیت اطمینان،
افزایش تابآوری و کاهش آسیبپذیری نیز ارائه شده است.
همانطور که مالحظه میشود ،نواحی  ٥9و  60بیشترین افزایش
را نسبت به حالت پایه ،با اجرای سناریوها دارند .کمترین میزان
برداشت نیز در نواحی  16و  ٥3با اجرای هر سناریو مشاهده شد.

(علمی  -پژوهشی)
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شکل  -6نقشه ميزان برداشت از ناحيههای تعريف شده آبخوان در حالت پايه (سال آخر شبيهسازی)

(الف)

(ج)

(ب)

(د)

شکل  -7نقشه تغييرات ميزان برداشت از ناحيه های تعريف شده آبخوان تحت سناريوهای (الف) افزايش پايداری ترکيبی( ،ب) افزايش قابليت اطمينان( ،ج)
افزايش تابآوری( ،د) کاهش آسيبپذيری و حالت پايه در سال آخر شبيهسازی
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در شکل ( )8نیز تغییرات تراز هر نشانگر نسبت به
نشانگرهای دیگر مورد ارزیابی قرار گرفته است .نتایج حاکی از
نزدیک بودن مقادیر تراز سطح آب حاصل از اجرای سناریوها بود

اما با اختالف کمی ارتفاع آب بر اساس نشانگر تابآوری افزایش
بیشتری نسبت به ارتفاع آب سایر نشانگرها دارد.

شکل  -8مقايسه خطوط هم تغييرات تراز آب زيرزمينی در سناريوهای مختلف مديريتی

مطابق با رویکرد مدیریت پایدار ،سعی شد آبخوان ناپایدار
به پایداری برسد .به همین جهت شاخص پایداری به کمک مدل
تلفیقی شبیهسازی  -بهینهسازی اجرا و نتیجه مدنظر حاصل شد.
در همین راستا نشانگر آسیبپذیری جهت کاهش آسیبپذیری
آبخوان کمینه شد ،نشانگر تابآوری بهمنظور بازگرداندن تراز
آبخوان به تراز مطلوب و نشانگر قابلیت اطمینان بهمنظور تأمین
شرایط مطلوب در دوره زمانی مدنظر بیشینه شدند .مقایسه این
نشانگرها با بررسی مقادیر هر نشانگر نسبت به هم در شکل ()9
ارائه شده است.
جهت ارزیابی نتایج هر سناریو از چهار نشانگر پایداری
ترکیبی ،قابلیت اطمینان ،تابآوری و آسیبپذیری استفادهشده
است ،عالوه بر این موارد جهت ارزیابی نتایج از سه نشانگر پایداری
هیدرولیکی ،پرشدگی و احیاء آبخوان نیز استفاده شد که در ادامه

به نتایج حاصله پرداخته میشود.
نشانگر احیاء آبخوان قابلیت احیاء شدن آبخوان را اندازه
میگیرد ،نشانگر پرشدگی میزان پرشدگی آبخوان را نشان میدهد
و نشانگر پایداری بر اساس میزان تغذیه و تخلیه پایداری آبخوان
را اندازه میگیرد .مقایسه این نشانگرها با بررسی مقادیر هر نشانگر
نسبت به هم در شکل ( )10ارائه شده است.
مقدار نشانگر احیاء در زمان اجرای سناریو افزایش قابلیت
اطمینان بهترین نتیجه را در مقایسه با نتایج سایر سناریوها دارد
که این نتیج ه حاکی از قابلیت باالی احیاء پذیری آبخوان است.
همچنین در این سناریو نشانگر پرشدگی نیز نسبت به سایر
سناریوها دارای مقدار بهتری است که این امر نیز بیانگر پرشدگی
بیشتر آبخوان نسبت به سایر سناریوها است.
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سناريو افزايش قابليت اطمينان
میانگین

بهترین

سناريو کاهش آسيبپذيری

بدترین

بهترین

بدترین

میانگین

0.8

0.2

مقدار نشانگر

0.4

0.6
0.4
0.2

مقدار نشانگر

(د)

0.6

0.8

0

0
پایداری ترکیبی

تابآوری

نشانگر
نشانگر

سناريو افزايش تابآوری
میانگین

بهترین

سناريو افزايش پايداری ترکيبی

0.8

بدترین

0.7

میانگین

بهترین

بدترین

0.8

0.6

0.3
0.2

0.4
0.2

0.1
آسیبپذیری

(ب)

0
قابلیت اطمینان

تابآوری

مقدار نشانگر

0.4

مقدار نشانگر

0.5

0.6

0

پایداری ترکیبی

آسیبپذیری

نشانگر

تابآوری

پایداری ترکیبی

قابلیت اطمینان

نشانگر

شکل  -9مقايسه مقادير نشانگرهای آسيبپذيری ،تاب آوری ،قابليت اطمينان و پايداری ترکيبی تحت اجرای سناريو افزايش پايداری ترکيبی (شکل الف) ،سناريو
افزايش قابليت اطمينان (شکل ب) ،سناريو افزايش تابآوری (شکل ج) و سناريو کاهش آسيبپذيری (شکل د)
میانگین

بهترین

بدترین

سناريو افزايش قابليت اطمينان
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0.1

مقدار نشانگر

0.3

0.4
0.3
0.2
0.1

0

پایداری هیدرولیکی

پرشدگی

0

احیاء
پرشدگی
پایداری هیدرولیکی
نشانگرهای ارزيابی

نشانگرهای ارزيابی

بهترین

میانگین

بهترین

بدترین

بدترین

0.2

مقدار نشانگر

0.4

0.4
0.3
0.2
0.1

0.1

0

0

پایداری هیدرولیکی

پرشدگی

نشانگرهای ارزيابی

احیاء

مقدار نشانگر

0.5

0.5

0.3

ج)

میانگین

احیاء

سناريو افزايش پايداری ترکيبی

سناريو افزايش تابآوری

(

مقدار نشانگر

0.4

0.5

پایداری هیدرولیکی

پرشدگی

احیاء

نشانگرهای ارزيابی

شکل  -10مقايسه مقادير نشانگرهای احياء ،پرشدگی و پايداری هيدروليکی تحت اجرای سناريو افزايش پايداری ترکيبی (شکل الف) ،سناريو افزايش قابليت
اطمينان (شکل ب) ،سناريو افزايش تابآوری (شکل ج) و سناريو کاهش آسيبپذيری (شکل د)
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نشانگرها میتوانند بهعنوان ابزاری جهت پشتیبانی تدوین
و بررسی تصمیمگیریها در راستای اهداف مدیریت یکپارچه
منابع آب زیرزمینی بهعنوان مبنا در نظر گرفته شوند و همان
گونه که مشاهده شد میتوان با استفاده از این نشانگرها ،ابعاد
مختلفی از تحلیل مؤلفههای مختلف آب زیرزمینی را در شرایط
مختلف تصمیم داشت و اتخاذ رویکرد نهایی را داشت.

نتيجهگيری
در این مطالعه بهمنظور اتخاذ تصمیمهای مهم مدیریتی در
راستای مدیریت صحیح منابع آب زیرزمینی از نشانگرهای
پایداری استفادهشده است .جهت پیادهسازی مدیریت پایدار در
آبخوان دشت نمدان طبق معیارهای پایداری ،نشانگرهایی در نظر
گرفته شد .برای شبیهسازی سیستم کمی آبخوان موردمطالعه از
کد  MODFLOWو جهت بهینهسازی از مدل بهینهسازی
 CACOبهره گرفته شد .مقادیر بهینه پارامترهای این الگوریتم
فراکاوشی روی  1٥0تکرار و  ٥0جمعیت ( 7٥00نسل)
تنظیمشده است .همچنین در اجرای این مدل تلفیقی از فرایند
پردازش موازی نیز بهره گرفتهشده است که موجب کاهش زمان
محاسبات مدل شده است .در این پژوهش بهمنظور
تصمیمگیریهای مدیریتی از نشانگرهای آسیبپذیری ،تابآوری،
قابلیت اطمینان و پایداری ترکیبی استفاده شد .هریک از این
نشانگرها جنبههایی از پایداری را در بر میگیرند .پایداری متشکل
از چهار معیار اجتماعی ،اقتصادی ،زیستمحیطی و نهادی است.
با اجرای چهار سناریو کاهش آسیبپذیری ،افزایش تابآوری،

افزایش قابلیت اطمینان و افزایش پایداری ،نتایج حاکی از
اثربخشی هر چهار سناریو در افزایش سطح آب زیرزمینی و
تغییرات مثبت ذخیره آب زیرزمینی بوده است .باتوجهبه نتایج
کسب شده از چهار مسئله مدیریتی که در این مطالعه مورد تحلیل
قرار گرفت ،بیشترین اثرگذاری بر روی بهبود آبخوان و برآورده
شدن هر یک از نشانگرها با کاهش قابلتوجه پمپاژ از چاهها برقرار
است طوریکه برداشت از  327/6میلیون مترمکعب در سال در اثر
اجرای هر سناریو به میزان  1٥7/8 ،171/٥ ،1٥7/8و 1٥7/8
میلیون مترمکعب در سال باید کاهش یابد .پیشنهاد میشود
بهمنظور مدیریت آبخوان با هدف نزدیک شدن به پایداری و
معیارهای مختلف آن از این نشانگرها بهرهگرفته شود .اما نکته
قابلتوجه این امر است که بهمنظور رسیدن به نتایج مطلوب و
نزدیک شدن به پایداری کاهش  ٥0درصدی پمپاژ باید رخ دهد
و عملیاتی شدن این موضوع نیازمند سنجیدن تمهیداتی در سطح
آبخوان است .بدین منظور میتوان به اقداماتی همچون بستن
چاههای غیرمجاز ،تغییر الگوی کشت ،تغییر مصرف ،خرید
چاههای کم بازده و تعدیل پروانه چاهها اشاره نمود .همچنین
بهمنظور ادامه این پژوهش نیز میتوان به بررسیهای مکانی در
هر ناحیه از نواحی تغذیهای مشخص شده با هدف چگونگی کاهش
برداشت و واقعی شدن مقادیر برداشت با استفاده از بررسیهای
میزان منابع و مصارف در هر ناحیه ،الگوی کشت و سطح زیر
کشت در هر ناحیه ،تعیین حداقل و حداکثر برداشت در هر ناحیه
با توجه به شرایط آن ناحیه پرداخت.
"هيچگونه تعارض منافع بين نويسندگان وجود ندارد"
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