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امین آقائی روزبهانی ،عباس سیفی
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ﭼﮑﯿﺪه
در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﺳﯿﺴﺘﻢ آب اﺳﺘﺎن ﻗﻢ ﺑـﻪ وﺳـﯿﻠﻪ ﭘﻮﯾﺎﺷﻨﺎﺳـﯽ ﺳﯿﺴـﺘﻢﻫـﺎ ﻣـﻮرد ﺗﺤﻠﯿـﻞ
و ﻣﺪﻟﺴﺎزي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﺪل اراﺋﻪ ﺷﺪه ﭘﺲ از اﻋﺘﺒﺎر ﺳﻨﺠﯽ ﻻزم ﺑﺮاي ﺷﺒﯿﻪ
ﺳﺎزي ﺑـﺎزه  30ﺳﺎﻟﻪ ،ﯾﻌﻨﯽ از ﺳﺎل  1390ﺗﺎ ﺳﺎل  ،1420ﻣﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ
اﺳـﺖ .در اﯾـﻦ ﻣﺪل ،ﻣﻨﺎﺑﻊ آب اﺳﺘﺎن ﻗﻢ ،ﻣﻨﺎﺑﻊ زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ،ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ و ﻓﺎﺿﻼب
ﺗﺼﻮﯾﻪ ﺷـﺪه در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ ،ﻋﻨﺎﺻﺮ اﺻﻠﯽ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ آب ﺑﺨﺶ
ﺧﺎﻧﮕﯽ ،ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﮐﺸـﺎورزي ﻟﺤﺎظ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﻧﯿﺰ
اﺻـﻼح ﺷـﯿﻮه و اﻟﮕـﻮي ﮐﺸـﺎورزي ،اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد از ﻓﺎﺿﻼب و ﻃﺮحﻫﺎي اﻧﺘﻘﺎل آب
ﺧﺎرج از ﺣﻮزه آﺑﺮﯾﺰ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪه اﺳﺖ .اﺛﺮ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ،
ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑـﯽ ﺑﺮرﺳـﯽ ﺷـﺪه اﺳـﺖ .ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺳﻨﺎرﯾﻮﻫﺎي اﻧﺘﻘﺎل آب و
ﺗﺴﻮﯾﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﺗﺄﺛﯿﺮي ﺑﺮ روﻧﺪ ﻫﺪر رﻓـﺖ ﻣﻨـﺎﺑﻊ آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﻧﺪارد و ﺗﻨﻬﺎ اﺻﻼح
روش ﻫﺎي آﺑﯿﺎري ﮐﺸﺎورزي ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺣﻔﻆ و ﺑﺎزﺳﺎزي ﻣﻨﺎﺑﻊ زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺪل را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﺑﺰار ﺑﺮاي ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎ و راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﺣﻮزه
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آب در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
واژگان کلیدی :منابع آب ،پویا شناسی ،قم.
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مقدمه
یكی از بحرانهای اصلی در کشورهای مختلف جهان بحث کمبود منابع آبی است؛ چرا که آب عنصر
حیاتی بشر است و مستقیم یا غیر مستقیم بر وضعیت زندگی او تأثیر میگذارد .کمبهود منهابع آبهی
تنها مشكل نیست بلكه بحث مدیریت ناصحیح منابع آبی باعث بروز مشكالت دیگری اعم از آلهودگی
منابع آب و تغییرات و پدیدهههای زیسهتمحیطهی اسهت (انجمهن جههانی آب .)0225 ،9در گذشهته،
سیستم تأمین منابع آب شهری بسیار ساده بود ولی امروزه با مشكالت به وجود آمهده در تهأمین آب
مورد نیاز شهری روش های جدیدی ابداع و به کهار گرفتهه شهده اسهت کهه موجهب پیدیهده شهدن
سیستمهای مدیریت آب شده است.
در تحلیل یک سیستم دو نوع پیدیدگی جزییات و پویایی مد نظر است .پیدیهدگی جزییهات بهه
تعداد اجزای سیستم و پیدیدگی پویایی به اثرات متقابل اجزای یک سیسهتم کهه بع ها در فواصهل
زمانی و مكانی از هم قرار دارنهد ،بهر مهیگرد(سهنگه .)9110 ،0پیدیهدگیههای ناشهی از پویهایی در
سیستمهای تأمین آب شهری مشهكالتی را در مهدیریت منهابع آب شههری بهه وجهود آورده اسهت.
پویاشناسی سیستم به عنوان یک ابزار کارامد امكان تحلیل سیستمهای پیدیده را فراهم میکند .بها
استفاده از این ابزار ،میتوان سناریوهای مختلف مدیریتی را برای یک دوره مشخص زمهانی ،بهر روی
یک سیستم پیدیده پیاده کرد و اثرات آنها را مشاهده و مقایسه کرد (سالكه و جاکوبسن.)0222 ،5
پويايیشناسی سیستمها
پویاییشناسی سیستم یک ابزار پشتیبان تصمیم محسوب میشود .از این ابزار میتوان برای ارزیهابی
تصمیمات و سیاستهای کالن و راهبردی بهره برد .پویاییشناسی سیستمها بر پایه تفكر سیسهتمی
و ایجاد حلقههای بسته از روابط علت و معلولی استوار اسهت .ایهن ابهزار در سهال  9122مهیالدی از
سوی پروفسور فارستر ارائه شد (فارستر .)9121 ،2جریان تحلیل مسائل به روش پویهایی سیسهتمهها
در شكل ( )9نشان داده شده است:

1. World Water Forum
2. Senge
3. Sahlke and Jacobson
4. Forrester
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شکل  :1فرايند مدلسازی دينامیکی

در تحلیل هر پدیده اقتصادی و اجتماعی ابتدا مسئله دینامیكی ساخته میشود که بیانگر حهد و
مرز مسئله است .بر مبنای مسئله دینامیكی فرضیههای دینامیكی ارائه میشود .با استفاده از فرضهیه
دینامیكی که در حقیقت توصیفی ذهنهی از مسهئله اسهت ،روابهط علهت و معلهولی بهین متغیرههای
مختلفی که در پدیده دخیل هستند ،ایجاد میشود .با انتخاب برخی متغیرها به عنوان متغیر انباشت
و برخی به عنوان متغیر نرخ نمودار علت و معلولی مسئله تبدیل به نمودار جریان مهیشهود .مرحلهه
بعدی تعیین معادالت و مقداردهی به متغیرها با استفاده از دادههای تاریخی و شبیهسازی آن اسهت.
شبیهسازی باید رفتار تاریخی پدیده را در یهک دوره زمهانی مشهخص نشهان دههد کهه ایهن کهار بها
کالیبراسیون و اعتبارسنجی مدل همراه خواهد بود .در این شرایط ،میتوان با اضافه کردن راهبردهها
و سیاستهای جدید در قالب حلقههای علت و معلولی اثر سیاستههای اتخهاذشهده را قبهل از اجهرا
شبیهسازی کرد.
استفاده از پويايیشناسی در مديريت منابع آبی
در تحقیقات بسیاری از پویاییشناسی سیستمها به عنوان ابزار مناسب تحلیل سیستمهای منابع آبی
استفاده شده است (کوجیری0222 ،9؛ مهدنی و مهارینو0221 ،0؛ گهوهری0295 ،؛ ژانه و ژانه ،5
0
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0222؛ مدنی0292 ،؛ ژیا و پوها 0295 ،؛ چن 0292 ،؛ سوسنیک .)0290 ،
1. Kojiri
2. Marino
3. X.H. Zhang a, H.W. Zhang a
4. Xi Xia and Kim Leng Poha
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بخشی از تحقیقات انجامشده در حوزه مدیریت منابع آبی شهری اسهت .اسهتاو )0225) 5تهأثیر
استفاده از ابزارهای مدیریتی تقاضا بر کمبود آب را در محیطهای مشهارکتی بررسهی و راهكارههایی
ارائه کرده است .بررسی تغییرات در زیرساختهای منابع آب صورت گرفته اسهت ( ههو و همكهاران،
 .) 0222ژان  )0222 ( 2با استفاده از پویاییشناسی ،مدلی برای مهدیریت یكاارچهه منهابع آبهی و
اتخاذ سیاستها و تصمیمهای کالن برای تخصهیص مناسهب منهابع آبهی ارائهه داده اسهت .بهاقری و
همكاران ( )0292با استفاده از پویاییشناسی سیستمهها اثهر سیاسهتههای مهدیریت آب بهر بهبهود
سیستم آب شهری را به منظور افزایش میزان عرضه آب آزمایش کردهانهد .در ایهران نیهز تحقیقهات
زیادی در حوزه تحلیل دینامیكی منابع آبی مناطق مختلف انجهام شهده اسهت (پیمهزد و همكهاران،
0292؛ فرتههوک زاده و رجبههی0221 ،؛ شمشههادی و ویسههی0290 ،؛ فرتههوک زاده و قجاونههد0292 ،؛
حسینی و باقری.)0290 ،
از سوی گوهری و همكاران (  ،)0295حوزه آبریز گاوخونی مورد مطالعهه و بررسهی قهرار گرفتهه
است .ضرغامی و اکبریه (  )0295مدل پویاشناسهی آب شههر تبریهز را مهورد بررسهی قهرار دادهانهد.
شمشادی و ویسی (  )0290با استفاده از مدل دینامیكی در سیستمهای آبرسانی شهری ،ابعهاد بهینهه
مخازن ذخیره آب را تعیین کردهاند.
به طور کلی در این تحقیق ،یک مدل پویاشناسی سیستم به منظور شبیهسازی سیستم آب شههر قهم
ارائه شده و تأثیرات پن سناریوهای مختلف شامل توسعه شبكه جمع آوری و تصفیه فاضهالب ،انتقهال آب
از حوزههای آب خارجی ،انتقال پساب شهر تهران ،انتقال آب از دریای خزر به کویر مرکزی ایران ،انباشهت
چهار سناریو با هم و در نهایت ،سیاست اصالح کشاورزی و آبیاری بر منابع آبی بررسی شده است.
منطقه مطالعاتی
 .1جغرافیای استان قم
شهر قم که جزو کالنشهرها محسوب میشود ،در یكی از شاهراههای اصلی ایران قرار گرفته اسهت و
دارای تولیدات کشاورزی و صنعتی رو به رشدی است .میانگین درازمهدت بارنهدگی قهم  922میلیمتهر
است که در مقایسه با میانگین جهانی  222میلیمتر ،مقدار بسیار پایینی است .از طرفهی ،میهانگین دمهای
ساالنهی این شهر  92/9درجه سانتیگراد است؛ بنابراین ،با توجه به شاخص خشكی دومهارتن ،منطقهه بهه

1. Cheng
2. Sušnik
3. Stave
4. Zhang
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عنوان یک منطقه خشک طبقهبندی میشود .قم در سال  22دارای جمعیت  121ههزار و  992نفهر بهوده
است که این جمعیت پس از پن سال در سال 12به یک میلیون و  72هزار و  121نفر رسیده اسهت .ایهن
شهر با نرخ رشد جمعیت  99/7از جمله شهرهایی است که نرخ متوسط رشد جمعیت شههری را دارد .بهه
دلیل افزایش جمعیت ،تقاضای آب افزایش یافته است؛ بنابراین ،شهر برای تأمین نیازههای آبهی بهه منهابع
آب بیشتری احتیاج دارد.
 .5منابع آبی استان قم
منابع آبی استان قم را یكی منابع آب ناشی از سفرههای زیرزمینی و دیگری منابع آب سطحی ناشی
از وجود سدها و روان آبها تشكیل میدهد .مهمترین منبع آب استان قم منابع زیرزمینی آن اسهت.
در سالهای اخیر به دلیل برداشتهای بی رویه از این منبع برای مصارف کشاورزی کیفیت و کمیت
آب کاهش یافته است .وضعیت منابع آب زیرزمینی استان قم برحسهب تعهداد ،تخلیهه سهاالنه و بهه
تفكیک نوع منبع و بر اساس آخرین آماربرداری سال  9522در جدول ( )9نشان داده شده است.
جدول  :1وضعیت منابع آب زيرزمینی قم بر اساس آماربرداری سال 1911
منابع آب زيرزمینی

تعداد

تخلیه ساالنه

درصد تخلیه

(میلیون متر مکعب)

منابع

چشمه

9517

92

0

قنات

725

922

91

چاه

2122

722

71

کل

7212

220

922

به منظور جبران کمبود منابع آبی استان ،یک طرح انتقال آب از سرشاخههای رود دز اجرا شهده
که این طرح در اردیبهشت ماه سال  9512به بهره برداری رسیده است .دبی پیشبینهی شهده بهرای
این طرح  0.2متر مكعب بر ثانیه است ولی دبی انتقالی تاکنون در هر ماه متفاوت بوده اسهت .طهرح
دیگر پروژه انتقال آبهای سطحی مازاد و پساب استان تهران به دشت مسیله قم است کهه ههدف از
آن ،احیا و بهبود کشت آبی در بخشی از اراضی دشت مسیله و احیاء سفره آب زیرزمینهی بها تغذیهه
مصنوعی دشت عنوان شده است .تغذیه مصنوعی با تخصیص  22میلیون متر مكعب آب در سال کهه
 22درصد آن بهصورت استفاده مستقیم آبیاری و  22درصد بهه صهورت تغذیهه مصهنوعی همهراه بها
پیشآبیاری محقق خواهد شد .در حال حاضر ،مطالعات فاز یک طرح به پایهان رسهیده اسهت .طهرح
دیگر ،پروژه انتقال آب از دریای خزر به کویر مرکزی ایران است .هدف پهروژه تهأمین آب مهورد نیهاز
شرب و صنعت استانها و شهرهای سمنان ،قم ،اصفهان ،کاشان ،یهزد و خراسهان جنهوبی اسهت .در
99

ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ و ﺑﻬﺮهوري ،ﺳﺎل اول ،ﺷﻤﺎره  ،4ﭘﺎﯾﯿﺰ 1400

مرحله اول پروژه ساالنه  522میلیون متر مكعب در سال آب شیرینسازی و انتقال صورت میگیهرد
که در مراحل بعد حجم آب انتقالی به یک میلیارد متر مكعب افزایش خواهد یافت.
 .9مصارف آبی استان قم
سهم مصرف آب بخشهای مختلف در استان براساس آخرین آماربرداری در جهدول ( )0نشهان داده
شده است:
جدول  :5سهم مصرف آب بخشهای مختلف در قم
حجم بر حسب میلیون متر مکعب

نوع مصرف

آب زيرزمینی

آب سطحی

کشاورزی

225.22

22.22

خانگی

22.22

22.72

صنعت

09.25

9.02

کل

222.15

922.22

بخش کشاورزی با مصهرف  15درصهد از منهابع آب زیرزمینهی و  22درصهد منهابع آب سهطحی
بیشترین سهم مصرف منابع آبی استان را داراست.
 .7هیدروگراف و کموگراف دشتهای استان
بررسی وضعیت هیدروگراف دشتهای استان نشانگر افت مداوم سطح ایستابی دشهتههای مختلهف
استان است .برای مثال ،سطح ایستابی دشت قم از مهر  20تا شهریور  29( 15سال گذشته)  52متر
افت داشته که به طور متوسط ساالنه  2.25متر است .کهاهش سهطح ایسهتابی باعهث تغییهر جههت
جریان آب زیرزمینی شده است .به دلیل بر داشت بی رویه و پایین افتادن سطح ایستابی در محدوده
دشت قم ،جهت جریان آب زیرزمینی از دریاچه نمک به سمت دشت قم معكوس شده است و ادامهه
این روند ،قطعا موجب وارد آمدن آسیبهای جدی به آبخوان آب شیرین خواهد شد.
بررسی وضعیت کموگراف دشتهای استان قم به دلیل تغیر جهت جریان های آب زیرزمینهی از
دریاچه نمک به سمت دشت قم را نشان میدهد .بیش از  2درصهد افهزایش در شهوری متوسهط آب
زیرزمینی رخ داده است که این مقدار برای ارتفاعات به حدود  91درصد افزایش میرسد.
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مدلسازی
گام اول در مدلسازی سیستمهای دینامیک تعیین متغیرهای کلیدی سیستم و بیان روابهط علهت و
معلولی بین آنهاست .این روابط به صورت حلقههای بازخورد مثبت و منفی بیان میشود (اسهترمن،9
 .)0222در حلقههای بازخورد مثبت تغییرات متغیر معلول همسو با متغیر علت است .درحالی که در
حلقههای منفی متغیر معلول در جهت مخالف با متغیر علت تغییر میکند .حلقههای بازخورد مثبت
سعی در تغییر وضعیت سیستم دارند .هرگاه وضعیت سیستم در اثر حلقههای بازخورد مثبهت دچهار
تغییر شود ،حلقههای بازخورد منفی اثرات عللی را که موجب این تغییر در سیستم شدهانهد ،خنثهی
کرده و سیستم را به حالت اولیه برمیگردانند .از طرف دیگر ،حلقههای بازخورد مثبهت ،حلقههههای
محرک سیستم محسوب می شوند که بسته بهه شهرایط سیسهتم رشهد و یها زوال سیسهتم را ایجهاد
میكنند (استرمن0222 ،؛ سیمونویک0221 ،0؛ میرچی و همكاران.)0290 ،
مدلسازی در پویاییشناسی سیستمها معموال در دو فاز مختلف صورت میپذیرد .در فاز اول ،بها
تحلیل علت و معلولی سیستم یک نمودار علت و معلولی به دست میآید .در این فهاز ،پهس از ایجهاد
درک جامعی از کلیت سیستم متغیرهای کلیدی سیستم و مرزهای زمانی و مكانی مشخص میشهود
(سیمونویک .)0221 ،در فاز دوم ،از روی مدل علت و معلولی نمودار جریان اسهتخراج مهیشهود .در
این فاز ،ساختار ایجاد شده با استفاده از متغیرهای جریان و انباشت تصویر روشنی از سیستم را ایجاد
میکند .متغیر انباشت وضعیت سیستم را نشان میدهد و تغییرات آن با متغیرههای جریهان کنتهرل
میشود (مدنی و مارینو .)0221 ،بهرای مثهال ،میهزان ذخیهره آب یهک مخهزن را مهیتهوان بها نهرخ
جریانهای ورودی و خروجی آن تغییر داد.
 .1نمودار علت و معلولی
در شكل ( )0نمودار علیت و معلولی مربوط به مدل پویاییشناسی سیستم آب استان قم نشهان داده شهده
است .در این مدل عناصر آبشناسی منطقه نشان داده شده است .پهروژه انتقهال آب خهارج از حهوزه ،اثهر
متقابل آب سطحی و زیرزمینی ،آبشناسی منطقه و تقاضای آب اجزای اصلی این مدل هستند.

1 Sterman

2 Simonovic
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شکل  :5نمودار علت معلولی سیستم يکپارچه آب قم

همان طور که در شكل ( )0نشان داده شده است ،ویژگیهای اقلیمی و هیهدرولوژیكی منطقهه
مانند :دما ،بارش ،تبخیر و تعرق ،رواناب و همدنین جریان طبیعی به اندازه تغذیه آبهای زیرزمینی
بر تعادل آب طبیعی حوضه تأثیرگذارند .حلقههای علت و معلولی پویایی بین این اجزا را بها اسهتفاده
از پیكانهای جهتدار مثبت و منفی که بیانگر روابط علت و معلولی است ،نشان میدههد .عهالوه بهر
این نمودار علت و معلولی مداخالت بشر را در جهت تأمین آب مورد نیاز حوزه آبریز به دلیل افزایش
تقاضا نشان میدهد .طرحهای انتقال آب از این دست مداخالت است .تخصهیص آب بهه سهه حهوزه:
مصارف خانگی ،صنعتی و کشاورزی انجام شده است .آبهای سطحی انتخاب اول بهرای پاسهخگویی
به این خواسته است .در حالی که آبهای زیرزمینی زمهانی مهورد اسهتفاده قهرار مهیگیهرد کهه آب
سطحی در دسترس نیست .با توجه به اقلیم منطقه حجم آب سطحی در مقایسهه بها آب زیرزمینهی
قابل توجه نیست؛ بنابراین ،بخش اعظم نیاز آبی منطقه به وسیله برداشت از منابع زیرزمینهی تهأمین
میشود .جریان برگشتی آب آن بخشی از آب استفاده نشده بخشهای مختلف است کهه بهه صهورت
بازخورد آب سطحی یا زیرزمینی به سیستم بر میگردد.
رشد اقتصادی سریعتر نسبت به حوزههای کناری که در پی ایجاد فرصهتههای شهغلی ،افهزایش
کاالها و خدمات به وجود میآید ،رضایت از سكونت در منطقه را به دنبال داشهته و باعهث افهزایش
مهاجرت به منطقه میشود (مدنی و مارینو .)0221 ،حاصل این اتفهاق افهزایش سهرانه تقاضهای آب
حوزه آبریز است .بنابراین ،تقاضای کل آب که حاصل جمع تقاضهای آب در سهه بخهش :کشهاورزی،
صنعت و خانگی است ،افزایش می یابهد .افهزایش مصهرف آبههای زیرزمینهی تجدیهدناپهذیر سهطح
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ایستابی آب را کاهش میدهد که این خود منجر به شوری آب میشهود و بهه طهور طبیعهی کهاهش
کیفیت آب برداشت کمتری را به دنبال دارد.
بیش از  12درصد آب عرضهشده به بخهش کشهاورزی حهوزه آبریهز تخصهیص داده شهده اسهت.
محصوالت متنوعی در حوزه آبریز کشت میشود .تقاضای آب کشاورزی و عرضه آب روابط مثبتی بها
میزان مصرف آب در بخش کشاورزی دارند .مصرف زیاد آب کشاورزی وقتی که با افهزایش بههرهوری
سیستم آبیاری همراه شود ،تلفات آب را کم میکند .از طرفی ،افزایش سطح زیر کشهت مصهرف آب
حوزه کشاورزی را افزایش میدهد.
متغیرهای مدل مقدار برداشت از آب زیرزمینی ،مقدار آب سطحی ،نهرخ مصهرف آب ،مقهدار آب
انتقالی از حوزههای خارجی ،مقدار تقاضای آب هستند .اطالعات کمی از آمهار آب منطقههای اسهتان
قم به دست آمده است.
 .5نمودار جريان
نمودار جریان سیستم آبشناسی استان قم در شكل ( )5نشان داده شده اسهت .متغیرههای انباشهت
سیستم میزان آب سطحی ،میزان مصرف از منابع آب زیرزمینهی و جمعیهت اسهت .ایهن متغیرههای
انباشت در پاسخ به تغییر متغیرهای جریان وارد شونده و خارج شونده به هر یک افزایش یها کهاهش
مییابند .این نمودار جریان تقریباُ شبیه نمودار علت و معلولی شهكل ( )0اسهت؛ بها ایهن تفهاوت کهه
متغیرهای انباشت تعیین شدهاند.
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شکل  :9نمودار جريان سیستم آب قم
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برداشت از منابع آب زیر زمینی موجب کاهش سطح ایستابی در حوزه میشهود .کهاهش سهطح
ایستابی باعث تغیر جهت جریان آبهای زیر زمینی از دریاچه نمک به سمت دشت قم شهده اسهت.
بنابراین ،افزایش میزان شوری آبهای زیرزمینی ارتباط مستقیمی با میهزان برداشهت از ایهن منهابع
پیدا می کند .رابطه بین سطح ایستابی و میزان برداشت و همدنین اثر سطح ایستابی بر شوری منبع
آب شیرین آبخوان به وسیله تابع جست و جو تعریف شده است.
 .9اعتبارسنجی و تنظیم مدل
تا پیش از سال  12آب شرب استان قم به طهور عمهده از طریهق منهابع زیرزمینهی شهامل :چهاههها،
چشمهها ،قناتها و منابع سطحی تأمین میشد ولی در اردیبهشت ماه  12بها بههرهبهرداری از پهروژه
اضطراری انتقال از سرشاخههای رود دز بخش عمدهای از آب شرب قم از طریهق ایهن منبهع تهأمین
میشود .دبی پیشبینی شده برای این طرح  0/2مترمكعب برثانیه است ولی دبی انتقهالی تهاکنون در ههر
ماه متفاوت بوده است .طی مطالعات انجام شده در سال های  15-19به طور متوسط  0درصد آب شهرب
مورد نیاز استان از منابع سطحی 22 ،درصد از انتقال آب و  22درصد از منابع زیرزمینی تأمین میشود.
توانایی مدل در شبیه سازی سیستم از طریق آزمون ساختاری و رفتاری مدل اعتبارسنجی شهده
است .در آزمون ساختاری مدل کفایت مرز مدل ،ارزیابی سهاختار مهدل ،ارزیهابی طهرفین معهادالت،
ارزیابی پارامترها و آزمون شرایط حدی بررسی شده است .در آزمون رفتاری توانایی مدل در بازتولید
رفتار و ایجاد رفتار شرایط مشابه بررسی میشود .پس از تنظیم مهدل مهیتهوان از آن بهرای ارزیهابی
راهبردهای مختلف مدیریت منابع آبی استفاده کرد.
مرزهای ف ایی مدل بر اساس مرزهای حوضه آبریز و افق زمانی آن  52ساله تعیین شهده اسهت
( .)9510-9202مدل با فرض برقراری روند تاریخی دادهها در آینده آبشناسی برای دوره  9520تا
 9515شبیهسازی شده است .در این مدل ،تبخیر و نفوذ به زمین نیز به ترتیب به عنهوان تهوابعی از
دما و بارندگی در نظر گرفته شدهاند .جریانهای زیرزمینی ،نشهت زیرزمینهی جریهانههای خروجهی
متغیرهای ثابت مدل در نظر گرفته شدهاند .جمعیت اولیه و میزان تقاضای بخهشههای مختلهف بهر
اساس دادههای سال  9510در نظر گرفته شده است.
ظرفیتهای آب سطحی و برداشت آب زیرزمینی به ترتیب 022و  222میلیهون متهر مكعهب در
سال بر اساس سطح مصرف آب کنونی در حوزه آبریز در نظر گرفته شده و برای دسهتهبنهدی منهابع
آب سطحی و زیرزمینی دادههای عرضه آب شرکت آب منطقهای استان قم استفاده شده است.
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در گام اول تنظیم مدل ،بیشتر متغیرهای مدل ثابت نگه داشته شهده و شهبیهسهازی بهدون در نظهر
گرفتن حلقههای بازخورد سیستم اجرا شهد .در مرحلهه بعهد ،فراینهد بازتولیهد رونهد تهاریخی سیسهتم بها
بازخورد پویا به وسیله تنظیم برخی از متغیرهای هیدرولوژیكی و اجتماعی و اقتصادی آغاز شد .در نهایهت،
با اجرای مدل همراه با تمام حلقههای بازخورد تغییرات بیشتری از پارامترهای بهه منظهور پیهروی از رونهد
رفتارهای مشاهده شده در حوضه بر اساس دادههای تاریخی در دسترس ساخته شده است.

شکل  :7جمعیت قم

شکل  :2هیدروگراف دشت قم
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شکل  :1کموگراف دشت قم

شبیهسازی و ارزيابی سیاستهای مختلف مديريت منابع آب
به خاطر تقاضای رو به رشدی که برای منابع آبی وجود دارد ،اگر راهكارهایی برای تأمین یا مهدیریت
آب اندیشیده نشود ،استان قم با بحران جدی منابع آبی مواجه خواهد شد .سناریوهای مختلفی برای
تأمین منابع آبی استان قم پیشنهاد و بع ی از آنها مانند :طرح انتقال آب از سرشاخههای رود دز نیز
در چند ساله اخیر اجرایی شده است .بررسی و ارزیابی این سناریوهای پیشنهادی را میتوان با مهدل
ارائهشده انجام داد که میتواند کمک شایانی برای سیاستگهذاران و تصهمیمگیهران حهوزه مهدیریت
منابع آب منطقه باشد..
 .1طرح انتقال آب از سرشاخههای رود دز
به منظور تأمین آب شرب و صنعت استان قم یک طرح انتقال آب از سرشاخههای رود دز اجرا شهده
که این طرح در اردیبهشت ماه سال  9512به بهرهبرداری رسیده است .دبی پیشبینهی شهده بهرای
این طرح  0.2متر مكعب بر ثانیه است ولی دبی انتقالی تاکنون در هر ماه متفاوت بوده ولهی سهالیانه
حداکثر  922میلیون متر مكعب آب منتقل شده است .این انتقال آب از سهایر حهوزهههای آبریهز بها
منافع سایر ذینفعان که آب خود را از دست میدهند ،سازگار نیسهت .بهه همهین دلیهل ،مهیتوانهد
موجب نارضایتیهای اجتماعی در حوضههای آبریز مجاور شود؛ بنابراین ،ممكن است ،ابزار مناسب و
پایداری برای جبران کمبود آب نباشد.
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شکل  :7تأثیر طرح انتقال آب از سرشاخههای رود دز بر سطح ايستابی

همان طور که مشاهده میشود ،انتقال آب از سرشاخههای رود دز به تنههایی تهأثیر چنهدانی بهر
هدر رفت منابع آب زیرزمینی ندارد.
 .5پروژه انتقال آبهای سطحی مازاد و پساب استان تهران به دشت مسیله قم
هدف از اجرای این پروژه احیا و بهبود کشت آبی در بخشی از اراضی دشت مسیله و احیاء سفره آب
زیرزمینی با تغذیه مصنوعی و تخصیص  22میلیون متر مكعب آب در سهال اسهت .در حهال حاضهر،
مطالعات فاز یک طرح به پایان رسیده است.

شکل  :1تأثیر پروژه انتقال آبهای سطحی مازاد و پساب استان تهران بر سطح ايستابی
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همان طور که مشاهده میشود پروژه انتقال آبهای سطحی مازاد و پساب استان تهران به
تنهایی تأثیر چندانی بر هدر رفت منابع آب زیرزمینی ندارد.
 .9تأثیر جمعآوری فاضالب و تصفیه آن
مجموعه تصفیهخانههای فاضالب فوری اضطراری شهر قم با ظرفیت  9922222نفر به صورت کامل
اجرا شده و در حال بهرهبرداری است .حجم پساب خروجی این مجموعه  2میلیهون متهر مكعهب در
سال است .این در حالی است که میزان فاضالب تولیدی در شهر قم  72میلیون متر مكعب در سهال
است .به وسیله مدل ارائهشده یک شبیهسازی معنیدار از تأثیر ایجاد سیستم جمهعآوری و تصهفیه
فاضالب موجود بر منابع آب نشان داده شده است.
تصفیهخانه جامع شهر قم در طراحی نهایی در  2واحهد بها جمعیهت تحهت پوشهش یهک و نهیم
میلیون نفر اجرا خواهد شد کهه در حهال حاضهر ،واحهد اول آن بها ظرفیهت  022222نفهر در حهال
بهرهبرداری است .حجم پساب برای هر واحد تصفیهخانه  92میلیون متر مكعب است که در مجموع،
ظرفیت تولید  922میلون متر مكعب پساب خروجی را ایجاد خواهد کرد .طبهق برنامهه تعیهینشهده
این امر برای افق  9292محقق خواهد شد که با توجه به رشد جمعیهت شههر قهم ،میهزان فاضهالب
تولیدی به  992میلیون متر مكعب خواهد رسید .تأثیر ایجاد شبكه جمعآوری و تصفیه فاضهالب بهه
روش پویاییشناسی بررسی شده است.

شکل  :1تأثیر ايجاد شبکه جمعآوری و تصفیه فاضالب بر سطح ايستابی

همان طور که مشاهده میشود ،شبكه جمهعآوری و تصهویه فاضهالب شههری بهه تنههایی تهأثیر
چندانی بر هدر رفت منابع آب زیرزمینی ندارد.
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 .7پروژه انتقال آب از دريای خزر به کوير مرکزی
هدف پروژه تأمین آب مورد نیاز شرب و صنعت استانها و شهرهای :سمنان ،قهم ،اصهفهان ،کاشهان،
یزد و خراسان جنوبی اسهت .در مرحلهه اول پهروژه سهاالنه  522میلیهون متهر مكعهب در سهال آب
شیرینسازی و انتقال صورت میگیرد که در مراحل بعد حجم آب انتقالی به یک میلیارد متر مكعهب
افزایش خواهد یافت.

شکل  :11تأثیر اجرای پروژه انتقال آب از دريای خزر به فالت مرکزی بر سطح ايستابی

همان طور که مشاهده میشود ،اجرای پروژه انتقال آب از دریای خزر به فالت مرکزی به
تنهایی تأثیر چندانی بر هدر رفت منابع آب زیرزمینی ندارد.

شکل  :11اثر مجموع سناريوهای انتقال و تسويه
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همان طور که مشاهده میشود ،اجرای مجموع سناریوهای انتقال و تسویه هدررفت منابع آب
زیرزمینی را کند میکند ولی در دراز مدت آن را متوقف نمیکند و تأثیر چندانی بر حفظ منابع آبی
ندارد.
 .2اصالح و سیستم آبیاری و تغییر الگوی کشاورزی
میزان تخلیه آبهای زیرزمینی  220میلیون متر مكعب در سال است .سهم بخش کشاورزی 722.2
میلیون متر مكعب است .این ارقام نشان میدهد که بخش کشاورزی سهمی  22درصهدی در تخلیهه
آبهای زیرزمینی دارد .از طرفی 72 ،در صد کشاورزی قهم بهه صهورت سهنتی و  02درصهد آن بهه
صورت نیمه مدرن انجام میشود؛ بنابراین ،یكی دیگر از سیاست ها اصالح سیستم کشهاورزی اسهت.
اثر این عامل بر کمبود منابع آب با فرض توسعه شیوههای مدرن کشاورزی و آبیهاری در بهازه زمهانی
 92ساله و استفاده از سیستمی با  72درصد تقاضای آب سیستم موجود سناریوی دیگری اسهت کهه
بررسی شده است.

شکل  :15اثر اصالح و سیستم آبیاری و تغییر الگوی کشاورزی بر سطح ايستابی

همان طور که مشاهده میشود ،اصالح و سیستم آبیاری و تغییر الگوی کشاورزی روند هدررفت
منابع آب زیرزمینی را متوقف میکند و تأثیر بسزایی در حفظ و بازسازی منابع آب زیرزمینی دارد.
نتیجهگیری
در این مقاله ،یک مدل پویاشناسی برای مدیریت یكاارچهه منهابع آبهی اسهتان قهم ارائهه شهده اسهت .رشهد
جمعیت و عدم وجود فرهن مصرف از چالشهای اصلی شهرهای بزرگی است که در نواحی خشهک و نیمهه
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شک واقع شدهاند .این مناطق ،معموال با کمبود منابع آبی مواجه هسهتند .بهه وسهیله ایهن مهدل سهناریوهای
مختلفی بررسی شده است .نتای ارزیابی سناریوها نشان میدههد کهه توسهعه سیسهتم جمهعآوری و تصهفیه
فاضالب شهری عرضه آب را افزایش میدهد و در نتیجه ،بهر کهاهش کمبهود آب مهؤثر اسهت .اگهر چهه ایهن
سیستم مقدار آب زیرزمینی را کاهش میدهد .طرح انتقال آب به تأمین منابع آب استان کمک میکنهد ولهی
تأثیر چندانی در احیای منابع آبی زیرزمینی ندارد ،ضمن اینكه میتواند با نارضایتی استانههای مجهاور همهراه
باشد .طرح انتقال آب از پسابهای استان تهران و همدنین طرح انتقال آب از دریای خزر بهه فهالت مرکهزی
ایران نیز هر چند که بخشی از آب مصارف کشاورزی را تأمین میکند ولی تهأثیر چنهدانی در بهرآورده کهردن
نیاز آبی استان ندارد .نتای حاصل از شبیهسازی و بررسی راهبردی اصالح شیوهکشاورزی نشان میدههد کهه
این سیاست میتواند نقش مؤثری در حفظ و بهبود منابع آب زیرزمینی استان داشهته باشهد .نگهاه کلهی بهه
مدل ارئهشده برای مدیریت منابع آب قم نشان میدهد که این مدل یک ابزار قوی برای تحلیل سیاسهتهها و
راهبردهای حوزه مدیریت آب د ر منطقه است .بهرای ادامهه تحقیهق و بررسهی بیشهتر عهالوه بهر سهناریوهای
بررسیشده از این مدل میتوان سناریوهای دیگری مانند :تأثیرات تغییرات قیمت و یا تغییر اقلهیم منطقهه را
نیز با استفاده از این مدل بررسی کرد؛ بنابراین ،مدل پویاییشناسهی ارائههشهده را مهیتهوان بهه عنهوان یهک
سیستم پشتیبان تصمیم مؤثر مورد استفاده قرار داد.
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