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  مقدمه
سو و ارتباط  کيت منابع آب از يريمسائل مد يدگيچيپ

 ،گر باعث شده استيز طرف در علوم ايم آن با سايمستق
 يبرا را نتواند تمام جوانب الزم ييتنها ر بهيگ ميک تصمي

 ي(روف رديجامع منابع آب در نظر بگ يزير ت و برنامهيريمد
ازمند درک ين يت مؤثر منابع آبيريمد .)۱۳۹۲و همکاران، 

ياجتماع ةديچيپ يهانديفران يب موجود يها نشکُ رهمب ،
 استو اهداف مرتبط با آن  يطيمح ستيز ،ي، فنياقتصاد

به بازخوردها،   جهتو  شده با  ينيب شيپ جِينتا ،الزم است و
ان اهداف يمبادالت م صورت امکان،  در و يجانب ياثرها

 .)۲۰۱۳و همکاران،  ي(کلشود  يابيارز ،ريمغا مختلف و
ن يا ،يت منابع آبيريبه مد يبا نگاه بخش يکرد سنتيرو
، فوگلو (جونچ  رديگ يآب را در نظر نم يا هيپا يها يژگيو

 يتيريک بحران مدي ،که بحران آبنيبه ا  توجه  با .)۲۰۰۱
 کردن هماهنگ يبرا يمناسب يها راه استالزم  است،

 ،کپارچهيصورت  هو اجرا ب يزير ، برنامهيگذار استيس
 و يتخصص اني، ميسازمان اني، ميبخش انيم ،يقيتلف
، فوگلو (جونچ رد ينظر قرار گها مد در حوضه يمرز انيم

 ،ياجتماع يها ستميرسيز ،رودخانه يها هدر حوض .)۲۰۰۱
بر  هستند وبا هم در ارتباط  يگوناگون يعيو طب ياقتصاد

ک يبودن  مناسب نِييتع يبراگذارند.  يم ريتأثگر يکدي
 ستمِيس ةمنسجم دربار يا مطالعه خاص، يتيريمد ميتصم

ن ياز است. اين ر آن حوضهد يت منابع آبيريمد ةديچيپ
 يو اقتصاد ي، اجتماعيعيطب مهم يها جنبهد يمطالعات با

الزم  ،نيهمچن ؛)٢٠٠٩نو، يو مار ي(مدنرند يرا در نظر بگ
 يمختلف برا يوهايرفتن سنارگ نظر با دراست 

و  يمکان يها ييايکردن پو و لحاظ گوناگون يها تيوضع
، در حوضه يمنابع آب ةنديآ يط احتماليشراآنها  يزمان
در نظر گرفتن  يوها برايت آب، سناريريدر مدل شود. يتحل

 ،يداقتصا، يميط اقليشرامربوط به  يها تيعدم قطع
 يها ستميس عملکرد بر مؤثر يتيريط مديو شرا ياجتماع
 ةنديها بر آ تين عدم قطعيا ؛شوند ياستفاده م، يمنابع آب

گذار ريتأثت يريمد يآب و استراتژ ين آب، تقاضايتأم
ش با در ن پژوهيدر ا .)٢٠١٣(دونگ و همکاران،  هستند

 آباد حوضه بهشت ةنديآ يازهاين، ط توسعهينظر گرفتن شرا
نداز ا چشم مانند بارش، يمياقل يپارامترها ينيب شيپ و
. شود ين زده مي، تخمن حوضهيمنابع و مصارف آب ا ةنديآ
در  گوناگون از اطالعات يعيف وسينکه طيبه ا  توجه  با
ک ي يطراح يبرا يمرتبط با منابع آب يتخصص يها نهيزم

متخصصان ق مصاحبه با يابتدا از طر ،استاز ينمدل جامع 
ن يا ،شود. سپس يم يآور اطالعات جمع ن،و کارشناسا
ک ياز تکن يريگ با بهره ق ويتلف يوش دلفر  اطالعات به

آن حوضه  ياز منابع آب يمدل جامع ،ستميس ييايپو
 يمدل برا يها يساز هيشب،  در ادامه .شود يم يطراح
 يمنظور بررس  ، بهيميو اقل يا توسعه مختلف يوهايسنار
  .دنشو ياجرا م آن آثارو  يگذار استيس مختلف يها نهيگز
 
  ستميس ييايپو يساز کرد مدليرو
ستم يف سيتوص يق برايروش دقک ي ،ستميس ييايپو

ک يق ياز طر را يل بازخورديتحل ن روش معموالًي. ااست
ستم و ين سيگزيجا يساختارها ياثرهااز  يساز هيمدل شب

 ييايپوکند.  يمل يستم تسهيرفتار س يکنترل يها استيس
 يها ن مؤلفهيب يدرون ةديچيبر درک روابط پ ستميس

چ و راجاسکارام، يمونووي(س د دارديستم تأکيک سيمختلف 
 ،ن روشيدر ا يساز مراحل مدل. )۲۰۰۰؛ استرمن، ۲۰۰۴

 ،مسئله يبند چارچوب :از جمله ؛است ييهاتيشامل فعال
 يها لتع ةباردر يا تئوريا يپو ةيک فرضين کرد  فرموله
ش يآزما يبرا يساز هيک مدل شبيکردن  فرموله ،مسئله

بودن آن   که از مناسب يآزمودن مدل تا وقت ،ايه پويفرض
 يابيو ارز يطراح ، ودينان حاصل کنيهدف خود اطم يبرا
   .)۲۰۰۰(استرمن،  است بهبود يبرا ييها استيس

ت يريها در حوضه مد ستميس ييايل پويات تحليدر ادب
و  يگوهرجمله،  از ؛وجود دارند ييها ، مدلينابع آبم

انتقال  يها اعتبار طرحزان يم يا در مقاله )۲۰۱۳( همکاران
ن پژوهش ياند. ا کرده يابيرا ارزرود  ندهيزا ةآب به حوض

رود انجام  هندياز روزافزون حوضه رودخانه زايبرآورد ن يبرا
ک ينکه آب اساساً موتور توسعه يبه ا  توجه  با. ه استگرفت

، دادن پژوهش نشان يج اينتا  ،شود يمستم محسوب يس
ک حوضه، بدون در نظر داشتن ي يشتر براين آب بيتأم
ش تقاضاها در يافزا ئل مرتبط با هم، باعثمسا يها ييايپو

با  ،)۲۰۰۴( چ و راجاسکاراميمونوويس .شود يحوضه م
ک مدل ي ،ستميس ييايپو يساز هيکرد شبياستفاده از رو

 ند.ا هجاد کرديا کانادا در يت منابع آبيريمد يبرا منسجم
منابع  يکم يها يژگيون يب ايپو يها نشکُ رهمب ،ن مدليا

د. آنها ريگ يرا در نظر م زان مصرف آبيو م آب موجود
زان رشد يم با توجه به، يزان آب مصرفيم معتقدند،

 يوگرافيزيف يها يژگيوت و يجمع ياجتماع - ياقتصاد
ن پژوهش، ي. در اشود يممنطقه کانادا مشخص 
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 يبا هدف بررس ويسنار ١٢ يبرامدل  يها يساز هيشب
ج ي. نتاه استاجرا شد يگذار استيسمختلف  يها نهيگز

نده و ين توسعه کانادا در آيد بيشد ياز وابستگ يحاک
زان يو کنترل م يمنابع آب ت مطلوبِيفيزان حفظ کيم

 نويو مار يمدن .مختلف است يها هضحومصرف آب در 
 گوناگون يها ستمير سيبا اشاره به ز ،ي، در پژوهش)٢٠٠٩(

 گذار بر ريتأث يعيو طب ياسي، سياقتصاد ،ياجتماع
در  اه کنش برهمن يرا از ا گذاران استيس يآگاه ،ها حوضه

 کارانو هم يرچيم .دانند يالزم م يريگ ميهنگام تصم
جاد يدر ارا ستم يس يشناس ييايپو ينقش ابزارها ،)۲۰۱۲(

 يبررست منابع آب يريجانبه از مسائل مد  فهم جامع و همه
بر اساس  يساز هيک مدل شبي ،ن مقالهيدر ا. اند کرده

نشان ن مدل ي. ادجاد شيمسئله ا يعلّحلقه  يها اگراميد
 حلِ ن راهيها تنها راه و بهتر گر حوضهيانتقال آب از د ،داد

ر و يکوت ست.ين رود ندهيزا ةدر حوضآب کمبود  مشکل
ر ياخ يها اگرچه در سال کنند، يان مي) ب٢٠١٧همکاران (

 ييافته است، توانايش يدرک ما از مشکالت منابع آب افزا
ن يا . درهنوز محدود است يريگ ميد تصمبهبو يما برا

و  ايپو يها ستميس يساز مقاله با استفاده از مدل
جاد يدر ا يمشارکت يها نديفرا، يعل يها حلقه ينمودارها

ب و کپارچه منابع آيت يريمد يبرا يمفهوم ک مدلي
 يبررس، رودخانه ولتا ةدر حوز يدار کشاورزيتوسعه پا

ک ي)، ٢٠١٦ر و همکاران (يکوت يگريدر پژوهش د .اند شده
دار يت پايريمد يبرارا ا يپو يها ستميس يساز هيمدل شب

نه ولتا در در حوضه روخا يکشاورز ةوسعمنابع آب و ت
ت ياهم بر ،اتن مطالعيا يدر تمام. اند کشور غنا ارائه کرده

گوناگون بر  يها ستميرسيز يها نشک برهم و ها ييايپو
 ريتأث ،در پژوهش حاضر. د شديکأت حوضه يمنابع آب ةنديآ

 يمنابع آب ةنديبر آ يا و توسعه يميمختلف اقل يوهايسنار
نکه حوضه يرد. با توجه به ايگ يقرار م يمورد بررس

قرار نگرفته  ين مورد بررسيشيپ يها آباد در پژوهش بهشت
انتخاب شده و با  يمورد ةن حوضه به عنوان مطالعياست، ا

 يساز ستم به مدليس يشناس ييايکرد پويواستفاده از ر
 ينيب شيآن پراخته شده است. به منظور پ يمنابع آب
ستم ياز س ،يآت يها بر مدل در سال مؤثر يپارامترها

 يعصب - يستم استنتاج فازيسو  ١نويسوج ياستنتاج فاز
  ) استفاده شده است. ANFIS( ٢يقيتطب

                                                           
1- Sugeno-Type Fuzzy Inference System 
2- Adaptive Network Fuzzy Inference System 

   شده  مطالعه ةمنطق يعموم يمايس
رحوضه يز ،ن پژوهشيدر ا شده مطالعه ةرحوضيز

 .استحوضه کارون  يها جمله سرشاخه از ،آباد بهشت
لومتر يک ۳۹۶۰حدود  يآباد با مساحت ز بهشتيحوضه آبر

ار و يک يها رودخانه ن آبياز منابع مهم تأم يکي ،مربع
نام  به يونقان در محلار و جيک يها رودخانه. استجونقان 
آباد را  و رودخانه بهشت وندنديپ يمگر يکديآباد به  بهشت

گر را يد ييها شاخه آباد، . رودخانه بهشتدهند يل ميتشک
دهد  يل ميکارون را تشک ،تينهادر و  کند يمافت يدر
در شمال رحوضه ين زيا .)١٣٨٨و همکاران،  يسي(رئ

ن يتر عيو وس اردقرار د يز کارون شماليوضه آبرح يشرق
شود.  يمحسوب م يز کارون شماليرحوضه در حوضه آبريز
 ٣٢دقيقه تا  ۳۴درجه و  ٣۲ يشمال بين عرضحوضه ن يا

تا  دقيقه ۲۵ درجه و ۵۱ يشرقدقيقه و طول  ۱ درجه و
چهارمحال و  ي(استاندار دارددقيقه قرار  ٢۳درجه و  ۵۰
از شمال به شهر بن، از شمال غرب به  و )١٣٨٤، ياريبخت

شهر سامان، از شرق و جنوب شرق به استان اصفهان، از 
از غرب به حوضه کوهرنگ  ،شمال غرب به حوضه کوهرنگ

ب غرب به حوضه ونک و از جنو يانيو حوضه کارون م
حداکثر ارتفاع  .)۱۳۹۳، يرستم يري(جزاشود يمحدود م

ر و حداقل آن مت ۳۶۵۰آن در ارتفاعات سالداران برابر با 
. متر است ۱۶۵۰با  آباد برابر بهشت يدر محل روستا

گراد  يدرجه سانت ۵/۱۳ن يساالنه حوضه ب ين دمايانگيم
گراد در  يدرجه سانت ۵/۱۰د تا آبا ستگاه بهشتيدر ا
شهرکرد و بروجن در  يها ستگاهيحوضه ا يشمال يها بخش

، از حوضه ةساالن يزان بارندگيم ،نينوسان است. همچن
 ۲۵۰در تا يبابا ح دآباديستگاه اميمتر در ا يليم ۸۲۰

زان يم ستگاه بروجن در نوسان است.يمتر در ا يليم
 مترمکعب ۵/۱۲اد برابر با آب رودخانه بهشت ةساالن يده آب

 ۵/۲ن تا يدر فرورد مترمکعب ۵/۳۴زان از ين ميا ؛است
 يشهرها شتريب. ماه نوسان داردوريدر شهر مترمکعب

 و دارندحوضه قرار ن يادر  ياريچهارمحال و بختاستان 
ن حوضه ساکن است يز در ايت استان نين جمعيشتريب

  . )١٣٨٦(دانشگاه شهرکرد، 
  

  توسعه مدل
از سال ( ۹مدت   گذشته به يزمان ةپژوهش در محدود نيا

از ( سال ۲۲نده برابر يآ يفق زمانو ا )۱۳۹۳تا  ۱۳۸۵سال 
 يمرزها در نظر گرفته شده است. )۱۴۱۵تا  ۱۳۹۴سال 
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مرتبط و  يها حوزه ق مصاحبه با خبرگانياز طر ستميس
و  منابع يق نظرهايتلف يبرا يروش دلف يريکارگ هب

ن ييها تع آباد و عوامل مؤثر بر آن مصارف آب حوضه بهشت
و  يسطح يل منابع آبشام ،حوضه ي. منابع آباند شده

مصارف  ةدربردارند ،حوضه يو مصارف آب است ينيرزميز
 )يو صنعت ي، کشاورزيآب شرب و بهداشت( يآب شهر

شامل منابع و  ،ستميس يمکان يمرزهان، يهمچن. است
 يمدل منابع و مصارف آب .است آباد بهشتمصارف حوضه 

، يبارش، منابع آب سطح يها ستميرسيمتشکل از زحوضه 
، مصارف آب، آب يآب يازهاي، نينيرزميمنابع آب ز

نشان داده  ۱ در شکل بوده و آباد بهشتو سد  يبرگشت
ها و  ستميس ريک از زي اطالعات مربوط به هر. اند شده
 ات مدليجزئ. اند شده ارائه ۱مربوطه در جدول  يرهايمتغ

 پژوهش مهرشاد شده در استفاده يو پارامترها پژوهش
  . وجود دارد )،۱۳۹۴(

  
 ک از آنهايمرتبط با هر يرهايها و متغ ستمير سيز يمعرف -۱ جدول

  ستميرسيهر ز يرهايمتغ  ستميرسيز
  ب نفوذياز بارش، مساحت، ضر ير، حجم رواناب ناشيبارش، حجم بارش، حجم تبخ  بارش يرهايمتغ

  ينيرزميآب ز يرهايمتغ
منابع  به يبرگشت، آب ينيرزميمنابع ز به يبرگشت، آب ينيرزميمنابع ز به يبرگشت، آب يحجم نفوذ، نفوذ از منابع سطح

، ينيرزمي، درصد برداشت از آب زينيرزمي، برداشت از آب زينيرزمي، آب زينيرزميآب ز ني، تأميه مصنوعي، تغذينيرزميز
  آبخوان يدارير از آبخوان، شاخص پاياز آبخوان به رودخانه، تبخ يه چاه و قنات، زهکشيتخل

  يآب سطح يرهايمتغ

از آبخوان به رودخانه، آب  يزهکش، يبه منابع سطح يبه حوضه، آب برگشت ياز بارش، آب انتقال ي، رواناب ناشيآب سطح
 يطيمح ستيزاز يو تلفات، ن ها کفهو  ها اچهيدرر از ي، تبخينيرزمي، نفوذ به آب زي، برداشت از آب سطحياضاف ينيرزميز

آب،  يبند بستهاز صنعت ي، نياضاف ي، آب سطحآباد بهشتحوضه  ي، رواناب خروجيخروج يان سطحي، جرآباد بهشتحوضه 
  ينيرزميو ز يمصارف، مجموع آب سطح ياز برايمورد ن يآب سطح

  انتقال آب از کوهرنگ، انتقال آب از چغاخور، انتقال آب از سبزکوه  يآب انتقال يرهايمتغ

  ره آبيذخ يرهايمتغ
و  يسطح يشرب و بهداشت، مجموع آب برداشت ي، آب برداشتيکشاورز يصنعت، آب برداشت يره آب، آب برداشتيذخ

، ي، شاخص تنش آبياز آبي، مجموع ني، سرانه آب مصرفيمصرف، سرانه منابع آب يبرا شده برداشت، مجموع آب ينيرزميز
  ، کمبود آب صنعتيکمبود آب کشاورز

بخش  ياز آبين يرهايمتغ
  صنعت

از ي، نيتصنع يها شهرک ياز آبيرات نيي، تغيصنعت يها شهرک ياز آبير نييع بزرگ، نرخ تغيصنا ياز آبيصنعت، ن ياز آبين
  يصنعت يها شهرک يآب

بخش  ياز آبين يرهايمتغ
  يکشاورز

 يها نيزمش يا فرساي، نرخ توسعه يکشاورز يها نيزمش يا فرساي، توسعه يکشاورز يها نيزم، وسعت يکشاورز ياز آبين
راندمان  ،يکشاورز يها نيزمخالص کل  ياز آبي، نيکشاورز يها نيزمخالص متوسط در هر هکتار  ياز آبي، نيکشاورز

  ياريش راندمان آبي، نرخ افزاياريش راندمان آبي، افزاياريآب

بخش  ياز آبين يرهايمتغ
  شرب و بهداشت

ر يي، نرخ تغياز آبير در سرانه نيي، تغياز آبيت، سرانه نير جمعييت، نرخ تغيرات جمعييت، تغيشرب و بهداشت، جمع ياز آبين
  ياز آبيدر سرانه ن

  يآب برگشت يرهايمتغ
 ي، کل آب برگشتيشرب،  صنعت و کشاورز ي، درصد آب برگشتيکشاورز يصنعت، درصد آب برگشت يدرصد آب برگشت

  ينيرزميبه آب ز ي، آب برگشتيبه منابع سطح يآب برگشت شرب و بهداشت،

  آباد بهشتسد  يرهايمتغ
حوضه کوهرنگ،  ياز مصرفيهرنگ، نتونل سوم کو يحوضه کوهرنگ، برداشت ي، ورودآباد بهشتحوضه  ي، ورودآباد بهشتسد 
سد، آب  ي، خروجآباد بهشتسد  يطيمح  ستيزاز يحوضه کوهرنگ، ن يحوضه کوهرنگ، رواناب خروج يطيمح  ستيزاز ين

  انتقال، حداقل و حداکثر حجم سد يبرا شده يزير برنامه، حجم آب آباد بهشتاز تونل  يانتقال
    

ش از حد يرها که باعث گسترش بياز متغ يبرخ در ضمن،
ر از يتبخ يپارامترها مانند شوند، يمدل م ةديفا يو ب

 ينيرزمياز آبخوان به رودخانه، آب ز يزهکش، آبخوان
 صورت به ياز خالص آب کشاورزيو متوسط ن ياضاف

زا،  منظور از پارامترِ برون. اند شدهندر نظر گرفته  ،زا برون
 ست.يآن اثرگذار ن يمدل رو يرهاياست که متغ يپارامتر

  شوند. يح ميتشرمدل  يها ستميرسيز ،در ادامه
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  آباد منابع و مصارف حوضه بهشتحالت و جريان مدل  - ۱شکل 

 
، بارش، حجم بارش يرهايشامل متغ :رشستم بايسريز
. استاز بارش و مساحت حوضه  يناش روانابر، نفوذ، يبخت

بارش و  يخيتار يها داده يزمان يسر شامل ،ر بارشيمتغ
از  برآورد بارش يبرا. استشده  ينيب شيپ يها داده
 يرااستفاده شد. ب MATLABافزار  و نرم ANFISک يتکن

نام  به يبيضر زان نفوذ در سطح حوضه ازيم ةمحاسب
ر در حوضه يزان تبخيم ،نيهمچن وب نفوذ استفاده يضر

شده  ارائه ةسال ۴۰ ن درازمدتيانگيآباد، بر اساس م بهشت
حجم ن، يهمچن. گرفته شد در نظر ،در طرح جامع آب

ر يزان حجم تبخيماز کسر  ،از بارش يناش يسطح رواناب
  دست آمده است.  هو حجم نفوذ از حجم بارش ب

عوامل مؤثر بر منابع آب  :يستم منابع آب سطحيرسيز
از  يناش شامل حجم رواناب ،آباد بهشتحوضه  يسطح
از آبخوان به  يزهکش ؛ياضاف ينيرزميآب ز ؛بارش

از  يناش يشتو آب برگ به حوضه يآب انتقال ؛رودخانه
. ، هستندشرب و بهداشت، ، صنعتيمصارف کشاورز

ان يو جر ينيرزمي، نفوذ به منابع زير از آب سطحيتبخ
 يه آب سطحيز از عوامل تخلين ياز آب سطح يخروج

  .)۲(شکل  شوند يمحسوب م
منابع زيرزميني سطح  زيرسيستم منابع آب زيرزميني:

بارش، نفوذ از منابع سطحي، تغذيه مصنوعي و  نفوذ آبِ با

آب زيرزميني از طريق  ة. تخلييابد افزايش ميآب برگشتي 
، با هاي گوناگون بخشآبي بر اساس نيازهاي و چاه و قنات 

 در نظر گرفتن حداکثر ظرفيت برداشت از آب زيرزميني
هاي  جلوگيري از برداشت شود. اين کار براي انجام مي

هاي  هاي زيرزميني و قرارگرفتن دشت رويه از منابع آب بي
 در اين مدل مقدارعالوه،  ه. باست حوضه در حالت بحراني

در از آب زيرزميني  تبخيرو زهکشي از آبخوان به رودخانه 
  .)۳(شکل  نظر گرفته شد

شاخص پايداري آبخوان براي بررسي وضعيت اين مدل، در 
آب زيرزميني حوضه در نظر گرفته شده است. مقدار اين 
شاخص از تقسيم حجم کل تخليه آبخوان بر کل حجم 

به   توجه  با دهد، و نشان مي آمد دست بهتغذيه آبخوان 
آب زيرزميني،  ةساختاري سفرشرايط هيدروليکي و 

در چه وضعيتي از نظر پايداري شده  بررسيآبخوان دشت 
دهندة  براي اين شاخص، نشان ۴/۰مقدار کمتر از . است

دهندة  نشان ۱وضعيت پايدار آبخوان و مقدار بيشتر از 
هاي حوضه است (وزارت نيرو،  وضعيت بحراني دشت

ي ها آبي ميزان برداشت از نيب شيپبراي  ).۱۳۹۲
) با استفاه از ۱( معادله، ها قناتو  ها چاهزيرزميني از طريق 

2 تحليل رگرسيوني با 0.57R . ميزان دست آمد ، به=
برداشت از چاه و قنات، بر اساس دو پارمترِ مقدار بارش و 
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، P، معادلهشود. در اين  مجموع نيازهاي آبي برآورده مي
دهندة  ، نشانRو  متر دهندة بارش بر حسب ميلي نشان

  است. MCMمجموع نياز آبي بر حسب 

تخليه چاه و قنات=  )۱(  
2257.4 2 0.5 0.002 0.0007P R P PR− + + +  
هاي  شامل بخش ،نيازهاي آبي :زيرسيستم نيازهاي آبي

. نياز آبي بخش هستندکشاورزي، صنعت، شرب و بهداشت 
هاي کشاورزي و  وسعت زمين با توجه بهکشاورزي 

. مصرف شود يميانگين مصرف آب در هر هکتار محاسبه م
 نياز به آب کشاورزي با توجه به نوع الگوي کشت، ميزان

 .شود آب خالص و راندمان آبياري حوضه تعيين مي
نياز آبي  صنعت در دو بخشِ بخش نياز آبي همچنين،
هاي صنعتي و نياز آبي صنايع بزرگ حوضه مطرح  شهرک
 ياز آبي بخش شرب و بهداشت براساس جمعيتناست. 

 .شدحوضه و سرانه مصرف آب محاسبه 
برداشت آب از منابع سطحي و  زيرسيستم مصارف آبي:

وضعيت منابع آب توجه به و  آبي زيرزميني بر مبناي نياز
 ،در اين بخششود.  انجام ميسطحي و زيرزميني حوضه، 

اين ؛ در مدل لحاظ شده است شاخص تنش آبي نسبي
هاي  ميزان برداشت آب در بخش ةدهند نشان شاخص

شرب، صنعت و کشاورزي نسبت به ذخاير آبي موجود 
دهندة  براي اين شاخص نشان ۴/۰تا  ۲/۰ مقادير است.

که در معرض تنش و کمبود آب قرار  است مناطقي
شرايط تنش شديد دهندة  نشان ۴/۰و بيشتر از  گيرند مي

 .)١٣٩٢(وزارت نيرو،  در منطقه است آبي
اختصاص  به بخشي از آبِزيرسيستم آب برگشتي: 

شده به يک نياز که بعد از مصرف، به جريان سطحي و  داده
گويند. مقدار  گردد، جريان برگشتي مي مي يا زيرزميني باز

اختصاص  صورت ضريبي از جريان اين جريان را معموالً به
جريان برگشتي  کنند و به آن ضريب شده بيان مي  داده
  .)١٣٩٣(سبززاده و همکاران، گويند  مي

  آباد بهشتزيرسيستم سد 
 مانده يباقي الزم از آب سطحي، آب ها برداشتپس از 

شود. با اجراي  يمصورت رواناب خروجي از حوضه خارج  به
و احداث آنها  آباد بهشتي سد و نيروگاه جرياني ها پروژه

در خروجي حوضه، اين ميزان رواناب خروجي وارد مخازن 
شود و از آن براي توليد نيروي برق و نيز  مي آباد بهشتسد 

بر  عالوه کنند. ي مجاور استفاده ميها حوضهانتقال آب به 
، رواناب خروجي حوضه آباد بهشترواناب خروجي حوضه 

بوط به نياز ي مرها برداشتکوهرنگ نيز پس از کسر 
و نياز  ي حوضه کوهرنگ، نياز آبي تونل سومطيمح ستيز

شود.  مي آباد بهشتمحيطي حوضه، وارد مخزن سد  زيست
ي ها دادهبراي برآورد رواناب خروجي حوضه کوهرنگ، از 
 يها سالتاريخي رواناب خروجي حوضه در بازه زماني 

 استفاده شده است. براي اين منظور، از ۱۳۹۰تا  ۱۳۶۳
استفاده شده  MATLAB افزار نرمو  ANFISسيستم 

، نمودار حالت و جريان زيرسيستم سد ۴است. شکل 
  .دهد يمرا نشان  آباد بهشت

  

 
  نمودار حالت و جريان زيرسيستم منابع آب سطحي - ۲ شکل
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  ينيرزميستم منابع آب زيرسيان زينمودار حالت و جر - ۳ شکل

 

  
  آباد بهشت سد ستميرسيز انيجر و نمودار حالت - ٤ شکل

 
  ق مدليو تصد يواسنج

 بر يمبتن يکردهاياز تمام رو يش مهماعتبار مدل، بخ
وابسته  ،هر مطالعه جِياعتبار نتا ،نياست. همچن يساز مدل

جاد يا يمعنا به ،مدل ي. اعتباربخشاستبه اعتبار مدل آن 
 استهدف آن  با توجه بهمدل  ينان در سودمندياطم

طور  به ستميس ييايک پويکنتاز  يزمان. )١٩٩٤(بارالس، 
 مختلف يهانديفرا کين تکنيشود که با ا ياستفاده م مؤثر
دگاه يبا د مختلف يوهايکمک آن سنار و به يبررس

 ).١٩٩٤جکامپ، ي(وندنبرگ و ن شوند يابيارز يستميس
ه ر استفاده شديز يها اعتبار مدل از آزمون يابيارز يراب

  :است
ق ياز طر: مدلسازگاري ابعاد و ت مرزها يآزمون کفا

ن و ييمدل تع يات و مصاحبه با خبرگان مرزهايمرور ادب
ن ييها تع ين بررسيهدف مدل، ا با توجه به. شد يبررس

 تياهم اند که در مدل لحاظ نشده ييهابازخوردکنند،  يم
، دست آمده هب ديجد يساختارها ،نيهمچن .ريخا يدارند 

 نديفرا يط . اند هشد يآن بررس آثارو به مدل اضافه 

مشخص و  ارهيمتغ يريگ اندازه ياحدهاو ،يساز مدل
م يونس يطبق خروج شود. يم موقع انجام ل واحدها بهيتبد

  ت تطابق دارد. يرها با واقعيواحد متغ
ط يشرا، يانجام آزمون حد يراب :يحالت حدآزمون 

) پارامترها يو حداکثر ير حداقليمقاد يعني( يحد
 .شوند يممدل وارد  ياه يساز هيها در شب استيعنوان س به
شود.  يمدل انجام م يتمام پارامترها يازا به آزمونن يا

تنش  و ينيرزميمنابع آب ز يپارامترهارفتار  مثال، يبرا
 يها در بخش ياز آبين ا کاهشِيش يدر حالت افزا يآب

 ةدهند ج نشانينتا .اند نشان داده شده ۵ در شکل ،گوناگون
  آن است.اعتبار د ييأمدل و ت يرفتار منطق

رفتار  در اين آزمون،: آزمون بازتوليد رفتار مدل
هاي  پارامتر رواناب خروجي حوضه با دادهة شد  سازي شبيه

با شده  سازي هاي شبيه دادهتطابق روند واقعي مقايسه و 
بررسي و تصديق شده است. اين مقايسه با  واقعيهاي  داده

آماري، مانند ضريب همبستگي و  هاي استفاده از آزمون
  آزمون همگوني انجام شده است.
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  ياز آبين) ٢ يمنحن(و حداکثر  )١ يمنحن( حداقل يحد يها در حالت يو تنش آب ينيرزميمنابع آب ز يپارامترهارفتار  - ۵شکل 
  

  گوناگون يوهايسنار يمدل برا يساز هيج شبينتا
حالت انجام  سهج در ينتا يبررس يرامدل ب يساز هيشب

. ۲؛ يميو اقل يا توسعهروند  ةادام يويسنار. ۱ :ه استگرفت
 يميرات اقلييتغ. ۳ و يفعل يل در روند توسعه صنعتيتعد

 .روند توسعه ةادام طيدر شرا
 يپارامترها :يميو اقل يا روند توسعه ةادام .١ يويسنار
 يروند فعل ،يا و توسعه يمياقل ياعم از پارامترها ،مدل

 يپارامترها ير برخيمقاد، ٢ جدولکنند.  يمخود را حفظ 
 ،٦در شکل  .دهد يمنشان  را وين سناريامهم مدل در 

در  آبخوان يداريشاخص پا و ينيرزميت منابع آب زيوضع
، نشان داده يميو اقل يا روند توسعه ةادام يويسنار
 آبخوان يداريپا يها شاخص ،ينيرزمير آب زيمقاد .اند شده

 ٣ در جدول يساز هيدوره شب يدر ابتدا و انتها يو تنش آب
  .اند نشان داده شده

  
 نرخ و مصرف سرانه در حالت ادامه روند توسعه يرهاير متغيمقاد -۲ دولج

  يارينرخ رشد راندمان آب  يکشاورز ينرخ توسعه اراض  يصنعت يها شهرک ياز آبينرخ رشد ن  تر در روز)ي(ل سرانه مصرف آب شرب  تينرخ رشد جمع

٠٠٨/٠ ٠١٥/٠  ١٦/٠  ٢٥٠  ٠٠٨٦/٠  
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  اي و اقليمي شاخص تنش آبي در سناريوي ادامه روند توسعه و شاخص پايداري آبخوان، منابع آب زيرزمينيپارامترهاي وضعيت  - ٦شکل 

  

  يساز هيدوره شب يآبخوان در ابتدا و انتها يداريو شاخص پا ينيرزمير آب زيمقاد - ۳ جدول
  آبخوان يداريشاخص پا  يشاخص تنش آب   (MCM) موجود ينيرزميحجم آب ز  سال
٧٠/٠  ٢٦/٠ ٢٢٠٠  ١٣٨٥  
٤/١  ٢٢/١  ٧٦٨  ١٤١٥  

  

ر د :يفعل يل در روند توسعه صنعتيتعد .٢ يويسنار
آن  آثار يو بررس يصنعت يها شهرک ياز آبي، نوين سناريا

 ها، ين بررسيشده است. ا يمهم مدل بررس يبر پارامترها
ش در مصرف آب در بخ يور ش بهرهيافزا با توجه به

کم، استفاده از  يبر ع با آبيصنعت، استفاده از صنا
 و شرب و يکشاورز يها شده در بخش هيتصف يها پساب

 ،نرخ رشد کاهشبا  يفعل يصنعت ةدر روند توسع ليتعد
در مدل  يساز هيج حاصل از شبينتا ةسيمقا .اند انجام شده

 يازهايمجموع ن يپارامترها ي، براک و دوي يهاويسنار
شکل  در يو شاخص تنش آب آبخوان يداريشاخص پا ،يآب
بخش صنعت  ياز آبير نيمقاد ةسيمقا. اند نشان داده شده ٧

نشان  ٤ در جدولمختلف  يوهاي، در سنار١٤١٥در سال 
بخش صنعت  ياز آبينکاهش از  يحاکاست و  داده شده
ز ين، ٥ جدول .است ١٤١٥در سال  دوم يويدر سنار

 يداري، شاخص پاينيرزمير حجم آب زيمقادن يسه بيمقا
در  را ١٤١٥حوضه در سال  يآبخوان و شاخص تنش آب

  .دهد يمنشان  اول و دوم يوهايسنار
در مدل ديناميکي، مجموع نياز آبي برابر با جمع کل نياز 
آب کشاورزي، شرب و صنعتي در نظر گرفته شده و نياز 

صنعتي و  هاي آب صنعتي برابر با مجموع نياز آب شهرک
نياز آب صنايع بزرگ است. کاهش زياد در ميزان نياز آبي 

وري  دليل افزايش بهره در بخش صنعت در سناريوي دوم به
بري  مصرف آب در بخش صنعت، استفاده از صنايع با آب

نرخ  کاهشتعديل در روند توسعه صنعتي فعلي با  کم و
شده است. اين  ايجادهاي صنعتي  رشد نياز آبي شهرک

دهندة تأثير زياد نوع استقرارِ صنايع بر ميزان  کاهش، نشان
  مصارف آب حوضه است.
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 ۲ و ۱در سناريوهاي  ۱۴۱۵مقايسه نياز آبي در بخش صنعت در سال  - ۴ جدول

  ۲در سناريوي  ۱۴۱۵نياز آبي بخش صنعت در سال   ۱در سناريوي  ۱۴۱۵نياز آبي بخش صنعت در سال 
  MCM۴۹۱   MCM۳/۶۴  

  

  ٢و  ١شاخص تنش آبي حوضه در سناريوهاي  مقايسه بين مقادير حجم آب زيرزميني، شاخص پايداري آبخوان و - ٥ جدول
  ۱۴۱۵در سال  شاخص تنش آبي  ۱۴۱۵در سال  آبخوانشاخص پايداري   ۱۴۱۵در سال  حجم آب زيرزميني  

 MCM ۷۶۸  ۴/۱  ۲/۱  ۱سناريوي 

 MCM۲۱۷۵  ۰۶/۱  ۲سناريوي 
 

۴/۰  
  

روند  ةط اداميدر شرا يميرات اقليي. تغ٣ يويسنار
 ،مير اقلييط تغيج مدل تحت شرايل نتايتحل يبرا توسعه:
ها  ن دادهياستفاده شده است. ا ريتبخبارش و  يها از داده

از با استفاده و  اند ارائه داده ،)۱۳۹۳( يرستمو  يريجزارا 
-LARS افزار  و نرم A1B يويتحت سنار BCM2مدل 

WG يبرا يساز هيج شبيتانسه يمقا شده است. برآورد 
(ب)،  ينيرزميحجم بارش (الف)، حجم آب ز يپارامترها

در ک و سه ي يهاوي، تحت سنار(ج) يشاخص تنش آب
را  ، جهانA1 يوهايگروه سنار. اند نشان داده شده ۸شکل 

ت يجمعشدن حداکثر، عيار سريبس يرشد اقتصادصورت  به
 يها يفناور و کاهش مجدد آن ومه قرن يدر ن يجهان

شامل ، A1 يويسنارکند.  يف ميتوصدتر يجد کارآمدتر و
 يستم انرژيرات فناورانه را در سييتغ ت کهسه گروه اس

 شامل، A1 کنند. سه گروه يف مين توصيگزيطور جا هب
 يليرفسيغ يمنابع انرژ ؛)A1F1( يليد منابع فسيتشد

)A1T( يدر تمام تعادل و ) منابعA1B (خزانه) يدار ،
 يا توسعه يپارامترها ،ويسنارن يادر  .هستند )١٣٩١

  .اند شده گرفته در نظر ٢ل و جدو ١ يويمطابق با سنار
  

  گيري نتيجه
با در نظر گرفتن شرايط توسعه و  ،پژوهش حاضردر 

بيني  همچنين پيش، آباد حوضه بهشت ةنيازهاي آيند
منابع و  ةانداز آيند پارامترهاي اقليمي مانند بارش، چشم

تخمين زده شد. همچنين، مصارف آب اين حوضه 
هاي مدل براي سناريوهاي مختلف، براي  سازي شبيه

گذاري و اثرهاي آن،  هاي مختلف سياست بررسي گزينه
روند توسعه  ةدرحالت ادامنتايج نشان داد، . اجرا شد

و  شدت افت خواهند کرد به کنوني، منابع آب زيرزميني

 ١٣٩٤هاي حوضه در وضعيت بحراني بعد از سال  دشت
حاکي از ايجاد تنش  ،شاخص تنش آبيگيرند.  قرار مي

رواناب  است و ١٤١٢شديد آبي در حوضه بعد از سال 
دست  پايين ةحداقل نياز رودخان ،آباد خروجي حوضه بهشت

مالحظه از طرفي کند.  ها تأمين نمي را در برخي سال
در بخش صرفاً نيازهاي آبي  تعديل نرخ رشد، شود مي

گيري بر سطح منابع آب زيرزميني و  صنعت اثر چشم
که حجم   طوري هب است؛ شاخص پايداري آبخوان داشته

سازي در  در سال پاياني شبيه منابع آب زيرزميني
 اولحدود سه برابر اين مقدار در سناريوي  دومسناريوي 

مقدار شاخص تنش آبي در  ة. همچنين، مقايساست
نياز  کاهش نرخ رشد، دهد نشان مي اول و دومسناريوهاي 

 حوضه درشود،  باعث مي هاي صنعتي آبي در شهرک
 وضعيت تنش شديد آبي سازي، در هاي پاياني شبيه سال

دست آمده از  به نتايج به  توجه  باعالوه،  به. قرار نگيرد
مشاهده  ،سازي مدل براي سناريوي تغييرات اقليميشبيه
جوي  هاي بارش زياددليل کاهش  شود در اين حالت بهمي

حجم منابع آبي در  ،و افزايش ضريب تبخير در حوضه
 نش آبي،ت حوضه افت خواهد داشت و مقدار شاخص

سازي، حاکي از  شبيه ةهاي انتهايي دور خصوص در سال هب
. استروند  ةنسبت به سناريوي ادام يتنش آبي شديدتر

اي در  هاي توسعه سياست شود پيشنهاد مي ،هايتن  در
 ةهاي صنعت و کشاورزي در حوضه با بررسي هم بخش
شده در اين پژوهش  مطرح داشتن عواقبِ ها و در نظر جنبه
 دست محيطي پايين منابع آبي حوضه و نياز زيستبراي 

بخشي و  هاي تعادل ارگيري روشک با بهانجام شود. در واقع، 
هاي قانوني، به بهبود وضعيت پايداري  استفاده از ظرفيت

  خواهد شد.ها در اين حوضه کمک  آبخوان
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  منابع
. ۱۳۸۴. ياريرمحال و بختاستان چها ياستاندار .۱

محال و ارزش توسعه استان چهار يزير برنامه
  ص. ۱۲۳ .(تير ماه) يت نقش آبيبا محور ياريبخت

ر ييتغ ياثرها يابي. ارز۱۳۹۳ن.  يرستم يريجزا .۲
ز يحوضه آبخ يسطح يها م بر منابع آبياقل

). LARS WGآباد (با استفاده از مدل  بهشت
ش يا گرايارشد رشته جغراف ينامه کارشناس انيپا
  ص. ۸۴ ک. دانشگاه اصفهان.ينوپتيس

ال قانت يها طرح اتاثر يابي. ارز۱۳۹۴. فمهرشاد  .۳
 يها منابع آب حوضهنده يبر آ يا ن حوضهيآب ب

نامه  انيپا آباد). : حوضه بهشتيمبدا (مطالعه مورد
 .ينده پژوهيآ يمهندس ارشد رشته يکارشناس

  .ص ۱۳۷ .دانشگاه اصفهان
 .قات منابع آبيمرکز تحق ،شهرکرد هدانشگا .۴

 .آباد بهشت يا ن حوضهيطرح انتقال آب ب. ۱۳۸۶
  ص. ۸۷

 يابي. ارز۱۳۹۲ .ان ميج. و شور ي. عطاري يروف .۵
آب بر  يا ن حوضهيانتقال ب يها طرح ياثرها
ز مبدأ و يآبر يها ت منابع آب در حوضهيوضع

. آباد طرح انتقال آب بهشت يمقصد، مطالعه مورد
 ،ران، تهرانيت منابع آب ايرين کنفرانس مديپنجم

ران، دانشگاه يمنابع آب ا يانجمن علوم و مهندس
 .ص ۱۱ .يد بهشتيشه

 يي. شناسا۱۳۸۸. ب يجاللو . م يانصار .م يسيرئ .۶
ار و يک يها در رودخانه يسه گونه ماه يها انگل

ن يو اول ياريمحال و بختاستان چهار آباد بهشت
در  Lamproglenachinensis Yu، ۱۹۳۷گزارش 

 .۲۲-۱۸ :۱ .يدامپزشک يولوژيران. پاتو بيا
ن يتخم. ۱۳۹۳. ع انميشور سيمحمدو  ا. سبززاده .۷

ازها در سطح ياز ن يان برگشتيجر يها بيضر
خودکار مدل  يان با واسنجيز شيحمضه آبر
MODSIM. ۱۹ ):۱۴(۸ .رانيمجله پژوهش آب ا-

۲۷. 
 يزير رو، معاونت آب و آبفا، دفتر برنامهيوزارت ن .۸
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