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بررسی آب مجازی درونحوزهای در حوضه آبريز سفيدرود
3

محبوبه آقاجانی ،*3بهروز مصطفیزاده فرد ،2مريم نوابيان

 .1دانشجوی دکتری ،گروه مهندسی آب ،دانشگاه صنعتی اصفهان
 .2استاد ،گروه مهندسی آب ،دانشگاه صنعتی اصفهان
 .3استادیار ،گروه مهندسی آب ،دانشگاه گیالن
(تاریخ دریافت 1331/6/11 :تاریخ تصویب)1331/12/8 :

چکيده
تجارت آب مجازی ،در بخشهای صنعتی ،کشاورزی و اجتماعی و در سطوح مختلف کشوری و جهانی قابلبررسی است.
در پژوهش حاضر ،آب مجازی در بخش آبیاری و در مقیاس درونحوزها ی ،در حوضه آبریز سفیدرود ارزیابی شد تا نتایج
آن در تخصیص منابع آب حوضه مورداستفاده قرار گیرد .بر این اساس هشت الگوی کشت ( )S1- S8در حاشیه رودخانه
قزلاوزن (استانهای زنجان و آذربایجان شرقی) طی سالهای  1384-1141توسط مدل  SWATارزیابی شد .در این
راستا ،اطالعات هواشناسی ،هیدرولوژیکی رودخانه و عملکرد محصول زراعی برای سالهای  ،1331 -1141از طریق مدل
سری زمانی  ARIMAتولید گردید .مقایسه مقادیر متوسط آب مجازی گندم ( )2/33-3/21و برنج (3/28-1/46
مترمکعب بر کیلوگرم) در استانهای زنجان و آذربایجان شرقی ،نشان داد که کشت گندم گزینه مناسبتری در منطقه
میباشد .نتایج نشان داد الگوی کشت  04درصد گندم آبی 04 -درصد گندم دیم ( ،)S6گزینه مناسبی برای جایگزین
شدن کشت برنج در حاشیه رودخانه قزلاوزن در استانهای زنجان و آذربایجان شرقی میباشد .همچنین تبادل آب مازاد
گزینه  S6به استان پاییندستی حاشیه رودخانه قزلاوزن (گیالن) منجر به کاهش آب مجازی کشت برنج در این استان
میشود.
واژههای کليدی:

مقدمه

استان گیالن ،برنج ،حوضه آبریز سفیدرود ،مدل  ،SWATگندم.

*

آب مجازی 1در تعریف اولیه ،کل آب مصرفی برای تولید یک
واحد کاالی کشاورزی و غیر کشاورزی است که بهعنوان یکی از
شاخصهای ارزیابی بهرهوری آب ،در سطوح مختلف منطقهای،
ملی و بینالمللی توسط ) Allan (1997مطرح شده است .عدم
نیاز به احداث خطوط لوله انتقال آب ،احداث مخازن و پایین
بودن هزینه انتقال آب موجب گسترش چشمگیر مفهوم تجارت
آب مجازی شده است ( .)Tian, 2013در دیدگاه نخستین،
مفهوم آب مجازی بین بخشهای مختلف صنعتی ،کشاورزی،
اجتماعی و اقتصادی موردبررسی قرار گرفت ( Shi and Zhan,
 .)2015تحقیقات نشان میدهد 63 ،درصد تجارت آب مجازی
در جهان به محصوالت کشاورزی و به ترتیب  23و  14درصد آن
مرتبط با محصوالت دامی و صنعتی است ( .)Tian, 2013امروزه
در رویکرد جدید ،بررسی آب مجازی درونبخشی ،با هدف
کنترل دقیقتر مصرف آب در بخشهای مختلف تولید یک کاال
* نویسنده مسئولma.aghajani91@yahoo.com :
1.Virtual Water

به وجود آمده است .ازآنجاییکه در سطح جهان ،کشاورزی
بزرگترین مصرفکننده منابع آب به شمار میآید ،بنابراین
بررسی آب مجازی درونبخشی در کشاورزی اهمیت زیادی
دارد.
آب مجازی درونبخشی در کشاورزی یک مفهوم نوین
اقتصادی -اجتماعی است که به بررسی میزان آب مورداستفاده
در قسمتهای مختلف فرآیند تولید محصول کشاورزی می
پردازد ( .)Fracasso et al., 2015در پژوهشی در حوضه
مدیترانه ،آب مجازی درونبخشی در کشاورزی ،به بخشهای
آب آبیاری ،نهادههای کشاورزی نظیر کود ،ماشینآالت ،هزینه و
تعرفهها تفکیک شد .در این مطالعه ،کل آب در دسترس برای
اهداف کشاورزی در بخشهای مختلف به گونهای مدیریت شد
تا عالوه بر کاهش فشار بر منابع آبی ،امنیت غذایی ساکنین
منطقه تأمین شود (.)Fracasso et al., 2015
مطالعات مختلفی درزمینۀ مفهوم آب مجازی ،با تکیه بر
نقش آب بهعنوان یکی از عوامل مهم تولید محصوالت زراعی
انجام شده است (.)Antonelli and Sartori, 2015; Tian, 2013
نتایج این تحقیقات نشان داد که مبادالت آگاهانه آب مجازی
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(کشت محصوالت زراعی کممصرف و واردات محصوالت غذایی
پرمصرف) ،عالوه بر حفظ و پایداری منابع آب ،بهعنوان راهکاری
توانمند در راستای تأمین نیاز غذایی آیندگان قلمداد میشود.
در مطالعهای ،با بیان ضرورت تجارت آب مجازی در مقیاس
جهانی ،مشخص شد که تجارت آب مجازی بر اساس پنج
محصول کشاورزی جو ،ذرت ،برنج ،سویا و گندم و سه محصول
دامی گوشت گاو ،گوشت خوک و مرغ موجب  0درصد
صرفهجویی در منابع آب تجدید ناپذیر جهان میشود
( .)Hanasaki et al., 2010مبادالت آب مجازی در کشور چین
نشان داد که در شمال شرقی این کشور در منطقه Huang-
 ،Huai-Haiبا کشت غالت کممصرف میتوان آب مجازی را به
بخشهای دیگر این کشور صادر نمود (.)Sun et al., 2016
بررسی منابع آب جهان طی سالهای  1336 -2440نشان داد
که همگام با مبحث آب مجازی ،استفاده از محصوالت زراعی بـا
نیـاز آبـی کمتـر ،تغییـر در سـاختار الگـوی کـشت و توسعه
روشهای مدرن آبیاری میتواند موجب افزایش بهرهوری مصرف
آب شود ) .(Mekonnen and Hoekstra, 2011در پژوهشی با
استفاده از مدل  ،SWATکارایی مصرف آب غالت به تفکیک
استان و تحت تأثیر تغییر اقلیم بر منابع آب کشور با عدم
قطعیت ارائه شد .نتایج نشان داد که مناطق مرکزی ،جنوبی و
شمال غربی کشور بهشدت دچار بحران کمآبی هستند
( .)Faramarzi et al., 2009این محققین تغییر الگوی کشت در
مناطق مختلف کشور را توصیه نمودند .در پژوهشی ،الگوی
کشت بهینه محصوالت زراعی با هدف حداکثرسازی منافع
اجتماعی و واردات آب مجازی در منطقه ورامین با استفاده از
مدل  HSJانجام شد .نتایج نشان داد که با توجه به مفهوم آب
مجازی ،گندم تنها محصول زراعی مناسب برای کشت در منطقه
ورامین است ( .)Khalilian et al., 2012در مطالعه دیگری
مشخص شد که توجه به مفهوم بیالن درون کشوری آب مجازی
و اصالح الگوی کشت ،موجب شد که بهرهوری آب مصرفی و
عملکرد زراعی محصوالت کشاورزی افزایش یابد ( Faramarzi et
.)al., 2010
در ایران محصول برنج ،پس از گندم از محصوالت
راهبردی کشاورزی است که از دیرباز ،کشت این محصول به
دلیل موقعیت مطلوب اقلیمی و فیزیوگرافی در سه استان شمالی
گیالن ،مازندران و گلستان صورت میپذیرفت .براساس طرح
جامع آب کشور ( )2411و آمارنامههای جهاد کشاورزی (2412
و  ،)2411در سالهای اخیر کشاورزان سایر مناطق ایران نیز با
تغییر الگوی کشت و صرف هزینه و آب فراوان ،به شالیکاری
مبادرت دارند .این در حالی است که ایران در شرایط کمآبی به

سر میبرد و کشت گیاه برنج که نیاز آبی باالیی دارد در هر
موقعیت جغرافیایی صحیح نمیباشد .بهعنوانمثال ،برنجکاری در
زمینهای کشاورزی حوضه آبریز دریای مازندران بهویژه
زیرحوضه آبریز سفیدرود (دومین زیرحوضه دارای اراضی قابل
آبیاری) در استانهای زنجان ،آذربایجان شرقی نیز گزارش شده
است که با توجه به نقشهها و گزارشهای تناسب اراضی وزارت
جهاد کشاورزی ( 2412و  )2413و ویژگیهای اقلیم و خاک
منطقه توقع بهرهوری مناسب در آن اراضی نمیتوان داشت؛
بنابراین هدف از پژوهش حاضر ارزیابی تبادل آب مجازی
درونحوضهای آبریز سفیدرود ،بر اساس هشت گزینه مدیریتی
در شرایط فعلی و آتی (بهرهبرداری سدهای در دست ساخت)
اراضی کشاورزی در باالدست زیرحوضه آبریز سفیدرود با توجه
به گیاهان قابل توصیه در الگوی کشت منطقه است .همچنین
مناسبترین الگوی کشت برای بهبود کمیت و کیفیت رودخانه
قزلاوزن و کاهش آب مجازی برنج استان گیالن (بهعنوان
مهمترین کشت استان پاییندست زیرحوضه آبریز سفیدرود)
بررسی شد .به جهت اهمیت آب مجازی درونبخشی در
کشاورزی ،تبادالت آب مجازی درونحوضهای در بخش آبیاری
مورد ارزیابی قرار گرفت.

مواد و روشها
محدوده موردمطالعه

منطقه موردمطالعه ،به دو محدوده باالدست و پاییندست
تقسیمبندی شد (شکل  -1ب) .بخشهایی از زیرحوضه آبریز
سفیدرود ،از سراب قزلاوزن (نقطه ورودی به استان زنجان) تا
محل اتصال به رودخانه شاهرود در محل سد سفیدرود گیالن،
در مسیر رودخانه قزلاوزن بهعنوان باالدست محدوده مطالعه،
موردبررسی قرار گرفت (شکل  -1ج) .این محدوده شامل
زیرحوضههای فرعی طارم و ماهنشان (استان زنجان) و
زیرحوضه میانه (استان آذربایجان شرقی) با مساحتی حدود
 3321کیلومترمربع است .استان گیالن در زیرحوضههای فرعی
تالش-تاالب انزلی ،آستانه-کوچصفهان و الهیجان-چابکسر به
مساحت  11412کیلومترمربع ،پاییندست محدوده موردمطالعه
قرار گرفت.
مفهوم آب مجازی در بخش آبياری در محدوده مطالعه

در حوضه آبریز سفیدرود ،به جهت اهمیت رودخانه قزلاوزن در
تأمین آب رودخانه سفیدرود بهمنظور آبیاری اراضی شالیزاری
استان گیالن ،بررسی آب مجازی در حاشیه رودخانه قزلاوزن
(استانهای زنجان و آذربایجان شرقی) و رودخانه سفیدرود

آقاجانی و همکاران :بررسی آب مجازی درون حوزهای در ...

(استان گیالن) صورت پذیرفت .در این پژوهش ،با توجه به
اهمیت آب آبیاری و تلفات زیاد آن در کشاورزی ،آب مجازی
بخش آبیاری موردتوجه قرار گرفت که از آن تحت عنوان آب
مجازی بخش آبیاری یاد شده است.

الف

ب
شکل  -3موقعيت جغرافيايی محدوده مطالعاتی (الف -حوضه آبريز دريای
مازندران ،ب) زيرحوضه آبريز سفيدرود و استان گيالن ،ب -زمينهای
حاشيه رودخانه قزلاوزن)

گزارشهای وزارت جهاد کشاورزی نشان میدهد ،در
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حوضه آبریز سفیدرود ،زیرحوضههای فرعی درجه چهارم طارم و
ماهنشان در استان زنجان و زیرحوضه میانه در استان آذربایجان
شرقی با مصرف آب زیاد ،ساالنه حدود  6444هکتار اراضی خود
را به کشت برنج اختصاص میدهند (آمارنامه جهاد کشاورزی،
 .)2413بهمنظور شبیهسازی کشت در حوضههای موردنظر و
بررسی آثار آن بر عملکرد محصول و وضعیت کمی و کیفی
منابع آب از مدل  SWATاستفاده شد .پس از اجرای مدل
 SWATدر شرایط مدیریت آبی و زراعی فعلی منطقه ،با تغییر
نقشه کاربری اراضی موجود ،مدل  SWATبرای هفت گزینه
مدیریتی دیگر مربوط به الگوی کشت و بهرهبرداری از منابع آب
(جدول  )1در بازه زمانی  1384-1141اجرا گردید .بر اساس
آمارنامههای جهاد کشاورزی ( ،)2413 ،2412گندم ،جو،
سیبزمینی و یونجه مهمترین محصوالت زراعی و باغی
استانهای زنجان و آذربایجان شرقی را تشکیل میدهند،
بنابراین در گزینههای مدیریتی تعریفشده ،محصوالت
کممصرف گندم ،جو و سیبزمینی در شرایط مختلف کشت آبی
و دیم جایگزین اراضی شالیزاری شد .بر اساس نقشههای تناسب
اراضی (وزارت جهاد کشاورزی )2412 ،و الگوی کشت مشخص
شد که در محدوده مسیر رودخانه قزلاوزن تراکم اراضی زیر
کشت زیاد بوده و اغلب محصوالت زراعی تحت کشت آبی قرار
دارند؛ بنابراین به جهت اصالح الگوی کشت و مناسبسازی
مصرف آب ،در گزینههای مدیریتی  S4- S7با اصالح الگوی
کشت ،دیمکاری در کشاورزی منطقه اعمال شد .گزینه آیش
اراضی شالیزاری حاشیه رودخانه قزلاوزن ( ،)S3بهعنوان شاهد
جهت بررسی اثر سایر گزینههای مدیریتی اعمال شد؛ زیرا در
اراضی پاییندست (استان گیالن) ،تناسب اراضی به کشت برنج
اولویت دارد.

جدول  -3تشريح گزينههای مديريتی تعريفشده در مطالعه حاضر

نام گزینه
مدیریتی
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8

تشریح گزینه مدیریتی

سد موردمطالعه

مساحتکشت
برنج (هکتار)

استور ،میرزاخانلوی 6444 1
شرایط فعلی (آبگیری سدهای در دست بهرهبرداری)
6444
مراش ،پاوهرود
آبگیری سدهای دستساخت +عدماصالح الگوی کشت فعلی
4
مراش ،پاوهرود
آیش اراضی شالیزاری (گزینه شاهد)
4
عدم کشت برنج (کشت جایگزین  04درصد گندم آبی -دیم ( )04-04و  04درصد جو آبی -دیم ( ))04-04مراش ،پاوهرود
4
عدم کشت برنج (کشت جایگزین  04درصد گندم آبی -دیم ( )04-04و  04درصد سیبزمینی آبی -دیم ( ))04-04مراش ،پاوهرود
4
مراش ،پاوهرود
عدم کشت برنج (کشت جایگزین  04درصد گندم آبی –  04درصد گندم دیم)
4
مراش ،پاوهرود
عدم کشت برنج (کشت جایگزین گندم دیم  144درصد)
4
مراش ،پاوهرود
عدم کشت برنج (کشت جایگزین گندم آبی  144درصد)

برای تعیین آب مجازی بخش آبیاری در محصوالت زراعی
استانهای محدوده مطالعه (زنجان و آذربایجان شرقی) ،از مدل

 SWATاستفاده شد .از آنجایی که واسنجی و اعتبارسنجی
مراحل کلیدی در اجرای مدلها محسوب میشوند اطالعات
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سالهای  1333-1383 ،1381-1388 ،1384و 1331 -1141
به ترتیب در آمادهسازی ،واسنجی ،اعتبارسنجی و پیشبینی
مدل  SWATاستفاده شدند .میزان نیاز آبی ساالنه محصوالت بر
مبنای روش پنمنمونتیث توسط مدل  SWATمحاسبه شد.
سپس با استفاده از متوسط نیاز آبی هر محصول در
زیرحوضههای فرعی میانه ،طارم و ماهنشان ،میزان آب مجازی
هر محصول توسط معادله ( )1برای سالهای 1381 -1141
برآورد شد ( .)Shi and Zhan, 2015با اعمال تلفات آبیاری در
معادله ( ،)1آب مجازی در بخش آبیاری محاسبه شد .راندمان
آبیاری کل  30درصد در نیاز آبی اعمال شد ( Abbasi et al,
.)2015
ETa
=VWC
Yeild
(رابطه )1

که در این رابطه Y ،مقدار عملکرد محصول در شرایط شور
(کیلوگرم بر هکتار) Ym ،مقدار عملکرد محصول در شرایط غیر
شور (کیلوگرم بر هکتار) EC ،میانگین شوری در ناحیه رشد
ریشه (دسی زیمنس بر متر) EC50 ،میانگین شوری خاک (دسی
زیمنس بر متر) که منجر به کاهش  04درصد عملکرد میشود
(از طریق آزمونوخطا تعیین میشود) و  Pیک ضریب تجربی
است که مقدار آن معموالً  3در نظر گرفته میشود.
به جهت تعیین تنش شوری حاصل از گزینههای مدیریتی
الگوی کشت در استانهای زنجان و آذربایجان شرقی بر محصول
برنج استان گیالن در معادله ( ،)2باید مقدار  ECرودخانه در
نقطه ورود به استان گیالن برآورد شود .در این راستا ،باید توجه
داشت که بر اساس طرح جامع آب ( ،)2411روند فزاینده
سدسازی ،احداث کارخانهها و معادن فلزی و غیرفلزی و الگوی
کشت مبتنی بر مصرف زیاد آب و کود در مناطق باالدست این
رودخانه ،باگذشت زمان اثر زیادی در کاهش کیفیت رودخانه
قزلاوزن داشته است .روند کاهش کیفیت رودخانه قزلاوزن بر
اساس متغیر شوری ساالنه آب رودخانه در خروجی محدوده
موردمطالعه (ایستگاه هیدرومتری گیلوان) با استفاده از مدل
سری زمانی  ARIMAدر شکل ( )2نشان داده شده است.
بررسی اولیه شکل ( )2نشان داد که بر اساس شرایط فعلی
الگوی کشت در باالدست حوضه آبریز سفیدرود EC ،در رودخانه
قزلاوزن رو به افزایش است.
6

y = 0.0888x - 120.65
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که در رابطه باال ETa ،نیاز آبی ساالنه گیاه (مترمکعب بر
هکتار) Yield ،عملکرد ساالنه محصول (کیلوگرم بر هکتار) و
 VWCمقدار آب مجازی ساالنه گیاه (مترمکعب بر کیلوگرم)
هستند.
با توجه دقت مناسب مدل سریزمانی  ARIMAدر
تحقیقات پیشین ( Salami and Mohtashami, 2015; Valipour
 ،)et al. 2013پیشبینی عملکرد محصوالت زراعی باالدست و
پاییندست منطقه موردمطالعه ،طی سالهای 1331-1141
توسط نرمافزار آماری  Minitab 17و مدل سری زمانی ARIMA
صورت پذیرفت .بهترین ساختار مدل  ،ARIMAبر اساس
شاخصهای آماری  RMSEو  ،R2تعیین شد.
برای بررسی تأثیرگذاری شرایط واقعی رودخانه قزلاوزن
در میزان آب مجازی بخش آبیاری برنج استان گیالن ،شرایط
کمی و کیفی این رودخانه در گزینههای مختلف مدیریتی در
عملکرد محصول اعمال شد .در این راستا ،به جهت بررسی تنش
آبی ،با توجه به اعمال گزینههای مدیریتی هشتگانه در حاشیه
رودخانه قزلاوزن ،میزان آب مجازی بخش آبیاری ،مهمترین
محصول کشاورزی استان گیالن (برنج) ،بر اساس معادله ()1
محاسبه شد .در این راستا ،مجموع حجم آب خروجی سد
سفیدرود و تفاضل مشاهدات ایستگاه هیدرومتری گیلوان و
خروجی مدل  SWATدر هر گزینه مدیریتی که نشانگر میزان
آب مورداستفاده درمجموع اراضی شالیزاری استان گیالن است،
بر میزان محصول تولیدی تقسیم شد .بر اساس طرح جامع آب
( )2411و آمارنامههای جهاد کشاورزی ( 2412و  ،)2413بیش
از  34درصد آب موجود در استان گیالن به کشت برنج
اختصاص دارد؛ بنابراین  34درصد آب ورودی از هر گزینه
مدیریتی به کشت برنج در سطح اراضی شالیزاری استان گیالن

تخصیص یافت .به جهت اعمال شرایط کیفی آب در تخمین
عملکرد محصول در باالدست و پاییندست محدوده مطالعه ،از
معادله ( )2استفاده شد ( Van Genuchtan and Hoffman,
 .)1984در این معادله واکنش گیاهان به شوری بهصورت
سیگموئیدی در نظر گرفته شده است.
Ym
(رابطه )2
=Y
P
 EC 
1+ 

 EC50 
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شکل  -2روند افزايش شوری رودخانه قزلاوزن در خروجی محدوده
موردمطالعه
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ازآنجاییکه بر اساس آمارنامههای جهاد کشاورزی (2412

ب

و  ،)2413متوسط مصرف سم و کود به ترتیب در کشت برنج،
سیبزمینی ،گندم ،جو ،یونجه آبی و گندم ،جو ،یونجه دیم
کاهش یافته است فرضهای زیر اعمال شد -1 :در گزینه
مدیریتی  S3به جهت آیش قرار دادن زمینهای شالیزاری،
کیفیت آب رودخانه قزلاوزن در نقطه خروجی  14درصد بهبود
مییابد -2 .در گزینههای مدیریتی  S5 ،S4 ،S7 ،S6و  S8به جهت
الف

کشت محصوالت زراعی گندم ،جو و سیبزمینی شوری آب

25

شوری الگوی  ،S8در مقایسه با گزینه مدیریتی  20 ،S6درصد

15

افزایش یافت -3 .در گزینه مدیریتی  S2نیز به جهت کاهش
حجم آب قزلاوزن ،شوری در مقایسه با گزینه مدیریتی  S1به
میزان  1درصد بیشتر فرض شد .بر این اساس ،گزینههای
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رودخانه قزلاوزن  0درصد افزایش مییابد .بهاینترتیب ،روند

20

0
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مدیریتی  S3و  S8به ترتیب کمترین و بیشترین شیب تغییرات

زمان (سال)

شوری را به خود اختصاص دادند .این فرضیات بر اساس مقدار

ب

شوری آب حاصل از کشتهای متنوع مربوط به گزارشهای

شکل  -3الف :روند تغييرات بارندگی ساالنه ب :روند تغييرات درجه حرارت

متعدد ارزیابی کمی و کیفی منابع آب در منطقه در نظر گرفته

ساالنه

شد.
اطالعات ورودی مدل SWAT

به منظور شبیهسازی فرآیندهای هیدرولوژیکی حوضه آبریز
سفیدرود ،با توجه به ایستگاههای موجود در مسیر رودخانه
قزلاوزن ،از دادههای روزانه ایستگاههای سینوپتیک آببر،
ماهنشان و زنجان در محدوده سالهای  1381-1333استفاده
شد .خأل اطالعات اقلیمی این سالها ،توسط مدل

WXGEN

شکل  -7نقشه اوليه کاربری اراضی محدوده موردمطالعه

تکمیل شد .اطالعات هواشناسی روزانه به تفکیک ماه میالدی،
در سالهای  1331-1141توسط مدل سری زمانی

ARIMA

تولید شد .متوسط ساالنه اطالعات پیشبینیشده ،حد باال و
پایین مقادیر تولیدشده درجه حرارت و بارندگی در شکل ()3
ارائه شده است .به جهت دسترسی به دادههای روزانه تشعشع
خورشیدی ،رطوبت نسبی و سرعت باد محاسبه تبخیرتعرق
پتانسیل به روش پنمن مونتیث صورت پذیرفت.
در این پژوهش ،به جهت مطالعه مدیریت زراعی و
هیدرولوژیکی از مدل رقومی ارتفاعی ) (DEMبا تفکیکپذیری
 34متر از تصاویر ماهواره  ASTERاستفاده شده است .نقشه
شبکه رودخانه نیز از طریق نقشه  ،DEMدر بسته نرمافزاری
 ArcGISتولید شد .نقشه کاربری اراضی بر اساس  12کالس
مختلف (شکل  )1و نقشه خاک حوضه آبریز شامل  03نوع خاک
با ویژگیهای متفاوت میباشند.

اطالعات زراعی مناطق تحت کشت به تفکیک نوع
محصول زراعی آبی و دیم در مساحتهای تقریبی برگرفته از
نقشهها و اطالعات سازمان جهاد کشاورزی و آبخیزداری زنجان
و سند توسعه استانهای زنجان و آدربایجان شرقی ( )2413وارد
مدل  SWATشد .میزان دبی ورودی سدهای در دست
بهرهبرداری منطقه (استور و میرزاخانلو  )1نیز اعمال گردید.
موقعیت مکانی سدهای در دستساخت منطقه نیز در نقشه
کاربری اراضی فعلی معرفی شد .در اجرای مدل  SWATدر
گزینه مدیریتی  S2سدهای در دست احداث پاوه رود و مراش
بهصورت فرضی آبگیری شدند تا تأثیر سدهای در دستساخت،
در شرایط آتی رودخانه قزلاوزن مشخص شود .در این راستا با
استفاده از هیدرومدول الگوی کشت مناطق تحت مدیریت
سدهای مذکور ،از طریق معادله بیالن آب با اعمال نفوذ و نشت،
تبخیر از سطح دریاچه سد و میزان بارندگی ساالنه ،دبی
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خروجی سدهای مراش و پاوهرود برآورد شد (معادله .)3
(رابطه )3
Qout-dam =A'q+ PA'+Qind -Qinf -ETa A
که در معادله باال Qout-dam ،دبی خروجی از سد (مترمکعب بر
ثانیه) A ' ،مساحت اراضی تحت آبیاری سد (هکتار)q ،
هیدرومدول الگوی کشت (مترمکعب بر ثانیه هکتار) P ،متوسط
بارندگی ساالنه منطقه 14 Qind ،درصد هیدرومدول الگوی کشت
برای سهم صنعت و خانگی Qinf ،تلفات ساالنه نفوذ و نشت بدنه
سد ETa ،تبخیر از دریاچه سد A ،مساحت دریاچه سد می
باشند.
واسنجی ،اعتبارسنجی و تحليل حساسيت مدل SWAT

در این پژوهش ،پس از جمعآوری دادههای فیزیوگرافی و
هیدرولوژی منطقه ،ابتدا مدل  SWATبر اساس بافت خاک،
توپوگرافی حوضه و کاربری اراضی در  13زیرحوضه تولیدی
برای شرایط فعلی منطقه اجرا شد .اجرای مدل بر اساس گام
زمانی ماهانه از  11دیماه  1384تا  14دیماه  1141صورت
گرفت .در سال اول شبیهسازی ،به مدل اجازه داده شد تا با
شرایط اولیه متعادل ) (Warm upشود.
از برنامه  SUFI2در بسته نرمافزاری SWAT-CUP
بهمنظور واسنجی ،اعتبارسنجی و تحلیل عدم قطعیت خروجی
مدل  SWATاستفاده گردید .مشاهدات دبی ماهانه ایستگاههای
هیدرومتری گیلوان ،ماهنشان و قرهگونی ،در یک دوره  11ساله
برای واسنجی ( )1381-1388و اعتبارسنجی ()1383-1333
وارد مدل شد .سالهای  1331 -1141بهعنوان پیشبینی در
نظر گرفته شد.
در مرحله واسنجی ،انتخاب پارامترهای واسنجی اهمیت
بسیاری دارد .تحلیل حساسیت یکی از روشهای انتخاب
پارامترهای واسنجی به شمار میرود .در این پژوهش از الگوی
دومرحلهای برای واسنجی مدل  SWATاستفاده شد .در مرحله
اول به دلیل حساسیت زیاد مدل به پارامتر شماره منحنی
( ،)Faramarzi et al. 2010; Lu et al. 2015این پارامتر ()CN2
در تنوع کاربری اراضی و الگوی کشت مختلف بهینهسازی شد.
در مرحله دوم ،با ثابت در نظر گرفتن  CN2بهینهشده10 ،
پارامتر ورودی دیگر بهمنظور انتخاب پارامترهای مؤثر در نتایج
خروجی  ،SWATحساسیتسنجی شد .در این راستا ،حساسیت
پارامترهای مؤثر در ذوب برف ،ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی
خاک سطحی ،هندسه مسیر جریان و زبری بستر بررسی شد.
نتایج تحلیل حساسیت جهانی در روش حل  ،SUFI2برای
پارامترهای مؤثر در دبی رودخانه قزلاوزن در ( جدول  ) 2ارائه
شده است .در این شکل ،مقادیر  t-testبزرگ و  p-valueکوچک،
نشانگر حساسترین پارامترها در برآورد دبی رودخانه قزلاوزن

هستند.
مطابق با نتایج ،در مرحله اول حساسیتسنجی ،پارامتر
شماره منحنی ( )CN2به تفکیک کاربری اراضی و الگوی کشت
مرتع ،شهری ،محصوالت کشاورزی ردیفی ،گندم پاییزه ،باغ و
شالیزار دارای بیشترین حساسیت معرفی شدند .در مرحله دوم
حساسیتسنجی به ترتیب پارامترهای  v_SURLAG.bsnو
 v_CH_N2.rteکه بیانگر ویژگیهای مؤثر بستر خاک در تولید
رواناب هستند و پارامترهای  v_TIMP.bsn ،v_SMFMN.bsnو
 v_SFTMP.bsnنشانگر ویژگیهای برف دارای درجه زیاد
اهمیت بودند .این نتایج با مطالعات سایر مناطق کوهستانی
تطابق دارد ( Nossent et al., 2011و ).Akhavan et al., 2010
سنجش آماری عدم قطعیت در روش  ،SUFI2توسط
ضرایب  R-factorو  P- factorانجام شد .بهمنظور بررسی دقت
واسنجی و اعتبارسنجی ،پارامترهای آماری  R2و  NSEبه کار
گرفته شد (.)Faramarzi et al., 2010

نتايج و بحث
واسنجی و اعتبارسنجی مدل  SWATدر رودخانه قزلاوزن

واسنجی و اعتبارسنجی مدل  SWATدر محدوده
موردمطالعه ،با استفاده از دبی ماهانه مشاهداتی ایستگاههای
هیدرومتری قرهگونی ،ماهنشان و گیلوان انجام شد .تحلیلهای
آماری واسنجی و اعتبارسنجی دبی رودخانه قزلاوزن ،توسط
گزارههای آماری معرفیشده ،در ( جدول  ) 3ارائه شده است.
مقادیر نسبتاً کوچک (حالت ایده آل صفر)  r-factorبیانگر
واسنجی خوب و مقادیر زیاد (حالت ایدئال یک) ،P-factor
نشاندهنده درصد مناسب دادههای مشاهدهای در باند تخمین
عدم قطعیت  30درصد میباشد ( .)Faramarzi et al., 2009در
تمام ایستگاهها ،مقدار شاخصهای آماری  NSEو  R2بیش از
 4/0هستند که نشانگر دقت مدل  SWATدر شبیهسازی دبی
میباشد.
در این پژوهش ،به جهت توجه به منابع عدم قطعیت و
اعمال مدیریتهای زراعی (تفکیک زمینهای کشاورزی بر
حسب نوع محصول در نقشه کاربری اراضی) و مدیریتهای
تاسیساتی (تعیین محل احداث سدهای در دست ساخت در
نقشه کاربری اراضی) در ورودی مدل  SWATو به دلیل عدم
پیچیدگی شرایط هیدرولوژیکی و فیزیوگرافی در بخشهای
میانی و انتهایی محدوده موردمطالعه ،نتایج اعتبارسنجی
ایستگاههای گیلوان و ماهنشان تا حدی از دقت بیشتری
برخوردار است .بهگونهای که میزان ضریب  R2در این ایستگاهها
به ترتیب از  4/31به  4/33و از  4/61به  4/63ارتقاء یافت.
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نتایج پژوهشی در حوضه بهار نیز نشان داد که در برخی
ایستگاههای موردبررسی عدم توجه به تغییرات کاربری اراضی
طی زمان ،منجر به کاهش شدید دقت اعتبارسنجی شده است
(.)Akhavan et al., 2010

حالآنکه در ایستگاه قرهگونی نتایج اعتبارسنجی دبی نسبت به
واسنجی دچار افت شده است؛ بنابراین میتوان گفت ،در ابتدای
محدوده موردمطالعه ،اعمال عدم قطعیت مدیریتهای منطقه،
در سالهای پایانی شبیهسازی بهخوبی صورت نگرفته است.

جدول  -2حساسيتسنجی و مقدار بهينه پارامترهای مدل  SWATدر شبيهسازی دبی رودخانه قزل اوزن

توضیح

پارامتر

مرحله مقدار بهینه

t- test

P- value

r_ CN2- RNGE.mgt

شماره منحنی مرتع

1

33

34/13

-32
2/6×10

r _ CN2- URBN.mgt

شماره منحنی مناطق شهری

1

31

26/34

-27
1/9×10

r _ CN2- AGRR.mgt

شماره منحنی محصوالت کشاورزی ردیفی

1

31

13/33

-21
3/8×10

r _CN2- SWHT.mgt

شماره منحنی گندم پاییزه

1

30

11/31

-17
7/3×10

r_ CN2-ORCD.mgt

شماره منحنی باغ

1

63

12/33

-14
5/8×10

r_ CN2- RICE.mgt

شماره منحنی اراضی شالیزاری

1

83

8/16

-9
4/6×10

v_SURLAG.bsn

زمان تأخیر رواناب سطحی

2

1/23

14/42

-12
8/0×10

v_ CH_N2.rte

مقدار ضریب مانینگ در کانال اصلی

2

4/4106

2/38

-3
9/2×10

v_ SMFMN.bsn

حداقل نرخ ذوب برف در سال

2

1/23

3/26

-11
6/8×10

v_ TIMP.bsn

فاکتور تأخیر دمای برف

2

4/418

8/43

-9
4/2×10

v_ SFTMP.bsn

دمای ریزش برف (درجه سانتیگراد)

2

4/36

3/33

-7
9/1×10

v_ CH_S2.rte

متوسط شیب کانال اصلی

2

3/10

2/38

-3
4/0×10

v_ SMFMX.bsn

حداکثر نرخ ذوب برف در سال

2

12/30

1/46

-4
6/3×10

v_ALPHA_BF.gw

فاکتور آلفای جریان پایه (روز)

2

4/4438

1/13

-5
3/3×10

v_CH_N1.rte

ضریب مانینگ در کانالهای فرعی

2

4/4462

4/63

-1
2/4×10

2

4/38

1/43

-2
3/3×10

4/83

-1
5/8×10

03

1/63

-2
9/0×10

4/44413 2

1/32

-2
6/2×10

4/4468

2/13

-3
3/9×10

2/11

-3
1/4×10
-12
4/7×10

-1
1/9×10

v_MSK_CO1.bsn

v_ MSK_CO2.bsn
v_SLSUBBSN.hru

ضریب واسنجی زمان ذخیره در جریان نرمال در روش
ماسکینگهام
ضریب واسنجی زمان ذخیره در جریان کم در روش
2
ماسکینگهام
متوسط طول شیب (متر)

1/83
2

v_OV_N.rte

مقدار ضریب مانینگ در جریان زمینی

r_ SOL_K.sol

هدایت هیدرولیکی اشباع (میلیمتر بر ساعت)

2

r_SOL_BD.sol

چگالی ظاهری خاک

2

1/3

r_PCPSTD.wgn

انحراف معیار بارندگی روزانه در ماه
ضریب هدایت هیدرولیکی در کانال اصلی
(میلیمتر بر ساعت)

2

2/38

3/06

2

231/60

4/33

v _CH K2.rte

جدول  -3نتايج آماری واسنجی و اعتبارسنجی مدل  SWATدر ايستگاههای هيدرومتری محدوده موردمطالعه

نام ایستگاه

گزینه ارزیابی

قرهگونی

واسنجی
اعتبارسنجی
واسنجی
اعتبارسنجی
واسنجی
اعتبارسنجی

ماهنشان
گیلوان

R2
4/03
4/01
4/61
4/63
4/31
4/33

NSE
4/61
4/03
4/63
4/63
4/34
4/30

r- factor
4/63
4/36
4/03
4/01
4/13
4/14

P- factor
4/00
4/03
4/00
4/61
4/32
4/38
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خطای مدلسازی در ایستگاه گیلوان را میتوان ناشی از
فاصله زیاد این ایستگاه از ایستگاه ماقبل (ماهنشان) دانست؛ زیرا
در منطقه میانه واقع در استان آذربایجان شرقی به دلیل
محدودیت دسترسی به داههای هیدرولوژی ،اطالعات ایستگاه
هیدرومتری موردبررسی قرار نگرفت .از سوی دیگر ،شرایط
پیچیده هیدرولویکی منطقه ،وجود معادن متعدد فلزی و
غیرفلزی ،تراکم صنعت و کشاورزی و بارش زیاد برف ،عامل
مهمی در ضعف نتایج ایستگاههای قرهگونی و ماهنشان محسوب
میشود .بهطورکلی ،مدل  SWATدبی رودخانه قزلاوزن را در
ایستگاه قرهگونی با کمترین دقت و بیشترین عدم قطعیت
واسنجی و اعتبارسنجی نمود .درمجموع با توجه به تحقیقات
پیشین ( ;Gassman et al. 2007; Akhavan et al. 2010
 )Faramarzi et al. 2010میتوان گفت نتایج واسنجی و
اعتبارسنجی کل حوضه آبریز قزلاوزن ،با توجه به نتایج مطلوب
بهدستآمده در خروجی حوضه آبریز (ایستگاه گیلوان) قابلقبول
و رضایتبخش میباشد .با توجه به دقت مناسب مدل SWAT
در شبیهسازی شرایط هیدرولوژیکی منطقه در گزینه مدیریت
 ،S1میتوان دقت نتایج این مدل در شبیهسازی گزینههای S2-
 S8قابلقبول ارزیابی کرد و مدل  SWATرا در شرایط مختلف
کاربری اراضی اجرا نمود.
انتخاب مناسبترين گزينه مديتی بر اساس منافع
هيدرولوژيکی باالدست و پاييندست محدوده موردمطالعه

حجم ساالنه آب خروجی از استانهای زنجان و آذربایجان شرقی،
با توجه به گزینههای مدیریت هشتگانهای که در پژوهش حاضر
برای مدل  SWATتعریف شد ،طی سالهای  1381-1141از
نتایج دبی ماهانه مدل  SWATدر ایستگاه خروجی گیلوان (ورودی
به استان گیالن) استخراج شد (شکل .)6
S3
S6
مشاهدات

2450

1450

حجم (میلیون مترمکعب)

S2
S5
S8

S1
S4
S7

3450

450

1405

1400

1395

1390
زمان (سال)

1385

1380

شکل  -5مقادير ساالنه حجم آب ورودی به استان گيالن از شاخه قزلاوزن
با استفاده از خروجی مدل SWAT

نتایج شکل ( )0نشان داد که خروجی مدل  SWATطی
سالهای  1381-1333همواره کمتر از مقدار مشاهداتی برآورد
شده است .این مطلب در مورد همه گزینههای مدیریتی

قابلرؤیت است .در گزینه مدیریتی  S1که بیانگر شرایط واقعی
منطقه است ،بیشترین اختالف مقادیر مشاهداتی و مدلسازی
 SWATدر سال  1381مشاهده شد .بررسیها نشان داد که
بیشترین میزان بارش برف منطقه و بیشترین دبیهای ماهانه در
رودخانه قزلاوزن متعلق به سال  1381است ،بهگونهای که در
ماههای زمستان و بهار دبیهای اوج فراتر از میزان متوسط
درازمدت منطقه رخ داد؛ بنابراین ضعف مدل  SWATدر
شبیهسازی دبیهای اوج ماههای موردمطالعه ،در نتایج ساالنه
حجم رودخانه آشکار شد .علیرغم اینکه تالش شد ،ضعف
شبیهسازی دبیهای اوج ،توسط واسنجی دومرحلهای برطرف
گردد ،اما نتایج خروجی مدل  SWATنشان داد که این روش در
تمامی سالها قادر به بهبود نتایج مدل  SWATنبود .در
پژوهشی در هندوستان ،برای کاهش ضعف مدل  SWATدر
برآورد رواناب سطحی ،روش  CNبر اساس رطوبت خاک اصالح
شد .نتایج این پژوهش نشان داد که بهکارگیری میانگینگیری
مدل بیزن 1موجب بهبود جزئی شبیهسازی مدل  SWATشد
( .)Yen et al., 2015در مطالعه دیگری که بهمنظور تحلیل
اجزای بیالن آب توسط مدل  SWATدر منطقه کوهستانی
شمال غرب چین انجام شد .نتایج نشانگر عدم دقت در برآورد
دبی اوج رودخانه بود (.)Lu et al., 2015
توجه کلی به نتایج مدل  SWATدرزمینهٔ حجم آب
تحویلی رودخانه قزلاوزن به استان گیالن (سد سفیدرود) نشان
داد که یکی از دالیل تشدید بحران آب در استان گیالن ،کشت
محصوالت زراعی پرمصرف مانند برنج در استانهای باالدست
(زنجان و آذربایجان شرقی) است (شکل  .)0گزینه مدیریتی S3
به جهت آیش قرار دادن اراضی شالیزاری ،موجب صرفهجویی در
مصرف منابع آب سطحی حوضه آبریز قزلاوزن شد بهگونهای که
گزینه مدیریتی  ،S3بهطور متوسط موجب  12درصد افزایش در
آب ورودی به استان گیالن شد .بررسی اجمالی گزینههای
هشتگانه مدیریت اعمالشده در منطقه نشان داد که تغییر
الگوی کشت و عدم کشت برنج در برخی سالها در گزینههای
مدیریتی  S7و  S6در حدود  144-124میلیون مترمکعب در
سال موجب مصرف آب در محدوده مطالعه است؛ بنابراین
جایگزین کردن سایر محصوالت زراعی ،قادر است مصرف آب
کشاورزی را کاهش دهد بهگونهای که سیستمهای کشت
جایگزین گندم  144درصد دیم ،گندم آبی -دیم ،گندم -جو،
گندم -سیبزمینی و گندم  144درصد آبی به ترتیب در
)1. Bayesian Model Averaging (BMA

آﻗﺎﺟﺎﻧﯽ و ﻫﻤﮑﺎران :ﺑﺮرﺳﯽ آب ﻣﺠﺎزي درون ﺣﻮزهاي در 577 ...

ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ  S5 ،S4 ،S6 ،S7و  S8ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ، 4 ،5 ،8
 2و  1درﺻﺪي ﺣﺠﻢ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺧﺮوﺟﯽ رودﺧﺎﻧﻪ ﻗﺰلاوزن ﺷﺪﻧﺪ.
ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺣﺠﻢ ﺳﺎﻻﻧﻪ آب در ﺧﺮوﺟﯽ رودﺧﺎﻧﻪ ﻗﺰلاوزن در ﮔﺰﯾﻨﻪ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ  S2ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ .در اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ،ﺣﻔﻆ اﻟﮕﻮي
ﮐﺸﺖ ﻓﻌﻠﯽ ،ﮐﺎﺷﺖ ﺑﺮﻧﺞ در زﻣﯿﻦﻫﺎي ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻗﺰلاوزن و
آﺑﮕﯿﺮي ﻓﺮﺿﯽ ﺳﺪﻫﺎي ﻣﺨﺰﻧ ﯽ در دﺳﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ )ﭘﺎوهرود،
ﻣﺮاش( ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﺣﺠﻢ آب ﺳﺪ ﺳﻔﯿﺪرود ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ 6
درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ.
ﺑﻪﻃﻮرﮐﻠﯽ ،ﺷﮑﻞ ) (5ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ روﻧﺪ ﮐﺎﻫﺸﯽ ﺣﺠﻢ آب
ورودي ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﮔﯿﻼن از ﺷﺎﺧﻪ ﻗﺰلاوزن ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎي -1404
 1394در ﺗﻤﺎم ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ .از ﺳﻮﯾﯽ ،
در اﺛﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻟﮕﻮي ﮐﺸﺖ و ﻋﺪم ﮐﺸﺖ ﺑﺮﻧﺞ در ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﻣﻮردﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﻣﺤﺼﻮل ﮔﻨﺪم ،ﻫﻤﻮاره ﺣﺠﻢ آب
ﻗﺰلاوزن در ﻧﻘﻄﻪ ورودي ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﮔﯿ ﻼن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ
) (S1اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺠﻢ آب ﻗﺰلاوزن در
ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ  S4- S8ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻬﺒﻮد در ﺗﺨﺼﯿﺺ آب ﺑﻪ
ﮐﺸﺖ ﺑﺮﻧﺞ در ﭘﺎﯾﯿﻦدﺳﺖ )اﺳﺘﺎن ﮔﯿﻼن( ﺷﺪ.

اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﺪﯾﺘﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮐﺸﺎورزي
ﺑﺎﻻدﺳﺖ ﻣﺤﺪوده ﻣﻮردﻣﻄﺎﻟﻌﻪ

ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻧﻘﺶ راﻫﺒﺮدي ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮔﻨﺪم و ﺑﺮﻧﺞ در ﮐﺸﻮر و
اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺑﺮاي ﮐﺸﺖ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت در ﺣﺎﺷﯿﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻗﺰلاوزن،
در راﺳﺘﺎي اﻧﺘﺨﺎب اﻟﮕﻮي ﮐﺸﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ در اﺳﺘﺎنﻫﺎي زﻧﺠﺎن و
آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ ،ﻧﮕﺎه اﺻﻠﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ دو ﻣﺤﺼﻮل ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ.
ﻣﺘﻮﺳﻂ آب ﻣﺠﺎزي ﺑﺨﺶ آﺑﯿﺎري ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮔﻨﺪم و ﺑﺮﻧﺞ ﺣﺎﺷﯿﻪ
ﻗﺰلاوزن ،در ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﻫﺸﺖﮔﺎﻧﻪ ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎي
 1381 -1404ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺪل  SWATدر ﺷﮑﻞ ) (6اراﺋﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ.
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ﺑﺮآورد آب ﻣﺠﺎزي ﺑﺨﺶ آﺑﯿﺎري ﺑﺮﻧﺞ ﮔﯿﻼن ،ﭘﺲ از اﻋﻤﺎل ﺗﻨﺶ
آﺑﯽ و ﺷﻮري ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﺷﺮاﯾﻂ اﻟﮕﻮي ﮐﺸﺖ در اﺳﺘﺎنﻫﺎي زﻧﺠﺎن و
آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ و ﺑﻬﺮهﺑﺮداري از ﻣﻨﺎﺑﻊ آب در ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎي
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺑﺎﻻدﺳﺖ در ﺷﮑﻞ ) (7ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
5
4

ﺷﮑﻞ  -6ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ آب ﻣﺠﺎزي ﺑﺨﺶ آﺑﯿﺎري ﻣﺤﺼﻮﻻت زراﻋﯽ ﺑﺮﻧﺞ و ﮔﻨﺪم در

2

ﺑﺎﻻدﺳﺖ ﺳﻔﯿﺪرود ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﻫﺸﺖﮔﺎﻧﻪ

ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ) ،(6ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ آب ﻣﺠﺎزي ﺑﺨﺶ
آﺑﯿﺎري ﺑﺮﻧﺞ در ﺑﺎﻻدﺳﺖ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﯾﺰ ﺳﻔﯿﺪرود ،ﻫﻤﻮاره ﺑﺎﻻﺗﺮ از
ﻣﺘﻮﺳﻂ آب ﻣﺠﺎزي ﺑﺨﺶ آﺑﯿﺎري ﮔﻨﺪم اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روﻧﺪ
ﮐﺎﻫﺶ ﺣﺠﻢ )ﺷﮑﻞ  (5و اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﻮري )ﺷﮑﻞ  (2آب ﻗﺰلاوزن

S3

S6

S2

S1

S8

S7

S5

S4

1405

1400

1395

1390

1385

1

ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم)

زﻣﺎن )ﺳﺎل(

3

آب ﻣﺠﺎزي ﺟﺰء آﺑﯿﺎري ( ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ ﺑﺮ

1405

1400

1390

1385

2.5
1380

ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم)

3.0

آب ﻣﺠﺎزي ﺑﺨﺶ آﺑﯿﺎري ( ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ ﺑﺮ

ﮔﻨﺪم
4.0

3.5

اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﺪﯾﺘﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس آب ﻣﺠﺎزي ﺑﺨﺶ

آﺑﯿﺎري ﺑﺮﻧﺞ اﺳﺘﺎن ﮔﯿﻼن

4.5

ﺑﺮﻧﺞ

در آﯾﻨﺪه ،ﻣﯿﺰان آب ﻣﺠﺎزي ﺑﺨﺶ آﺑﯿﺎري ﺑﺮﻧﺞ ﺗﺎ ﺳﺎل 1404
ﻫﻤﻮاره رو ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ آب ﻣﺠﺎزي ﺑﺨﺶ آﺑﯿﺎري
ﻣﺤﺼﻮل ﮔﻨﺪم داراي ﺷﯿﺐ اﻓﺰاﯾﺸﯽ ﮐﻨﺪ و ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ آب
ﻣﺠﺎزي ﺑﺨﺶ آﺑﯿﺎري ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در آﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮏ،
ﺣﻔﻆ ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ اﻟﮕﻮي ﮐﺸﺖ در اﺳﺘﺎنﻫﺎي زﻧﺠﺎن و
آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﮐﺸﺖ ﺑﺮﻧﺞ در ﺣﺎﺷﯿﻪ
رودﺧﺎﻧﻪ ﻗﺰلاوزن ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻬﺮه وري آب در ﮐﺸﺖ ﺑﺮﻧﺞ ﮐﺎﻫﺶ
ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ ،ﮔﻨﺪم ﻣﺤﺼﻮل زراﻋﯽ راﻫﺒﺮدي اﯾﺮان
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﮔﻨﺪم ،اﻣﻨﯿﺖ
ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﺸﻮر را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺳﺎزد )(Zare et al. 2006؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﯿﺪ روزاﻓﺰون ﮔﻨﺪم ﺑﻪ ﺟﻬﺖ
ﺧﻮداﺗﮑﺎﯾﯽ آﺷﮑﺎر اﺳﺖ .ازآﻧﺠﺎﯾﯽﮐﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮔﻨﺪم دﯾﻢ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ
زﯾﺎدي روﺑﺮو اﺳﺖ ) ،(Daneshvar et al., 2006ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﺮﻏﯿﺐ
ﮐﺸﺎورزان ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻟﮕﻮي ﮐﺸﺖ ،ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎي  S4و  S6ﺑﺎ اﻋﻤﺎل
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺸﺖ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ آﺑﯽ و دﯾﻢ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿ ﺪ
ﻣﺤﺼﻮل ﮔﻨﺪم ،در ﻣﺤﺪوده ﻣﻮردﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺻﯿﻪ اﺳﺖ .از
ﻃﺮﻓﯽ ،آﻣﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزي ) (2013ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ
ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي ﮐﺸﺖ ﮔﻨﺪم در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻣﺎدهﺳﺎزي زﻣﯿﻦ،
ﮐﺎﺷﺖ ،داﺷﺖ و ﺑﺮداﺷﺖ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﮐﺸﺖ ﺑﺮﻧﺞ ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺪك
)ﺣﺪود ﻧﺼﻒ( اﺳﺖ .درﻧﻬﺎﯾﺖ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ) Zare et al.
 (2006ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺑﺤﺮان اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ ،ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ
ﻣﻠﯽ ﮔﻨﺪم ،اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ،ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪ و
ﺑﻬﺒﻮد ﮐﻤﯿﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺖ آب ﺑﺎﻻدﺳﺖ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﯾﺰ ﺳﻔﯿﺪرود ﮔﺰﯾﻨﻪ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ  S6ﺑﻪﻋﻨﻮان اﻟﮕﻮي ﮐﺸﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺑﺎﻻدﺳﺖ ﺣﻮﺿﻪ
آﺑﺮﯾﺰ ﺳﻔﯿﺪرود در ﺣﺎﺷﯿﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻗﺰلاوزن ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
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نتایج ارائهشده در (شکل  )3نشان میدهد که با اعمال
شرایط فعلی ،حداکثر میزان آب مجازی بخش آبیاری برنج در
سال  1381رخ داد که در این سال علیرغم افزایش حجم آب
ورودی از شاخه قزلاوزن ،محصول برنج گیالن متناسب با حجم
آب ورودی به استان تولید نگردید .نکته حائز اهمیت در شکل
( ،)3اختالف میزان آب مجازی بخش آبیاری برنج در الگوی S1
و  S2است .نتایج حاکی از آن است که استمرار کشت برنج در
باالدست سفیدرود و احداث سدهای مخزنی ،به جهت کاهش
عملکرد محصول و کاهش حجم آب ورودی به استان گیالن
میتواند باعث افزایش میزان آب مجازی بخش آبیاری برنج
گیالن شود که امری نامطلوب در مدیریت منابع آب است .نتایج
(شکل  )3نشان داد ،طی سالهای  1331 -1141بر اساس
الگوهای  S1و  ،S2روند افزایشی آب مجازی بخش آبیاری برنج
گیالن ،با شیب تند و در الگوهای  S5 ،S4 ،S7 ،S6و  S8با شیب
نسبتاً ثابت همراه است؛ زیرا در گزینههای مدیریتی  S1و S2
کاهش کمیت و کیفیت آب ورودی و درنتیجه کاهش عملکرد
محصول برنج ملموستر است .بر اساس فرض اولیه ،شیب
تغییرات شوری آب رودخانه قزلاوزن ،به ترتیب در الگوهای
مدیریتی  S5 ،S4 ،S7 ،S6و  S1 S8و  S2افزایش یافت؛ بنابراین
تغییرات کاهش عملکرد محصول بر اساس معادله ( ،)2در گزینه
مدیریتی  S2شدیدتر است .درحالیکه در گزینههای مدیریتی
 S5 ،S4 ،S7 ،S6و  S8روند تغییرات کمیت و کیفیت آب ورودی
بهگونهای است که با کاهش جزئی عملکرد محصول ،میزان آب
مجازی بخش آبیاری تا حدی ثابت ماند.
مقایسه شکلهای ( 6و  )3نیز نشان داد که میزان آب
مجازی بخش آبیاری برنج در باالدست سفیدرود در اکثر سالها
بیش از  3مترمکعب بر کیلوگرم و در سال  ،1141به میزان
حدود  1مترمکعب بر کیلوگرم برآورد شد .درحالیکه کشت برنج
در استان گیالن ،بر اساس مدیریت فعلی باالدست ( ،)S1بهجز
سال پرآب  ،1381همواره کمتر از  3/2مترمکعب بر کیلوگرم
میباشد؛ بنابراین حتی با حفظ شرایط فعلی ،کشت برنج در
استان گیالن به لحاظ مصرف مناسب آب و عملکرد محصول در
مقایسه با کشت برنج در حاشیه قزلاوزن از توجیه فنی و
اقتصادی باالتری برخوردار است .نتایج نشان داد در سالهای
 1331 -1141میزان آب مجازی بخش آبیاری برنج گیالن به
میزان  2/0 -3/2مترمکعب بر کیلوگرم نوسان داشت ،حالآنکه
در این بازه زمانی آب مجازی بخش آبیاری برنج باالدست
سفیدرود ،حداقل  3/0مترمکعب بر کیلوگرم تعیین شد.
درمجموع ،نتایج شکل ( )3نشان داد که مدیریت کشت ترکیبی

گندم آبی -دیم ( )S6در اراضی کشاورزی حاشیه قزلاوزن
(میانه ،طارم و گیلوان) عالوه بر بهبود کمیت و کیفیت آب
ورودی به استان گیالن موجب جلوگیری از افزایش نامتعارف
آب مجازی بخش آبیاری برنج گیالن شد .نتایج این پژوهش ،با
تأیید مطالعات (Khalilian et al)2012؛ و (Shinde et al. )2015
نشان داد که تغییر الگوی کشت از طریق کاهش مصرف آب
منجر به دستیابی به اهداف تبادل آب مجازی بخش آبیاری در
بخشهایی از حوضه آبریز دریای مازندران شد.

نتيجهگيری
بررسی تبادل آب مجازی بخش آبیاری در مقیاس درون
حوضهای دریای مازندران ،در بخشهایی از حوضه آبریز دریای
مازندران در حاشیه قزلاوزن و استان گیالن ،نشان داد ،علیرغم
گستردگی حوضه موردمطالعه ،توجه به عوامل مؤثر در عدم
قطعیت حوضه آبریز ،منجر به برآورد نسبتاً مطلوب دبی رودخانه
( R2و  NSبیش از  04درصد) توسط مدل  SWATگردید.
بررسی الگوهای کشت هشتگانه از طریق ترکیب مدل
 SWATو مدل سری زمانی  ARIMAنشان داد که در باالدست
محدوده مطالعه (طارم ،ماهنشان و میانه) در راستای کاهش آب
مجازی بخش آبیاری ،کشت گندم در مقایسه با برنج مناسبتر
است؛ زیرا در منطقه مذکور ،آب مجازی بخش آبیاری گندم و
برنج به ترتیب در محدوده  2/33-3/21و  3/28-1/46مترمکعب
بر کیلوگرم برآورد شد .بهطورکلی ،کشت گندم در حاشیه
رودخانه قزلاوزن ،به دلیل میزان کمتر آب مجازی بخش آبیاری
در مقایسه با کشت برنج ،کاهش هزینه تولید ،همسویی با
سیاستهای کالن کشور و کاهش فشار به منابع آب در
درازمدت موجب رضایت کشاورزان ،برنامهریزان صنعت آب و
سیاستمداران کشوری و منطقهای خواهد شد.
بررسی شرایط پاییندست مطالعه نیز نشان داد که گزینه
مدیریت  ،S6آب مجازی بخش آبیاری برنج گیالن را نسبت به
گزینه  S1از  2/43 -3/83به  1/32-3/28مترمکعب بر کیلوگرم
کاهش داد .درنهایت بر اساس ارزیابی کلی میتوان ،گزینه
مدیریتی  S6را به دلیل بهبود کمیت (افزایش ساالنه حدود 0
درصدی) ،کیفیت (شوری) آب رودخانه قزلاوزن و مناسبتر
بودن وضعیت اقتصادی کشاورزان باالدست و پاییندست به
جهت کاهش آب مجازی بخش آبیاری گندم در حاشیه قزلاوزن
(استانهای زنجان و آذربایجان شرقی) و برنج در استان گیالن
قابل توصیه دانست.
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