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ABSTRACT
The growing number of areas facing to water scarcity necessitates adaptive water management strategies
beyond traditional water supply and demand management methods, which are becoming increasingly difficult
in many regions. Water reallocation offers a flexible water management approach to mitigate water scarcity
under changing socio-economic, climatic, and environmental conditions. This study develops a complex system
dynamic model (SD) reflecting interactions between water resources, Environmental water demand and socioeconomy using SD software package ‘‘Vensim PLE’’. Four alternative socio-economic growth patterns and
three alternative schemes are designed to simulate those impacts. The results reveal that the developed SD
model reflect the dynamic behavior of the system in the studied area efficiently. In the meanwhile, by
comparing the different scenarios, it can be found that a higher growth pattern with desirable scenario supply
socio-economic growth and environmental water requirements. It should be explained that the maximum
growth pattern allows policy makers to revive the aquifer balance by controlling demand and adopting methods
such as increasing artificial aquifer feeding and purifying treatment of urban and industrial wastewater.
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مدلسازی پويای نظام آبهای زيرزمينی در آبخوان همدان – بهار
1

احسان اسدآبادی ،1علی اسدی ،*1خليل کالنتری

 .1گروه مدیریت و توسعه کشاورزی ،دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه
تهران ،کرج ،ایران
(تاریخ دریافت -1397/11/16 :تاریخ بازنگری -1398/1/18 :تاریخ تصویب)1398/3/25 :

چکيده
رشد روزافزون مناطق مواجه با محدودیت منابع آب ،اتخاذ راهبردهای مدیریت سازگارانهی آب را در ورای روشهای سنتی
مدیریت عرضه و تقاضا ،مُبدل به امری الزامی نمودهاست .تخصیص آب به عنوان یک روش مدیریتی مُنعطف ،از این امکان
برخوردار است که در هنگامهی تغییرات اقتصادی – اجتماعی ،اقلیمی و شرایط محیط زیستی ،بهعنوان ممری جهت مقابله
با محدودیت منابع آب ،عمل نماید .در تحقیق حاضر با بهرهگیری از سیستمهای پویا ،مدلی طراحی گردید (با بهرهگیری
از نرمافزار  )Vensim PLEکه هدف آن بررسی تعامالت مابین منابع آبزیرزمینی ،حقآبههای محیط زیستی و فعالیتهای
اقتصادی– اجتماعی ،در آبخوان همدان – بهار می باشد .براین اساس در تحقیق حاضر سه سناریو و چهار الگوی رشد
مرتبط با فعالیتهای اقتصادی– اجتماعی ط راحی گردیدند .نتایج بیانگر این مطلب است که مدل توسعهیافته بگونهای
کارآمد ،رفتار نظام در منطقهی مورد مطالعه را بازتاب میدهد .از سویی با مقایسهی سناریوهای مختلف میتوان دریافت
که الگوی رشد بیشینه بههمراه سناریو مطلوب ،رشد اقتصادی و نیازهای محیط زیستی منطقه را تأمین مینماید .الزم به
توضیح است که الگوی رشد بیشینه این امکان را در اختیار سیاستگذاران قرار میدهد که با کنترل تقاضا و اتخاذ شیوههایی
چون افزایش تغذیه مصنوعی آبخوان و رشد تصفیهی پسابهای شهری و صنعتی تعادل آبخوان را احیاء نمایند.
واژههای کليدی :تعادل آبخوان ،خشکسالی ،الگوهای رشد ،توسعه نامناسب

مقدمه
خأل بین توان تأمین آب و شدت تقاضا و رقابت رو به رشد بین
بخشهای مختلف اقتصادی بحران آفرین است .هنگامیکه این
عدم تعادل با مجموعه راهکارهای مدیریتی قابل مهار نباشند،
پیامدهای عدیدهای را میتواند در سطوح مختلف محلی ،منطقهای
و بینالمللی ایجاد نماید که ساختار توسعه انسانی ،محیطی،
منطقهای و جهانی را تحتالشعاع قرار دهد ( Zwarteveen and
 .)Boelens, 2014; Gerlak and Mukhtarov, 2015الزم به ذکر
است که بخش عمدهای از عدم تعادل در منابع آب ،ناشی از
چرخهی آبشناسی و محدودیتهای طبیعی و فیزیکی آن است
و بخش دیگر ،تأثیرگذاری فعالیتها و اقدامات بشری برروی منابع
آب میباشد که این فعالیتها و اقدامات بشری با بهرهگیری
بیرویه ،غیراصولی و نامناسب از فناوریها در عرصهی استحصال
منابع آب و بدون حضور نگرش سیستمی ،پیامدهای منفی و
م خربی را بر منابع محدود آبی تحمیل نمودهاست ( Hoekstra,
 .)2014; Marston and Cai, 2016محدودیت ذاتی منابع آب،
وقوع و حدوث خشکسالی و تداوم آن و آثار تخریبی فعالیت انسان
بر عرصههای محیط زیستی و بهرهگیری ناصحیح از ادبیات
*نویسنده مسئولaasadi@ut.ac.ir :

پرآوازهی امروز یعنی توسعه ،جملگی زمینهساز چالشهای
سنگین در امر بهرهگیری از منابع آب شیرین شده است ( Akhtar
 .)et al., 2013عدم توزیع مناسب بارندگی و عدم تطابق نیاز
مصرف با زمان نزوالت جوی (بهویژه در بخش کشاورزی) و نیاز
شدید به سرمایهگذاری در بخشهای ذخیره ،پایش و حفاظت از
منابع محدود ،ابعاد مدیریت منابع را سنگینتر و گستردهتر
مینماید ( Bebbington et al., 2010; Davidson and Malano,
 .)2013الزم به ذکر است که به دلیل رشد تقاضای آب در
بخشهای اصلی یعنی کشاورزی ،شرب و صنعت و افزوده شدن
تقاضاهای جدید نظیر حقآبههای محیط زیستی و کاهش امکان
عرضه ،به دلیل نبود فیزیکی آب و توزیع نامناسب زمانی و مکانی
آن ،رقابت مابین مصرفکنندگان عمدهی این منبع حیاتی را
شدت بخشیدهاست ( .)Cao et al., 2015در این شرایط یکی از
چالش برانگیزترین مسائل مدیریتی ،چگونگی تخصیص و
بهرهگیری از منابع آبی بین بزرگترین مصرفکنندگان یعنی
صنعت ،کشاورزی ،مصارف خانگی و محیطزیستی میباشد
( .)Boelens and Vos, 2012; Bjornlund et al., 2015با توجه
به اهمیت راهبرد تخصیص در کسب مزایایی چون بهبود کیفیت
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منابع آب ،مواجههی مستقیم با تقاضاهای روبه رشد ،افزایش
انعطافپذیری و اطمینانپذیری نظامها و کاهش هزینههای تأمین
آب ،مدلسازی سیستمهای پویا این امکان را فراهم میآورد که
با دیدگاهی جامع به مبحث محدودیت آب نظاره شود و مدیریت
یکپارچه اعمال گردد .در مـدل حاضر درك مســائل و تغییرات
از طریق حلقه و بازخورد صورت میگیرد که به کمک شیوهی
مذکور پیامدهای نامعین و پیشبینینشده هویدا میگردند ( Li
 .)and Simonovic, 2002; Vlachos et al.,2007به بیان دیگر،
تفکر سیستمی روشی به منظور درك شهودی از اشیاء سیستمها
و نیز الگوهای رفتاری آنان پدید میآورد که در فهم چارچوبهای
فکری ،مجاورت و همراستایی آنان و رشد دیدگاه سیستمی
یاریبخش محققان خواهد بود .در رابطه با موضوع سیستمهای
پویا (بهویژه در مبحث آب) تاکنون مطالعات متعددی در سطح
دنیا صورت گرفته است که میتوان به زمینههایی چون ظرفیت
تحمل منابع آب ( )Sun et al., 2007و اراضی ( Chen et al.,
 ،)1999شبیهسازی معضالت بهرهبرداری از منابع آب
( ،)Fedorovskiy et al., 2004اثرات محیط زیستی ( Deaton
 ،)and Winebrake, 2000مدلسازی منابع آب جهانی
( ،)Simonovic, 2002روابط مابین منابع اقلیمی ،محیط زیستی
و اقتصادی ( ،)Costanza et al., 1998فعالیتهای مرتبط با
ذخیرهسازی ( ،)Ahmad and Simonovic, 2000توسعه پایدار
( ،)Xu et al., 2002برنامهریزی منابع آب (،)Zhang et al., 2008
مدیریت کیفیت آب ( Rivera et al., 2006; Tangirala et al.,
 ،)2003بازتخصیص منابع آب ( ،)Wei et al., 2012بهینه سازی
مصرف و کنترل منابع آب ( )Malinowski et al., 2017و توسعه
نامتوازن و بررسی اثرات آن بر منابع آب و محیطزیستی
()Kashimbiri et al., 2016اشاره نمود .با توجه به مطالعات
صورتگرفته و مباحث مطروحه ضروری است که امر تخصیص
منابع آب متعلق به بخش کشاورزی مورد بررسی قرار گیرد ،تا
متغیرهای اصلی و تأثیرگذار بهدرستی شناسایی شده و بتوان
براساس شرایط مورد بررسی ،راهکارهایی در جهت مدیریت
مناسب و حفظ چرخهی آب اندیشیده شود .ب-راین اساس
مطالعهی حاضر با هدف دستیابی به تخصیص مناسب ،به تعیین
مکانیزمهای موثر بر منابع آبزیرزمینی و مصارف مربوطه در
آبخوان همدان – بهار خواهد پرداخت.

میشود با وسعت تقریبی  2459کیلومترمربع در دامنه شمالی
ارتفاعات الوند جای گرفتهاست .الزم به ذکر است که گسترش
سطحی سفره اصلی دشت حدود  468کیلومترمربع بوده که
خروجی حوضه در ناحیه شمالی آن واقع و سفره آب زیرزمینی
آن با دشتهای کبودر آهنﮓ و قهاوند ارتباط ژئوهیدرولوژی دارد
 .متوسط آمار بارندگی ساالنه در دورهی آماری  39ساله براساس
دادههای ایستگاه بارانسنجی همدان ،سداکباتان و آقکهریز
(بهادربیﮓ) برابر  324/3میلیمتر میباشد .بیشتر رودخانههای
حوضهی مزبور از ارتفاعات جنوبی (کوههای الوند) سرچشمه
میگیرند (اداره هواشناسی کل استان همدان.)1395 ،
رودخانههای مذکور عبارتند از آبشینه ،آلوسجرد ،عباسآباد،
مریانج و صالحآباد .از ارتفاعات غربی دشت نیز دوجریان سطحی
به اسامی بهادربیﮓ و قرهآغاج سرچشمه میگیرند .تمامی
رودخاههای ذکرشده در قسمتهای مرکزی دشت به هم
میپیوندند و رودخانهی اصلی حوضه با نام سیمینهرود را پدید
میآورند  .سیمینهرود در امتداد جنوب  -شمال جریان داشته
که در این راه از سمت شمال و از طریق تنگهی کوشکآباد از
حوضه خارج میگردد .متوسط دبی دوره آماری  37سالهی
رودخانهی مذکور  2/56مترمکعب در ثانیه و معادل  78/8میلیون
مترمکعب در سال و متوسط خروجی حوضه در پنج سال اخیر
برابر  27/91میلیون مترمکعب میباشد .دشت همدان – بهار که
منطقهی مطالعهی تحقیق حاضر میباشد بخشی از حوضهی ذکر
شده میباشد که با مساحت  468کیلومتر مربع بین طول شرقی
 480 ،17/تا  480 ،33/و عرض شمالی  340 ،49/تا  350 ،02/واقع
شدهاست .تصویر ( )1موقعیت سفره آب زیرزمینی دشت مورد
مطالعه و حوضهی آبریز همدان – بهار را نشان
میدهد(.)Hamedan regional water authority, 2017
تعداد کل چاهها و قنوات درون دشت مشتملبر 2132
حلقه میباشد که از این تعداد  1392حلقه چاه عمیق 716 ،حلقه
چاه نیمهعمیق و  24رشته قنات میباشند .موقعیتهای مکانی
چاههای مزبور در تصویر ( )3ارائه شدهاست .این امر قابل درك
است که به دلیل ضخامت آبخوان چاههای عمیق در مرکز دشت
و چاههای نیمهعمیق و قنوات در کنارههای دشت جای گرفتهاند.
در نهایت الزم به توجه است که در بخش استخراج  83/47درصد
از منابع مستخرج به بخش کشاورزی تعلق یافته ،همچنین بخش
صنعت و شرب به ترتیب  1/67و  14/03درصد از آبهای تحصیل
شده را در اختیار دارند( ;Water planning office, 2016
.)Iranian Association of Hydrology, 2016

1. System Dynamic
2. Feedback

3. System Thinking
4. Geohydrology

روش انجام تحقيق
منطقه مورد مطالعه

حوضهی آبخوان دشت همدان – بهار که سیمینهرود نیز نامیده
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تصوير  -1موقعيت مکانی آبخوان همدان – بهار( ،الف) موقعيت مکانی سفره آب زيرزمينی دشت همدان – بهار( ،ب) حوضه آبريز همدان – بهار و زيرحوضههای
تابعه( ،ج) موقعيت چاههای در حال بهرهبرداری دشت همدان – بهار

اطالعات ورودی به مدل

اطالعات مورد نیاز طی سالهای آتی تا  1420از تابع
در اکسل بهرهگرفته شد .تابع مذکور برای پیشبینی خطی یک
متغیر بر اساس مقادیر قبلی آن متغیر مورد استفاده قرار
میگیرد.براین اساس با در دست داشتن مقادیر گذشته یک متغیر
میتوان با استفاده مقادیر مورد نظر را برای دورههای آینده بر
اساس رگرسیون خطی پیشبینی نمود.
Forecast

در تحقیق حاضر شرایط مختلف توسعه ،عرضه و تقاضای آب در
دورهی زمانی  34ساله از سال  1386تا  1420مورد بررسی قرار
گرفتهاست که در این راه اطالعات ذکر شده در  4دستهی کلی
اقتصادی – اجتماعی ،هیدرولوژی و منابع آب ،بهرهگیری از منابع
آب و دفع فاضالب جای میگیرند .اطالعات اقتصادی – اجتماعی
پوششدهندهی مواردی چون جمعیت (شهری و روستایی) ،نرخ
رشد و مرگ جمعیت ،تولید ناخالص داخلی بخشهای کشاورزی
و صنعت ،درآمد سرانهی خانوارهای شهری و روستایی و اراضی
تحت آبیاری میباشد ،از سویی اطالعات مرتبط با منابع آب و
هیدرولوژی در بر گیرندهی آبهای سطحی (جریانهای ورودی و
خروجی) و زیرسطحی ،میزان بارش و تبخیر و ضریب نفوذ
میباشد .شایان ذکر است که بهرهگیری از منابع آبی مشتملبر
مصرف روزانه ی آب شرب در سطح روستاها و شهرها ،میزان آب
مورد استفادهی صنایع ،میزان آب مورد استفادهی بخش کشاورزی
و ضرایب مصرف هرکدام از بخشهای ذکرشده میباشد .در نهایت
اطالعات مرتبط با دفع فاضالب شامل پسآبهای صنعتی ،شرب
و کشاورزی میباشد .اطالعات ذکر شده از مراجعی چون مرکز
آمار ایران ،شرکت سهامی آب منطقهای همدان ،بانک مرکزی
جمهوری اسالمی ایران ،جهاد کشاورزی استان همدان ،سازمان
صنعت ،معدن و تجارت استان همدان و اداره کل هواشناسی
استان همدان گردآوری شدهاست.همچنین جهت پیش بینی
1. Excel
2. Stock
3. State Variable
4. Level
5. Reservoir
6. Flow
7. Control Variable
8. Processes

مفهوم پويايی سيستم

ارزیابی به هم پیوسته سیستمهای منابع آبی در مقیاس حوضه
آبخوان و آبریز مستلزم توسعه مدل یکپارچه از منابع ذکر شده
میباشد .رویکرد پویایی سیستم بهعنوان یکی از توانمندترین
ابزارهای مدلسازی سیستمهای پیچیده میتواند نقشی کلیدی را
در این امر ایفا نماید ( .)Elsawah, 2011الزم به توجه است که
ساختار شبیهسازی سیستمهای پویا بر چهار ستون انباشت
(متغیر حالت  ،سطح و مخزن ) ،جریان (نرخ ،متغیر کنترل و
فرآیندها ) ،مُبدلها (متغیرهای کمکی و متغیرهای انتقالی )
و رابطها (پیکانهای اطالعات ) بنا نهاده شدهاست .از سوی
دیگر مدلهای شبیهسازی پویایی سیستم در برگیرندهی
مجموعهای از معادالت دیفرانسیل غیر خطی است که در این میان
میتوان به معادالت سطح (حالت) ،جریان ،کمکی ،پارامتر و
شرایط (معادالت مقادیر اولیه) اشاره نمود .الزم به توجه است که
معادالت سطح هستهی رفتار پویای سیستمها را شکل میدهند
که میتوان با کمک روابط ( )1آنان را نشان داد ( Sterman,
9. Converter
10. Auxiliary Variables
11. Translation Variables
12. Connector
13. Information Arrow
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.)2000
) 𝑖𝐶 = 𝑓(𝑋𝑖 . 𝑅𝑖 . 𝐴𝑖 .

)𝑡( 𝑖𝑋𝑑

(رابطه )1
از سویی این امکان وجود دارد که معادالت دیفرانسیل
بهصورت رابطهی ( )2بیان گردد:
𝑡∆ × ) 𝑖𝐶 𝑋𝑖 (𝑡 + ∆𝑡) = 𝑋𝑖 (𝑡) + 𝑓(𝑋𝑖 . 𝑅𝑖 . 𝐴𝑖 .
(رابطه )2
در رابطهی ( 𝑋𝑖 (𝑡) ،)2بردار متغیرهای حالت 𝑓() ،بردار
تابع مقدار 𝑅𝑖 ،بردار متغیرهای جریان 𝐴𝑖 ،بردار متغیرهای کمکی،
𝑖𝐶 بردار پارامترها 𝑡 ،متغیر زمان و 𝑡∆ تفاضل زمان میباشند .الزم
به ذکر است که جهت یافتن پاسخ برای معادالت مطروحه از روش
شبیهسازی اویلر بهرهگرفته شد.
الزم به توجه است که معادلهی حالت سه نقطهی زمانی
گذشته ،حال و آینده را در بر میگیرد که در این میان زمان حال
خالصهای از حالتهای گذشته میباشد و جهت دستیابی به
مقادیر آینده از جمع حاالت فعلی با تغییرات پدید آمده در طول
زمان بهرهگرفته میشود تا تغییرات پویای یک سیستم در طول
زمان معین گردد (.)Sterman, 2000
𝑡𝑑

فرآيند شبيهسازی سيستمهای پويا

شایان ذکر است که فرآیند شبیهسازی سیستمهای پویا از هفت
مرحلهی ،گزینش اهداف شبیهسازی ،تعیین مرز (حدود) سیستم،
طراحی یک ساختار گرافیکی رابط – کاربری از سیستم (نمودار
علی حلقوی ) ،توسعهی یک نمودار انباشت – جریان ،تنظیم
مدلهای ریاضی ،واسنجی و اعتبارسنجی مدل و در نهایت
پیادهسازی مدل تشکیل شدهاست (.)Sterman, 2000
مدل شبيهسازی سيستم پويا

و مابین شهرستانهای همدان و بهار جای گرفتهاست .تنظیم و
شبیهسازی مدل بیان شده با بهرهگیری از نرمافزار Vensim PLE
صورت گرفتهاست .سیستم شبیهسازی فوقالذکر متشکل از 8
زیرسیستم میباشد که مواردی چون جمعیت ،صنعت ،کشاورزی،
بهرهگیری/تقاضا آب ،فاضالب ،منابع آب ،تعادل آب و اکولوژی را
در بر میگیرد (تصویر  .)2سیستم ذکرشده در برگیرندهی 160
متغیر و پارامتر بوده که از این تعداد  7متغیر سطح 41 ،ثابت و
 97تابع ،شاکلهی سیستم بیان شده را تشکیل میدهند .در
تحقیق حاضر همانگونه که بیان شد  7متغیر سطح مورد استفاده
قرار گرفته است که در ادامه توضیحاتی در مورد هریک ارائه
خواهد شد.
مدلسازی روابط فيزيکی متغيرهای تغذيه آبخوان

متغیرهای تغذیه آبخوان دربرگیرنده مواردی چون میزان نفوذ
بارش سالیانه آبخوان ،میزان نفوذ سالیانه روانابهای سطحی به
آبخوان ،میزان آب برگشتی به آبخوان دشت میباشد .حجم ذخیره
آبخوان شامل ذخیره دینامیک و استاتیک بوده و در حقیقت میزان
ذخیره قابل استحصال آبخوان است .ذخیره دینامیک (پویا) آب
زیرزمینی به ذخیرهای اطالق میشود که در ارتباط با چرخه
هیدرولوژیکی بوده و حجم آن در حقیقت برابر میزان تغذیه ساالنه
آب زیرزمینی میباشد .در صورت عدم بهرهبرداری از آبخوان،
ذخیره دینامیک به هر شکل ممکن از آبخوان خارج می شود که
می تواند به صورت خروجی زیرزمینی به دشتهای مجاور،
زهکشی رودخانهها ،تبخیر مستقیم در مناطق کمعمق و غیره
باشد .این ذخیره برگشتپذیر بوده و به همین دلیل ،در صورت
بهرهبرداری از آبخوان کمتر یا معادل میزان ذخیره دینامیک،
اثرات نامطلوب بر سفره آب زیرزمینی وارد نمیگردد .بنابراین،این
میزان برداشت به عنوان برداشت مجاز شناخته میشود .ذخیره
استاتیک (ایستا) به ذخیرهای اطالق میشود که در طول زمان
زمینشناسی ،در بخشهای تحتانی آبخوان انباشته گردیده و
معموالً در ارتباط با چرخه هیدرولوژیکی نیست.

مدل شبیهسازی ارائه شده در تحقیق حاضر باهدف ارزیابی اثرات
اقتصادی – اجتماعی سطوح مختلفی از تخصیص منابع
آبزیرزمینی در حوضهی آبخوان همدان – بهار و از طریق
شناسایی تعامالت بین بخشهای مختلف اقتصادی (کشاورزی،
صنعت و شرب) بنا نهاده شدهاست .در آغاز با بررسی رفتار گذشته
متغیرها در حوضهی آبخوان مورد مطالعه و دریافت نظر خبرگان
و مدیران ارشد و میانی سازمانهای آب منطقهای ،جهاد کشاورزی
و ادارهی صنایع و معادن منطقهی مذکور عوامل مؤثر بر راهبرد
تخصیص شناسایی و دستهبندی گردیدند .سپس رفتار هر کدام
از عوامل در طی مدت زمانی مشخص بررسی و به شکل
نمودارهای مرجع ارائه گردید و در نهایت با بررسی اطالعات
مربوط به رفتار متغیرها ،ارتباطات منطقی از نحوه تأثیرگذاری آنها
روی یکدیگر استخراج شد .مرز آبخوان ذکر شده در استان همدان

متغیرهای مرتبط با جمعیت شامل نرخ خالص رشد جمعیت ،نرخ
مرگ و میر و نرخ مهاجرت به شهرها میباشد که در نهایت
جمعیت کل آبخوان را تشکیل میدهد .رابطه بلندمدت بین رشد
جمعیت و کیفیت زندگی یک منبع بحث برانگیز در بین محققان
بودهاست و به لحاظ تاریخی حمایت از نرخهای باالی رشد
جمعیت نگرانی در مورد کیفیت و استانداردهای زندگی را

1. Euler
2. User-Interfaced

3. Casual Loop Diagram
4. Ventana Simulation Environment Personal Learning Edition

مدلسازی روابط فيزيکی متغيرهای جمعيت
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تحت الشعاع قرار داده است .بحث بر سر رشد جمعیت و اهمیت
آن برای رفاه انسان ،در ابتدا به صورت جدی توسط مالتوس مطرح
شد .از نظر مالتوس ،رشد جمعیت و تمرکز سرمایه از طریق قانون
بازدهی نزولی ،رشد اقتصادی را مختل خواهد کرد .بر این مبنا
جمعیت انسانی به صورت تصاعد هندسی رشد میکند ،درحالیکه
بهرهگیری از منابع حیاتی چون آب به صورت تصاعد حسابی رشد
مینماید؛ بنابراین پس از مدت کوتاهی نیاز جمعیت به منابع
حیاتی از توان تأمین منابع مزبور فزونی خواهد یافت و این منابع
تحت فشار قرار خواهند گرفت.بر این لساس نقش رشد جمعیت
میتواند نقشی کلیدی را در مدل حاضر ایفا نماید.
مدلسازی روابط فيزيکی متغيرهای بخش صنعت

جهت واسنجی مدل مزبور میتوان از سه روش ،بهرهگیری
مستقیم از منابع نخستین ،بهرهگیری از منابع ثانویه (اسناد و
اطالعات دولتی) و تحقیقات گذشته و محاسبهی همبستگی مابین
متغیرها و ضرایب استفاده نمود .در تحقیق حاضر با آزمون صحت
پارامترها و بررسی برازش با کمک ضریب تصحیح ( ،)Rقدرمطلق
خطای نسبی (  )AREو میانگین قدرمطلق خطای نسبی
(  )MAREواسنجی مدل صورت گرفت (()Helfrick, 2005رابطه
 .)3از سویی مفهوم اعتبارسنجی مدل به آزمون ساختار و عملکرد
مدل در شرایط مختلف و مقایسهی نتایج با رفتار مشاهده شده
باز می گردد .در تحقیق حاضر قدرمطلق خطای نسبی و میانگین
قدرمطلق خطای نسبی جهت بررسی اعتبار عملکرد مدل مورد
استفاده قرار گرفتند (روابط  4و .)5

بهطور کلی جهت مدلسازی بخش صنعت از دو متغیر سطح تولید
ناخالص بخش صنعت و درآمد سرانه خانوارهای شهری بهرهگرفته
شده است که در مدلسازی تولید ناخالص بخش صنعت از
متغیرهایی چون نرخ رشد صنایع ،ارزش افزوده صنایع و ارزش
تباه تباه شده صنایع بهرهگرفته شدهاست .از جهت دیگر
متغیرهایی جون نرخ رشد درآمدسرانه خانوارهای شهری ،درآمد
کسب شده و درآمد از دست رفته جهت مدلسازی درآمدسرانه
خانوارهای شهری بکارگرفته شدهاند.

و 𝑡𝑌 و 𝑡̂𝑌 بهترتیب میانگین نتایج مشاهدهشده و شبیهسازیشده
میباشند (.)Helfrick, 2005

مدلسازی روابط فيزيکی متغيرهای بخش کشاورزی

تحليل حساسيت مدل

تقاضای آب کشاورزی به عنوان اصلیترین نیاز آبی آبخوان
شناخته میشود .در زیرمدل حاضر ،کل اراضی تحت زیرکشت،
درآمد سرانه خانوارهای شهری ،تولید ناخالص بخش کشاورزی،
آب مورد استفاده برای هر هکتار ،کارایی بهرهگیری از منابع آب
زیرزمینی در بخش کشاورزی ،نرخ رشد افزایش درآمد خانوارهای
روستایی ،نرخ رشد تولید ناخالص بخش کشاورزی و نرخ رشد
سطح زیرکشت اراضی کشاورزی لحاظ شدهاست .با افزایش میزان
تقاضای کشاورزی ،میزان کمبود آب افزایش مییابد و
سیاستهای مدیریتی جهت کاهش تقاضای کشاورزی فعال
میشود.

جهت تحلیل حساسیت مدل از روش تک متغیره (یک نوبت در
زمان) بهرهگرفته شد که با فرض ثابت بودن سایر متغیرها ،تنها
مقادیر پارامتر مدنظر ،در زمان تغییر خواهد کرد .الزم به توجه
است که شاخص حساسیت را میتوان به کمک رابطهی ()6
محاسبه نمود.

مدلسازی کمبود آب

در این مدل ،رابطه بین تأمین آب و تقاضا با متغیر کمبود آب
برقرار میگردد و اختالف بین تقاضا و تامین آب با متغیر کمبود
تعریف شده است .عوامل مؤثر بر تغییرات بیالن آب ،میزان عرضه
و مصرف آب میباشد.
ارزيابی مدل
واسنجی مدل و اعتبارسنجی مدل
1. Absolute Relative Error
2. Mean Absolute Relative Error

(رابطه )3
(رابطه )4

) 𝑡̂𝑌̂𝑡 −
𝑛∑
𝑌() 𝑡𝑌𝑡=1(𝑌𝑡 −
̅ 2
𝑛 ̅ 2
̂ ̂
𝑛∑√
) 𝑡𝑌𝑡=1(𝑌𝑡 −𝑌𝑡 ) ∑𝑡=1(𝑌𝑡 −
) 𝑡𝑌(𝑌̂𝑡 −

|

𝑡𝑌
𝑛 1
) 𝑌(𝑌̂ −
|𝑡 𝑡 | ∑
𝑛 𝑡=1
𝑡𝑌

=𝑅

| = 𝐸𝑅𝐴

= 𝐸𝑅𝐴𝑀

(رابطه )5
در رابطههای فوقالذکر 𝑡 بهعنوان واحد زمان 𝑛 ،تعداد
اطالعات 𝑌𝑡 ،و 𝑡̂𝑌 به ترتیب نتایج مشاهدهشده و شبیهسازیشده

|

𝑡𝑋

∗

𝑡𝑌𝑑

| = 𝑌𝑆

(رابطه )6
در رابطهی مطروحه 𝑡 ،واحد زمان 𝑆𝑌 ،شاخص حساسیت
وضعیت سیستم𝑌 نسبت به پارامتر 𝑋 𝑌𝑡 ،وضعیت سیستم در
زمان 𝑡 𝑋𝑡 ،مقادیر پارامتر مدنظر در زمان 𝑡 و 𝑡𝑌𝑑 و 𝑡𝑋𝑑 به ترتیب
بیانگر مقادیر مدنظر جهت تغییر وضعیت سیستم 𝑌 تحت پارامتر
𝑋 (در زمان 𝑡) میباشند.
از سویی جهت محاسبهی شاخص درجهی حساسیت کل
(شاخص حساسیت یک پارامتر برای  nمتغیر انباشت
( 𝑛𝑌  )𝑌1 . 𝑌2 . ⋯ .در زمان 𝑡) از رابطهی ( )7بهرهگرفته میشود.
1
𝑖𝑌𝑆 𝑆 = ∑𝑛𝑖=1
(رابطه )7
𝑛
در رابطهی ( 𝑆 ،)7درجهی حساسیت کل 𝑛 ،تعداد
متغیرهای انباشت و 𝑖𝑌𝑆 درجهی حساسیت متغیر انباشت 𝑖𝑌
میباشد (.)Golub et al., 1996
𝑡𝑋𝑑

𝑡𝑌

3. General Sensitivity Degree Index
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سناريوها

از آنجا که آبخوان همدان – بهار بهلحاظ بهرهبرداری در قالب
دشتهای ممنوعه جای میگیرد و امکان توسعهی بهره برداریها
در محدودهی حاضر تقریباً مساوی با صفر میباشد ،افزایش کارایی

در بهرهبرداری آب بخش کشاورزی میتواند به عنوان مطلوبترین
سناریوی ممکن خودنمایی نماید .براین اساس در تحقیق حاضر
سه سناریو ،شرایط بحرانی (  ،)𝐴1شرایط موجود (  )𝐴2و شرایط
مطلوب (  )𝐴3مدنظر قرار خواهد گرفت (جدول  .)1براین اساس
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مقادیر کارایی برای هرکدام از شرایط بحرانی ،موجود و مطلوب
بهترتیب  35 ،20و  75درصد در نظر گرفته خواهد شد.
عالوه بر سناریوهای اتخاذ شده چهار الگوی رشد پایه،
کمینه ،متوسط و بیشینه طراحی گردید که در جدول ( )2ارائه
شدهاست .الگوی رشد پایه برمبنای الگوی فعالیتهای انسانی

موجود بنیان نهاده شدهاست ،از سویی سایر الگوهای طراحی شده
بر تغییرات آتی متغیرها تأکید دارند .در مجموع سناریوهای
انتخابی بههمراه الگویهای رشد طراحی شده 12 ،سناریو را برای
تحقیق حاضر فراهم میآورند

جدول  -1تلخيصی از سه سناريو انتخابیِ کارايی بخش کشاورزی در آبخوان همدان – بهار

کد

سناريوها

توضيحات

𝟏𝑨

شرایط بحرانی

تحت کارایی منتخب ( 20درصد) در بخش کشاورزی تلفات افزون میباشد ،بهگونهای که تنها  20درصد از آب استحصالی مورد
استفاده قرار میگیرد و  80درصد مابقی چه در مسیر انتقال و چه در هنگام آبیاری از دسترس کشاورزان خارج میگردد .شرایط
کارایی ذکر شده در سالهای ماقبل دههی  80در منطقه ی مورد مطالعه قالب بودهاست ( Agriculture Organization of
.)Hamadan Province, 2016

𝟐𝑨

شرایط موجود

براساس آمار ارائه شده توسط آب منطقهای استان همدان ( )1396و همچنین جهاد کشاورزی استان همدان ( )1395میانگین
آب استحصالی در بخش کشاورزی آبخوان همدان – بهار تقریباً و تحقیق ًا برابر  35درصد میباشد که در تحقیق حاضر به عنوان
شرایط موجود انتخاب گردید.

𝟑𝑨

شرایط مطلوب

براساس برنامهریزی بانک جهانی ،به دلیل ظهوریافتن مباحثی چون تغییرات اقلیم ،توسعهی صنعتی و افزایش جمعیت این نیاز
احساس می گردد که میزان کارایی مصرف آب بخش کشاورزی باید تا سال  2030به میزان  75درصد افزایش یابد که بر این
منوال سناریو حاضر بهعنوان سناریو مطلوب انتخاب گردید (.)World Bank, 2017
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نتايج و بحث
نتايج ارزيابی مدل

همانگونه که پیش از این نیز ذکر شد جهت اعتبارسنجی و
واسنجی مدل اطالعات موجود مابین سالهای  1386تا  1396به
دو گروه تقسیم شدند که در این میان اطالعات مابین سالهای
 1386تا  1391برای واسنجی و مابقی اطالعات حاضر برای
اعتبارسنجی مدل بکارگرفته شدند .جهت تحلیل کمی نتایج

واسنجی و اعتبارسنجی مدل شش متغیر انباشت مشتملبر
جمعیت کل ،درآمدسرانهی خانوارهای شهری ،درآمد سرانهی
خانوارهای روستایی ،ارزش تولید ناخالص بخش صنعت ،ارزش
تولید ناخالص بخش کشاورزی و سطح کل اراضی تحت کشت
انتخاب گردیدند.
در تحقیق حاضر واسنجی مدل در دو گام ،صورت گرفت
که نخستین گام به آزمون تناظر پارامترهای مدل با اطالعات

اسدآبادی و همکاران :مدل سازی پويای نظام آبهای زيرزمينی 2331 ...

همانگونه که از نمودارهای مذکور مشخص است همبستگی باال
مابین نتایج مشاهدهشده و شبیهسازیشده ( )𝑅= 0/99و همچنین
مقادیر اندك میانگین قدرمطلق خطای نسبی ( )0/0341موید
این حقیقت است که نتایج مدل پویایی سیستم تطابق مناسبی با
دادههای تاریخی دارند (از سویی تمامی مقادیر قدرمطلق خطای
نسبی کمتر از  0/1میباشند).

توصیفی و عددی سیستم واقعی باز میگردد و دومین گام
تشخیص دقت برازش تاریخی را در بر میگیرد .فرآیند واسنجی
مشتملبر مجموعهای از شبیهسازیهاست که از طریق تکرار و
اجرا (آزمون – خطا – آزمون) شکل گرفتند (این امر از طریق،
تغییر مقادیر پارامترها تا هنگامی که مابین مقادیر مشاهدهشده و
شبیهسازیشده ،تطابق معنیداری پدید نیاید ،صورت میگیرد).
نتایج نهایی واسنجی در نمودارهای ( 1و  )2ارائه شدهاست.
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نمودار  -2واسنجی مدل با بهرهگيری از قدرمطلق خطای نسبی و ميانگين قدرمطلق خطای نسبی

از سویی جهت اعتبارسنجی مدل نیاز به مجموعهای از
آزمونهای کیفی و کمی میباشد .در آزمون کیفی بیشتر
سازگاری و ساختار سیستم مورد تحلیل قرار میگیرد .الزم به
توجه است که در تحلیل ساختار سیستم این امر مورد بررسی قرار
میگیرد که آیا سیستم بهطور منطقی بیانگر یک نظام حقیقی
است و معادالت مدل ،منطبق با قوانین فیزیکی میباشند و یا

خیر؟ در آزمون کمی قابلیت پیشبینی مدل از رفتار حقیقی نظام
مورد آزمون قرار میگیرد .نتایج آزمون در نمودار ( )3ارائه
شدهاست .مقادیر اندك شاخصهای قدرمطلق خطای نسبی
(کمتر از  )0/04و میانگین قدرمطلق خطای نسبی ( )0/024موید
این حقیقت است که مدل از توانایی باالیی جهت ارائهی رفتار
نظام شبیهسازیشده برخوردار میباشد.
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جهت تحلیل حساسیت سیستم 13 ،پارامتر که از
عدماطمینان بیشتری برخوردار بودند انتخاب شدند که مشتملبر
مواردی چون ،نرخ رشد اراضی تحت کشت ،نرخ رشد جمعیت،
نرخ رشد صنایع ،نرخ رشد ارزش تولید ناخالص بخش کشاورزی،
آب مورد بهرهبرداری بهازای هر هکتار ،تقاضای روزانهی
شهروندان ،تقاضای روزانهی خانوارهای روستایی ،نرخ شهرنشینی،
آب مورد نیاز بهازای هر واحد ارزش تولیدات صنعتی ،ضریب نفوذ
فاضالب بخش کشاورزی ،ضریب نفوذ فاضالب بخشهای خدمات
و صنایع ،نرخ رشد درآمد سرانهی خانوارهای شهری و نرخ رشد
سرانهی خانوارهای روستایی ،میباشند .باید به این نکته توجه
گردد که پارمترهای نرخ رشد اراضی تحت کشت ،ضریب نفوذ
فاضالب بخش کشاورزی و آب مورد بهرهبرداری بهازای هر هکتار
با  ± 20درصد ،نرخ رشد جمعیت ،نرخ رشد صنایع ،نرخ
شهرنشینی ،تقاضای روزانهی شهروندان و تقاضای روزانهی
خانوارهای روستایی با  ± 10درصد ،نرخ رشد ارزش تولید
ناخالص بخش کشاورزی ،آب مورد نیاز بهازای هر واحد ارزش

تولیدات صنعتی و ضریب نفوذ فاضالب بخشهای خدمات و
صنایع ،نرخ رشد درآمد سرانهی خانوارهای شهری و نرخ رشد
سرانهی خانوارهای روستایی با  ± 25درصد تغییر مورد محاسبه
قرار گرفتند .الزم به ذکر است که درصد تغییرات بر مبنای
محدودههای احتمالی نامطلوب پارامترها تنظیم گردید .متوسط و
کرانگین درصد تغییرات کل سیستم ما به ازای تغییر پارامترها در
نمودار ( )4ارائه شدهاست .قابل مشاهدهاست که بیشترین متوسط
و کرانگین درجهی حساسیت ،مابین پارامترهای لحاظ شده متعلق
به پارامتر نرخ رشد اراضی تحت کشت میباشد .در رتبههای بعدی
پارامترهای ضریب نفوذ فاضالب بخش کشاورزی ،آب مورد
بهرهبرداری بهازای هر هکتار و نرخ رشد جمعیت جای میگیرند.
باید به این نکته اشاره شود که پارامترهای لحاظ شده چندان به
شرایط سیستم هدف حساس نیستند ولی با این حال مقادیر
حساسیت نشانگر آن هستند که نتایج شبیهسازی میتوانند با
اشتباه در مقادیر پارامترها متأثر گردند.
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نمودار  -4دياگرام گردباد (دامنهی تغييرات حساسيت خروجیها بر مبنای تغييرات پارامترهای ورودی)

نتايج شبيهسازی
الگوی رشد پايه

نتایج شبیهسازی اثرات کارایی تحت الگوی رشد پایه (  )𝐵1در
تصویر ( )3ارائه شدهاست .قابل مشاهدهاست که تحت لوای سه
سطح کارایی مصرف آب در بخش کشاورزی ،کل تقاضای
اقتصادی آب دارای روندی صعودی بوده و در شبیهسازی به
حداکثر میزان خود خواهد رسید که این امر منجر به تقلیل حجم
آبهای زیرزمینی و همچنین نزول کرانمندیهای بخشهای
کشاورزی ،صنعت و شرب خواهد شد که افزایش فاصله مابین
1. Static Volume

عرضه و تقاضای آب و برهمخوردن تعادل بین این دو قطب امری
اجتنابناپذیر خواهد بود .از سویی امروزه بهدلیل فزونی تقاضا
سهمی برای بخش محیطزیستی مدنظر قرار نمیگیرند که براین
منوال سهم بخش حاضر نزدیک به صفر میباشد و سالمت
اکوسیستم و پایداری آبخوان با چالش روبرو میباشد .شرایط
ذکر شده موجب میگردد که در سال انتهایی شبیهسازی ()1420
آبخوان همدان – بهار با عدمتوازنی معادل 2406میلیون
مترمکعب روبرو گردد که تمامی فعالیتهای منطقه را در شُرُف
نابودی قرار خواهد داد و حجم آبهای زیرزمینی (حجم
استاتیک ) را نزدیک به صفر خواهد نمود و از آبخـوان فقـط

اسدآبادی و همکاران :مدل سازی پويای نظام آبهای زيرزمينی 2333 ...

میـزان تغذیهی سالیانه (حجم دینامیک ) باقی خواهد ماند (مقدار
ذکرشده برای شرایط بحرانی و مطلوب به ترتیب برابر  3149و
 1466میلیون مترمکعب خواهد بود) .همانگونه که قابل
مشاهدهاست حجم آبخوان در شرایط مطلوب نسبت به شرایط
موجود بهطور میانگین  18/56درصد فزونی داشته ،درحالی که
این امر در شرایط بحرانی بهطور میانگین با  14/89درصد تقلیل

مواجه شدهاست .تحت اعمال سناریو شرایط مطلوب تغییرات
سریع افت آب خوان تا حدّی کنترل میگردد و روند نابودی
آبخوان برای  2سال به تعویق خواهد افتاد و از سال  1414به
 1416منتقل خواهد شد .نتایج نشانگر آن است که تنها با اعمال
سیاست بهبود کارایی مصرف آب بخش کشاورزی ،نمیتوان تغییر
چندانی در وضعیت منطقه ایجاد نمود.

تصوير  -3نتايج شبيهسازی مبتنی بر الگوی رشد پايه و سناريوهای مطروحه (شرايط بحرانی ،شرايط موجود و شرايط مطلوب)

درمورد کمبود آب در بخشهای کشاورزی ،صنعت و شرب
این امر مشهود است که سناریوهای شرایط مطلوب نسبت به
شرایط موجود ،محدودیت آب را به ترتیب  30/72 ،50/38و
1. Dynamic Volume

 30/89درصد تقلیل دادهاست این درحالی است که سناریو شرایط
بحرانی ،امر قِلت آب را در بخشهای مورد نظر به ترتیب ،41/18
 19/91و  19/91فزونی بخشیدهاست.
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الگوی رشد کمينه

در الگوی رشد کمینه ( )𝐵2تقریباً رفتار مشابهی با الگوی رشد
پایه مشاهده میگردد با این تفاوت که به دلیل رشد تقاضا،
تخلیهی منابع آب زیرزمینی با سرعت بیشتر صورت خواهد گرفت
و مقادیر محدودیتها در سه بخش کشاورزی ،شرب و خدمات
افزایش خواهند یافت .این امر مشهود است که به دلیل عدم وجود
توازن در آبخوان ( 5312میلیون مترمکعب در سال  )1420و
تقلیل حجم استاتیک مخازن مزبور تا حد صفر ،در سالهای مابعد
 ،1408ادامهی فعالیتهای اقتصادی – اجتماعی در محدودهی
مورد نظر با معضل روبرو خواهند شد .شرایط ذکر شده در مورد
محدودیت هرکدام از بخشهای کشاورزی ،شرب و صنعت مابین
دو سناریو به ترتیب برابر  63/68 ،84/04و  70/31درصد رشد

داشتهاست .عالوه بر مطالب ذکر شده افزایش تقاضا منجر به
تخلیه بیشتر پسآبها و در نتیجه تقلیل کیفیت منابع آب
زیرزمینی خواهد شد که این امر خود کاهش دسترسی را در پی
خواهد داشت .از سویی الزم به توجه است که رشد محدودیت آب
در بخشهای اجتماعی – اقتصادی خود ناشی از پدید آمدن
بخشی جدید با عنوان حقآبهی بخش محیطزیستی میباشد که
در سناریو حاضر  20درصد حجم آبهای تجدیدپذیر را در بر
میگیرد که این خود تقلیل رشد اقتصادی و بروز محدودیت بیشتر
را در پی خواهد داشت (تصویر  )4و درصورت عدم رعایت حقآبهی
مزبور رشد فروچالهها ،نشست اراضی و نابودی اکوسیستم منطقه
قریبالوقوع خواهد بود.

تصوير  -4نتايج شبيهسازی مبتنی بر الگوی رشد کمينه و سناريوهای مطروحه (شرايط بحرانی ،شرايط موجود و شرايط مطلوب)
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همانگونه که قابل مشاهدهاست حجم آبخوان در شرایط
مطلوب نسبت به شرایط موجود بهطور میانگین  10/75درصد
فزونی داشته ،درحالی که این امر در شرایط بحرانی بهطور
میانگین با  7/77درصد تقلیل مواجه شدهاست .تحت اعمال
سناریو شرایط مطلوب تغییرات سریع افت آب خوان تا حدّی
کنترل میگردد و روند نابودی آبخوان برای  2سال به تعویق
خواهد افتاد .درمورد کمبود آب در بخشهای کشاورزی ،صنعت
و شرب این امر مشهود است که سناریوهای شرایط مطلوب نسبت
به شرایط موجود ،محدودیت آب را به ترتیب  13/18 ،33/25و
 13/18درصد تقلیل دادهاست این درحالی است که سناریو شرایط
بحرانی ،امر قِلت آب را در بخشهای مورد نظر به ترتیب ،27/5
 8/95و  8/95فزونی بخشیدهاست.
الگوی رشد متوسط

در الگوی رشد حاضر ( )𝐵3سعی گردیده تا با کاهش حداقلی
فعالیتهای اقتصادی – اجتماعی ،مهار آبهای سطحی و تغذیهی
مصنوعی آبخوان با ضریب  20درصد و همچنین رشد 30
درصدی تصفیهی پسآبهای شهری و صنعتی ،شرایط پیشرو
مورد بررسی قرار گیرد .قابل مشاهدهاست که تقاضا برای منابع
آبی همچنان سیر صعودی دارد اما میتوان نظاره کرد که میزان
تقاضا نسبت به الگوی رشد پایه  35/3درصد تقلیل یافتهاست .از
سویی محدودیت آب برای هریک از بخشهای کشاورزی ،شرب و
صنعت نسبت به الگوی رشد پایه به ترتیب  76/59 ،70/17و
 70/36درصد کاهش یافته است اما هنوز محدودیت آب برای
هرکدام از بخش های ذکر شده وجود دارد که این امر عدم توازن
مابین عرضه و تقاضا را پدید میآورد که خود سبب نابودی
فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی در آبخوان همدان – بهار
خواهد شد .از سویی حجم استاتیک آبخوان نسبت به الگوی رشد
پایه فزونی یافته است بگونهای که از صفر به  40/18میلیون متر
مکعب در سال  1420ارتقاء خواهد یافت و این شرایط هنگامی
رقم خواهد خورد که هیچگونه استحصالی از منابع ورودی از طریق
تغذیه مصنوعی صورت نگیرد و حقآبهی  17/43میلیون
مترمکعبی (با ضریب  20درصدی از آبهای تجدیدپذیر) بخش
محیطزیستی به رسمیت شناخته شود (اشاره به این نکته ضروری
است که در سال  1420حجم استاتیک آبخوان با بکارگیری
سناریو شرایط مطلوب به  500/1میلیون مترمکعب خواهد رسید).
اتخاذ سناریو شرایط مطلوب نسبت به شرایط موجود ،تخلیهی
کامل آبخوان را برای مدت  6سال به تعویق خواهد انداخت
(تصویر .)5
دربارهی کمبود آب در بخشهای کشاورزی ،صنعت و

شرب ،این امر مشهود است که سناریو شرایط مطلوب نسبت به
شرایط موجود ،محدودیت آب را به ترتیب ،99/23 ،99/98
 99/34درصد تقلیل دادهاست این درحالی است که سناریو شرایط
بحرانی ،امر قِلت آب را در بخشهای مورد نظر به ترتیب ،97/56
 77/94 ،78/01فزونی بخشیدهاست.
الگوی رشد بيشينه

الگوی رشد بیشینه ( )𝐵4این امکان را در اختیار سیاستگذاران
قرار میدهد که با کنترل تقاضا و اتخاذ شیوههایی چون افزایش
تغذیه مصنوعی آبخوان ( 40درصد) و رشد تصفیهی پسآبهای
شهری و صنعتی ( 60درصد) و همچنین با مددگیری از سناریو
مطلوب ،تعادل آبخوان را احیاء نمایند و اضمحالل تقریبی آن را
تا سال  1442به تعویق اندازند .قابل مشاهدهاست که تقاضا برای
منابع آبی همچنان سیر صعودی دارد اما میتوان نظاره کرد که
میزان تقاضا نسبت به الگوی رشد پایه  56/26درصد تقلیل
یافتهاست .از سویی محدودیت آب برای هریک از بخشهای
کشاورزی ،شرب و صنعت نسبت به الگوی رشد پایه به ترتیب
 99/99 ،99/99و  99/99درصد کاهش یافته است اما با این حال
هنوز شب منفی در شبیهسازی رخنمایی مینماید و محدودیت
آب برای هرکدام از بخشهای ذکر شده وجود دارد که این امر
عدم توازن مابین عرضه و تقاضا را پدید میآورد و رشد اقتصادی
و شکوفایی محدودهی مورد مطالعه را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
براین اساس حرکت بهسوی ایجاد ارزش افزودهی فزونتر و رشد
کارایی در هریک از بخشهای اقتصادی از الزامات امر است .از
سویی حجم استاتیک آبخوان نسبت به الگوی رشد پایه فزونی
یافته است (طی اتخاذ سناریو مطلوب) بگونهای که از صفر به
 1872میلیون متر مکعب در سال  1420ارتقاء خواهد یافت و این
شرایط هنگامی رقم خواهد خورد که هیچگونه استحصالی از منابع
ورودی از طریق تغذیه مصنوعی صورت نگیرد و حقآبهی 35/63
میلیون مترمکعبی (با ضریب  70درصدی از آبهای تجدیدپذیر)
بخش محیطزیستی به رسمیت شناخته شود .قابل توجه است که
اتخاذ سناریو شرایط مطلوب نسبت به شرایط موجود ،تخلیهی
کامل آبخوان را برای مدت  12سال به تعویق خواهد انداخت
(تصویر .)6
نگاهی اجمالی به کمبود آب مبین این حقیقت است که در
بخشهای کشاورزی ،صنعت و شرب ،سناریو شرایط مطلوب
نسبت به شرایط موجود ،محدودیت آب را به ترتیب ،41/53
 88/74و  88/74درصد تقلیل دادهاست این درحالی است که
سناریو شرایط بحرانی ،امر قِلت آب را در بخشهای مورد نظر به
ترتیب  54/81 ،45/8و  54/84فزونی بخشیدهاست.
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نتيجهگيری کلی
ایجاد نگرش سیستمی در تحلیل مسائل ،شناختی همهجانبه و
درکی دقیق از چالشها را فراهم میآورد .چنین رویکردی در
شناخت معضالت مرتبط با آب این امکان را ایجاد مینماید که

پویاییها و پیچیدگیهای نهفته در مسائل آشکار و متغیرهای
تأثیرگذار ،شناسایی گردند .آبخوان همدان  -بهار به سبب
مجاورت بخشهای کشاورزی ،صنعت و مصارف خانگی و روستایی
(رقابت برای استحصال منابع آب زیرزمینی) و تقلیل جریانهای
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ورودی (منجمله بارشهای جوی و آبهای سطحی) از
چـــالشهـــای عدیدهای برخورداراســـت .از سویی بـــر
مبنای سیاستگذاریهای کـالن کشـوری و قوانین اصالحی ماده
 27و  28قانون توزیع عادالنه آب کشور مصوب سال  1384و
شیوهنامهی اجرایی آن در سال  ،1385امر بازتخصیص منابع آب
در کشور بهرسمیت شناخته شدهاست و براین اساس باید در مسیر
افزایش ارزش اقتصادی آب و مدنظر قرار دادن حقآبههای محیط
زیستی که مصوب برنامهی پنجم و ششم توسعه است اقدامات
الزم صورت گیرد .بدینلحاظ در مطالعـهی حاضر با بهرهگیری از
شبیهسازی سیستمهای پویا ،مدلی جهت بررسـی آثـار
بلندمـدت ،افزایش کارایی مصرف آب در بخش کشاورزی و
الگوهای رشد مُتباین که پشتیبانیکنندهی ،توسعهی پایدار
آبخوان همدان – بهار میباشند ،تدوین گردید .الزم به ذکر است
که در تحقیق حاضر عالوه بر مدلسازی چرخهی آب ،با افزودن
عوامل اقتصادی و ساختارهای تصمیم ناشی از انگارهها و مدلهای
ذهنی بازیگران مسئله ،مدل ترکیبی عینی – ذهنی فراهم آمد که
شناخت الیههای پنهان موجود را تسهیل مینمود .براین مبنا سه
سناریو شرایط بحرانی ،شرایط موجود و شرایط مطلوب انتخاب
گردید که در چهار الگوی رشد پایه ،کمینه ،متوسط و بیشینه
مورد بررسی قرار گرفتند .نتایج مُبین این امر است که منابع
موجود جهت ادامهی روند فعلی (فعالیتهای اقتصادی -
اجتماعی) مُکفی نمیباشند و ادامهی روند حاضر تخریب کامل
آبخوان را در پی خواهد داشت ،این درحالی است که با تخصیص
آب به بخش محیطزیستی محدودیت برای بخشهای اقتصادی –
اجتماعی شدت بیشتری خواهد یافت .با این حال رشد پایینتر
فعالیتهای اقتصادی – اجتماعی و رشد مصرف بهینه مابین
کاربران بخشهای مختلف اقتصادی این امکان را فراهم میآورد
که حفظ آبخوان مقدور گردد ولی نمیتوان این امر را کِتمان
نمود که رفاه کاربران با معضل مواجه خواهد شد و کاهش خواهد
یافت .در تحقیق حاضر الگوی رشد بیشینه ،ترکیبی بهینه از رشد
اقتصادی – اجتماعی و حفظ حقآبههای محیط زیستی را فراهم
میآورد که راهبردی عملگرا را جهت افزایش ظرفیت تحمل

آبخوان در اختیار سیاستگذاران قرار میدهد .در این راه الگوی
رشد بیشینه با نگاهی به افزایش کارایی مصرف ،تقلیل دفع
پسآبها و تصفیهی آنان در بخش صنعت و شرب و همچنین
تغذیهی مصنوعی آبخوان ،این امکان را فراهم میآورد که
تخصیص حقآبههای محیط زیستی تنها اثری کاهشی (و نه
منفی) بر توسعهی اقتصادی – اجتماعی منطقه داشتهباشد و از
نابودی فعالیتهای اقتصادی جلوگیری نماید .براین اساس
مباحثی چون تأمین امنیت انتظارات صاحبان حقآبهها،انعکاس
هزینههای فرصت در تخصیص ،لحاظ ارزشهای جمعی
)اجتماعی( مرتبط با آب ،برابری ،مقبولیت سیاسی و عمومی،
کارایی ،پایداری و امکانپذیری ساختاری میتوانند نقشی کلیدی
را جهت پیادهسازی الگوی رشد مذکور ایفا نمایند .الزم به توجه
است که یافتههای حاضر با نتایج ارائه شده توسط ( Lei and Cao,
 )2002; Liu and Sun, 2006; Wei et al, 2012همراستا است .با
در نظر گرفتن مشکالت و محدودیتهای مدیریت منابع آب در
حوضه آبخوان همدان – بهار میتوان سیاستهایی چون بازنگری
در سیاست رشد جمعیتی ،ترفیع و توانمند کردن جوامع روستایی
و کشاورزی ،بازنگری در الگوی کشت ،افزایش قیمت انرژی و آب
بدون تحمیل فشار مضاعف به کشاورزان در کوتاه مدت ،ایجاد
شرکتهای تعاونی کشاورزی ،ایجاد بازارآب و ایجاد حسابهای
پسانداز آب ،تبدیل مدیریت واکنشی به مدیریت فعال ،توازن
تالشهای مدیریتی و افزایش دانش محیطزیستی جامعه را جهت
دستیابی به اهداف بلند مدت و ایجاد تعادل در حوضه مزبور مد
نظر قرار داد .از سویی با توجه به سیاستهای بیان شده ،بهمنظور
نتیجهگیری و ارایه راهکار در راستای رفع معضالت مرتبط با
تخصیص آب ،اقداماتی چون ،کاهش فشار در شبکه ،اصالح
سیسـتم توزیع و لولهکشی آب ،استفاده از قطعـات و وسـایل
کاهنـدهی مصـرف آب ،نرخگذاری ،افزایش رانـدمان آبیاری،
تغییر الگوی کشت ،تغذیهی مصنوعی آبخوان ،تصفیهی
پسآبها و آموزش میتواند در کوتاه مدت نقشی مهم در احیای
آبخوان ایفا نماید که در این راه بهرهگیری از ابزارهای قانونی،
فنی و مـالی امری اجتنابناپذیر خواهد بود.
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