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ارزيابي سناريوهاي استفاده تلفيقي از منابع آب سطحي
و زيرزميني در دشت فيروزآباد فارس
محمدحسین زیبایی*  ،منصور زیبایی  ،کورش اردوخانی
تاریخ پذیرش17/71/17 :
تاریخ دریافت17/60/17 :
چکيده
افزایش تقاضاي آب یكی از چالشهاي اصلی مدیران و برنامهریزان منابع آب میباشد .پاسخ به
مسائل کمبود آب تنها از طریق توسعهي پروژه منابع آب جدید امكانپذیر نیست و از طریق
مدیریت کاراي آب در پروژههاي موجود میسرتر است .در این رابطه ،مدیریت استفاده تلفیقی یكی
از گزینههاي بهکارگیري بهینهي منابع آب در دسترس میباشد و میتواند بهرهوري آب را بهبود
ببخشد .در مطالعهي حاضر براي ارزیابی سناریوهاي مختلف استفاده تلفیقی از منابع آب سطحی و
زیرزمینی در دشت فیروزآباد فارس یك مدل ریاضی ارائه شده که در آن محدودیتهاي
هیدرولوژیكی و مدیریتی براي رسیدن به الگوهاي کشت بهینه بهمنظور استفادهي بهینه از منابع
آب در راستاي حداکثر کردن بازده برنامهاي لحاظ شده است .نتایج نشان داد که استفادهي توامان
آب سطحی و زیرزمینی اطمینان نسبت به منابع آب را بهبود میبخشد که میتواند زیان ناشی از
عدم حتمیت مربوط به آب را کاهش دهد و بنابراین همچون یك سیستم مدیریت ریسك علیه عدم
حتمیت آب عمل کند .همچنین نتایج نشان داد که بازده برنامهاي فراهم آمده از سیستم استفاده
تلفیقی پیشنهادي در سطح دشت تقریبا دو برابر مقدار قبلی است یعنی از  781میلیارد به 211
میلیارد ریال خواهد رسید و بهرهوري آب به میزان  72درصد افزایش مییابد.

طبقهبندی :JEL
واژههاي كليدي :استفاده تلفیقی ،منابع آب سطحی ،مدیریت بهینهي آب ،فیروزآباد.

 -7دانشجوي کارشناسی ارشد آبیاري و زهكشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد فیروزآباد.
 -1استاد دانشكده کشاورزي دانشگاه شیراز.
 -2استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد فیروزآباد.
* نویسندهي مسئول مقاله:
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پيشگفتار
افزایش جمعیت ،رشد شهرنشینی و بهبود کیفیت زندگی ،تقاضاي آب را با نرخ رشد قابل توجهی
افزایش داده است .این تقاضاي در حال افزایش ،در کنار عرضهي محدود و در حال کاهش ،عدم
تعادل منابع و مصارف آب را در بسیاري از دشتهاي کشور به دنبال داشته است و ضرورت
بهکارگیري سیاستهاي منطقی و کارآمد مدیریت آب را بیش از هر زمان دیگر مطرح ساخته است.
این سیاستها باید جامع بوده و هر دو طرف ،عرضه و تقاضاي آب را مد نظر قرار دهد و بهگونهاي
باشد که نه تنها بر تولیدات کشاورزي و درآمد زارعین اثر منفی نگذارد که حتیاالمكان با افزایش
بهرهوري آب ،تولیدات بخش کشاورزي و درآمد زارعین افزایش یابد و مصرف آب تا رسیدن به
تعادل منطقی بین عرضه و تقاضاي آب ،تعدیل شود .بنابراین چالش عمدهاي که بخش کشاورزي با
آن روبروست ،این است که نه تنها باید مصرف آب را کاهش دهد که همزمان باید تولید بیشتري را
عرضه نماید و درآمد باالتري را براي زارعین ایجاد نماید(سلطانی وزیبایی .)7216،در راستاي
مقابلهي اصولی با این چالش ،استفادهي تلفیقی از منابع آب سطحی و زیرزمینی از اهمیت خاصی
برخوردار است .در حقیقت مدیریت استفادهي تلفیقی ،یكی از آلترناتیوهاي مؤثر براي استفادهي
بهینه از منابع آب در دسترس و رسیدن به حداکثر بازدهی از فعالیتهاي زراعی هر منطقه بوده و
از راهكارهاي مناسب جهت جلوگیري از تخلیهي سفرههاي آب زیرزمینی میباشد(خاره و
ادیوایوآن.)1660 ،
طبیعت ذاتاً تصادفی آبهاي سطحی ،نقش مهمی را به آب زیرزمینی بهعنوان یك منبع محتمل
براي زمانی که جریانات سطحی کمتر از میانگین است ،داده است(بورت .)7110،بهگونهاي که
ارزش آب زیرزمینی در باالبردن اطمینان ،حتی از نقش آن در افزایش کل مقدار آب در دسترس
بیشتر میباشد(تسور ،7116تسور و گراهام -توماسی.)7117،
در بیشتر دشتهاي کشور بهویژه استان فارس که برداشت بیرویه از منابع آب زیرزمینی بهعنوان
تنها منبع آب در دسترس رواج دارد ،تامین آب سطحی از طریق احداث سد و انتقال آن به چنین
مناطقی میتواند با جلوگیري از تخلیه سفرههاي آب زیرزمینی از یك بحران قریبالوقوع پیشگیري
نماید .بنابراین تلفیق بهینهي منابع آب سطحی و زیرزمینی در چنین شرایطی از اهمیت خاصی
برخوردار است.
بررسیهاي فراوانی جهت مطالعه در زمینهي تخصیص بهینهي زمین ،آب و سایر منابع براي
استفادههاي مختلف توسط محققان زیادي انجام شده است .این مطالعات در ابتدا بیشتر جنبههاي
کیفی را مد نظر قرار میدادند .اما بعدا جنبههاي کمی اهمیت بیشتري یافت(خاره و ادیوایوآن،
 .)1660روشهاي سیستمی و چارچوب مدلهاي ریاضی آنها ،مدتهاي زیادي در تحلیل مسائل
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استفادهي تلفیقی از منابع آب سطحی و زیرزمینی بهکار گرفته شده است .چندین روش مدلسازي
نظیر برنامهریزي خطی ،برنامهریزي غیرخطی ،برنامهریزي پویا ،شبیهسازي ،بهینهسازي
چندسطحی ،سلسله مراتبی و ترکیب روشهاي شبیهسازي و بهینهسازي در ادبیات موضوع وجود
دارد(بوراس7102 ،؛ آرن7101 ،؛ آرن و اسكات7117 ،؛ یانگ و بردیهفت7111 ،؛ هایمز و دریزن،
7111؛ اومارا و دیولوي7181 ،؛ ایالنگاسكاري و همكاران7181 ،؛ گوریلیك 7188 ،؛ لینگن،
 ،7188ویلیس و همكاران ،7181 ،انتاد و همكاران7117 ،؛ ماتسوکاوا و همكاران7111 ،؛ ریچارد،
 ،7115وات کینز و مك کینی،7118 ،بریور و شارما1666 ،؛ داتا و دایال1666 ،؛ ازایزوهاریگا،
1667؛ ساك تیوادیول و شاه1662 ،؛ واگار و همكاران 1662؛ رائو و همكاران1661 ،؛ کارآموز و
همكاران 1661؛ اشمیت و همكاران1661 ،؛ هاتسون و ماداك 1661 ،ودوال و همكاران.)1665 ،
لطیف و جیمز( )7117یك مدل استفادهي تلفیقی بر مبناي برنامهریزي خطی ارائه نمودند و آن را
براي حداکثر کردن درآمد خالص آبیاري در یك دورهي بلندمدت مشتمل بر سیكلهاي تر و خشك
در حوضهي آبریز ایندیوس) (Indusپاکستان بهکار گرفتند .مدل مقدار بهینهي برداشت از
سفرههاي آب زیرزمینی جهت تلفیق با آب سطحی بهمنظور اجتناب از اثرات بد باال یا پایین بودن
سطح آب زیرزمینی را بهدست میدهد .میل و مولر( )7111یك مدل استفادهي تلفیقی بر مبناي
برنامهریزي خطی با تابع هدف قرینه جهت تثبیت مجوزهاي برداشت آبهاي زیرزمینی را ارائه
نمودند.
پرالتا و همكاران( )7115بهمنظور تعیین میزان برداشت از سفرههاي آب زیرزمینی در یك دورهي
پنجاه ساله تحت سناریو استفاده تلفیقی ،یك مدل بهینهسازي و شبیهسازي را توسعه دادند .اجراي
مدل براي پنج دهه ،حدهاي باالیی و پایینی را براي سطح سفرهي آب زیرزمینی جهت پایداري آب
زیرزمینی با توجه به افزایش بالقوه تقاضاي آب ،بهدست داد.
تراسی( )7118براي مدیریت بهینهي منابع آب شهر سانتا باربارا در دورهي خشكسالی از یك مدل
بهینهسازي– شبیهسازي استفاده نمود .این مدل وضعیت شبیهسازي شدهي آب زیرزمینی را به
یك مدل بهینهسازي خطی ارتباط میداد .تابع هدف مدل ،هزینهي عرضهي آب را با توجه به
محدودیتهاي تقاضاي آب ،محدودیتهاي هد هیدرولوژیكی و ظرفیت آب ،حداقل میکند.
بیالنیه و همكاران( )7111یك مدل شبیهسازي– بهینهسازي خطی ارائه نمودند که عملیات مخزن،
استفادهي تلفیقی از منابع آب سطحی و زیرزمینی و تأمین آب به زارعین را بهصورت یكپارچه
مطالعه و بررسی میکند .در این مدل جریان آب زیرزمینی با استفاده از MODFLOW
شبیهسازي شد که معادالت سهبعدي جریانات آب زیرزمینی را حل میکند.
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اسكاپس و همكاران( )1660استفادهي تلفیقی را بهمنظور ایجاد پایداري در منابع آب بررسی
نمودند.
لو و همكاران( )1660با استفاده از روش بهینهسازي پویا ،مدیریت پایدار منابع آب را در چین
مطالعه کردند.
کارآموز و همكاران( )1661در مطالعهاي براي بهینهسازي تخصیص منابع آب با توجه به استفادهي
تلفیقی منابع آب سطحی و زیرزمینی و همچنین تعیین الگوي کشت مناسب ،مدلی را توسعه
دادهاند .تابع هدف اقتصادي این مدل بهینهسازي ،حداکثر کردن منافع خالص با توجه به هزینهي
پمپاژ آب ،هزینهي کاشت محصول و منافع حاصل از تولید کل محصول در افق زمانی مطالعه بوده
است.
زیبایی و همكاران( )1668با استفاده از مدل مطلوبیت -کاراي اصالح شده ،مقدار بهینهي
سرمایهگذاري در چاه جهت استفادهي تلفیقی را تعیین نمودهاند.
باریكانی و همكاران( )7217با استفاده از مدل برنامهریزي خطی به بررسی استفادهي تلفیقی از
منابع آب سطحی و زیرزمینی در دشت قزوین پرداختهاند .در این مطالعه ،میزان برداشت از منابع
آب زیرزمینی یكبار با حداکثر کردن سود بازاري کشاورزان و یكبار با حداکثر کردن منافع اجتماعی
در منطقهي مورد مطالعه تعیین شده است.
خاري و همكاران( )1660با استفاده از یك مدل بهینهسازي اقتصادي -مهندسی ساده ،سناریوهاي
مختلف استفادهي تلفیقی از منابع آبهاي سطحی و زیرزمینی را با استفاده از برنامهریزي خطی و
محدودیتهاي مدیریتی و هیدرولوژیكی مختلف براي منطقهي آبیاري ساپون اندونزي ارزیابی
نمودهاند.
مدل استفاده تلفيقي
در این مطالعه ،تكنیك برنامهریزي خطی جهت فرموله کردن مدل استفاده بهینه تلفیقی بهمنظور
نیل به تخصیص بهینهي آب زیرزمینی و سطحی جهت حداکثر کردن منافع در چارچوب
محدودیتهاي داده شده ،بهکار گرفته شده است .در چنین مدلهاي افق برنامهریزي یكساله با
دورههاي برنامهریزي ماهانه مد نظر بوده است(خاره و ادیوایوآن 1660 ،و ادیوایوآن:)1661 ،
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 )0محدودیتها مربوط به حداکثر و حداقل فعالیتها
معموال بر اساس اهداف تعیین شده ،در مدل تغییراتی صورت میگیرد .در پارهاي از موارد ،الگوي
کشت از پیش تعیین شده است و هدف تعیین تلفیق بهینهي آبهاي سطحی و زیرزمینی است .اما
در پارهاي موارد امكانات آبی چه سطحی و چه زیرزمینی مشخص است و هدف تعیین بازدهی
حاصل از آن و الگوي بهینهي کشت است .در تحقیق حاضر ،استراتژي مختلف تخصیص آب سد
همراه با میزان مجاز برداشت آب زیرزمینی در مناطق مختلف در راستاي حداکثر منافع مورد
ارزیابی قرار گرفته است .به عبارت دیگر تعیین الگوهاي بهینه کشت ،استراتژي آبیاري ،میزان
تخصیص ماهانهي آب سد به مناطق مختلف و بهرهوري آب از جمله اهدافی بوده است که در این
تحقیق دنبال شده و به تبع این اهداف ،مدل بهکار گرفته شده در مطالعه(ادیوایوآن )1661 ،و
(خاره و ادیوایوآن )1660 ،اصالح و بهبود یافته است .تابع هدف به گونهاي طراحی شده که بازده
برنامهاي فعالیتها و هزینهي هر واحد تأمین آب سطحی و زیرزمینی را دربرمیگیرد ،این تابع
هدف با توجه به محدودیتهاي مختلف در محیط نرم افزاري GAMSحداکثر شده است.
در تابع هدف ، i ،تعداد مناطق مورد مطالعه) ، j ، (i = 1, 2, … , nzتعداد فعالیت است که
ترکیبی از محصول ،استراتژي و روش آبیاري است ) (j= 1, 2 , … , ncو  kتعداد دهه است
)(k = 1, 2 , … ,27؛  Aijسطح زیرکشت فعالیت jام در منطقهي  iام است .در این بررسی
براساس ترکیب مختلف استراتژي آبیاري و روش آّبیاري براي گندم 18 ،فعالیت ،براي جو28 ،
فعالیت ،براي ذرت 12 ،فعالیت ،براي کلزا 15 ،فعالیت و براي برنج تنها یك فعالیت در نظر گرفته
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شده است .تعریف فعالیتهایی که در الگوي کشت بهینه وارد شدهاند ،در پیوست  7مقاله آورده
شده است.
 ، NBjبازده برنامهاي از فعالیت jام بدون در نظر گرفتن هزینهي آب است ،TCSi .هزینهي کل هر
واحد آب سطحی در منطقهي  iام است SWi,k .میزان آب سطحی است که به منطقهي  iام در
دورهي  kام تخصیص مییابد TCGi .هزینهي کل هر واحد آب زیرزمینی براي منطقهي  iاست و
 ، GWi,kمقدار آب زیرزمینی است که به منطقهي  iام در دورهي  kام تخصیص میِیابد.
همانگونه که اشاره شد ،این تابع هدف با توجه به یك سري محدودیت حداکثر میگردد.
محدوديتهاي مربوط به آب مورد نياز
کل آب ماهانهي مورد نیاز براي تمامی فعالیتها در هر منطقه و در هر دوره باید کمتر یا مساوي با
امكانات آبی آن منطقه در آن دوره باشد(محدودیت شماره  .)1در این رابطه  WRj,kآب مورد نیاز
فعالیت  jام در دورهي  kام میباشد.
محدوديتهاي مربوط به اراضي قابل دسترس
براي هر منطقه ،کل اراضی تحت فعالیتها مختلف نمیتواند بیش از میزان اراضی قابل دسترس در
آن منطقه براي هر دوره باشد(محدودیت شماره  .)2در این محدودیت  ، Lj,kزمین مورد نیاز
فعالیت  jام در دوره  kام است.
محدوديتهاي مربوط به نيروي كار
کل نیروي کار مورد نیاز براي تمامی فعالیتها در هر منطقه و هر دوره باید کمتر یا مساوي با
نیروي کار موجود آن منطقه در آن دوره باشد(محدودیت شماره  .)1در این رابطه  labj,kنیروي کار
مورد نیاز فعالیت  jام در دورهي  kام میباشد.
محدوديت مربوط به آب رها شده از سد
حداکثر آب رها شده از سد تنگاب در یك دورهي  76روز باید مساوي یا کمتر از 8/10میلیون
مترمكعب(یا  1/12مترمكعب در ثانیه) باشد(محدودیت شماره .)1
محدوديت مربوط به آب زيرزميني
حداکثر میزان برداشت آب زیرزمینی در یك سال باید مساوي یا کمتر از 716میلیون مترمكعب
باشد(محدودیت شماره  .)5این رقم درست معادل تغذیهي طبیعی دشت است .البته با توجه به وارد
شدن  766میلیون مترمكعب آب سطحی به دشت و با توجه به افزایش میزان آب برگشتی به
سفرهي آب زیرزمینی ،بیالن سفره که در شرایط فعلی منفی است ،بهبود خواهد یافت .همچنین
قرار است بخشی از آب ذخیره شده در مخزن سد در شرایط ترسالی ،صرف تغذیهي مصنوعی سفره
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گردد که در این مطالعه به آن پرداخته نشده است .بهرحال مدل این امكان را دارد که بتوان پیامد
کاهش برداشت آب زیرزمینی از سفره را در راستاي بهبود بیالن بررسی نماید.
محدوديتهاي مربوط به حداكثر و حداقل هريك از فعاليتها
با توجه به اطالعات سري زمانی موجود در مورد تغییرات سطح زیرکشت هریك از محصوالت به
منظور انطباق بیشتر نتایج مدل با واقعیتها ،براي هریك از محصوالت محدودیت حداکثر و حداقل
در نظر گرفته شد(محدودیت شماره .)0
منطقه مورد مطالعه
محدودهي مطالعاتی دشت فیروزآباد بخشی از حوضهي آبریزمند محسوب میگردد که بین 51
درجه و  71دقیقه تا  51درجه و  10دقیقه طول شرقی و  18درجه و  16دقیقه تا  18درجه و 58
دقیقه عرض شمالی قرار دارد 01 .درصد مساحت منطقه را ارتفاعات( 111کیلومترمربع) و 28
درصد آن را دشت( 110کیلومترمربع) تشكیل میدهد و بهطور کامل در استان فارس قرار دارد
(شكل  .)7حداکثر و حداقل ارتفاع بهترتیب  1817و  7166متر و ارتفاع متوسط آن  7221متر
باالتر از سطح آزاد دریا میباشد.
همانگونه که در شكل  1نشان داده شده است ،دشت فیروزآباد از شمال به منطقهي موك و
مهكویه ،از شرق به میمند و شبانكاره و از جنوب و غرب به منطقهي دهرم محدود میشود.
منابع آب سطحي در دسترس
رودخانهي فیروزآباد که از قسمت شمال به دشت وارد میشود ،تنها رودخانهي اصلی منطقه است و
تا محل تنگ عرب امتداد دارد(شكل  .)2آب این رودخانه تا قبل از خشكسالیهاي اخیر ،دائمی
بوده و در فصل تابستان از حجم آن کاسته میشد .میانگین ساالنهي آب رودخانه حدود 716
میلیون مترمكعب است .حداکثر آبدهی ساالنه آن  227/1میلیون مترمكعب مربوط به سال آبی
 7217-11بوده است و حداقل آن ،کمتر از  71میلیون مترمكعب مربوط به سالهاي اخیر و سال
آبی  11-56بوده است .این رودخانه آب مورد نیاز حدود  1616هكتار از اراضی کشاورزي دشت که
در ساحل رودخانه قرار دارند را تأمین میکند(مهندسان مشاور آب نیرو).
آب زيرزميني دشت
بخش عمدهاي از اراضی دشت بهوسیلهي آب زیرزمینی شامل چشمههاي مجاور و مشرف بر اراضی
دشت فیروزآباد همچون چشمهي قمپ آتشكده با میانگین آبدهی حدود  21میلیون مترمكعب در
سال و چشمههاي سار خرقه و علی خرقه با میانگین آبدهی ساالنه بهترتیب  1/1و  1/1میلیون
مترمكعب و حدود  7118حلقه چاه مشروب میگردد .میزان کل تخلیه از منابع آب زیرزمینی در
محدودهي مورد مطالعه حدود  716میلیون مكعب تخمین زده میشود .شكل  ،1تراکم چاههاي
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منطقه و مكان چشمهها و قنوات را نشان میدهد(مهندسان مشاور آب نیرو) .همانگونه که قبال
اشاره شد ،در شرایط فعلی بیالن آب زیرزمینی دشت منفی است.
سد تنگاب
جهت بهرهبرداري بهینه از آب رودخانه فیروزآباد و جریانات سیالبی دشت ،طرح احداث سد تنگاب
و شبكه آبیاري دشت فیروزآباد اجرا گردیده است .در شكل ،5چگونگی تخصیص منابع آب و خاك
دشت فیروزآباد براي سواحل راست و چپ شبكه آبیاري دشت فیروزآباد در پایین دست سد تنگاب
نشان داده شده است .همانگونه که مالحظه میگردد ،ساحل راست امكان استفاده از آبدهی
چشمههاي قمپ آتشكده ،سارخرقه و علی خرقه را ادارا است و ساحل چپ از پتانسیل آب
زیرزمینی از طریق چاه را برخوردار است که ساحل راست به علت دارا بودن چشمههاي پر آب
فوقالذکر نیازي به استفاده از پتانسیل آب زیر زمینی ندارد.
ساحل راست مشتمل بر  5206هكتار اراضی میباشد( 1706هكتار اراضی مزروعی و  7166هكتار
باغات) که در  1686هكتار از آن کشت دوم نیز انجام میشود.
ساحل چپ مشتمل بر  8766هكتار اراضی( 0766هكتار اراضی مزروعی و  1666هكتار باغات)
است که در  1115هكتار از آن کشت دوم نیز صورت میگیرد.
مساحت بخش میانی دشت معادل  1015هكتار است که بهدلیل تمرکز چاههاي دشت در این
بخش ،خارج از شبكه آبیاري سد تنگاب در نظر گرفته شده است .آب مورد نیاز این بخش از اراضی
حدود  16میلیون مترمكعب تخمین زده شده که قرار بوده است تماما از طریق چاه تأمین شود
(مهندسان مشاور آب نیرو) .موضوعی که با توجه به اطالعات کنونی امكانپذیر نیست و به همین
دلیل در این مطالعه ،یكی از سناریوهاي مورد بررسی ،لحاظ کردن بخشی از این اراضی در برنامه
شبكه آبیاري سد تنگاب میباشد.
کل آب مورد نیاز ساحل راست  06میلیون و ساحل چپ  766میلیون مترمكعب در سال تخمین
زده میشود که قرار است با استفادهي تلفیقی از منابع آب سطحی(تأمین شده از سد تنگاب) و آب
زیرزمینی تأمین گردد .همانگونه که در شكل نشان داده شده است ،از حدود  778میلیون
مترمكعب آب ورودي به سد تنگاب ،حدود 76/5میلیون مترمكعب بهصورت سرریز 5/5 .میلیون
مترمكعب ،از سطح دریاچهي سد ،تبخیر و حدود  2/1میلیون مترمكعب در قالب طرحهاي تغذیه
مصنوعی جهت بهبود بیالن آب زیرزمینی ،مصرف خواهد شد .از حدود  766میلیون مترمكعب آب
تنظیمی از سد ،حدود  11میلیون مترمعكب به ساحل چپ و حدود  10میلیون مترمكعب به ساحل
راست تخصیص داده خواهد شد(مهندسان مشاور آب نیرو).
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نتايج و بحث
مدل استفادهي تلفیقی معرفی شده در قسمت قبل ،جهت بررسی سناریوهاي مختلف تلفیق آب
سطحی و زیرزمینی بهکار گرفته شد .شرایط فعلی یعنی قبل از بهرهبرداري از سد و کل اراضی
دشت بهصورت یكپارچه تحت عنوان سناریوي  7مورد ارزیابی قرار گرفت .در این سناریو ،تخصیص
مجدد کل آب قابل دستیابی مد نظر بود و از حذف آب مورد نیاز براي محصوالت دائمی و باغات
دشت صرفنظر شد .نتایج حاصل از اجراي سناریوي  7یعنی حالت(بدون پروژه )7در جدول  7نشان
داده شده است .شمارهاي که در کنار محصوالت قرار دارد ،سیستم آبیاري و میزان کم آبیاري را
نشان میدهد .بازده برنامهاي کل حاصل از این فعالیتها برابر با  781میلیارد ریال است و آب
مصرفی کل برابر با  755/056میلیون مترمكعب است که تماما از آب زیرزمینی تأمین میشود .الزم
به تذکر است که در حال حاضر جریان آب رودخانه جهت ذخیرهسازي آب در مخزن سد قطع است
و حداقل  2الی  1سال است که آب سطحی وارد دشت نگردیده است که این امر بر میزان برداشت
آب از سفرههاي آب زیرزمینی نیز به دلیل عدم تغذیه طبیعی سفره ،تأثیر منفی داشته است.
با توجه به بازده برنامههاي کل و میزان آب مصرفی ،در صورت تحقق الگوي کشت مندرج در
جدول  ،7بهرهوري آب برابر با  7171/0ریال براي هر مترمكعب خواهد بود .بررسی قیمت سایهي
آب نیز نشان میدهد که اوج نیاز در شرایط فعلی در دههي دوم فروردین) ،(d9دههي دوم
اردیبهشت) (d12و دههي سوم مرداد) (d22میباشد .قیمت سایهاي براي هر مترمكعب آب در
این دههها بهترتیب  2171 ،1702/2و  75860/1ریال است .در سناریوهاي  1و  2فرض شد که
آب سد به میزان  766میلیون مترمكعب با آب زیرزمینی تلفیق گردد .در این حالت حقابه قبلی در
نظر گرفته نشد .کل منابع آب و خاك بهصورت یكپارچه مد نظر قرار گرفت .یكبار بدون محدودیت
حجمی آبی که میتواند از دریچه سد خارج شود و یكبار با محدودیت میزان خروجی آب از
دریچهي سد(حداکثر  8/01میلیون مترمكعب در یك دورهي  76روزه) .نتایج حاصل از اجراي این
سناریوها که تحت عنوان سناریوي  1و  2مورد ارزیابی قرار گرفت ،در جدول  1نشان داده شده
است.
همانگونه که مالحظه میگردد ،اختالف بازده برنامهاي کل ،علیرغم میزان مصرف یكسان آب،
قابل توجه است .به عبارت دیگر اعمال محدودیت میزان خروجی از سد به میزان حدود 76
مترمكعب در ثانیه یا  8/01میلیون مترمكعب در یك دورهي  76روزه ،تأثیر قابل توجهی بر بازده
برنامهاي کل و بهرهوري آب دارد.
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بهرهوري آب هرچند در هر دو سناریو نسبت به سناریو  7افزایش یافته است ،اما افزایش در سناریو
 7به مراتب بیشتر میباشد ،در این سناریو بهرهوري آب به  7011ریال بهازاي مصرف هر مترمكعب
آب افزایش یافته است .در صورتی که این میزان از بهرهوري آب مد نظر باشد ،خروجی آب از
دریچهي سد باید به گونهاي باشد که در دههي سوم مرداد) (d22یعنی در اوج نیاز به آب ،بتواند
 75/1میلیون مترمعكب آب سطحی را جهت تلفیق با آب زیرزمینی تأمین نماید که تقریبا ظرفیت
معادل  7/81برابر ظرفیت پیشبینی شده است .البته شاید بتوان در اوج مصرف ،از مسیر قدیم
رودخانه نیز براي تأمین آب استفاده کرد .اگر این امر امكانپذیر نباشد یعنی تنها اجراي سناریوي
 2میسر باشد ،بازده برنامهاي کل به حدود  211میلیارد ریال میرسد که نسبت به سناریوي 7
بیش از  10درصد افزایش نشان میدهد .یعنی با وارد شدن آب سطحی تنظیم شده از طریق سد به
دشت و استفادهي تلفیقی آن با آب زیرزمینی ،بازده برنامهاي کل تقریبا دو برابر میگردد و
بهرهوري آب نسبت به سناریوي بدون سد (سناریو  )7رشدي معادل  72/71درصد پیدا خواهد کرد.
به عبارت دیگر هرچند مصرف آب از حدود  750میلیون مترمكعب فعلی به حدود  116میلیون
مترمكعب افزایش خواهد یافت که رشدي معادل  12درصد خواهد داشت ،اما بازده برنامهاي کل به
مراتب بیش از افزایش مصرف آب ،افزایش خواهد یافت.
در سناریوي  ،1ابتدا آب مورد نیاز محصوالت دائمی و باغات کنار گذاشته شد و دشت به سه
منطقهي ساحل راست ،ساحل چپ و بخش میانی بدون تأمین آب از سد اجرا گردید .نتایج حاصله
در جدول  2نشان داده شده است .الگوي کشت ،بازده برنامهاي کل ،میزان آب مصرفی و بهرهوري
آب بدون استفادهي تلفیقی از حداقل  861/10ریال در ساحل راست تا حداکثر  7117/88ریال در
قسمت مرکزي به ازاي هر مترمكعب آب متغیر است.
در سناریوي  ،5آب حاصل از سد درودزن جهت تلفیق با آب زیرزمینی در سه منطقهي مورد
مطالعه اضافه گردید .نتایج حاصل از اجراي سناریو در جدول  1نشان داده شده است .همانگونه که
مالحظه میگردد ،بیشترین سود حاصل از اجراي سد به ساحل راست و بهرهبرداران آن میرسد که
بهرهوري هر مترمكعب آب آن از  861/10ریال به  7110/15ریال خواهد رسید .بهرهبرداران ساحل
چپ بعد از تلفیق آب سطحی و زیرزمینی از هر مترمكعب آب مصرفی درآمد بیشتري به میزان
 517/11ریال دریافت میکند ،اما بهرهبرداران بخش میانی براساس برنامهریزي قبلی بهرهاي از سد
نخواهند داشت و بهرهوري آب براي آنها در شرایط با و بدون پروژه ثابت است .میزان خروجی سد
براي تلفیق آب سطحی و زیرزمینی براي ساحل راست و چپ به ترتیب در نمودار  7نشان داده
شده است .همانگونه که مالحظه میگردد ،باالترین نیاز به آب سطحی در ماه مرداد بهویژه در
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دههي سوم این ماه وجود دارد ،جحم بهینهي خروجی آب از سد در این دهه  8/721،میلیون
مترمكعب است که سهم ساحل راست و چپ بهترتیب  5/551و 1/512میلیون مترمكعب می باشد.
در آخرین سناریو یعنی سناریوي  ،0با توجه به شرایط بحرانی بخشی از قسمت میانی که به ساحل
چپ نزدیك هستند و در شرایط فعلی با افت شدید سفرههاي آب زیرزمینی روبرو هستند ،به
مساحت اراضی ساحل چپ اضافه شد .یعنی به عبارت دیگر  1666هكتار از مجموعه اراضی بخش
میانی که از برنامهي سد و شبكههاي مربوط به آن کنار گذاشته شده بود و قرار بود که با استفاده از
آب زیرزمینی ،تأمین آب گردند؛ به مساحت ساحل چپ اضافه شد .با این کار بهرهوري آب در این
ساحل از  7501/5ریال به  7071/1ریال افزایش یافت .بنابراین پیشنهاد میگردد که در تخصیص
آب سد که بر اساس اطالعات سال  7211صورت گرفته ،تجدید نظر بهعمل آید.
نتيجهگيري و پيشنهادات
هرچند استفادهي تلفیقی از آب سطحی و آب زیرزمینی در دشت فیروزآباد از دیرباز متداول بوده
است ،اما این امر از مبناي علمی قابل قبولی برخوردار نبوده است .بدیهی است که استفاده از آب
سطحی تنها محدود به اراضی بوده است که در ساحل رودخانه قرار داشتند که بهدلیل تغذیهي
مناسب سفرههاي زیرزمینی توسط رودخانه و سیلهاي فصلی از پتانسیل آب زیرزمینی خوبی نیز
برخوردار بودند .نه تنها دسترسی به آب سطحی براي اراضی که از رودخانه دورتر بودند ،مشكلتر
میشد که بهدلیل عدم تغذیهي سفرههاي آب زیرزمینی از پتانسیل آبهاي زیرزمینی آنها نیز
کاسته میگردید .هرچند در گذشتهي نه چندان دور از طریق قنات بخشی از آب سطحی به اراضی
دوردستتر نیز منتقل میشد؛ اما بعد از سیلهاي ویرانگر و سهولت حفر چاه ،این امكان نیز بهطور
کلی از بین رفت .از سوي دیگر خشكسالیهاي اخیر ،رودخانهي دائمی فیروزآباد را به یك
رودخانهي فصلی تبدیل کرد که با شروع آبگیري در دریاچهي سد تنگاب بهطور کلی دشت از آب
سطحی محروم گردید ،بهگونهاي که در شرایط فعلی ،کشاورزي منطقه تنها از آب زیرزمینی
مشروب میشود .حفر بیرویهي چاه و افزایش تعداد آنها به بیش از  7166حلقه و در نتیجه
برداشت بیش از اندازهي آب از سفرهي آب زیرزمینی وضعیت را بهگونهاي رقم زده که تعداد زیادي
از چاههاي واقع در ساحل چپ و قسمتهاي مرکزي دشت خشك گردیده یا داراي آبدهی بسیار
اندك میباشند .بنابراین احداث سد فیروزآباد و انتقال حدود  766میلیون مترمعكب آب سطحی و
تلفیق آن با حدود  716میلیون مترمعكب آب زیرزمینی میتواند تحول عمدهاي در بخش
کشاورزي دشت ایجاد نماید .تلفیق آب سطحی و زیرزمینی در مقایسه با شرایط فعلی که تنها از
آب زیرزمینی استفاده میشود ،آب مطمئنتري را براي زارعین تأمین خواهد کرد و بهرهوري آب را
از حدود  7175ریال فعلی به  7111و  7505ریال به ازاي هر مترمكعب مصرف آب در ساحل
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راست و چپ افزایش خواهد داد و بازده برنامهاي کل حاصل از کشاورزي منطقه را از  781میلیارد
ریال به 211میلیارد ریال خواهد رساند .در این مطالعه ،الگوهاي کشتی که میتواند در سناریوهاي
مختلف باالترین بازده برنامهاي را تأمین کند ،ارائه شده و میزان خروجی از دریچه سد و تخصیص
آن به سواحل راست و چپ براي رسیدن به حداکثر بازدهی در دهههاي مختلف سال تعیین شده
است.
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پيوستها
پيوست  -1تعريف فعاليتهاي وارد شده در الگوهاي بهينه كشت.
نام فعاليت

تعريف

گندم 11

کشت گندم با  25درصد کم آبیاري در اواخر مرحله رشد رویشی و با انتقال آب به وسیله لولههاي پالستیكی

گندم 11

کشت گندم با  25درصد کم آبیاري در مرحله رسیدن با روش آبیاري بارانی

جو 70

کشت جو با  25درصد کم آبیاري در مرحله شكل گیري و با روش آبیاري غرقابی

جو 17

کشت جو با  25درصد کم آبیاري در مرحله رسیدن و روش آبیاري غرقابی

جو 21

کشت جو با  16درصد کم آبیاري در مرحله شكل گیري و با انتقال آب به وسیله لولههاي پالستیكی

جو 11

کشت جو با  25درصد کم آبیاري در مرحله رسیدن و با انتقال آب به وسیله لولههاي پالستیكی

کلزا 77

کشت کلزا با آبیاري کامل و با انتقال آب به وسیله لولههاي پالستیكی

ذرت 71

کشت ذرت با آبیاري کامل و با انتقال آب به وسیله لولههاي پالستیكی

برنج

کشت برنج با آبیاري کامل و روش آبیاري غرقابی
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تحقيقات اقتصاد كشاورزي/جلد /5شماره/1بهار(1312صص)151-181
جدول  -1نتايج حاصل از اجراي سناريو .1
گندم 11
جو 70
جو 21
جو 11
ذرت 71
برنج

77566
7150/1
7111
7551/1
1080/8
1166

بازده برنامه کل (میلیارد ریال)
آب مصرفی (میلیون مترمكعب)
بهرهوري آب (ریال /مترمكعب)

781
755/0
7171/0

الگوي بهینه کشت

نام محصول

سطح زيركشت (هكتار)

جدول  -2نتايج حاصل از اجراي سناريوهاي  2و .3

الگوي بهینه کشت

نام محصول
گندم 11
جو 70
جو 21
کلزا 77
ذرت 71
برنج

بازده برنامهاي کل (میلیارد ریال)
آب مصرفی (میلیون مترمكعب)
بهرهوري آب (ریال /مترمكعب)

سناريو (هكتار)
2

3

77566
6
5777/7
6
71162/1
2166

71850/0
5777/7
6
21/2
77226/1
2166

111/86
116
7011

217/11
116
7211/5
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جدول  -3نتايج حاصل از اجراي سناريو .4
مناطق مختلف (هكتار)

الگوي بهینه کشت

نام محصول
گندم 11
گندم 11
جو 70
جو 17
جو 21
کلزا 77
ذرت 71
برنج

بازده برنامهاي کل (میلیارد ریال)
آب مصرفی (میلیون مترمكعب)
بهرهوري آب (ریال /هكتار)

ساحل راست

ساحل چپ

قسمت مركزي

1086
6
6
6
7717/777
6
6
185/1

6
7011
6
6
011/8
6
051/8
766

6
5111/5
7521/8
711/1
6
151/15
2111/2
066

71/768
12/05
861/10

71/18
78/08
7611/10

761/515
88
7117/88

جدول  -4الگوي كشت حاصل از اجراي سناريو .5

الگوي بهینه کشت

نام محصول
گندم 11
جو 70
جو 17
جو 21
کلزا 77
ذرت 71
برنج

بازده برنامهاي کل (میلیارد ریال)
آب مصرفی (میلیون مترمكعب)
بهرهوري آب (ریال /هكتار)

مناطق مختلف
ساحل راست

ساحل چپ

قسمت مركزي

1686
6
6
111/11
6
7010/12
7266

2501
7255/0
6
6
6
5566
066

5111/5
7521/8
7111/1
6
151/15
2111/2
066

10/118
11/116
7110/15

726/187
82/16
7501/5

761/515
88
7117/88
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نمودار  : 1الگوي بهينه رها سازي آب از دريچه سد فيروزآباد.
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