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Introduction
In recent years, climate change and global warming, by reducing rainfall and higher temperature, have
increased the frequency and severity of drought and water scarcity in various parts of the world, including Iran.
The study of the annual discharge of rivers located in Qarehsou basin (Golestan province) showed that this basin
has also faced drought in recent years and since most of the water required of Miankaleh wetland is supplied
from Qarehsou River, so Water abstraction for agricultural, urban and industrial uses will have a major impact
on the ecosystem of Miankaleh wetland. Given that agriculture is the main economic activity in the Golestan
province and also it is the largest consumer of water and food security providers in the region Therefore,
reducing irrigation water consumption can provide the extra water needed to protect the wetland. In order to
sustainable supply water required of Miankaleh wetland in Gorgan Gulf, and preventing to dry the wetland, and
using area's capacity in food security, attending to water resources management is very important in Qarehsou
river Basin and Gorgan Gulf (Miankaleh wetland).

Materials and Methods
In this paper, a hydro-economic river basin model was used to water optimal allocation of Qarehsou River
among water users in the basin (including irrigation activities, urban, industrial, and fishery uses, and
environment) and protecting the Miankaleh wetland ecosystem (Gorgan Gulf). The empirical river basin model
includes three reduce forms of hydrological components, regional optimization components, and environmental
components and can make the integrated linkage between hydrologic, economic, institutional, and environmental
components. This model also simulates demand nodes' behavior under different drought scenarios. The linkage
between the three model components allows a rigorous evaluation of the quantitative impacts of drought on
water availability in the river basin under study, the effects on the users’ behaviors, and the private and socialeconomic benefits and costs of water use. The hydrological model of the river basin is based on the principles of
water mass balance, which determine the volume of water availability in the different river reaches. This water
available can be used for economic activities after taking into account the environmental restrictions for
economic activities. In the economic component, the economic benefits of water demand are maximized by
using water demand functions subject to technical and resource constraints. In the environmental component, we
maximize the benefits that environmental characteristics provide for society and compare them with the benefits
of other applications.
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Results and Discussion
The results showed, in the current condition, the allocation and consumption of water have not been optimal
between nodes in the Qarehsou river basin. In the normal water supply scenario, also total water sources
decreased to protect Miankaleh wetland in suitable condition, but the area under cultivation of the most crops
increases, which increases water resources consumption in this sector, and finally, the net benefits of the
agriculture sector has grown positively. Also, by allocating 18 million cubic meters of water to the wetland,
because of optimal water allocation, urban water consumption, and annual gross benefit increase, too. In drought
conditions, because of water shortage due to climate change and reduction headwater and surface flows to
preserve the wetland, water consumption reduced by all nodes, especially irrigation node. Agricultures can
prevent from reducing excessive of their income by changing in cultivation pattern, deficit planting crops with
less water, etc. Under drought conditions and water scarcity, although the amount of water available is reduced
to all applicant nodes compared to baseline conditions, but it improves the economic benefits of stakeholders,
especially the environment sector.
Increasing groundwater extraction and decreasing surface water (due to drought and wetland water supply
from headwater flow), although Qarehsou river basin has faced water scarcity problem, due to the optimal
distribution of water between water demand nodes based on the economic-hydrological model used by changing
the cultivation pattern and the use of drought-tolerant crops, the amount of water entering the Miankaleh wetland
has increased in normal and drought scenarios and as a result has increased the gross environmental benefits of
Qarehsou basin. Therefore, it is recommended to protect the Miankaleh wetland and increase its ecological
function, reduce the water allocated value to irrigation sector, and to increase the farmers economy efficiency,
optimal cultivation pattern, and applying deficit irrigation strategies promote by agricultural jihad experts in
province, and in drought conditions is used suitable strategies for drought to improve water resources
management.
Keywords: Hydrological-economic optimization model, Water scarcity, Wetland
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چکیده
در سالهای اخیر مسأله تغییر اقلیم و گرمایش جهانی از طریق کاهش میزان بارش منجر به افزایش فراوانی و شدت خشکسدالی و کمیدابی آب در
مناطق مختلف جهان ازجمله ایران شته است .بررسی میزان آبتهی ساالنه رودخانه های واقع در حوضه آبریز قرسو (استان گلستان) نشان داد این حوضه
نیز در سالهای اخیر با پتیته خشکسالی مواجه بوده و ازآنجاکه بخش اعظم آب مورد نیاز تاالب میانکاله از رودخانه قرهسو تأمین میشدود برداشدت آب
برای مصارف زراعی ،خانگی و صنعتی تأثیر عمته ای بر اکوسیستم تاالب میانکاله خواهت داشت .با توجه به اینکه کشاورزی عمته ترین فعالیت اقتصدادی
استان و بزرگترین مصرفکننته آب و نیز ،تأمینکننته امنیت غذائی در منطقه است ،لذا کاهش مصرف آب آبیاری میتوانت آب اضافی مدورد نیداز بدرای
حفاظت تاالب را فراهم کنت .در این مطالعه برای تأمین آب موردنیاز تاالب میانکاله در مجاور حوضه آبریز قرهسو در سناریوهای نرمال و خشکسالی و
کمبود آب نسبت به شرایط پایه از یک الگوی بهینهسازی اقتصادی -هیترولوژیکی توسعهیافته برای مدتیریت مندابع آب در حوضده آبریدز برقرارکنندته
پیونتی یکپارچه بین اجزای هیترولوژیکی ،اقتصادی ،محیطزیستی و نهادی استفاده شت .نتایج مطالعه نشان داد که با توزیع بهینه آب در شدرایط نرمدال
سطح زیر کشت کلیه محصوال زراعی یک درصت افزایش و منافع کل منطقه  3درصت افزایش یافتده و حدتاقل آب موردنیداز تداالب نیدز تدأمین شدت.
همچنین نتایج نشان داد که در شرایط خشکسالی و کمبود آب اگرچه مقتار آب در دسترس همه گرههای تقاضاکننته نسبت به شرایط پایه کاهش یافته،
اما از نظر اقتصادی سبب بهبود منافع ذینفعان بهخصوص محیطزیست شت .همچنین ،علیرغم کاهش سطح زیر کشت کلیه محصوال  ،حتاقل مقدتار
آب برای حفظ تاالب میانکاله تأمین شت .لذا ،توصیه میشود بدهمنظدور افدزایش کدارایی اقتصدادی کشداورزان ،تدرویج الگدوی کشدت بهینده و کداربرد
استراتژیهای کمآبیاری محصوال توسط مسئولین سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان مورد توجه قرار گرفته و در شرایط خشکسالی از راهبردهدای
مناسب با خشکسالی جهت بهبود متیریت منابع آب استفاده شود.
واژههای کلیدی :الگوی بهینهسازی هیترولوژیکی اقتصادی ،امنیت غذایی ،حوضه آبریز قرهسو ،تاالب میانکاله ،کمآبی
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برای مردم ،آبزیان و حیوانا وحشی ارائده مدیدهندت .برخدی از ایدن
کارکردها شامل حفاظت و بهبود کیفیدت آب ،تدأمین زیسدتگاه بدرای
آبزیان و حیوانا وحشی ،ذخیره سیالب و حفظ جریان آب سطحی در
دوره خشکسالی است ( .)Taghavi et al., 2014این ختما معمدوالا
دارای قیمت بدازاری پدایین و یدا صدفر مدیباشدنت ( Brouwer and
 .)Hofkes, 2008در بعضی مدوارد تداالبهدا خدتماتی بدرای برخدی
کاربران فراهم می کننت که دارای تمایل به پرداختدی بیشدتر از هزینده
فرصددت آب اسددتفاده شددته بددرای محصددوال کشدداورزی هسددتنت
( .) Sepaskhah et al., 2006; Do et al., 2020پایین بودن قیمت
بازاری تاالب ها باعث می شود تا میزان خسار وارده به آنها زمانی که
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مصرف آب آبیاری به دلیل برخی تصمیما سیاستی افزایش می یابدت،
کمتر از میزان واقعی آن بدرآورد شدود (; Do et Mainuddin, 2007
 .)al., 2020بااینوجود ،بازاری برای ختما اکوسیستمهای وابسدته
به آب وجود نتارد و ارزش اجتماعی آنها در تصدمیما تخصدی آب
نادیدته گرفتده مدیشدود ( .)Finlayson and Spiers, 1999عوامدل
مختلفی همچون احیای اراضی ،بهدره بدرداری شدتیت از مندابع ،تغییدر
هیترولوژی و آلودگی ،تاالب هدا را در تمدام قداره هدا تهتیدت مدیکندت
( .)WFP, 2016همچنین ،تغییر اقلیم بهواسطه تغییرا هیدترولوژی،
افزایش دما و نیز افزایش سطح دریا فشدار اضدافی بدر تداالبهدا وارد
کرده ( )Ward et al., 2006و با تغییر در الگوهای بارش و تبخیدر و
تعرق ،تاالب ها را با پتیته سیل و خشکسالیهای مکرر و شتیت مواجه
خواهت کرد (.)Mirchi et al., 2018
بخش کشاورزی با برداشت بیش از  07درصت از آب های شدیرین
بزرگتدرین مصدرفکنندته آب در جهدان اسدت ( Galbraith et al.,
 .)2005کشورهای درحالتوسعه علیرغم داشتن منابع کمیداب آب بدا
تقاضای نسبتاا بیشتری بدرای کشداورزی مواجده هسدتنت ،لدذا میدزان
برداشت آب برای آبیاری در این کشورها بیشتر بوده که میتوانت اثرا
شدتیتتری بدر تداالبهدا داشدته باشدت (; Alcamo et al., 2000
 .)Galbraith et al., 2005; Vörösmarty et al., 2010توسدعه
اراضی کشداورزی و مسدکونی در اطدراف تداالبهدا ،احدتا سدت در
باالدست و حفر چاه های عمیق جهدت تدأمین آب مدورد نیداز بخدش
کشاورزی ازیکطرف مانع رسیتن آب به تاالبهدا شدته ( Ahmady
 )and Asghari, 2013و از سوی دیگدر بدا ورود بدیرویده سدموم و
کودهای شیمیایی ،موجب آلودگی اکوسیستم تاالب میشدود ( Esavi
 .)and Rezaei, 2014بااینوجود ،این بخش بده طدر هدای امنیدت
غذایی در بسیاری از کشورها کمک میکنت ( .)FAO, 2006اما تغییدر
اقلیم و خشکسالی های پدیدرپدی و نیدز افدزایش مصدارف شدهری و
صنعتی ،توانایی آن را در دستیابی به امنیت غذایی را زیر سداال بدرده
اسدت ( ) Kafi and Jami Alahmadi, 2020; Fanat, 2003و
بنابراین ،امنیت غذایی جوامع به ویژه در مناطق خشک و نیمده خشدک
بهطور مستقیم تحدت تدأثیر محدتودیت مندابع آبدی اسدت ( IWMI,
 .)2011همچنین مطالعا مختلدف نشدان دادندت کده تغییدرا آب و
هوایی از طریق تأثیر بر عملکدرد محصدوال کشداورزی ،بدر امنیدت
غذایی تأثیر گذاشته و با کداهش بهدره وری ایدن بخدش سدبب رشدت
تولیتا کشداورزی بدا نرخدی کمتدر از جمعیدت جهدانی شدته اسدت
(.) WFP, 2016; Esmaelnejad et al., 2018
تقاضای اجتماعی نوظهور برای حفاظت از محیطزیسدت در قالدب
تأمین حتاقل جریان پایتار برای اکوسیستم های وابسته به آب ،رقابدت
برای آب کمیاب در مناطق خشک و نیمه خشک را افزایش مدی دهدت.
لذا الزم است سیاستگذاران بهمنظور حفظ تاالبها در مقابل تقاضای
آب آبیدداری ،از ابزارهددای بددرآورد ارزش اقتصددادی اسددتفاده کننددت

( .) Ringler and Cai, 2006; Qureshi et al., 2010در این راستا،
بررسی اثرا محیط زیستی شیوههای متیریت و تعامال بین برداشت
از رودخانه برای کشاورزی و تأمین حتاقل آب مدورد نیداز تداالب هدا،
ضروری اسدت ( .)Kingsford, 2000مطالعدا اخیدر نشدان داد کده
اسددتفاده از الگوهددای تجزی دهوتحلی دل هیددترولوژیکی  -اقتصددادی در
مقیاس حوضه رودخانه می توانت اثربخشی نوآوری های متیریت مندابع
آب را برای حفظ تاالب هدا بده طدور قابدل مالحظده ای افدزایش دهدت
( .)Nikouei et al., 2012در سالهای اخیدر مطالعدا متعدتدی بدا
استفاده ازاین گونه الگوها به بررسی سیاست ها و استراتژی های موجود
در مصرف آب پرداختنت که از آن جمله میتوان به مطالعه نیک مهر و
زیبایی ( )Nikmehr and Zibaei, 2020و اکتر و همکاران ( Akter
 )et al., 2020اشاره کرد .آنهدا در مطالعده خدود بدا اسدتفاده از مدتل
هیترولوژیکی – اقتصادی به بررسدی اثدرا تغییدر اقلدیم بدر بخدش
کشاورزی زیر حوضه کرخه جنوبی پرداختنت .نتایج نشان داد بدا وقدو
تغییر اقلیم آب در دسترس و قابلیدت اطمیندان عرضده آب در ندواحی
کشاورزی به میزان چشمگیری کداهش یافتده امدا اثدر آن در منداطق
مختلف متفاو بوده است .همچنین نتدایج نشدان داد تغییدر اقلدیم از
طریق افزایش نیاز آبی محصوال کشاورزی در کندار کداهش آب در
دسترس موجب کاهش عملکرد محصوال کشاورزی در حوضه مورد
مطالعه شته است .نتایج اعمال راهبرد تطبیقی بهبود راندتمان آبیداری
نشان داد بهکارگیری این سناریو سدبب کداهش اثدر تغییدر اقلدیم بدر
عملکرد محصوال مختلف خواهت شت .کلبعلی و همکاران ( Kalbali
 )et al., 2021به بررسی اثرا تغییر اقلیم در حوضه آبریز قرهسدو بدا
استفاده از متل هیترولوژیکی – اقتصادی پرداختنت .نتایج نشان داد بدا
کاهش آب اختصاص یافته به بخش کشاورزی درنتیجه افزایش دما و
کاهش بارنتگی ناشی از تغییدر اقلدیم سدطح زیدر کشدت محصدوال
کشاورزی و بازده ناخال کاهش مییابدت .بدهمنظدور کداهش اثدرا
منفی تغییر اقلیم از سناریوی افزایش رانتمان آبیداری و تغییدر الگدوی
کشت استفاده شت .نتایج نشان داد اعمدال ایدن سدناریو سدبب بهبدود
درآمت ناخال بخش کشاورزی در منطقه مدورد مطالعده شدته اسدت.
میرچددی و همکدداران ( )Mirch et al., 2018بددا اسددتفاده از مددتل
بهینهسازی هیترولوژیکی اقتصادی به بررسی مبادال متیریت مندابع
آب فلوریتای جنوبی در سناریوهای مختلف اقلیمی بدین بخدشهدای
کشاورزی ،شهری و محدیطزیسدت پرداختندت .در ایدن مطالعده توابدع
جریمه برای گنجانتن ارزش آب در گرههدای شدهری و کشداورزی و
همچنین خسار ناشی از سیل در متل گنجانته شت .نتایج نشدان داد
تغییر در الگوهای بارش موجب افزایش تقاضای آب منطقهای شدته و
در سناریوهای تغییر اقلیم با کاهش بارنتگی مبادال بین بخشهدای
شرب ،کشاورزی و نیز اکوسیستم برای تدأمین آب افدزایش مدییابدت.
همچنددین نتددایج نشددان داد اگرچدده قابلیددت تددأمین آب شددهری در
سناریوهای مختلف حفظ شته است اما جریمه های جریان بده بخدش
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کشاورزی و محیطزیست افزایش یافته است .ازآنجاکه هدتف مطالعده
حاضر متیریت منابع آب حوضه آبریز قرهسو در شرایط مختلف اقلیمی
است لذا همچون مطالعا فوق از متل هیترولوژیکی اقتصادی بدرای
تخصی بهینه منابع آب و تأمین امنیت غذایی استفاده شت .همچنین
بررسی مطالعا داخلی نشان داد این مطالعا غالباا به مطالعده اثدرا
اجرای سیاست های مختلف جهت توزیع بهینه آب در شرایط مختلدف
اقلیمی بدین دو بخدش کشداورزی و محدیطزیسدت پرداختده و دیگدر
بخش های اقتصادی (صنعت ،شرب و شیال ) یا در متل لحاظ نشدته
و یا بهصور متغیری برونزا در نظر شدته اسدت .اگرچده درایدنبدین
می توان مطالعاتی یافت کده بدا اسدتفاده از مدتل یکپارچده اقتصدادی
هیترولوژیکی به تخصی بهینده مندابع آب بدین کلیده بخدشهدای
اقتصادی و محیطزیست در شرایط خشکسالی پرداختهاندت امدا در ایدن
مطالعا بیشتر بعت حفاظت از تاالب مورد توجه بوده ( Ringler and
 ) Nikouei et al., 2012; Cai, 2006و یدا مانندت سدایر مطالعدا
حتاکثر سازی منافع یک بخش اقتصادی نسبت به سایر بخشها مورد
توجه قرار گرفته است ( .)Ringler and Cai, 2006لذا در این مطالعه
تالش شته است تا با استفاده از الگوی بهیندهسدازی هیدترولوژیکی-
اقتصادی یکپارچه حوضه رودخانه ،توزیع بهینه آب رودخانه قرهسو بین
بخش های مختلف مصرف کننته آب با هتف تأمین حدتاقل آب مدورد
نیاز برای حفظ تاالب میانکاله در شرایط مختلف اقلیمی و نیدز تدأمین
امنیت غذایی در شرایط کمآبیاری مورد بررسی قرار گیرد.
تاالب میانکاله با وسعتی حدتود  077کیلومترمربدع ،حدتود 2077
سال پیش در اثر پیشروی و گسترش شرقی تپه های ماسه ای میانکاله
در ایدران شدکل گرفتده ( )Brouwer and Hofkes, 2008و از نظدر
هیترولوژیک تحت تأثیر دریای خزر و حوزه های آبخیز باالدست است
( .)USEPA, 2018این تاالب بهعنوان اکوسیستمی کمنظیر در سطح
جهانی با توجه به تنو اکوسیستمی بداال ،مندابع بیولدوژیکی مختلدف،
زیستگاه بسیار مناسب و باارزش برای حیوانا کمنظیدر و گوندههدای
مختلف پرنتگان مهاجر آبزی است .تاالب میانکاله با تولیت  07درصدت
خاویار ایران و پرورش  20گونه آبزی از اهمیت اقتصادی قابل تدوجهی
برخوردار است ( .)EPA, 2013ایجاد محدیط مناسدب بدرای پدرورش
طیور ،تعلیف دام ،تغذیه انسان ،انوا گیاهدان دارویدی ،ایجداد فضدای
سبز ،تهیه حصیر ،چوب و سوخت و نیز ایجاد اشتغال برای افراد بومی
منطقه از دیگر ارزشهای اقتصادی تاالب میانکاله محسوب مدیشدود
( .)Amirnejad et al., 2010سیستم رودخانهای که تاالب میانکالده
را تغذیه میکنت شامل رودخانههای کوچک ساحلی در غرب کردکدوی
و رودخانه قره سدو بدوده کده از بخدش شدرقی وارد تداالب مدی شدود
( .)USEPA, 2018در سالهای اخیر به دلیل کاهش سطح آب دریدا
و مستود شتن کانال های ارتباطی خلیج گرگان با دریای خزر ناشی از
افزایش رژیم رسوب گذاری سطح آب خلیج تا  50سدانتیمتر و وسدعت
آن تا ده هزار هکتار کاهش یافته است ( .)EPA, 2013از طرف دیگر،
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استان گلستان که بخش قابلتوجهی از آن در حوضههای آبریز مذکور
قرار گرفته است ،با مزیتهای نسبی در زمینه کشداورزی و بده خداطر
ظرفیدتهدا و قابلیدتهدای بسدیار زیداد ،نقدش اساسدی را در توسددعه
کشاورزی و امنیت غذایی کشور به عهته دارد و علیرغدم محدتودیت
منابع آب توانسته است برخی رتبهها را در تولیت محصوال کشاورزی
در کل کشور شامل رتبه اول سویا ،رتبه اول خاویار ،رتبه سوم گندتم،
رتبه سوم پنبه ،رتبه سوم کلزا ،رتبه چهارم برنج ،رتبه پنجم زیتدون ،و
رتبه چهدارم مداهی گرمدابی را کسدب نمایدت ( Golestan Provice
.)Governorate, 2018
با توجه به مطالعا انجام شدته در زمینده اثدرا خشکسدالی بدر
فعالیتهای اقتصادی و بخش محیطزیست و نیدز بدا توجده بده ارزش
اقتصادی و محیطزیستی تاالب میانکاله ،بهمنظور حفدظ و تدأمین آب
مورد نیاز تاالب میانکاله در خلیج گرگان و جلوگیری از خشدک شدتن
آن و همچنین استفاده از ظرفیدت منطقده در راسدتای امنیدت غدذائی
کشور ،توجه به متیریت منابع آب در حوضه های آبریز قرهسو و خلدیج
گرگان بسیار حائز اهمیت است .همچنین ازآنجاکده بخدش اعظدم آب
مورد نیاز خلیج گرگان و تاالب میانکاله از طریق حوضه آبریز قدرهسدو
تأمین میشود و نیز با توجه به اینکه آببنتها بهعنوان یکدی از مندابع
بالقوه ذخیره آب در این حوضه هستنت لذا چگونگی متیریت منابع آب
در حوضه آبریز قرهسو بهگونهای که تاالب میانکاله حفظ شدود بسدیار
مهم میباشت .با توجه به اینکه مطالعاتی که در منطقه صدور گرفتده
جامعیتی که متیریت یکپارچه از طریق متل هیترولوژیکی -اقتصادی
انجام می دهت را نتارد لذا در این مطالعه تالش شته است تا با استفاده
از الگددوی بهینددهسددازی هیددترولوژیکی-اقتصددادی یکپارچدده حوضدده
رودخانه ،توزیع بهینه آب رودخانه قره سدو بدین بخدش هدای مختلدف
مصرفکننته آب با هتف تأمین حتاقل آب مورد نیاز برای حفظ تاالب
میانکاله در شرایط مختلف اقلیمی و نیز تأمین امنیت غذایی در شرایط
کمآبیاری مورد بررسی قرار گیرد.

روش تحقیق
در این مطالعه به منظور تخصی بهینه آب رودخانه قره سدو بدین
کاربران موجود در حوضه (بخش کشاورزی ،شرب ،صنعت ،شدیال و
محیطزیست) و حفظ اکوسیستم تاالب میانکاله از متل تجربی حوضه
رودخانه استفاده شت ( .)Mirkarimi et al, 2019متل تجربی حوضه
رودخانه از سه مالفه فرم کاهشی هیترولوژیکی ،1مالفه بهینده سدازی
اقتصادی منطقهای و مالفه محدیطزیسدتی تشدکیل شدته و قدادر بده
برقددراری پیونددتی یکپارچدده ب دین اجددزای هیددترولوژیکی ،اقتصددادی،
محیطزیستی و نهدادی اسدت .همچندین ،ایدن مدتل یکپارچده رفتدار
گره های تقاضای آب را تحت سناریوهای مختلف خشکی شبیه سدازی
1- Reduced form Hydrological Component
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میکنت .ارتباط بین سه جزء متل امکان ارزیدابی دقیدق اثدرا کمّدی
خشکسالی بر قابلیت دسترسی به آب در حوضه رودخانه تحت مطالعه،
و نیز ارزیابی اثرا آن بر رفتار کاربران و منافع اقتصدادی ،اجتمداعی،
خصوصددی و هزینددههددای مصددرف آب را فددراهم مددیکنددت .مددتل
هیترولوژیکی حوضه رودخانه مبتنی بر اصل تعادل آب بوده که حجدم
آب موجود در قسمتهای مختلف رودخانه را تعیین میکنت .مقدتار آب
موجود میتوانت پس از در نظر گرفتن محتودیتهدای محدیطزیسدتی
𝑝𝑠,

()1

برای فعالیتهدای اقتصدادی ،اسدتفاده شدود .در بخدش اقتصدادی بدا
استفاده از توابع تقاضای آب و با توجه به محتودیت های فنی و منابع،
منافع اقتصدادی گدره هدای متقاضدی آب حدتاکثر مدی شدود .در جدزء
محیط زیستی نیز ،منافعی را که خصوصیا محیطزیستی برای جامعده
به ارمغان می آورد را حتاکثر کرده و آنها را بدا مندافع حاصدله از سدایر
کاربردها مقایسه میکنت (.)Kahil et al, 2014

𝑝𝑠,

𝑝𝑠,

𝑝𝑠,

𝑡𝑁𝐵𝐴𝑘,

𝑡𝑁𝐵𝑈𝑢,
𝑡𝑁𝐵𝐼𝑢,
𝑡𝑁𝐵𝐹𝑢,
𝑡𝑁𝐵𝐸𝑒,
∑∑+
∑∑+
∑∑ +
∑∑+
)
𝑡
𝑡
𝑡
𝑡
) 𝑖𝑟 (1 +
) 𝑎𝑟 (1 +
) 𝑢𝑟 (1 +
) 𝑓𝑟 (1 +
𝑡) 𝑒𝑟 (1 +
𝑡

𝑡

𝑢

𝑢

بخش اقتصادی مدل

ابتتا با استفاده از متل تجربی حوضه رودخانده تخصدی آب در
شرایط نرمال و خشکسدالی بررسدی و سدپس رفتدار کداربران آب در
وضعیت های مختلف اقلیمی شبیه سازی شت .هتف متل بهینه سدازی
حوضه رودخانه ،حتاکثر سازی ارزش حال خال تنزیلشدته 1مندافع
اقتصادی و محیطزیستی کدل حوضده در طدول دورهی  17سداله بدا
توجه به محدتودیتهدای هیدترولوژیکی و اقتصدادی اسدت .مسدئله
بهینهسازی برای کل حوضده رودخانده بدهصدور رابطده ( )1اسدت
(:)Nikouei et al., 2012
که در آن  Max zحتاکثر سازی تابع هتف که همان ارزش حال
خال تنزیلشته است ،است NBF ،NBI ،NBU ،NBA .و NBE
به ترتیب منفعت خال بخش کشاورزی ،شرب ،صدنعت ،شدیال و
محیطزیست را تحت سدناریو عرضده آب ( )sو گزینده سیاسدتی ()p
نشان میدهت .منفعت خال از تفاو هزینه کل از منفعت کدل بده
دست میآیت .در رابطه ( r ،)1بیانگر نرخ تنزیدل و اندتیس  kبیدانگر
گره مصرف آب آبیاری u ،بیانگر گره مصدرف غیدر آبیداری (شدرب،
صنعت و شیال ) و  eبیانگر گره محیطزیسدتی اسدت .منفعدت کدل
برابر با تمایل به پرداخت خدتما تفرجدی و محدیط زیسدتی حوضده
رودخانه قرهسو که از مطالعه میرکریمی و همکاران ( Mirkarimi et
 )al., 2019استخراج شت و ارزش اقتصدادی محصدوال و خدتما
بخش کشاورزی (رابطه  ،)2شدرب ،صدنعت و شدیال (رابطده  )0و
هزینه کل شامل هزینه های انرژی ،بهره برداری و نگهتاری ،تصدفیه،
برداشددت و انتقددال آبهددای سددطحی و زیرزمینددی در هددر گددره
مصرف کننته است .منفعت کل کشاورزی برابر با تمایل بده پرداخدت
کشاورزان برای استفاده از آب در بخش کشاورزی است که با استفاده
از میزان افزایش درآمت خال مزرعده ناشدی از تغییدر در مقدتار آب
مصرفی انتازه گیری می شود .رابطه ( )2منافع آب کشاورزی را تحدت
سناریوی عرضه آب  sو گزینه سیاستی  pنشان میدهت:
𝑝𝑠,
𝑠
𝑦𝑙𝑝𝑝𝑎𝑌 ∗ 𝑗𝑝( = 𝑡𝑇𝐵𝑎𝑔𝑟,
) 𝑘− 𝐴𝐶𝑎𝑝𝑝𝑙𝑦𝑎𝑔𝑟,𝑐,
()2
𝑘𝑎𝑔𝑟 ,𝑐,
𝑝𝑠,

𝑡∗ 𝐿𝑎𝑝𝑝𝑙𝑦𝑎𝑔𝑟 ,𝑐,𝑘,

1- Discounted Net Present Value
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𝑢

𝑡

𝑢

∑ ∑ = 𝑧 𝑥𝑎𝑀
𝑡

𝑘

در ایددن رابطدده 𝑟𝑔𝑎𝑦𝑙𝑝𝑝𝑎 مشددخ کننددته گددره مصددرف آب
کشاورزی p ،قیمت هر واحت محصول (میلیون ریال بر هر کیلوگرم)،
 ACهزینه متوسط تولیت هر کیلوگرم محصول در هکتدار Ls ،سدطح
زیر کشت هر محصول (هکتار) تحدت سدناریوی آبیداری  sو گزینده
سیاستی  pو  Ysعملکرد محصول (کیلوگرم در هکتدار) در سدناریوی
آبیدداری  sاسددت .بددهمنظددور بررسددی تددأثیر کددمآبیدداری بددر عملکددرد
محصوال کشاورزی معادله  3به متل اضافه شت:
𝑠
𝑦𝑙𝑝𝑝𝑎𝑌
()3
𝑘𝑎𝑔𝑟 ,𝑐,

𝑘= ((100 − 𝐷𝑒𝑓𝑦𝑖𝑒𝑙𝑑𝑗,𝑠 ))⁄100) ∗ 𝑌𝑎𝑝𝑝𝑙𝑦𝑎𝑔𝑟 ,𝑐,

در ایددن رابطدده 𝑠 𝐷𝑒𝑓𝑦𝑖𝑒𝑙𝑑𝑗,درصددت کدداهش در عملکددرد
محصددوال در سددناریوی آبیدداری  sمسددتخرج از مطالعدده ممددن و
همکاران ( ،)Memon et al., 2021اودا و همکاران ( Ouda et al.,
 ،)2021اللیتدا و والکاندان (،)Lalitha and Vallalkannan, 2019
الشددوادفی و همکدداران ( ،)El-Shawafy et al., 2020پددتن و
همکداران ( ،)Patane et al., 2011مولوگتدا و کدانن ( Mulugeta
 ،)and Kannan, 2015ابراهیمی پاک و همکاران ( Ebrahimipak
 ،)et al., 2018و 𝑘 𝑌𝑎𝑝𝑝𝑙𝑦𝑎𝑔𝑟,𝑐,عملکرد محصدوال کشداورزی در
سال موردمطالعه ( )1330اسدت .بررسدی نظدرا خبرگدان و سدابقه
کشت محصوال کشاورزی در شدرایط مختلدف اقلیمدی در منطقده
نشان داد تحت شرایط کمآبی کشاورزان تمایل به حفدظ سدطح زیدر
کشت محصوال دارنت .لذا این تمایل بده حفدظ تحدت عندوان قیدت
امنیت غذایی بهصور رابطه  0به معادال اضافه شت:
𝑝𝑠,
𝑡𝐿𝑎𝑝𝑝𝑙𝑦𝑎𝑔𝑟 ,𝑐,𝑘,𝑡 = (1 ± α) ∗ 𝐿𝑎𝑝𝑝𝑙𝑦𝑎𝑔𝑟,𝑐,𝑘,
()0
در این رابطه  Lسطح زیر کشت محصوال در شرایط پایدهLs ،
سطح زیر کشت تحت سناریوی آبیاری  sو  αدرصت تغییر در سدطح
زیر کشت هر محصول در شرایط کمآبیاری و خشکسالی بوده که بدر
اساس نظر کارشناسان و اطالعا کشت در منطقه در طی سالهای
مختلف بهدستآمته است.
تمایل به پرداخدت مصدرف کنندتگان شدهری بدر مبندای مندافع
اقتصادی حاصل از مصرف آب بوده و بر اساس کشش قیمتی تقاضدا
در گرههای مصرف شهری به دست میآیت (رابطه .)0
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𝑝𝑠,

𝑟𝑎𝑒𝑛𝑖𝑙
𝑏𝑟𝑢𝛽 +
𝑡𝑋𝑎𝑝𝑝𝑙𝑦𝑢𝑟𝑏 ,

𝑐𝑖𝑡𝑎𝑟𝑑𝑎𝑢𝑞
𝑝𝑠,
𝑏𝑟𝑢𝛽
(𝑋𝑎𝑝𝑝𝑙𝑦𝑢𝑟𝑏 ,𝑡 )2

𝑡𝑝𝑒𝑐𝑟𝑒𝑡𝑛𝑖

𝑝𝑠,

𝑏𝑟𝑢𝛽 = 𝑡𝑇𝐵𝑢𝑟𝑏,

+

در رابطه فوق 𝛽 ها پارامترها و باالنویسهای آنها به ترتیب جزء
ثابت ( ،)interceptخطی ( )linearو درجده دوم ( )quadraticبدرای
استفاده آب در هر گره مصرف آب شرب ( 𝑏𝑟𝑢𝑦𝑙𝑝𝑝𝑎) در زمدان  tرا
نشدان مدیدهدت (; Kahil et al., 2016; Booker et al., 2005
.)Nikmehr and Zibaei, 2020
به منظور برآورد ضرایب تابع منافع آب شرب ،ابتدتا از رابطده ()0
مشتق گرفته شت و سپس با توجه به اینکده مندافع نهدایی حاصدل از
مصرف هر واحت آب شهری برابر با هزینه نهایی مصرف است ،و نیز
کشش قیمتی تقاضا 1مقتار پارامترهدا محاسدبه گردیدت .تدابع مندافع
ساالنه آب صنعت و شیال نیز از رابطه ( )0به دست میآیدت امدا بدا
توجه به اینکه در صور عتم مصرف آب در بخش صنعت و شیال
منافع کل حاصل از مصرف برابر صفر خواهت بود لذا در رابطده فدوق
𝑡𝑝𝑒𝑐𝑟𝑒𝑡𝑛𝑖𝛽 برابر صفر است .منافع محیط زیستی نیدز بدا اسدتفاده از
تمایددل بدده پرداخددت بازدیتکننددتگان از سددایتهددای محددیطزیسددتی
اندتازهگیدری مدیشدود ( .)Haab and McConnell, 2003مندافع
خال محیط زیستی حوضه آبریز قره سو (منافع حاصدل از آب بندتها،
ست و جریان آب رودخانه) از رابطه ( )0به دست میآیت ( Nikouei et
:)al., 2012
𝑝𝑠,
𝑝𝑠,
𝑝𝑠,
𝑡𝑁𝐵𝑒,𝑡 = 𝑇𝐵𝑒,𝑡 − 𝑇𝐶𝑒,
()0
𝑣𝑖𝑟 𝑒 ∋ 𝑟𝑒𝑠,

∀

𝑝𝑠,
𝑡 𝑇𝐵𝑒,منافع کل محدیطزیسدتی حاصدل از مندابع
در این رابطه
ذخیره آب (ست و آببنت) و محیطزیست رودخانه است.

بخش هیدرولوژیکی مدل

متل هیترولوژیکی فرم کاهشی حوضه رودخانه مبتنی بدر اصدل
تددوازن آب 2بددرای هددر دو جریددانهددای سدداالنه و ذخددایر آب اسددت
( .)Taghavi et al., 2014جریانهای ساالنه عبار از منابع عرضه
هیددترولوژیکی ،ذخددایر آب ،روابددط عملکددردی و جغرافیددایی جریددان
رودخانه و آب برداشت شته جهت مصارف مختلف است .جریان هدای
سطحی منبع عرضه هیترولوژیکی بوده هرچنت خود متدأثر از میدزان
بارنتگی خواهنت بود .کل جریان ورودی به گدره هدا از رابطده ( )0بده
دست میآیت:
𝑠
𝑠
𝑡𝑋𝑖𝑛𝑓𝑙𝑜𝑤,𝑡 = 𝜌 𝑆𝑜𝑢𝑟𝑐𝑒𝑖𝑛𝑓𝑙𝑜𝑤,
()0
𝑠
در این رابطه  inflowگرههای عرضه آب 𝜌 ،درصت تدأمین آب
در سناریوی  source ،sحجم آب عرضه شدته توسدط مندابع عرضده
 -1کشش قیمتی تقاضا از مطالعه ادیدبپدور و شیرآشدیانی ( Adibpour and
 )Shirashiani, 2014استخراج شت
2- Mass Balance

02

(میلیون متر کعب) و  Xکل جریان ورودی به گرهها است.
بهمنظور تعیین روابط جغرافیایی بین گرههای مختلف موجدود در
حوضه نقشه شماتیک بین آنها با توجه به سامانه اطالعا جغرافیایی
حوضه آبریز قره سو و اطالعا بهدستآمته از شرکت آب منطقده ای
گلستان ترسیم شت (شکل  .)1با استفاده از ایدن نقشده و بدر اسداس
اصل توازن آب ارتباط جغرافیایی بدین گدره هدای موجدود در حوضده
مشخ شت .میدزان برداشدت از آبهدای سدطحی و زیرزمیندی بدا
استفاده از رابطه ( )5نشدان داده شدت .در ایدن رابطده  applyبیدانگر
برداشت بوده کده مقدتاری از آن مدورد مصدرف ( )useقدرار گرفتده،
بخشدی نفدوذ ( )seepageو بخشدی دیگدر بدهصدور جریدانهددای
بازگشتی ( )returnبه رودخانه بازگشت مدی کندت .در ایدن روابدط ∆
ماتریسی است که دارای مقادیر واحت بوده و گرههای مشدخ شدته
بهصور زیرنویس را به هم متصل میکنت.
𝑝𝑠,
()5
𝑋 𝑦𝑙𝑝𝑝𝑎= ∑ ∆𝑑𝑖𝑣𝑒𝑟𝑡,

𝑝𝑠,

𝑡𝑋𝑎𝑝𝑝𝑙𝑦,

𝑡𝑑𝑖𝑣𝑒𝑟𝑡,

𝑡𝑟𝑒𝑣𝑖𝑑
𝑝𝑠,

𝑡+ ∑ ∆𝑝𝑢𝑚𝑝,𝑎𝑝𝑝𝑙𝑦 𝑋𝑝𝑢𝑚𝑝,
𝑡𝑟𝑒𝑣𝑖𝑑

∀ 𝑎𝑝𝑝𝑙𝑦 ∋ 𝑎𝑝𝑝𝑙𝑦𝑎𝑔𝑟 , 𝑎𝑝𝑝𝑙𝑦𝑢𝑟𝑏 , 𝑎𝑝𝑝𝑙𝑦𝑖𝑛𝑑 , 𝑎𝑝𝑝𝑙𝑦𝑓𝑠ℎ
𝑡𝑟𝑒𝑣𝑖𝑑 ∀
∋ 𝑑𝑖𝑣𝑒𝑟𝑡𝑎𝑔𝑟 , 𝑑𝑖𝑣𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑏 , 𝑑𝑖𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑛𝑑 , 𝑑𝑖𝑣𝑒𝑟𝑡𝑓𝑠ℎ

در حوضه آبریز قرهسو عالوه بر سفرههای آب زیرزمینی بهعنوان
منبددع طبیعددی ذخیددره آب ،سددت نومددل و آببنددتهای موجددود در
شهرستانها نیز بهعنوان منبع بالقوه ذخیره آب محسدوب مدیشدونت.
ذخیره ساالنه منبع ( )zبا استفاده از رابطه ( )3تعیین می شود ،کده در
این رابطه  zres,tذخیره ساالنه ست یا آببنت zres, t-1 ،ذخیره سال قبدل
منبع و  evpمیزان تبخیر از منبع و  relخدال ورودی و خروجدی از
منبع را نشان میدهت:
𝑝𝑠,
𝑝𝑠,
𝑝𝑠,
()3
𝑍
𝑍=
𝑋 𝑙𝑒𝑟− ∑ ∆𝑟𝑒𝑠,
𝑟𝑒𝑠,𝑡−1

𝑡𝑟𝑒𝑙,

𝑡𝑟𝑒𝑠,

𝑙𝑒𝑟
𝑝𝑠,

𝑡− ∑ ∆𝑟𝑒𝑠,𝑒𝑣𝑝 𝑋𝑒𝑣𝑝,
𝑝𝑣𝑒

بهمنظور جلوگیری از تجاوز مقتار آب موجود در ست و آببنتها از
ظرفیت واقعی آنها دو محتودیت حتاکثر و حتاقل مقتار بدرای مندابع
در نظر گرفته شت ( .)Ward et al., 2006با توجه بده اصدل تدوازن
آب ،معادله توازن آب برای منابع زیرزمینی نیز با استفاده از رابطده 3
بهدست آمت (:)Ward et al., 2006
𝑝𝑠,
𝑝𝑠,
𝑝𝑠,
()17
𝑍
𝑍=
𝑋 𝑓𝑤𝑔− ∑ ∆𝑎𝑑𝑎𝑞,
𝑔𝑤,𝑡−1

𝑡𝑎𝑑𝑎𝑞,

𝑡𝑔𝑤𝑓,

𝑞𝑎𝑑𝑎

در این رابطه zgwf,t-1 ،وضعیت ذخیره سدفره زیرزمیندی در سدال
پایه Xadaq,t ،تغییر حجم ساالنه آب سفره زیرزمینی و  zgwf,tوضعیت
منبع در سال  tاست .با توجه به اینکه تقاضای آب کشاورزی متأثر از
الگوی استفاده از زمین است ،لذا در این مطالعه محتودیت زمین نیدز
به معادال اضافه شت.
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شکل  -1شبکه گرهها و جریانهای ورودی/خروجی به /از رودخانه قرهسو
Figure 1- Nodes network and inflows/ outflows to/ from Qarehsou basin

این محتودیت بیان میکنت کدل سدطح زیدر کشدت محصدوال
زراعی و باغی در هر شهرستان (گره) از کل زمینهای موجدود در هدر
گره در هر زمان نمیتوانت بیشتر باشت.
خشکی یکی از خصوصیا ذاتی کشور ما بوده و بروز خشکسدالی
در سالهای اخیر و به دنبال آن کمآبی این مسدأله را تشدتیت کدرده و
بخش کشاورزی را با مشکال مختلفی مواجه کرده است .با توجه به
این مطالب و کمبود آب در کشور ،استفاده بهینه از آب در زراعت آبدی
امری ضدروری اسدت .کدم آبیداری یدک راهکدار بهینده بدرای تولیدت
محصوال تحت شرایط کمبود آب است .در این روش متیریت آب با
کاهش درصتی از آب توصیه شته و تعیین حت بهینه آن میتدوان بده
محصول ایتهآل دست یافدت ( .) Fardad, 2011; Naderi, 2010در
کم آبیاری عمتاا به گیاهان اجازه داده مدی شدود تولیدت کمتدری داشدته
باشنت .هتف آبیار افزایش کارایی مصرف آب از طریق کداهش میدزان
آب در هر آبیاری و یا تعتاد آبیاریهدا اسدت ( .)Smardon, 2009در

این مطالعه کمآبیاری در شرایط خشکسالی بهصور درصدتی از کدل
آب آبیاری برای محصول مورد نظدر در شدرایط نرمدال بده معدادال
اضافه شته است (رابطه .)11
𝑡𝑋𝑎𝑝𝑝𝑙𝑦𝑗 ,𝑡 = ((100 − 𝐷𝑒𝑓𝑓𝑗,𝑠 ))⁄100) ∗ 𝑋𝑎𝑝𝑝𝑙𝑦𝑗 ,
()11
در این رابطه 𝑋𝑎𝑝𝑝𝑙𝑦𝑖,𝑗,𝑡 ،مقتار آب برداشت شته توسط محصول
 jام و  Deffj,sدرصت کاهش آب مصرفی محصول  jدر شرایط کمبدود
آب و در سناریوهای مختلف ( )sرا نشان میدهت.
ازآنجاکدده رودخاندده قددرهسددو حددتود  %02آب ورودی بدده تدداالب
میانکاله را تأمین میکنت ( )Taghavi et al., 2014لذا تأثیر بسدزایی
در اکولوژی گونه های گیاهی و جدانوری تداالب و بده ویدژه در ناحیده
ساحلی اطراف رودخانه دارد .بهمنظور تعیین مقتار جریان محیطزیستی
بده تداالب از مطالعده تقدوی و همکداران ()Taghavi et al., 2014
استفاده شت .بر اساس مطالعه مذکور حتاقل جریان وردی به تداالب از
رودخانه قره سو با هدتف حفدظ تداالب میانکالده بده عندوان زیسدتگاه
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پرنتگان آبزی و کنار آبزی در محتوده  17تا  15میلیون متر مکعب در
سال است .با توجه به اطالعا موجود ،در شرایط فعلی (پایده) مقدتار
جریانا ورودی به تاالب از رودخانه قره سو کمتر از نیداز آبدی تداالب
بوده و در شرایط نرمال با توزیع بهینه منابع آب حوضه بین بخشهای
اقتصادی میزان آب دریافتی تاالب میانکاله از رودخانه قره سدو نسدبت
به شرایط پایه بایستی افزایش یافته ،بهطوریکه حدتاقل نیداز تداالب
( 15میلیون مترمکعب در سال) را تأمین مدیکندت .اگرچده حجدم آب
ورودی به تاالب در سناریوی خشکسالی کاهش یافته اسدت امدا ایدن
میزان برابر با حتاقل دبی مورد نیاز در شرایط نسبتاا مناسب بدوده لدذا
حفظ محیطزیست تاالب متنظر قرار گرفته است .همچنین با توجه به
اینکه هتف مطالعه حاضر حفظ تاالب میانکاله در شدرایط خشکسدالی
است ،لذا گزینه سیاستی تأمین نیاز محیط زیستی تداالب در دو حالدت
نرمال و خشکسالی مورد بررسی قرار گرفت .سیاست حفدظ تداالب از
کاهش مقتار آب سرمنشأ بر میزان مصرف آب سایر بخدش هدا تدأثیر
خواهت گذاشت .رابطه ( )12و ( )13به عنوان یک محتودیت نهادی بده
الگوی یکپارچه حوضه آبریز قرهسو به ترتیدب بدرای حفدظ تداالب در
شرایط خشکسالی و نرمال اضافه شت:
𝑟𝑒𝑤𝑜𝑙)𝑠𝑛𝑖(𝑆
()12
𝑋̅𝑑𝑖𝑣𝑒𝑟𝑡 ,𝑡 = 10
𝑡∀ 𝑠 = 𝐷𝑟𝑜𝑢𝑔ℎ
𝑡𝑒𝑤
𝑟𝑒𝑤𝑜𝑙)𝑠𝑛𝑖(𝑆
̅
𝑋𝑑𝑖𝑣𝑒𝑟𝑡𝑤𝑒𝑡,𝑡 = 18
𝑙𝑎𝑚𝑟𝑜𝑁 = 𝑠 ∀
()13
همچنین دو سدناریو بدرای عرضده سدر آب رودخانده و آب هدای
سطحی بهصور یک دورهی  17ساله به شر زیر در نظر گرفته شت:
سناریو عرضه آب نرمال :در این سناریو  177درصت حجم سدر آب
در سال پایه بهعنوان عرضه آب در نظر گرفته میشود.
𝜌 𝑠 = %100
𝑙𝑎𝑚𝑟𝑜𝑁 = 𝑠 ∀
()10
سناریو عرضه آب خشکسالی :در این سناریو  07درصدت میدانگین
وزنی عرضه آب سال پایه به عنوان عرضده اولیده آب در نظدر گرفتده
میشود.
𝜌 𝑠 = %50
𝑡∀ 𝑠 = 𝐷𝑟𝑜𝑢𝑔ℎ
()10
در این مطالعه اطالعا مربوط به گرههای عرضه و تقاضای آب،
میزان تبخیر و نفوذ در منطقه از شرکت آب منطقهای استان گلسدتان،
سدطح زیدر کشدت ،قیمدت و عملکدرد محصدوال از سدازمان جهداد
کشاورزی استان و میزان مصرف شهری از اداره آب و فاضالب استان
گلستان جمع آوری گردیت .سپس الگوریتم های الزم برای دستیابی بده
متل یکپارچه حوضه رودخانه در بسدته ندرم افدزاری  GAMSنوشدته
( )Blaco et al., 2013و برای هر گزینده سیاسدتی و هدر سدناریوی
عرضه آب بهصور جتاگانه اجرا شت.
منطقه مورد مطالعه

حوضه آبریز قرهسو یکی از حوضههای واقعشته در استان گلستان
است که با مساحت حدتود  100177هکتدار حدتود  5درصدت آن را در
برمی گیرد .رودخانده قدره سدو از الحداق چندت رودخانده کدوچکتر کده
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مهددمتددرین آنهددا رودخانددههددای کردکددوی ،شصددتکالتدده ،زیددار و
گرمابتشت است تشکیل شته است .این رودخانههای کوچکتر پدس از
الحاق به یکتیگر در مجاور روستای قره سو به خلیج گرگان) جریان
مییابت (شکل  .)2ست نومل با گنجایش  0میلیون مترمکعدب و حجدم
تنظیمی حتود  10میلیون مترمکعب در  12کیلدومتری جندوب شدرقی
گرگان احتا شته است که آبیاری  0هزار هکتار از اراضی زیر کشت
را به خود اختصاص داده است .بررسی رونت جریان رودخانده قدرهسدو
نشان داد جریان رودخانه قره سدو از مهرمداه روندت افزایشدی بده خدود
می گیرد و در فروردین به بیشترین مقتار خود می رست ،سدپس آبدتهی
رودخانه کم می شود و در مردادماه به کمتدرین مقدتار خدود مدی رسدت
(( )Rigenal Water Company of Golestan, 2016شدکل .)3
بررسی رونت میانگین آب ورودی به تاالب میانکاله در خروجی رودخانه
قرهسو نیز بیانگر کاهش جریان آب ورودی به تاالب است (شکل .)0
پناهگاه حیا وحش میانکاله با وسدعت  00777هکتدار در غدرب
استان گلستان و شرق استان مازنتران واقع شته است .تاالب میانکاله
بهعنوان بخشی از شبهجزیره میانکاله است که در منتهدیالیده جندوب
شرقی دریای خزر قرار گرفته است .آب مورد نیداز تداالب میانکالده از
منابع گوناگونی همچون نزوال جدوی ،آب هدای سدطحی ،آب هدای
زیرزمینی و نوسانا دریای خزر تأمین مدیشدود .همچندین رودخانده
قرهسو (سیاهآب) و رودخانده غازمحلده در غدرب گلسدتان دو سیسدتم
رودخانهای تغذیهکننته تاالب میانکاله میباشنت (.)EPA, 2013

نتایج و بحث
برای تأمین پایتار آب برای حفظ محیط زیست تاالب میانکالده بدا
توجه به اینکه مصرف بخش شرب در اولویت اول تخصی قرار دارد،
لذا امکان کاهش آب تحویلی به این بخش وجود نتارد .به همین دلیل
سایر بخشها بهویژه بخش کشاورزی بایدت بیشدترین مسداعت را در
تأمین آب مورد نیاز تاالب متقبل شود .جتول  1وضعیت جریدان هدای
محیطزیستی به تاالب در شرایط نرمال و خشکسالی را بر اساس نتایج
الگوی اقتصادی-هیترولوژیکی حوضه آبریز قرهسو نشان میدهدت .در
سال پایه کل منابع آب حوضه (بتون اعمال هرگونه سدناریو عرضده و
گزینه سیاستی) معادل  003میلیارد متدر مکعدب بدوده کده در سدناریو
عرضه نرمال آب و با در نظر گرفتن سیاست حفدظ تداالب در شدرایط
مناسب حجدم کدل جریدان در حالدت بدتون اعمدال هدر دو سیاسدت
کم آبیاری و امنیت غذایی و با اعمال دو سیاست فوق نسبت به حالدت
پایه افزایش یافته که این امر ناشی از افزایش انتقال آبهای زیرزمیندی
به رودخانه است .کاهش حجم کدل جریدان در سدناریوی خشکسدالی
ناشی از اعمال قیت کاهش  07درصتی مندابع آب بدهمنظدور بررسدی
وضعیت الگوی توزیع و مصرف آب در شدرایط خشکسدالی در منطقده
مورد مطالعه میباشت.
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شکل  -2موقعیت حوضه آبریز قرهسو و تاالب میانکاله در استان گلستان و در کشور
Figure 2- Situation of Qarehsou river basin and r Miankaleh wetland in Golestan province and Iran
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شکل  -4دبی رودخانه قرهسو در نزدیکی تاالب میانکاله (میلیون متر
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شکل  -3متوسط دبی رودخانه قرهسو در سال زراعی 49-44

Figure 4- Dubi Qarehsou River neathe r Miankaleh wetland
)(MCM

Figure 3- Average of Qarehsou river dubi in 2015-2016

الگوی فعلی توزیع آب در منطقه به گوندهای اسدت کده بیشدترین
حجم آب به ترتیب به بخدش کشداورزی ،شدرب ،شدیال و صدنعت
اختصاص داده شته است .در سناریوی نرمال الگدوی پیشدنهادی و بدا
گزینه سیاستی حفظ تاالب در شرایط مناسب و نیز اعمال سیاستهای
کم آبیاری و امنیت غذایی ،مصرف آب در بخدش کشداورزی افدزایش
یافته که این امر ناشی از توزیع بهینده مندابع و کداهش تغذیده سدفره
زیرزمینی می باشت .در سناریوی خشکسالی الگوی پیشنهادی ،بررسدی

میزان مصرف آب توسط بخش های مختلف نشان داد با کاهش مقتار
آب در این سناریو ،بخش کشاورزی نسبت به سایر بخشها با کاهش
بیشتری در مصرف آب مواجه میشود .این نتیجه ،با نتایج بهدستآمته
از مطالعا نیکدوئی و همکداران ( ،)Nikouei et al., 2012بالکدو و
همکاران ( ،)Blaco et al., 2013کهیل و همکاران ( Kahil et al.,
 )2014و استیو و همکاران ( )Esteve et al., 2018مطابقت دارد.
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...  هيدرولوژیکی در مدیریت منابع آب حوضه آبریز- کاربرد الگوی بهينهسازی یکپارچه اقتصادی،مزرعه و همکاران
) توازن هیدرولوژیکی به تفکیک سناریوهای عرضه آب و گزینههای سیاستی در حوضه آبریز قرهسو (میلیون متر مکعب در سال-1 جدول
Table 1- Hydrological balance by water supply and policy scenarios in Qarehsou basin (millions cubic meter per year)

*حفظ تاالب در شرایط مناسب

گزینه سیاستی
Policy option

**حفظ تاالب در شرایط نسبتاً مناسب

Wetland protecting in relatively
suitable condition

Wetland protecting in suitable condition

سناریو عرضه آب

پایه

نرمال

خشکسالی

Water supply scenario

Base

Normal

Drought

-

بدون اعمال سياست

با اعمال سياست

بدون اعمال سياست

Without policy

With policy

Without policy

با اعمال
سياست
With policy

منابع
sources

جریانهای سر آب
Headwater flows

رواناب سطحی
Surface runoff

آب برگشتی
Return flows

- خروجی ست (ورودی
)خروجی

222.2

222.2

222.4

103.8

102.2

35

35

35

16.3

16.1

63.3

63.3

66.6

48.5

40.3

-23.8

-23.8

-23.8

-23.8

-23.8

276.5

286

296.2

145.3

84.6

573.2

582

596.2

290.1

219.4

339.4

360.3

377

294.2

276.1

52.8

52.8

53

52.3

52.3

20.6

20.1

20

19.7

19.7

24.7

24.7

25

22.6

22

0.9

0.9

1

0.9

0.9

0

18

18

10

10

134.8

101.8

102

-109.5

-161.5

573.2

578.6

596

290.1

219.4

خال

Net reservoir release
(outflow-inflow)

انتقال آب زیرزمینی به رودخانه
Groundwater transfer to the
river

کل
Total

مصارف
Use

کشاورزی
Agriculture

شرب
Urban

صنعت
Industry

پرورش ماهی
Fishery

تبخیر از حوضه
evaporation

)محیطزیست (تاالب
Environment (wetland)

تغذیه سفره زیرزمینی
Groundwater recharge

کل
Total

یافتههای تحقیق: مأخذ
Source: Research findings
 میلیون مترمکعب آب مورد نیاز تاالب در شرایط نرمال15 *تأمین
*Supplying 18 MCM water required of the wetland under normal condition

 میلیون مترمکعب آب مورد نیاز تاالب در شرایط خشکسالی17 **تأمین
**Supplying 10 MCM water required of the wetland under drought condition
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نسبت به بخش کشاورزی بسیار کمتر است لذا با کاهش میزان آب در
دسترس کمتر تحت تأثیر قرار گرفته است .کاهش بیشازحت مصدرف
آب آبیاری در دوره خشکسالی ناشی از اعمال سیاسدت کدمآبیداری در
متل میباشت .سیاست کمآبیاری با صرفهجویی نسبت به آبیاری کامل
موجب کاهش مصرف آب شدته اسدت .ایدن نتیجده ،نتدایج مطالعدا
یوسفیان و همکاران ( ،)Yosefian et al., 2018اسحقی نصرآبادی و
همکداران ( )IshaghiNasrabadi et al., 2014را تائیدت مدیکندت.
فعالیت پرورش ماهی بهشت به آب وابسته اسدت .امدا بدا توجده بده
کوچک بودن حجم این فعالیت در منطقه با کاهش آب در دسترس در
شرایط خشکسالی نسبت به بخش کشاورزی با کاهش کمتر اما نسبت
به شرب و صنعت با کاهش بیشدتری مواجده شدته اسدت .در شدرایط
نرمال و خشکسالی با توزیع بهینه مندابع آب بدین کلیده بخدشهدای
تقاضاکننته آب منجر به آزادسازی بخشی از منابع و تأمین حتاقل نیاز
آبی تداالب شدته اسدت .ایدن نتیجده نتدایج مطالعده رینجلدر و کدای
( )Ringler and Cai, 2006و کهیدل و همکداران ( Kahil et al.,
 )2014را تأییت میکنت.

جتول  2میزان مصرف آب در سناریوهای مختلف توسط گره های
مختلف تقاضاکننته آب را نشان می دهت .با توجه به ایدن جدتول کدل
آب مورد نیاز گرههدای تقاضداکننته آب در سدال پایده معدادل 030/0
میلیارد متر مکعب بوده که از این میدزان بیشدترین سدهم مربدوط بده
بخددش کشدداورزی ( 300/3میلیددون مترمکعددب) 50 ،درصددت آبهددای
سطحی و زیرزمینی حوضه مورد مطالعه در بخش کشداورزی اسدتفاده
میشود ،و کمترین میزان مصرف مربوط به بخش صنعت ( 0/0درصت)
بوده است .با اعمال سناریو عرضه نرمال آب و گزینه سیاسدتی حفدظ
تاالب در حالت عتم اعمال دو سیاسدت کدمآبیداری و امنیدت غدذایی
مصرف بخش کشاورزی کاهش یافته و مصرف سایر بخش هدا ثابدت
مانته است .در این شرایط به دلیل اعمال سناریوی محیطزیستی مقتار
آب مورد نیاز برای حفظ تاالب در شرایط مناسب تأمین شته است.
در شرایط خشکسالی به دلیل کاهش حجم سدرآب ،مقدتار آب در
دسترس کلیه بخشها کاهش یافته است .ازآنجاکده تدأمین آب مدورد
نیاز بخش شرب مهمترین هتف سازمانهای ذیربط اسدت لدذا ایدن
بخش نمی توانت کاهش زیادی در مصرف آب را تجربده کندت .بخدش
صنعت در این استان یک فعالیت نوپا بوده و مصرف آب در این بخش

جدول  -2مصرف آب به تفکیک نوع فعالیت ،سناریو عرضه آب و سیاست حفظ تاالب در حوضه آبریز قرهسو (میلیون مترمکعب)
)Table 2- Water use by kinds of activity, water supply scenario and wetland protection policy in Qarehsou basin (MCM

حفظ تاالب در شرایط نسبتاً مناسب

حفظ تاالب در شرایط مناسب

Wetland protecting in suitable
condition

Wetland protecting in relatively
suitable condition

Policy option

خشکسالی

نرمال
Normal

سناریو عرضه آب

Drought

با اعمال سیاست
With policy

بدون اعمال
سیاست
Without policy

بدون اعمال

با اعمال سیاست
With policy

سیاست

گزینه سیاستی

پایه
Base

Water supply
scenario

Without policy

134.2

211.1

377.4

360.3

339.4

52.1

51.9

52.8

52.8

52.8

19.7

19.7

20.1

20.1

20.1

22

22.6

24.7

24.7

24.7

10

10

18

18

0.4

238

315.3

492.9

476.1

437.4

کشاورزی
Agriculture

شرب
Urban

صنعت
Industry

پرورش ماهی
Fishery

محیطزیست تاالب
Wetland
environment

کل
Total

مأخذ :یافتههای تحقیق
Source: Research findings

جتول  3اثر اجرای گزینه سیاستی بر ترکیدب کشدت محصدوال
زراعی و باغی حوضه آبریز قره سدو را نشدان مدی دهدت .کشداورزان از

طریق تغییر در الگوی کشت خود را با تغییرا در سیاست ها ،آب وهوا،
هزینههای تولیت و  ...سازگار میکننت .مطابق این جتول اجرای گزینده

مزرعه و همکاران ،کاربرد الگوی بهينهسازی یکپارچه اقتصادی -هيدرولوژیکی در مدیریت منابع آب حوضه آبریز ...

سیاست حفظ تاالب در حالدت بدتون اعمدال سیاسدت آبیداری سدبب
کاهش سطح زیر کشت کلیده محصدوال زراعدی و اعمدال سیاسدت
کم آبیاری باعث افزایش سطح زیدر کشدت محصدوال کشداورزی در
شددرایط عرضدده نرمددال آبشددته اسددت .افددزایش سددطح زی در کشددت
محصوال ناشی از افزایش انتقال آبهای زیرزمینی به رودخانه و نیز
استفاده بهینه از مندابع آب در دسدترس کشداورزان اسدت .در شدرایط
خشکسالی با کاهش  07درصتی روانابهای سدطحی و جریدانهدای
سر آب ،مقتار آب در دسترس کلیه بخش ها اعم از کشاورزی کداهش
مییابت که این امر منجر بده کداهش سدطح زیدر کشدت محصدوال
کشاورزی میشود .میزان کداهش سدطح زیدر کشدت در حالدت عدتم
اعمال سیاست کمآبیاری و امنیت غذایی نسدبت بده شدرایط پایده 10
درصت بوده در حالیکه با اجرای این دو سیاسدت سدطح زیدر کشدت 2
درصت در مقایسه با شرایط فعلی کاهش مییابت .کاهش کمتدر سدطح
زیر کشت در صور اعمال سناریوهای کمآبیاری و امنیت غدذایی بده
معنای حفظ امنیت غذایی در منطقه مورد مطالعه در شرایط خشکسالی
است.
در شرایط خشکسالی و بتون اعمال سیاست کمآبیداری و امنیدت
غذایی بیشترین و کمترین کاهش سطح زیر کشت به ترتیب مربوط به
محصوال کلزا و جو با  13/0و  11/0درصدت کداهش بدوده اسدت در
حالیکه با اعمال سیاست های مذکور بیشترین و کمترین کاهش سطح
زیر کشت به ترتیب مربوط به محصوال جو و برنج ( 3/0و  3درصدت
کاهش نسبت به شرایط پایه) می باشت .علیرغم باال بدودن نیداز آبدی
محصول برنج اما در شرایط خشکسالی سطح زیر کشت این محصدول
 3کاهش یافته است .با توجه به باال بودن درآمت حاصل از تولیدت ایدن
محصول و همچنین با اعمال قیت کمآبیاری و امنیت غذایی این نتیجه
دور از انتظار نیست .با اعمال قیت کمآبیاری و امنیت غذایی سطح زیدر
کشت کلیه محصوال زراعی بین  3تا  3/0درصت کاهش یافته است.
ازآنجاکه این کاهش سطح زیر کشت کلیه محصوال زراعدی اعدم از
محصوال استراتژیک ناچیز بوده لدذا خشکسدالی نمدیتواندت امنیدت
غذایی منطقه مورد مطالعه را دچار اخالل نمایت .اگرچده در مواجده بدا
خشکسالی و با هتف حفظ تاالب ،مصرف کل آب در بخش کشاورزی
کاهش یافته اما این کاهش بیشتر ناشی از کاهش مصدرف مندابع آب
زیرزمینی ( 00درصت) برای محصوال زراعی است (جتول .)0
بررسی منافع و هزینه های گرههای تقاضاکننته آب نشدان داد ،در
سیاست حفظ تاالب با شرایط نرمال سدودآوری فعالیدت کشداورزی و
محیطزیست تاالب افزایش یافتده و سدودآوری فعالیدت هدای شدرب،
شیال و صنعت بتون تغییر مانته اسدت .در سدناریو خشکسدالی و در
حالت عتم اجرای سیاست کم آبیاری و امنیت غذایی ،کمآبی ناشدی از
خشکسالی ازیکطرف و سیاست حفظ تاالب از سوی دیگر ،از طریدق
کاهش مصرف آب در گرههدای تقاضداکننته آب موجدب کداهش 31
درصتی منافع خال ساالنه حوضه آبریز قره سدو و شداخ رفداه در

01

این منطقه نسبت بده شدرایط پایده شدته اسدت .بدا اعمدال سیاسدت
کم آبیاری و امنیت غذایی میزان کاهش در منافع نسبت به حالت عتم
اجرای سیاست کمتر بوده و شاخ رفاه  20درصت نسدبت بده حالدت
پایه کاهش یافته اسدت .کداهش در رفداه و مندافع خدال در نتیجده
خشکسالی ،با نتایج مطالعا نیکدوئی و همکداران ( Nikouei et al.,
 )2012و کهیددل و همکدداران ( )Kahil et al, 2014مطابقددت دارد
(جتول  .)0بهمنظور برآورد منافع تاالب از مطالعه امیرنژاد و همکداران
( )Amirnejad et al., 2010استفاده شت .سپس بدا اسدتفاده از ندرخ
تنزیل مناسب و حجم آب ورودی به تاالب از رودخانه قرهسدو خدال
منافع محاسبه گردیت .بررسی رونت جریان ورودی به تاالب میانکاله در
سال پایه نشان داد کل آب ورودی به تاالب از رودخانه قره سو بسدیار
انتک بوده و نیاز آبی تاالب را تأمین نمیکنت .با اعمدال قیدت حدتاقل
مقتار تدأمین آب مدورد نیداز تداالب در شدرایط نرمدال و خشکسدالی
ازآنجاکه این حتاقل مقتار از تغذیه تاالب توسط رودخانده قدرهسدو در
شرایط فعلی بیشتر است لذا منفعدت خدال تداالب در هدر دو حالدت
نرمال و خشکسالی نسبت بده شدرایط پایده افدزایش یافتده اسدت .در
شرایط خشکسالی با کاهش رژیم آورد رودخانه به تاالب منافع حاصله
نیز کاهش مییابت.

نتیجهگیری
بر اساس نتایج ،به طورکلی در شرایط کنونی تخصی و مصدرف
آب بین مصرف کننتگان مختلف در حوضه قره سو بهینه نبدوده اسدت.
در سناریوی نرمال عرضه آب ،علی رغم کاهش کل منابع آب به منظور
حفظ تاالب میانکاله در شرایط مناسب ،در بخش کشاورزی سطح زیر
کشت اکثر محصوال افزایش یافته که این امر به نوبه خدود موجدب
افزایش مصرف منابع آب در این بخش شته است و درنهایت با فرض
ثابت بودن قیمت محصوال کشاورزی و سایر عوامدل تولیدت ،مندافع
خال این بخش از رشت مثبتی برخوردار بوده است .در حالت سدناریو
عرضه نرمال آب علیرغم اختصاص  15میلیون متر مکعب مندابع آب
به تاالب میزان مصرف و ارزش ناخدال سداالنه بخدش شدرب نیدز
افزایش یافته که این امر ناشی از تخصی بهینه منابع آب اسدت .در
شرایط خشکسالی به دلیل کم آبی ناشی از خشکسالی و کاهش مقدتار
مشخصی از حجم آب سدر آب و جریدانهدای سدطحی جهدت حفدظ
تاالب ،مصرف آب در کلیه بخشها کاهش یافته که ایدن کداهش در
بخش کشاورزی بیشتر از سایر بخش هدا بدوده اسدت .در ایدن حالدت
کشاورزان میتواننت از طریدق تغییدر در الگدوی کشدت و کدمآبیداری،
کاهش سطح زیر کشت محصوالتی که نیاز آبی باالیی دارنت و توسعه
محصوالتی با نیاز آبی کمتر و یا محصوالتی که علی رغم نیاز آبی باال
از درآمت باالتری نسدبت بده سدایر محصدوال برخدوردار هسدتنت ،از
کاهش بیشازانتازه درآمت جلوگیری میکننت.
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) سناریو عرضه آب و گزینه سیاستی در حوضه آبریز قرهسو (هکتار، سطح زیر کشت به تفکیک محصوالت-3 جدول
Table 3- Total Land in Production by Crop, Water Supply, and Policy Scenario Qarehsou River Basin (hectare)

حفظ تاالب در شرایط مناسب

حفظ تاالب در شرایط نسبتاً مناسب

Wetland protecting in relatively
suitable condition

Wetland protecting in suitable
condition

پایه

نرمال

خشکسالی

Base

Normal

Drought

گزینه سیاستی
Policy option

سناریو عرضه آب
Water supply
scenario

بدون اعمال
سیاست

با اعمال
سیاست

با اعمال سیاست

بدون اعمال سیاست

Without
policy

With policy

Without policy

4,280

4,110

4,320

3,460

4,140

48,930

46,970

49,420

41,960

47,300

3,850

3,690

3,880

3,420

3,710

15,430

14,810

15,580

13,000

14,970

12,680

12,170

12,710

10,300

12,260

4,350

4,170

4,390

3,510

4,210

3,260

3,130

3,300

2,660

3,160

2,090

2,000

2,110

1,710

2,020

6,880

6,600

6,940

5,720

6,670

480

480

480

480

480

600

600

600

600

600

370

370

370

370

370

1,870

1,870

1,870

1,870

1,870

630

630

630

630

630

90

90

90

90

90

70

70

70

70

70

820

820

820

820

820

50

50

50

50

50

106,711

102,642

108,000

90,704

103,000

With
policy

محصوال
Crops

پنبه
Cotton

گنتم
Wheat

جو
Barley

برنج
Rice

سویا
Soybean

کلزا
Canola

ذر علوفهای
Sorghum

گوجهفرنگی
Tomato

سیبزمینی
Potato

آلو
plum

هلو
peach

شلیل
Nectarine

پرتقال
Orange

نارنگی
Tangerine

انار
Pomegranate

خرمالو
Persimmon

زیتون
Olive

گردو
Walnut

جمع
Total

یافتههای تحقیق: مأخذ
Source: Research findings
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جدول  -4مصرف آب کشاورزی به تفکیک محصوالت ،سناریوهای عرضه آب و گزینههای سیاستی در حوضه آبریز قرهسو
(میلیون متر مکعب در سال)
Table 4- water irrigation consumption by Crop, Water Supply, and Policy Scenario in Qarehsou River
)Basin (MCM per year
حفظ تاالب در شرایط نسبتاً مناسب

حفظ تاالب در شرایط مناسب

Wetland protecting in suitable
condition

Wetland protecting in relatively
suitable condition

خشکسالی

نرمال

Drought

Normal

گزینه سیاستی
Policy option

پایه
Base

سناریو عرضه آب

بدون اعمال

با اعمال

بدون اعمال

سیاست

سیاست

سیاست

Without policy

With policy

Without policy

121.6

198.5

351.7

334.7

313.7

84.6

137.8

243.9

232.1

217.6

12.6

12.6

25.7

25.7

25.7

8.8

8.8

18.0

18.0

18.0

134.2

211.1

377.4

360.3

339.4

93/4

146.6

261.8

250/0

235.5

68.3

76.3

84.4

82.7

68.4

65.9

134.8

293.0

277.6

271.0

با اعمال سیاست
With policy

Water supply scenario

حجم آب

گروه محصوال

Water used

Production

Applied

محصوال زراعی

آبیاری
مصرفی

Crops

Depleted

آبیاری
Applied

مصرفی

محصوال باغی
Fruits

Depleted

آبیاری
Applied

مصرفی

کل آب آبیاری و مصرفی
Total use

Depleted

سطحی
Divert

زیرزمینی

کل منابع
Total source

Pumped

مأ ذ :یافتههای تحقیق
Source: Research findings

کاهش منابع آب های سطحی و زیرزمیندی از یدک سدو و کداهش
سطح زیر کشت بخش کشاورزی از سوی دیگر موجب کاهش مندافع
خال ساالنه بخش کشاورزی شته است .با توجه به اینکده آب نیداز
حیاتی جامعه بشری است لذا تأمین آب مورد نیاز بخش شهری وظیفه
اصلی شرکت آب منطقه ای بوده و نمی توان انتظار کاهش قابلتوجهی
در مصرف شرب بهمنظور حفظ تاالب را داشت .مصرف آب در بخدش
شیال اگرچه در مقایسه با سایر گره های متقاضی آب کمتر است ،اما
درآمت حاصله از این بخش نیز کمتر بوده است .با توجه به اینکه نهاده
اصلی در این بخش ،آب است کاهش مقتار آب بر فعالیت این بخدش
به شت تأثیر گذاشته و موجب کداهش ارزش ناخدال آن مدی شدود.
همچنین ،در شرایط خشکسالی بخش صنعت با کاهش مندافع مواجده
اسدت .بخدش صدنعت آب مددورد نیداز خدود را از آبهدای سددطحی و
زیرزمینی برداشدت مدیکندت .ازآنجاکده ایدن بخدش از بدازده بداالیی
برخوردار است لذا افزایش جریانهای بازگشتی می توانت به عنوان یکی

از منابع مهم تأمین آب مورد نیاز این بخش بدوده و عامدل مهمدی در
افزایش فعالیت این بخش به شمار آیت.
افزایش استخراج آب های زیرزمینی از یک سو و کداهش آب هدای
سطحی (ناشی از خشکسالی و تدأمین آب تداالب از سدر آب) اگرچده
حوضه آبریز قرهسو را با مشکل کمآبی مواجه کرده است اما بده دلیدل
توزیع بهینه آب بین گرههای تقاضاکننته مبتنی بر الگوی اقتصدادی-
هیترولوژیکی مورد استفاده از طریق تغییر در الگوی کشت و اسدتفاده
از محصوال مقاوم به خشکی ،مقتار آب ورودی به تاالب میانکاله در
سناریوهای نرمال و خشکسالی افزایش یافته و درنتیجه سبب افزایش
منافع ناخال محیطزیست حوضه قرهسو شته است.بهاینترتیدب ،بده
منظور جلوگیری از کاهش بیش از حت رفاه و منافع اقتصدادی و حفدظ
امنیت غذایی در شرایط خشکسالی و کمیابی آب اعمدال همزمدان دو
سیاست کمآبیاری و امنیت غذایی توصیه می شود.
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جدول  -9منافع خالص ساالنه و هزینههای اجرای برنامه به تفکیک سناریوهای عرضه آب و گزینههای سیاستی در حوضه آبریز قرهسو (میلیون
ریال)
Table 5- Annual net benefit and program performance costs by water supply scenarios and policy options in Qarehsou basin
)(Million Rials

حفظ تاالب در شرایط نسبتاً مناسب

حفظ تاالب در شرایط مناسب

Wetland protecting in suitable
condition

Wetland protecting in relatively suitable
condition

خشکسالی

نرمال

Draught

با اعمال سیاست

Normal

بدون اعمال

گزینه سیاستی
Policy option

پایه

سناریو عرضه آب

Base

Water supply Scenarios

با اعمال سیاست

بدون اعمال سیاست

With policy

Without policy

6,327,043

5,530,118

11,062,759

10,537,653

9,906,203

19,916

19,859

20,157

20,156

20,156

4,198,152

4,198,160

4,282,582

4,282,582

4,282,582

38,912

39,947

43,720

43,724

43,724

14,675

14,675

26,425

26,728

0

10,598,698

9,802,759

15,435,643

14,910,844

14,252,664

4,683

6,857

12,140

11,631

11,412

10,603,382

9,809,616

15,423,503

14,922,474

14,264,076

With policy

سیاست
Without policy

منافع خال

ساالنه

Annual net benefit

کشاورزی
Agriculture

شرب
Urban

صنعت
Industry

شیال
Fishery

محیطزیست تاالب
Wetland environment

خال

منافع ساالنه کل

Total annual net benefit

خال

هزینههای مالی اجرای برنامه

Net financial costs of program
performance

شاخ

رفاه خال

Net welfare index

مأخذ :یافتههای تحقیق
Source: Research findings

اعمال این سیاست میتواندت از طریدق حفدظ سدطح زیدر کشدت
محصوال کشاورزی سبب افزایش رفداه در منطقده شدود .همچندین
به منظور حفدظ تداالب میانکالده و افدزایش عملکدرد اکولدوژیکی آن،
پیشنهاد می شود مقدتار آب تخصدی یافتده بده بخدش کشداورزی از
آبهای سطحی کاهش یابت و درعینحال ،بهمنظدور افدزایش کدارایی
اقتصادی کشاورزان ،ترویج الگوی کشت بهینه و کاربرد استراتژیهای
کم آبیاری محصوال توسط مسئولین سازمان جهاد کشاورزی اسدتان
موردتوجه قرار گیرد .همچنین ،ازآنجاکه هتف کشاورزان حتاکثرسازی
سود با توجده بده مندابع آب اسدت ،لدذا توصدیه مدیشدود در شدرایط

خشکسالی از راهبردهای مناسب با خشکسالی جهدت بهبدود مدتیریت
منابع آب همچون استفاده از بذرهای اصال شته و مقاوم به خشدکی،
کاهش مصرف آب متناسب با نیاز آبی گیاه و اصدال تداریع عملیدا
کاشت بهمنظور کاهش تبخیر و تعرق استفاده شود .همچنین ،اسدتفاده
از تصفیه پساب سایر بخشها بهمنظور تدأمین آب مدورد نیداز بخدش
صنعت توصیه می شود .عالوه بر این ،توصیه می شود با استفاده مجتد
از پساب واحتهای صنعتی و شهری میزان برداشت از آبهای سطحی
کاهش یافته و با تغییر در الگوی کشت میزان مصدرف آب در بخدش
کشاورزی کاهش یافته تا موجب افزایش آب ورودی به تاالب شود.
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