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 .1دانشجوی کارشناسی ارشد منابع آب ،گروه مهندسی آبیاری و زهکشی ،پردیس ابوریحان ،دانشگاه تهران
 .2دانشیار ،گروه مهندسی آبیاری و زهکشی ،پردیس ابوریحان ،دانشگاه تهران
 .3دکترای مدیریت منابع آب ،شرکت توسعۀ منابع آب و نیروی ایران ،تهران
(تاریخ دریافت  1398/05/14؛ تاریخ تصویب )1398/11/28

چکیده
امروزه پراکنش نامناسب بارش وکاهش نزوالت جوی ،به عالوۀ افزایش جمعیت و به تبع آن ،افزایش مصرف و تقاضاای آب،
جامعه را به استفاده از طرحهای توسعۀ منابع آب سوق داده است .همچنین ،یکی از اهاداف بنندمادت راهباردی آب کشاور،
برقرار کردن تعادل بین میزان تقاضای آب و منابع آب موجود با توجه به شاخصهای اجتمااعی ،اقتصاادی و زیساتمحیطای
است .از اینرو ،تحنیل ریسک طرحهای توسعۀ منابع آب با توجه به شاخصهای توسعۀ پایدار ضرورت مییابد .در پاووهش
حاضر برای نخستینبار ،تکنیک تحنیل درخت خطا به منظور ارزیابی ریسک طرحهاای توساعۀ مناابع آب ،تحات راارروب
توسعۀ پایدار استفاده شده است .پس از تعیین رویداد رأس ،عوامل منجر به وقوع آن شامل شکست شااخصهاای اجتمااعی،
اقتصادی ،زیستمحیطی و منابع آب ،شناسایی شدند .مدل پیشنهادی در قالب مطالعۀ موردی برای طرح های توسعۀ مناابع آب
ناحیۀ  4سواحل مکران تا شهر بندرعباس ارائه شد .پس از محاسبۀ عمنکرد منطقه در ونسیم ،احتماال شکسات شااخصهاای
توسعۀ پایدار براساس خروجی ونسیم برآورد شد و به عنوان ورودی درخت خطای پیشانهادی باه کاار رفات .نتاای مطالعاۀ
حاضر نشان داد احتمال شکست بهترین و بدترین سناریو و همچنین شرایط موجود برای نیازهای آتی ،بهترتیب برابر 90 ،38
و 50درصد برآورد شد .در نهایت ،به دلیل ریسک زیاد محاسبهشده ،به رتبهبندی رویدادهای پایه براساس سهمی که در وقاوع
رویداد رأس دارند ،پرداخته شد .نتای رتبهبندی نشان داد مؤثرترین رویدادهای پایه در بهتارین ساناریو باهترتیاب ،شکسات
اجتماعی و اقتصادی و در بدترین سناریو ،شکست اقتصادی و اجتماعی هستند.
کلیدواژگان :تحنیل درخت خطا ،توسعۀ پایدار ،طرحهای توسعۀ منابع آب ،ناحیه مکران ،ونسیم.

 نویسندۀ مسئول

Email: roozbahany@ut.ac.ir
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مقدمه
با توجه به نیاز روزافزون به آب به عنوان حیاتیتریی عنرری
زندگی و با توجه به محدودیت منراب آب اابرا احصحررال
شناحایی ابزارهای مدیییصی بیای تخریص بهصی آب اهمیرت
مییابد .از طیفی بینامهریزیهرای اایردار طروری طیاحری و
مدیییت میشوند که اهداف جامعۀ در حال حاضی و آینده را
مهیا حازند به طروری کره اایرداری اجصمراعی ااصررادی و
زیستمحیطی را حفظ کنند .توحعۀ اایدار به معنای تلفیر
اهرررداف ااصررررادی اجصمررراعی زیسرررتمحیطررری بررریای
حداکثیحازی رفاه انسان فعلی بدون آحیب بره توانراییهرای
نساهای آینده بیای بیآوردن نیازهای آنهاحت ] .[1بنابیای
ارزیابی طیحهای مدیییت مناب آب بیای ایجاد تعرادل بری
عیضه و تقاضا به منظور اهداف توحعۀ اایدار به روشی نوی
1

و کارآمد احصیاج دارد .روش تحلیرا درخرت خطرا (،)FTA

عمومراب برریای تجزیرره و تحلیررا اطمینررانارررییی حیسررص و
ارزیابی ریسک احصفاده میشرود .همننری در حرامانههرای
آبی مخصلف ازجمله ترفیهخانرههرا شره ههرای آبیحرانی و
آبیاری کاربید فیاوانی دارد .از ای رو در تحقیقری کره Sadiq
و هم ارانش انجام دادند از روش تحلیا درخرت خطرا بریای
ارزیابی ریسرک ش سرتهرای موجرود در شره ۀ توزیر آب
شهیی احصفاده کیدند .رویداد نرامطلوب در تحقیر یادشرده
«کیفیررت نامناحررب آب در حیسررص توزیرر آب شررهیی»
انصخرراب شررد و رویرردادهای آلررودگی آب در منطقررۀ ورودی
خوردگی اجزای حیسص و ش ست در ترفیهخانره از جملره
عواما مرثری در وارو رویرداد رأس شرناخصه شردند ] .[2در
مطالعۀ دیگیی  Sadiqو هم ارانش ریسرک ش سرت کیفری
آب در یک شه ۀ توزی آب شهیی با روی ید درخت خطرا را
ارزیابی کیدند .در ای مطالعه احصمال رویداد اایه به صرور
فازی تعییف شده احت ] .[3همننی لیندهه و هم رارانش
از درخت خطا بیای تحلیا ریسک جام و احصماالتی حامانۀ
آب شیب شهی گوتنهیگ 2حوئد احصفاده کیدند .رویردادهای
اایه )BE( 3در اژوهش یادشده در دو بخش اصرلی ش سرت
کمی (عدم تحویا آب به مریفکنندگان) و ش ست کیفری
(عدم تطاب با احرصانداردهای کیفری آب شریب) بریای حره
زییحامانۀ آب خام ورودی تررفیهخانره و حرامانۀ توزیر در
1. Fault Tree Analysis
2. Gothenburg City
)3. Basic event )BE

نظرری گیفصرره شرردند ] .[4طرراهییون و هم ررارانش اابلیررت
اطمینان میبوط بره تررفیهخانرۀ شرهی غریب برا روی رید
درخت خطا را ارزیابی کیدند که رویداد رأس تخطری BOD
اساب خیوجی از میزان احصاندارد احت .در تحقیر یادشرده
تحلیا کمی بیاحاس بیشهرای حردااا انجرام گیفرت ].[5
ازجمله کاربیدهای گسصیدۀ تحلیرا درخرت خطرا ارژوهش
انجامشده در یک ترفیهخانۀ آب توحط  Steinو هم رارانش
احررت .در ایر اررژوهش از روش یادشررده برره عنرروان نرروعی
حیسص اشصیهان ترمی گییی بیای شناحرایی ارتهراط بری
رویدادهای اایه و ارریی کره بری رویرداد رأس 4مریگرارنرد
احصفاده شده احت ] .[6تابش و هم ارانش به ارزیابی ریسک
ترفیهخانۀ جاللیه تهیان با روش تحلیا ریسک درخت خطا
با دو روی ید حاده و فازی ایداخصند که رویرداد نرامطلوب در
ای حاخصار کمیت و کیفیت نامطلوب آب بود .نصایج اژوهش
یادشده نشان داد روی ید فازی به دلیا در نظی گیفص عردم
اطعیتهرا در دیردگاههرای کارشناحران و ماهیرت خطریا
تهدیدکننده ریسرک بیشرصیی را نسرهت بره روی رید حراده
بیآورد مریکنرد .همننری رویردادهای طیاحری نامناحرب
مخزن خیابی تجهیزا بیقرحرانی ش سرت لولرۀ انصقرال و
تعمیی و نگهداری نامناحب امپها بیشصیی حه را در واو
رویداد کمی و کیفی نامناحب آب داشصند ] .[7نمونۀ کراربید
دیگرریی از روی ررید تحلیررا درخررت خطررا ارزیررابی ریسررک
حیسص های انصقرال و تحویرا آب کشراورزی کانرال آبیراری
غیب دز در احصان خوزحصان با روی ید درخت خطرای فرازی
احت که ایر مطالعره بریای نخسرصی برار نروعی چرارچوب
منحریبهفید به منظور ارزیابی کفایت عدالت و بهریهوری از
توزی و تحویرا آب ارائره مریدهرد .همننری در مطالعرۀ
یادشده عواما اایه که بیشصیی حه را در ش ست حیسرص
آبیحانی داشصند مشرخص شردند ] .[8در مطالعرۀ دیگریی
گنلو و هم ارانش با احصفاده از روش تحلیا درخت خطا بره
ارزیابی ریسک جام حوضۀ دریاچۀ ارومیه ایداخصند کره در
آن رویداد رأس «ریسک ش ست منراب آب حوضرۀ دریاچرۀ
ارومیه» در نظی گیفصه شد .رتههبندی رویدادهای اایه نشران
داده احت که ش ست کیفیرت بیشرصیی ترثریی را در وارو
رویداد رأس دارد ] .[9مطالعا یادشده نشاندهنردۀ کراربید
گسررصیدۀ روش تحلیررا درخررت خطررا در ارزیررابی ریسررک

)4. Top event (TE
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حیسص ها و حامانههای آبی احت .همننی به دلیا داشص
اابلیت رتههبندی رویردادهای اایره و احرصفاده از دروازههرای
منطقی روش تحلیا درخت خطا از کارآمدتیی روشهرا در
ارزیابی ریسک احت.
بیای ارزیابی ریسک طیحهای توحعۀ منراب آب تحرت
چارچوب توحعۀ اایدار که موضو تحقی حاضری احرت ترا
کنون مطالعاتی انجام شده احت که از آن میان میتوان بره
اژوهش  Rajuو هم ارانش که در یک منطقۀ آبیاری واار
دراحپانیا انجام شد اشراره کرید .در ارژوهش یادشرده بره
بیرحی احصیاتژی های مخصلف بیای آبیاری ایداخصه شد .در
ضم احصیاتژیها بیاحاس اهداف ااصررادی و اجصمراعی و
محیطرری توحرررعۀ اایررردار برررا روی رررید تررررمی گیررریی
چندمعیاره )MCDM(1اولویتبندی شدند تا با وجود رشرد
جمعیت و فعالیتهای کشاورزی با به کرار بریدن بهصریی
احصیاتژی از مش ال اایرداری آب در منطقره ایشرگییی
شود ] Yilmaz .[10و هم ارانش نوعی مدل مدیییت مناب
آب به منظور ترمی گییی مهصنی بی شاخص هرای توحرعۀ
اایدار با توجه به ابعاد زیسصی اجصماعی ااصرادی طیاحری
کیدند .اژوهشگیان یادشده از ابزار  Weap2بیای مدلحازی
مناب و مرارف آبی در منطقۀ مطالعهشده احصفاده کیدنرد.
آنهررا برریای ترررمی گیرریی از حرره روش ترررمی گیرریی
چندمعیاره احصفاده کیدند و به اولویتبندی احصیاتژیهرای
مدیییت مناب آب ایداخصند ] .[11عهادی و هم رارانش برا
توجه به اویایی زیاد حیسص های مدیییت مناب آب از مدل
ونسی  3بیای مدل حازی حیسص مناب آب اایی دحت حد
کیخه احصفاده کیدند .ار از تثییرد مردل شراخصهرای
اایداری تحت حناریوهای شرهیهحرازیشرده و بسرصههرای
مخصلف حیاحتگراری بیرحی شدند .در اایان بسرصههرای
حیاحت میبوط به هی حناریو بیاحاس فیایند حلسلهمیاترب
تحلیلرری رتهررهبنرردی شرردند ] .[12در تحقیقرری دیگرری
بنیحهیب و هم ارانش احصیاتژی های مردیییت منراب آب
در منطقۀ شاهیود را با روی ید  MCDMتحرت معیارهرای
توحررعۀ اایرردار مطرراب بررا احررصانداردهای برری المللرری
اولویت بندی کیدند .در ای مطالعه معیارهای توحعۀ اایدار
عهار بودنرد از :ااصررادی اررییش عمرومی حفاارت از
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محیط زیست اریبخشی ام انحنجی و انعطافاررییی .در
ضم

4

احصیاتژیها با احصفاده از ت نیرک  SWOTانصخراب

شدند ] .[13همننی کفایصی و هم ارانش نوعی روی رید
تجیبی را بیای ارزیابی اایداری حوضههای رودخانۀ کرارون
تحت اریو ۀ انصقرال آب بری حوضرهای از شرمال حوضرۀ
رودخانۀ کارون به حوضۀ گاوخونی اییان توحعه دادند .بره
ای منظور آنهرا از روی رید (CIA5شراخصهرای تیکیهری
اایداری) احصفاده کیدند و  15شاخص اایداری 6که شراما
حه معیار عمدۀ ااصرادی اجصماعی و محیطری مریشرد را
بیای داشص نصرایجی ارویتری تیکیرب کیدنرد .در مطالعرۀ
یادشده بیای تعیی شاخصهای اصلی و فیعی از تجزیره و
تحلیا چندمصغییه ( )PCAاحصفاده شد ].[14
بیرحی تحقیقا ایشی نشان میدهد تا کنون بیشرصی
مطالعا انجامشده در زمینۀ ارزیابی طیحهای توحعۀ مناب
آب بیاحاس روی ید اطعی و ترمی گییی چندمعیاره بوده
احت و اژوهشی در بخش تحلیا ریسک طیحهای توحرعۀ
مناب آب با احصفاده از روی ید درخت خطا انجام نگیفصره و
از روی ید احصماالتی درخت خطا بریای دحرصیابی بره یرک
شرراخص جررام و ی پارچرره کرره اوشررشدهنرردۀ عمرردۀ
شاخصهای توحعۀ اایردار از جملره ااصررادی اجصمراعی
زیستمحیطی و مناب آبی باشد احرصفاده نشرده احرت .از
ای رو در اژوهش حاضی بیای نخسصی بار ت نیک تحلیرا
درخت خطا بیای ارزیابی ریسک طریحهرای توحرعۀ منراب
آب تحت چارچوب توحعۀ اایدار احصفاده شده احت .هدف
اصرلی در ارژوهش حاضری ارائرۀ نروعی روی رید جرام بررا
بهیهگییی از مدل درخت خطرا بریای ارزیرابی مهصنری بری
ریسک طیحهرای توحرعۀ منراب آب در چرارچوب توحرعۀ
اایدار احت .نصایج حاصا از ای روی رید مریتوانرد حرهب
افزایش اطمینانارییی طیحهای توحعۀ مناب آب منصخب
شود .به ای منظور روی ید ایشنهادی بیای ارزیابی ریسک
طیحهای توحعۀ مناب آب ناحیۀ  4حواحا م یان 7و شرهی
بندرعهاس واا در احصان هیمزگان که به دلیا بینامههای
توحعۀ ااصرادی حواحا جنوبی کشرور از نظری ترثمی آب
بیای مرارف مخصلف ازجمله شیب صنعت وکشاورزی مه
Strengths- Weaknesses -Opportunities –Threats
)(SWOT
(5. Composite Indicators of Sustainability (CIA
6. Stability Index
7. Makran Beaches
4.

)1. Multi Criteria Decision Making(MCDM
)2. Water Evaluation And Planning System (WEAP
3. Vensim
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هسصند به کار بیده شرد .بریای بریآورد احصمرال ش سرت
رویدادهای رأس و میانی درخت خطا از نصایج مدلحازی و
شهیهحازی مناب آب در هی حناریو با کمک مدل شهیهحاز
ونسی احصفاده شد و ریسک نیحریدن بره اهرداف توحرعۀ
اایدار به عنوان رویدادهای اایه وارد درخرت خطرا شرد .در
ادامه چگونگی انجام اژوهش شیح داده شده احت.

مواد و روشها
با توجه به شر ا  1کره میاحرا انجرام ارژوهش را نشران
میدهد ا از مطالعا انجامشده شاخص های میبوط به
آن احصخیاج شده و ا از تدوی درخت خطا به انصخراب
منطقۀ مطالعهشده ایداخصه شده احت.

شکل  .1مراحل انجام پژوهش

مدل تحلیل ریسک درخت خطا

از جمله روشهای تحلیرا ریسرک تیکیهری مریتروان بره
روشهای تحلیا خطای انسرانی تحلیرا درخرت رویرداد
روشهای حلسلهمیاتهی شه ۀ بیزی درخت خطا و غیریه
اشاره کید .درخت خطا از جمله روشهای تحلیرا ریسرک
تیکیهی احت که روی ید ایاحی دارد .بره ایر صرور کره
مدل مسیی خطاها را از یک رویداد یا شیایط نرامطلوب بره
عنوان رویداد رأس تا رحیدن به خطاها یا عیوبی که به آنها
عواما آغازگی یا رویداد اایه گفصه میشود دنهال مریکنرد.
ایرر روش نرروعی شرریح گیافی رری و منطقرری از تیکیررب
ش ستهای مخصلف احت ] .[15دروازهها منط موجود در
درخت خطا را مشخص میکنند و رویردادهای اایره را بره
رویدادهای فیعی و درنهایت بره رویردادهای رأس میبروط
میکنند .در صورتی که ش ست ه زمان دو رویرداد حرهب
ش سررت رویررداد برراالتی شررود از دروازۀ  ANDاحررصفاده
میشود و اگی ش ست حدااا ی ری از رویردادها منجری بره
ش سررت رویررداد برراالتی شررود دروازۀ  ORمصررراکننرردۀ
آنهاحت .در ش ا  2ش ست « »Dبره عنروان رویرداد رأس
در نظرری گیفصرره شررده احررت .همننرری ش سررت « »Bو

ش ست « »Cدو رویداد اایه هسصند که برا دروازۀ  ORبره
ه مصرا شدهاند؛ اما بی رویداد فیعری ش سرت « »Bیرا
« »Cو رویداد اایۀ ش ست « »Aدروازۀ  ORبره کرار رفصره
احت.

شکل  .2ساختار یک درخت خطای ساده

با احصمال ش سرت رویردادهای اایره بیاحراس حرواب
رهتشده و یا دیدگاههای کارشناحران بره صرور کمری و
کیفی بیآورد میشود کره در صرور نهرود اطالعرا و یرا
نااص بودن آنها از دیدگاههای کارشناحان به صور مصغیی
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زبانی احصفاده شده و حپ به عدد صییح تهدیا میشرود.
ا ر از برریآورد احصمررال ش سررت رویرردادهای اایرره برریای
رحیدن به احصمال ش ست رویداد رأس دروازههرای AND
و  ORبیاحاس روابط  1و  2محاحهه میشود ].[16
n

()1

P= ∏ Pi
i=1
n

()2

( P=1- ∏ )1 - Pi
i=1

 Piاحصمال ش سرت رویرداد  iام و  Pاحصمرال ش سرت
رویداد بیشرصی احرت .اگری احصمرال ش سرت رویرداد رأس
رضررایتبخررش نهررود برریای بههررود وضررعیت و ااررداما
ایشگییانه یرافص رویرداد اایرهای کره حره بیشرصیی در
ش ست رویداد رأس داشصه احت ضیور مییابد .بره ایر
منظور از شاخص بیینهام 1بیای رتههبندی رویدادهای اایره
احصفاده میشود .شاخص یادشده بیاحاس رابطۀ  3تعییرف
شده احت ].[17
n

()3

P= ∏ Pi
i=1

در رابطۀ یادشده  Qqi=1احصمال ش سرت رویرداد رأس
در زمانی احت که رویداد اایۀ  iام بره طرور کامرا رد داده
باشد .و  Qqi=0احصمال ش ست رویداد رأس در زمانی احرت
که رویداد اایۀ  iام هیگز رد نداده باشد و هری چقردر ایر
شاخص افزایش یابد آن رویرداد در ش سرت رویرداد رأس
مثریتی احت.
منطقۀ مطالعهشده
با توجه به این ه در مطالعۀ حاضی مدل درخرت خطرا بریای
نخسصی بار بیای ارزیابی ریسک طیحهای توحرعۀ منراب آب
احصفاده میشود بنابیای بیای مدل ایشرنهادی طریحهرای
توحعۀ مناب آب ناحیۀ  4حواحا م یان تا شرهی بنردرعهاس
واا در احصان هیمزگان به دلیا وجود گزینرههرای مخصلرف
تثمی آب از مناب آب مصعرارف (منراب داخرا حریزمی ) و
غییمصعارف (منراب آب دریرا) و ضریور مقایسره و انصخراب
گزینهها از نگراه توحرعۀ اایردار بره عنروان مطالعرۀ مروردی
انصخاب شدهانرد .منراب ترثمی آب در ایر منراط منراب
1. Birnbaum Importance
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آبهای حطحی زییزمینی و طریحهرای شرییی حرازی آب
دریا هسصند .مناب آب حطحی مطیح عهار انرد از :حردهای
جگی مینراب و شرمیا ونیران کره در حرال بهریهبریداری
هسصند و حد حینی کره در حرال حراخت احرت .منراب آب
زییزمینی تحت اوشش منطقۀ مطالعهشده شراما بخشری از
محدودۀ مطالعاتی گابییک جگی جاحک حیییک میناب
کییان بمانی شمیا تخرت و بنردرعهاس مریشرود کره بره
نسهت مساحصی که منطقۀ مطالعهشده محدودۀ مطالعاتی را
اوشش میدهد مقدار آب اابا بینامهریزی زییزمینری بریای
تثمی نیازهای شیب و صنعت و کشاورزی بیآورد شده احت
حج کا آب اابا بینامهریزی در کا منطقرۀ مطالعرهشرده
معادل  164/91احت .طیحهرای شرییی حرازی آب دریرای
موجود شاما آب شییی ک حریییک و برونجی و فراز یرک
آبشییی ک بندرعهاس می شود .همننی آبشرییی کر
کیگان و بمانی و فاز بعدی آبشییی ک بندرعهاس در حال
حاخت هسصند .مواعیت کلی منطقۀ مطالعرهشرده حردها و
آبشییی ک ها در ش ا  3نشان داده شده احت .همننی
نیاز آبی موجود در منطقۀ مطالعره شرده شراما نیراز شریب
صنعت و کشاورزی می شود که مقادیی ایر نیازهرا در حرال
مهنا ( )1394و حال آتی ( )1425در جردول  1ارائره شرده
احت [18ر .]20
جدول  .1مقادیر نیاز شرب و صنعت منطقۀ مطالعهشده در سال
مبنا و سال آتی (حجم به میلیون مترمکعب)
1425
صنعت
43

شیب
161/01

1394
صنعت
10/95

شیب
87/783

تدوین سناریوها

عالوه بی مناب مصعارف و غییمصعارف منطقۀ مطالعهشده که
ایشتی گفصه شد طیحهای توحعۀ مناب آبی نیز در منطقۀ
یادشده توحط آب منطقهای هیمزگان به عنوان کارفیمرای
ایو ه مطیح احت که از جملۀ آن میتوان به طیح انصقال از
جگی به میناب بیای هردف ترثمی نیراز شریب ناحیرۀ 4
م یان و شهی بندرعهاس و نیاز صنعت اشاره کید .بنابیای
به منظور جهریان کمهرود آب بریای شره ۀ جگری طریح
احداث حد گابییک مطیح شرده احرت .گزینرۀ مقابرا آن
احداث آبشییی ک بیای تثمی کمهودهای شریب ناحیرۀ
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 4م یان و شهی بندرعهاس و نیاز صرنای احرت .حرناریوها
بیاحاس گزارشهای شیکتهای مهندحی مشراور ری آب
] [18و الر ] [19که بهتیتیب مسئول اادام مطالعا طریح
انصقال از جگی بره مینراب و طریح احرداث حرد گابییرک
هسصند تدوی شدهاند .حناریوهای ارائرهشرده در ارژوهش
حاضی به حه بخش کلی تقسی مریشروند کره بخرش اول
(حناریوی صفی) حرامانه هرای موجرود بردون هریر طریح
توحعۀ مناب آب احرت .بخرش دوم (حرناریوی  )1شراما
تمررامی منرراب موجررود و در حررال حرراخت برره عررالوۀ
آبشییی ک های کم ی به منظور جهیان کمهودهرا بریای
نیازهای شیب و صنعت وگلخانههای حاحلی در حناریوهای

لزوم تثمی کشاورزی میشود .اما در بخش حوم (حناریوی
 )2عالوه بی مناب مصعارف موجود و در حال حاخت طریح
انصقال از جگی به میناب و طریح احرداث حرد گابییرک و
انصقال آب آن به شره ۀ جگری نیرز مطریح احرت و بریای
جهیان کمهودهای موجود در کنار ای مناب آبشییی ک
کم ی نیز در نظی گیفصه شده احت .همننی حرناریوهای
 1و  2بیاحرراس ایفیررت خررط انصقررال و ترریاز نیمررال حررد
گابییک و حیاحتهای بهیهبیداری (اولویت تثمی نیازها برا
آبشییی ک های موجود یا حردها و لرزوم یرا عردم لرزوم
تثمی کشاورزی) به چند زییحناریو تقسی مریشروند کره
جزئیا آن در ش ا  4نشان داده شده احت.

شکل  .3موقعیت منطقۀ مطالعهشده و منابع سطحی تأمین آب

مدل ونسیم

ونسی ی ی از نیمافزارهای معصهی بریای مردلحرازی اویرایی
حیسص احت که در حال  1991توحرط مثحسرۀ Ventana
 Systemمنصشرری شررده و توحررعه یافصرره احررت .از جملرره
اابلیتهای ای نیمافرزار شرهیهحرازی مریتروان بره ام ران
بهینهحازی مدلها وجود الگوریص های تخریص منراب آب
رابط کاربیی منحریبهفید ام ان توحعه دادن آن به صرور
دلخواه اشصیهانی از مدلهای اینیده بریای مردیییت اشراره
کید ] .[21بنرابیای در مطالعرۀ حاضری بریای شرهیهحرازی

حیسص مناب و مرارف آب در منطقۀ مطالعهشده از نیمافزار
ونسی احصفاده شده احت .در ای میحله برا تهیرۀ مواعیرت
طیحها نسهت به ی دیگی طیحهای توحرعۀ منراب آب مردل
شدهاند .اطالعا واردشده به مردل ورودی بره حرد ار از
حرف تیند تهخیی از حد نیاز زیسرتمحیطری نیراز تغریرۀ
آبخوان مشخرا فنی حد (تیاز حداکثی تیاز حدااا حج
اولیۀ حرد مقرادیی حجر -حرطح-ارتفرا ) مقردار آب اابرا
بینامهریزی زییزمینری ایفیرت خطروط انصقرال و ایفیرت
آبشرییی کر هررا را شراما مرریشرود کرره ایر مقررادیی در
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مقیاسهای زمانی ماهانره طری دورۀ  1394-1341در نظری
گیفصه شدهاند .همننی نیازهای شیب و صنعت منطقه بره
عنوان ورودی دیگی به مدل ونسی وارد شده احرت .اولویرت
تثمی نیازها ا از کسی حقابۀ زیستمحیطی از ورودی بره
حد بهتیتیب شیب صنعت و کشاورزی در نظیگیفصره شرد و
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عمل ید منطقۀ مطالعهشده نیاز کشراورزی و درصرد ترثمی
زمانی و حجمی نیازهای زیسرتمحیطری شریب صرنعت و
کشاورزی و مقرادیی بیداشرت از منراب مصعرارف (حرطحی و
زییزمینی) و غییمصعارف (آبشییی کر ) و میرزان تهخیری و
حیزیی حدها به عنوان خیوجی مدل احصخیاج شدند.

شکل  .4تقسیمبندی سناریوهای  1و  2طرحهای توسعۀ منابع آب

ا از صحتحرنجی مردل برا احرصفاده از روش حردی
تمامی حناریوها بره ازای نیازهرای حرال آتری ( )1425اجریا
شدند در حالی که نیاز شیب و صنعت بیای حال آتری رابرت
فیض شدند .در حناریوهای مخصلرف در صرور عردم ترثمی
نیازهای شیب و صنعت بیای رحیدن به حدااا احصانداردهای
تثمی به کاهش حرطح زییکشرت کشراورزی ایداخصره شرد.
بنررابیای برریای جهرریان حررطح زییکشررت کرراهشیافصرره در
حناریوهایی که بنا بی حیاحت بهیهبیداری لرزوم ترثمی نیراز

کشاورزی اعمال شده احت از آبشرییی کر کم ری بریای
تثمی نیاز آب گلخانۀ حاحلی احرصفاده شرده احرت .حردااا
احصانداردهای تثمی بیای شیب و صنعت و کشاورزی بهتیتیب
 92 100و  80درصررد برروده احررت .در ادامرره چگررونگی
صررحتحررنجی مرردل ونسرری شرریح داده شررد و رتهررهبنرردی
حناریوها فقط از دیردگاه منراب آب برا احرصفاده از خیوجری
ونسی شاما مقادیی میانگی حاالنۀ نیاز آبی منطقه میانگی
حاالنۀ کا تثمی ها میانگی حاالنۀ بیداشت از مناب مصعارف
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و مصوحط حاالنۀ حج مریفی از کا آبشییی ک ها و حج
میانگی حاالنۀ حیزیی حدها (حج تخلیه به دریا) انجام شد و
نصایج در بخش بعدی ارائه شد .در ای رتههبندی شراخصهرا
عهار بودند از :بیشرصیی ترثمی نیراز کشراورزی کمصریی

بیداشررت از منرراب مصعررارف بیشررصیی بیداشررت از منرراب
غییمصعارف (شییی حازی آب دریا) و کمصیی میزان تخلیه به
دریا .ش ا  5طیح شماتیک بخشی از مدل منراب و مررارف
آب در شیایط موجود را نشان میدهد.

شکل  .5طرح شماتیک بخشی از مدل منابع و مصارف آب منطقه در محیط ونسیم

صحتسنجی مدل ونسیم

مدلها بیای حا مسرائا حراخصه مریشروند و نمایشری از
وااعیت یا بیداشت ما از وااعیت هسرصند .اهرا از این ره از
مدل احصفاده شود باید نسهت بره عمل رید صرحیح مردل
اطمینان حاصا کید .بیای ای منظرور ی ری از آزمرونهرا
مصداول آزمون شیایط حدی احت ] .[22توانرایی مردل در
کارا بودن تحت شیایط حدی به درجۀ اطمیناناررییی آن
در ترمی گیییها و انصخاب گزینۀ مناحب میافزاید .هدف
اصلی ای آزمون کنصریل مقرادیی خیوجری از مردل تحرت
شیایط حدی احت .به گونهای که با لحرا کریدن مقرادیی
خیلی کوچرک (نزدیرک بره صرفی) و خیلری برزرگ بریای
مصغییهای حالت و جییان روند تغییی در رفصار مدل با روند
شیایط نیمال و مورد انصظار مقایسه میشود .به طور کلری
آزمونهای تحت شیایط حدی همیاه با حرایی آزمرونهرای
رفصار مدل ابزار کارآمد و مفیدی بیای شناخت ضعفهرای
مدل محسروب مریشرود .در مطالعرۀ حاضری مردل تحرت
شیایط حدی نیاز شیب بیرحی شده احت .به بیانی دیگری
در مدل ارائهشده از حلقۀ تعادلبخشی احصفاده شده که در
صور افزایش نیاز شیب از حدها بره منظرور رحریدن بره

حدااا احصاندارد تثمی بیای نیاز شیب باید نیاز کشراورزی
کاهش یابد .از طیفی به دلیا این ه اهداف حدها در تثمی
نیاز شیب با ه مصفاو بروده احرت و نیازهرای شریب بره
صور نقطهای وارد شدهاند .بنابیای بیای اعمرال شریایط
حدی نیاز شیب بخشی از مردل انصخراب شرده و عمل رید
مدل طی دو حالت حدی یادشده بیرحی شد.
رویدادهای پایه

با توجه مطالعا انجامشده توحط محققان ایشری [ 23و
1

 ]24و شرراخصهررایی کرره توحررط ایالررت مصحررده ( ) UNو

 [25]2ISOتوصرریه شرردهانررد  14شرراخص توحررعۀ اایرردار
انصخاب شده احت (جدول .)2
تدوین درخت خطا

بیای ارزیابی ریسرک طریحهرای توحرعۀ منراب آب تحرت
چارچوب توحعۀ اایدار  14شاخص توحعۀ اایدار (ارائهشده
توحط محققان مخصلف حازمانها و مناب معصهی) مشخص
شرردند .ریسررک نیحرریدن برره ایر شرراخصهررا برره عنرروان
رویدادهای اایه وارد درخت خطرا شردند .درخرت خطرا در
1. United Nation
2. International Organization for Standardization
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محیط  OPEN FTAتدوی شد به طوری که رویداد رأس
درخت خطای ارائهشده عهار احت از :ش ست طریحهرای
توحرعۀ منرراب آب تحرت چررارچوب توحرعۀ اایرردار کرره در
صررور واررو حرردااا ی رری از ش سررتهررای اجصمرراعی
ااصرادی زیست محیطی و مناب آب به عنوان رویردادهای
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میانی ش ست در رویداد رأس رد میدهد .بنابیای دروازۀ
 ORبیای اتررال رویردادهای میرانی در نظری گیفصره شرد.
هییک از ای رویدادهای میانی به چند رویداد اایه تقسری
شردند کرره چگررونگی دروازههرا و حرراخصار درخررت خطررای
یادشده در ش ا  6نمایش داده شده احت.

جدول  .2رویدادهای پایۀ ارائهشده در درخت خطا
نوع

رویدادهای

شکست

پایه

اجصماعی

محیط
زیست و
مناب آب

ااصرادی

مرجع

رویداد پایه

BE1

)ISO(www.iso.org/sdgs

کاهش اشصغال

BE2

Yilmaz,2010

BE3

جلسا مشورتی با وزار نییو

نارضایصی میدم از عدم تثمی نیازها
نارضایصی میدم ناشی از اایی بودن حطح کیفیت آبشییی ک نسهت
به مناب مصعارف

BE4

جلسا مشورتی با وزار نییو

ش ست کیفی مناب مصعارف بی اری افزایش تهخیی و رحوب

BE5

)ISO(www.iso.org/sdgs

افزایش آلودگی دریایی

BE6
BE7
BE8
BE9
BE10
BE11
BE12

)Kefayati et al.(2018
نظامآبادی و هم اران 1389
Yilmaz,2010
میی حافظایحت و هم اران 1393
میی حافظایحت هم اران 1393
)Kefayati et al.(2018
میی حافظایحت و هم اران 1393

کاهش کیفیت آب زییزمینی
ش ست در آبشییی ک ها ناشی از ادیدۀ کشند ایمز
عدم تثمی نیاز آتی کشاورزی نسهت به نیاز کشاورزی موجود
عدم تثمی صنعت
عدم تثمی نیاز شیب
تنش نسهی آب
عدم تغریۀ آبخوان

BE13

Wu,2008

کمهود مناب مالی

BE14

Yilmaz,2010

کاهش درآمدها به هزینهها ()B/C
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محاسبۀ احتمال شکست رویدادهای پایه

رویداد اایۀ ( 1کاهش اشصغال) :در کشراورزی مصعرارف بره
ازای هی لیصری بیرانیره  2ترا  3نفری شراغا هسرصند امرا در
کشاورزی گلخانهای به ازای هی لیصی بی رانیه  20تا  30نفری
شاغا هسصند (جلسا مشورتی با وزار نیریو) .بنرابیای
واصی نیاز آبی حطح زیی کشت به ازای کشراورزی مردرن و
حنصی در هی حناریو بیاحاس خیوجری از ونسری مشرخص
شود میتوان با در نظی گیفص مقادیی یادشده تعداد افریاد
شاغا در کشاورزی بریای هری حرناریو را بریآورد کرید و از
رابطۀ  4به شاخص کاهش اشصغال دحت یافت.
رویداد اایۀ ( 2نارضایصی میدم از عردم ترثمی نیازهرا):
ای شاخص از نسهت اخصالف بری مقردار نیازهرا و مقردار
تثمی شدۀ آنها بی مقدار نیازها به دحت میآید (رابطرۀ .)5
ای مقادیی از خیوجی مدل ونسی احصخیاج میشود.
رویداد اایۀ ( 3نارضایصی مریدم ناشری از ارایی برودن
حطح کیفیت آبشییی ک نسهت به منراب مصعرارف) :در
منطقۀ مطالعهشده کیفیت مناب مصعرارف بهصری از کیفیرت
آبشییی کر احرت بنرابیای هیچقردر ترثمی نیازهرا از
آبشییی ک کمصی باشد نارضایصی میدم نیز بیشصی خواهد
شد .بنابیای ای شاخص از نسهت مقردار حجر مرریفی
آبشییی کر بره کرا مقردار ترثمی شردۀ نیازهرا بریآورد
می شود (رابطۀ  .)6میتوان ای مقرادیی را نیرز از خیوجری
مدل ونسی به دحت آورد.
()4

رویداد اایرۀ ( 4ش سرت کیفری منراب مصعرارف بری ارری
افزایش تهخیی و رحوب) :حجر تهخیری و رحروب ورودی بره
حد جگی و گابییک در منطقرۀ مطالعرهشرده نسرهصاب زیراد
احت .بنابیای چون در حناریوهای بیرحیشده وجود داشص
و نداشص حد گابییک بیرحری مریشرود شراخص یادشرده
اهمیت زیادی ایدا میکند .بنابیای ار از بریآورد مقرادیی
مصوحط تهخیی و رحوب حاالنه و حج کا مخازن موجرود از
مدل ونسی ای شاخص به صور رابطۀ  7بیآورد میشود:
رویداد اایۀ ( 5افزایش آلودگی دریایی) :هیچقدر حج
مریفی آبشییی ک (خیوجی مدل ونسی ) افزایش یابرد
اساب تولیدی از آبشییی ک نیز زیاد میشود و چرون در
منطقۀ مطالعه شده ای اسابهرا بره دریرا مریریرزد ایر
شاخص اهمیت زیادی ایدا میکند .با توجره بره مطالعرا
انجامشده اساب تولیدی آبشییی ک ها  25درصد حجر
ورودی به آبشییی کر هاحرت .بنرابیای ار از بریآورد
اساب تولیدی هی حناریو از طیی فیمول  8ایر شراخص
بیآورد میشود:
رویداد اایۀ ( 6کاهش کیفیت آب زییزمینی) :هیچقردر
بیداشت از منراب آب زییزمینری کمصری شرود کیفیرت آب
زییزمینی بههود مییابد .بنابیای در حرناریوهای مخصلرف
بیرحی شده حج بیداشرت از منراب زییزمینری (خیوجری
مدل ونسری ) بره دحرت مریآیرد و از نسرهت بیداشرت از
زییزمینی به کا تثمی ها (خیوجی مدل ونسری ) شراخص
کاهش کیفیت آب زییزمینی بیآورد میشود:

افیاد شاغا در حطح زییکشت آتی  -افیاد شاغا در حطح زییکشت فعلی

()5
()6
() 7

()8
()9
رویداد اایۀ ( 7ش ست در آبشرییی کر هرا ناشری از
ادیدۀ کشند ایمز) :ادیدۀ کشرند ایمرز ناشری از فعالیرت
می یوارگانیس های موجود در فاضرالبهرا و آلرودگیهرای
دریایی احت و حرهب از کرار افصرادن بخرشهرای مخصلرف

افیاد شاغا در حطح زییکشت فعلی
کا تثمی ها  -کا نیاز آبی
کا نیاز آبی
حج تثمی شده از آبشییی ک
مقدار کا تثمی ها
مصوحط تهخیی حاالنه از مخازن  +مصوحط رحوب
حج کا مخازن

=احصمال ش ست رویداد اایۀ 1
=احصمال ش ست رویداد اایۀ 2
=احصمال ش ست رویداد اایۀ 3
=احصمال ش ست رویداد اایۀ 4

حج اساب تولیدی در هی حناریو

=احصمال ش ست رویداد اایۀ 5

مقدار تثمی از آب زییزمینی

=احصمال ش ست رویداد اایۀ 6

مقدار اساب تولیدی ماکزیم
مقدار کا تثمی ها

آبشییی ک ها و مسدود شدن فیلصیها مریشرود و حجر
تولیدی آبشییی ک ها را کراهش مریدهرد .ایر کراهش
مقدار آب تولیدی بنا بری مطالعرا انجرامشرده حردود 40
درصد آب مورد نیاز احت .همننی ای ادیده در منطقرۀ
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مطالعهشده حدود  6ماه در حال رد میدهد یعنی احصمال
رخداد آن  50درصرد احرت ] .[26برا توجره بره اطالعرا
یادشده مقدار حج کاهشیافصه توحط ای ادیده در حرال
بیای هی حناریو و شاخص ش ست ناشری از ادیردۀ کشرند
ایمز از روابط 10ر  16به دحت میآید:
()10

 *0/4 *0/5حج آب مورد نیاز از آبشییی ک ˭
حج کاهشیافصۀ آب تولیدی در آبشییی ک

()11
7

حج کاهشیافصۀ آب تولیدی در آبشییی ک
حج کاهشیافصۀ آب تولیدی ماکزیم

=احصمال ش ست رویداد اایۀ

رویداد اایۀ ( 8عدم تثمی نیاز کشاورزی موجود):
()12
مقدار تثمی کشاورزی  -نیاز کشاورزی موجود
نیاز کشاورزی موجود

=احصمال ش ست رویداد اایۀ 8

رویداد اایۀ ( 9عدم تثمی نیاز صنعت):
()13
مقدار تثمی صنعت  -مقدار نیاز صنعت
مقدار نیاز صنعت

=احصمال ش ست رویداد اایۀ 9

رویداد اایۀ ( 10عدم تثمی نیاز شیب):
()14
مقدار تثمی شیب  -مقدار نیاز شیب
مقدار نیاز شیب

=احصمال ش ست رویداد اایۀ 10

رویداد اایۀ ( 11تنش نسهی آب):
()15
بیداشت از حدها  +بیداشت از آبهای زییزمینی
مصوحط حاالنۀ ورودی به حدها  +آب اابا بینامهریزی زییزمینی

=احصمال ش ست رویداد اایۀ 11

رویداد اایۀ  :12عدم تثمی نیاز تغریۀ مرنوعی
()16
مقدار تثمی تغریه  -مقدار نیاز تغریه
مقدار نیاز تغریه

=احصمال ش ست رویداد اایۀ 12

رویداد اایۀ ( 13کمهود منای مالی) :مقدار کا بودجرۀ
تخریری به طیح های عمیانی کشور در حال  1396بیابری
 62هزار میلیارد ریال بوده احت که از ای مقدار فقرط 40
درصد معادل 24800میلیارد ریرال ایداخرت شرده احرت.
کمهود مناب مالی به دحت آمده حهب مصواف شدن بیشرصی
طیحهای عمیانی شده احرت .بنرابیای در مطالعرۀ حاضری
بیای محاحهۀ شاخص کمهود مالی ابصدا ارزش فعلی هزینرۀ
طیحها به ازای حرال مهنرا ( )1394برا میرزان کراهش 12
درصد محاحهه شده و در ضییب ( 0/6ضییب عردم ترثمی
مالی) ضیب میشود که مقدار بهدحتآمرده کمهرود منراب
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مالی به ازای هی حناریو احت .با توجه بره روابرط  17و 18
مقدار شاخص کمهود مناب مالی بیای هی حناریو محاحرهه
میشود:
()17

 *0/6ارزش فعلی هزینۀ هی حناریو ˭ کمهود مناب مالی هی حناریو

()18

کمهود مناب مالی در هی حناریو
مقدار کمهود مناب مالی ماکزیم

=احصمال ش ست رویداد اایۀ 13

رویداد اایۀ ( 14کاهش  :)B/Cارزش فعلی هزینرههرا و
درآمدهای حاصا از هی حناریو با میزان کاهش  12درصرد
برریای حررال مهنررا ( )1394محاحررهه شررده احررت .شررایان
یادآوری احت کره بریای محاحرهۀ هزینرههرا هزینرههرای
شراخص B/C
ریخصهشده در نظی گیفصه نشده احت .حپ
بیای هی حناریو محاحهه شرده و شراخص کراهش  B/Cبرا
احصفاده از رابطۀ  19بیآورد میشود:
()19

شاخص درآمد به هزینه در هی حناریو
ماکزیم مقدار شاخص درآمد به هزینه

=احصمال ش ست رویداد اایۀ 14

نتایج و بحث
نتایج مدلسازی منابع و مصارف ونسیم

شهیهحازی مناب و مرارف آب منطقۀ مطالعهشده با توجه
به مطالب ارائهشده در بخش 2ر  4انجام گیفرت .در ادامره
نصایج صحتحنجی و رتههبندی حرناریوها بره طرور کامرا
شیح داده شد.
نتایج صحتسنجی

با توجه به مطالهی که ایشتی ارائه شد بیای صرحتحرنجی
مدل از بخش شهیهحازی حد جگی احرصفاده شرد و چرون
ای حد هدف تثمی نیراز شریب جاحرک و نیراز کشراورزی
شه ۀ جگی را به عهده دارد دو حالت شریایط حردی نیراز
شیب جاحک اعمال شده و عمل ید مدل در شر ا  7نشران
داده شده احت .نمودار الف) نیاز کشاورزی شه ۀ جگری در
صور کاهش نیاز شیب به کمینۀ مقردار مم ر (صرفی) را
نشان میدهد .نمودار ب) نیز نیاز کشاورزی شه ۀ جگی در
صور افزایش نیاز شیب به بیشینۀ مقردار مم ر را نشران
میدهد که ای مقدار معادل کلیۀ مناب موجود بیای ترثمی
شرریب جاحررک در نظرری گیفصرره شررد (مجمررو ایفیررت
آبشییی ک و حجر آب اابرا احرصفادۀ زییزمینری و کرا
ایفیت خط انصقال جگی به جاحرک بیابری  33/72میلیرون
مصیم عب در حال احت که همی مقدار به عنوان مراکزیم
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مقدار نیاز شیب جاحک تعییف شده احرت) .نصرایج بایرد بره
گونهای باشد که با افزایش نیاز شیب نیاز کشاورزی کراهش
یافصه و با کاهش نیاز شیب مقدار نیاز کشاورزی افزایش یابد
تا بصوان نصیجه گیفت عمل ید حلقۀ تعادلبخشی برهدرحرصی
انجام میشود .نمودارهای الف و ب نشان میدهند کره مردل
بهخوبی ای انصظار را بیآورده کیده احت .به بیرانی دیگری برا
توجرره برره اخررصالف برری شرریایط حرردی و نیمررال در شر ا
یادشده هنگامی که نیاز شیب جاحک بره بیشرصیی مقردار
خود میرحد نیاز کشاورزی جگی صفی شود تا نیراز شریب
به حدااا احصاندارد تثمی میا کند .و زمانی که نیراز شریب
به کمصیی مقدار خود یعنی صفی میرحد نیاز شه ۀ جگی
افزایش یابد و بیشصی از مقدار نیاز کشاورزی در حالت نیمرال
شود .بنابیای میتوان نصیجه گیفت که ای مدل آماده بیای
اجیای حناریوها بیاحاس نیازهای حال آتی احت.
نتایج رتبهبندی سناریوها براساس دیدگاه منابع آب

مقایسۀ نصایج بهدحتآمده از ونسی و رتههبندی حرناریوها
بیاحاس دیدگاه مناب آب نشران داد حرناریوی هجرده و
چهارده بهتیتیب رتهرۀ اول و دوم را بره خرود اخصررا
دادند چون ای دو حناریو رتهههای اایی تری (بهصری) را در
هی  4شاخص معیفیشده در بخرش اهلری کسرب کیدنرد.
شرراخصهررا عهررار انررد از :بیشررصیی تررثمی از منرراب

غییمصعارف کمصیی ترثمی از منراب مصعرارف بیشرصیی
تثمی کشاورزی و کمصیی تخلیره بره دریرا کره حرناریوی
هجده بهتیتیب رتهۀ  4 2 1و  17را در ای شراخصهرا
به خود اخصرا داد .در حالی که در حرناریوی چهرارده
ای رتههها به  3 4 2و  21تغییی یافت .ای دو حرناریوی
بیتی از دیدگاه مناب آب به دلیا تغییی ایفیت خط انصقال
جگی به میناب از  1200لیصی بی رانیره بره  900لیصری بری
رانیه با ه اخصالف دارند و چرون در حرناریوی چهرارده
ای ایفیت انصقال بیشرصی از حرناریوی هجرده احرت در
شاخصهای کمصیی تثمی از منراب مصعرارف و بیشرصیی
تثمی از مناب نامصعارف رتهۀ بیشصیی نسهت به حرناریوی
هجده دارد .همننی حناریوی وضر موجرود بره دلیرا
احصفادۀ بیشصی از مناب مصعرارف برا حجر معرادل 245/7
میلیون مصیم عب در حال رتهۀ  15را در شاخص کمصریی
بیداشت از منراب مصعرارف داشرصه احرت .و چرون در ایر
حناریو از طیحهای توحعۀ مناب آب بیای تثمی کشاورزی
احصفاده نشرده احرت رتهرۀ آخری را در شراخص بیشرصیی
تثمی کشاورزی به خود اخصرا داده احت .عالوه بی ای
به دلیا احصفاده ن یدن از طیحهای توحعۀ مناب نامصعارف
در شاخص بیشصیی بیداشت از مناب نامصعارف رتهۀ آخی را
کسب کیده احت .نصایج در ش ا  3ارائه شده احت.

شکل  .7روند تغییرات حجم نیاز کشاورزی شبکۀ جگین در شرایط حدی نیاز شرب جاسک
الف) نیاز کشاورزی جگین (کمینۀ مقدار شرب جاسک) ،ب) نیاز کشاورزی جگین (بیشینۀ مقدار شرب جاسک)
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سناریو

حجم کل نیازها

حجم کل تأمینها

S7

397/4

360/9

160/6

12

251/1

18

121/5

16

95/1

4

S8

437/6

393/0

192/8

5

251/1

19

153/6

8

95/1

5

S9

399/6

362/6

162/4

11

233/5

6

140/9

11

104/7

15

S10

441/6

396/2

196/0

2

233/5

5

172/6

4

104/7

14

S11

397/4

360/9

160/6

13

251/1

20

121/5

17

95/1

6

رتبهبندی براساس

S6

441/6

396/2

196/0

1

235/7

10

172/6

3

110/9

19

بیشترین تأمین

S5

401/4

364/0

163/8

10

235/7

9

140/5

13

110/9

18

کشاورزی

S4

417/7

380/7

180/4

8

247/1

17

145/3

10

89/1

2

متعارف

S3

382/5

352/5

152/3

16

247/1

16

117/1

20

89/1

1

رتبه براساس کمترین

S2

420/4

382/8

182/6

7

234/7

8

160/2

7

98

13

حجم مصرفی آب

S1

385/2

354/6

154/4

15

234/7

7

132/1

15

98

شیرین کن

تأمین کشاورزی

مجموع برداشت از منابع

برداشت از منابع متعارف

رتبه براساس بیشترین

حجم تخلیه به دریا

S0

327/7

244/6

108/5

21

245/7

15

9/8

21

90/2

3
12

تخلیه به دریا

رتبه براساس کمترین

برداشت منابع نامتعارف

جدول  .3نتایج خروجی از ونسیم و رتبهبندی سناریوها براساس دیدگاه منابع آبی

S12

437/6

360/9

160/6

14

251/1

21

153/6

9

95/1

7

S13

386/4

351/9

151/7

17

223/5

3

140/5

14

142/8

20

S14

441/6

396/0

195/8

3

223/5

4

184/6

2

142/8

21

S15

382/4

348/7

148/5

20

239/0

11

121/5

18

95/1

8

S16

437/6

392/9

192/6

6

239/0

12

165/6

5

95/1

9

S17

384/6

350/5

150/3

18

221/4

1

140/9

12

104/7

16

S18

439/8

394/6

194/4

4

221/4

2

185/1

1

104/7

17

S19

382/4

348/7

148/5

19

239/0

13

121/5

19

95/1

10

S20

437/6

364/7

164/5

9

239/0

14

165/6

6

95/1

11

نتایج درخت خطا

ا از بیآورد رویدادهای اایه به ازای حناریوهای مخصلرف
بیاحاس روابط  4تا  16که در بخش اهلی ارائه شد مقادیی
بهدحتآمده به عنوان ورودی درخت خطای یادشده به کار
رفت .در ادامه احصمال ش ست رویداد رأس مصناای با هری
حررناریو در محرریط اکسررا محاحررهه شررد .نصررایج برریآورد
رویدادهای اایه و ریسرک رویرداد رأس در جردول  4اابرا
مشاهده احت .درخور یرادآوری احرت بره دلیرا این ره در
مدل ونسی همسانحازی در تثمی نیاز شیب و صنعت در
زییحناریوهای  S1تا  S20صور گیفت به بیرانی نیازهرا در
تمامی حناریوها به حدااا درصد تثمی احرصاندارد (شریب
 100درصد و صنعت  92درصد) رحیدند .بنابیای احصمال

ش ست شاخصهای  9و  10که بهتیتیب عدم ترثمی نیراز
صنعت و شیب هسصند بیای همۀ حناریوها بهجز حناریوی
 S0که طیحی بریای جهریان کمهودهرا وجرود نردارد بیابری
 0/08و صفی احت .نصایج شاخصها نشان میدهد ش سرت
ناشی از شاخصهرای ااصررادی در تمرامی زییحرناریوهای
حناریوی  2بیشصی از زییحناریوهای حناریوی  1بوده احرت
که علت آن ک بودن درآمد حاصا از طیح انصقال از جگی
به میناب با هدف شیب در حناریوی  2احت .ای در حرالی
احت که هزینۀ بسیار زیرادی بریای اجریای طریح یادشرده
بیآورد شده احت .همننی احصمال ش ست شاخصهرای
ااصرادی در حناریوی ( S0شیایط موجود) بره دلیرا نهرود
طیح توحعۀ مناب آب بیابی صفی احت .شاخص ( 1کراهش
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اشصغال) که بیاحاس کاهش حطح زییکشت برا احرصفاده از
فیمول  4محاحهه مریشرود در زییحرناریوهایی کره لرزوم
تثمی کشاورزی اعمال میشرود مقردار احصمرال ش سرت
بیابی صفی را به خود اخصرا مریدهرد .در حرالی کره در
زییحررناریوهایی کرره عرردم لررزوم تررثمی کشرراورزی اعمررال
میشود نصایج نشان میدهد حناریوی  2احصمرال ش سرت
بیشصیی نسرهت بره حرناریوی  1و صرفی دارد و دلیرا آن
افزایش تثمی نیاز شیب از مخزن حد جگی احت که ایر
امی کاهش حقابرۀ کشراورزی شره ۀ جگری و در نصیجره
کاهش اشصغال را در اری دارد .حرپ حرناریوها بیاحراس
احصمال ش ست رویداد رأس بهدحتآمده از درخرت خطرا
رتههبندی شدهاند و نصایج در جدول  5ارائه شده احرت .بری
احاس ای نصایج حناریوی  (S4)4 -1با کسب رتهۀ نخست
با احصمال ش ست رویداد رأس معادل  38درصد به عنروان
بهصیی حناریو و حناریوی  (S13) 1-3-2با کسب رتهۀ 21
و با احصمرال ش سرت رویرداد رأس  90درصرد بره عنروان
بدتیی حناریو انصخاب شدند .حناریوی شیایط موجود ()S0
با احصمال ش ست معادل  50درصد رتهۀ حوم را بره خرود
اخصرا داده احت .همننی نصایج نشان میدهد تمرامی
زییحناریوهای حناریوی  1احصمرال ش سرت رویرداد رأس
کمصیی نسهت به زییحناریوهای حناریوی  2دارند و دلیرا
آن اخصالف زیاد احصمال ش ست رویدادهای اایۀ شراخص
ااصرررادی و اجصمرراعی احررت کرره احصمررال ش سررت ای ر
شاخصها در حناریوی  2بیشرصی از حرناریوی  1احرت .در
بی زییحناریوهای حناریوی  S4 1به دلیا اولویت ترثمی
نیازهررا از حرردها کرره حررهب کرراهش هزینرره در واحرردهای
آبشییی ک موجود و در نهایت حرهب کراهش احصمرال
ش ست شاخصهای ااصرادی مریشرود و همننری لرزوم
تثمی کشاورزی که حهب کاهش ش ست ناشی از کراهش
اشصغال میشود به عنوان حناریوی بیتی انصخاب شده احت.
ای در حالی احت کره حرناریوی شریایط موجرود ( )S0بره
دلیا احصمال ش ست بیشصی نسهت به  S4در شراخصهرای
کمی مناب آب و احصمال ش ست شراخصهرای ااصررادی
کمصی نسهت به زییحناریوهای دیگی رتهۀ حروم را بره خرود
اخصرررا داده احررت .در ادامرره برره دلیررا ریسررک زیرراد
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حناریوی بیتی و بدتیی حناریو یافص رویدادهای اایۀ مثری
در واو رویداد رأس ضیور مییابرد .بنرابیای در بخرش
بعدی به رتهه بندی رویدادهای اایه بیاحاس حره آنهرا در
واو رویداد رأس ایداخصه شده احت.
اهمیت رویدادهای پایه

رتههبندی رویدادهای اایره بیاحراس میرزان ترثریی آنهرا در
واررو رویررداد رأس احررت .از طیفرری برره دلیررا بیرحرری
حناریوهای مخصلف در ای بخش اهمیت رویدادهای اایره
در بهصیی و بردتیی حرناریو و حرناریوی شریایط موجرود
بیرحی شرده احرت .بره ایر منظرور بریای رتهرهبنردی از
شاخص بیینهام ( )BIمطاب رابطۀ  3احصفاده شرد .بنرا بری
نصایج ارائهشده در جدول  6مثریتیی رویردادهای اایره در
بهصیی حناریو ( )S4شراخصهرای اجصمراعی هسرصند کره
بهتیتیب شاخص نارضایصی میدم ناشی از اایی بودن حطح
کیفیت آبشییی ک نسهت به منراب مصعرارف نارضرایصی
مرریدم از عرردم تررثمی نیازهررا و ش سررت ناشرری از کرراهش
اشصغال رتهههای  1تا  3را به خود اخصرا دادهانرد .ار
از آنها شاخص ش ست کیفی مناب مصعارف بی اری افرزایش
تهخیی و رحوب رتهرۀ  4و کراهش  B/Cرتهرۀ  5را کسرب
کررید .امررا در برردتیی حررناریو ( )S13ابصرردا ش سررت
شاخصهای ااصرادی و حپ اجصماعی بیشصیی ترثریی را
در واو رویداد رأس داشصهاند .به بیرانی شراخص کراهش
 B/Cکمهود مناب مالی کاهش اشصغال نارضرایصی مریدم
ناشی از اایی بودن حطح کیفیت آبشییی ک نسهت بره
منرراب مصعررارف و نارضررایصی مرریدم از عرردم تررثمی نیازهررا
بهتیتیب رتهههای  1تا  5را به خود اخصرا دادهانرد .امرا
در حرررناریوی شررریایط موجرررود ( )S0ابصررردا ش سرررت
شرراخصهررای اجصمرراعی حررپ ش سررت کیفرری و کمرری
زیستمحیطی و مناب آب و درنهایت ش ست شاخصهای
ااصرادی بهتیتیب بیشصیی تثریی را در وارو رویرداد رأس
داشصهاند .نصایج رتهه بندی رویدادهای اایۀ درخت خطا ای
ام ان را به مدییان ذینف میدهد که بیای کاهش ریسک
طیحهای توحعۀ مناب آب به منظور اهداف توحرعۀ اایردار
به اولویتبندی راه ارهای مدیییت ریسک بپیدازند.
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جدول  .4نتایج احتمال شکست رویدادهای پایه و احتمال شکست رویداد رأس
احتمال شکست رویدادهای پایه به ازای سناریوهای مختلف

سناریو

ریسک

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

S0
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
S11
S12
S13
S14
S15
S16
S17
S18
S19
S20

0/22
0/22
0/00
0/22
0/00
0/25
0/00
0/25
0/00
0/25
0/00
0/25
0/00
0/35
0/00
0/35
0/00
0/35
0/00
0/35
0/00

0/32
0/16
0/08
0/16
0/08
0/18
0/09
0/18
0/09
0/18
0/09
0/18
0/09
0/21
0/09
0/21
0/09
0/21
0/09
0/21
0/09

0/04
0/28
0/34
0/24
0/30
0/26
0/33
0/21
0/28
0/26
0/33
0/21
0/28
0/27
0/37
0/21
0/32
0/28
0/37
0/21
0/32

0/13
0/14
0/14
0/12
0/12
0/15
0/15
0/11
0/11
0/12
0/12
0/11
0/11
0/10
0/10
0/11
0/11
0/12
0/12
0/11
0/11

0/05
0/86
1/00
0/69
0/83
0/69
0/84
0/69
0/85
0/69
0/84
0/69
0/85
0/69
0/90
0/69
0/90
0/69
0/90
0/69
0/90

0/54
0/37
0/34
0/37
0/34
0/34
0/30
0/35
0/31
0/33
0/30
0/35
0/31
0/35
0/30
0/36
0/31
0/35
0/30
0/36
0/31

0/05
0/86
1/00
0/69
0/83
0/69
0/84
0/69
0/85
0/69
0/84
0/69
0/85
0/69
0/90
0/69
0/90
0/69
0/90
0/69
0/90

0/32
0/32
0/14
0/32
0/14
0/37
0/16
0/37
0/16
0/37
0/16
0/37
0/16
0/44
0/17
0/44
0/17
0/44
0/17
0/44
0/17

0/77
0/08
0/08
0/08
0/08
0/08
0/08
0/08
0/08
0/08
0/08
0/08
0/08
0/08
0/08
0/08
0/08
0/08
0/08
0/08
0/08

0/21
00
0/00
0/00
0/00
0/00
0/00
0/00
0/00
0/00
0/00
0/00
0/00
0/00
0/00
0/00
0/00
0/00
0/00
0/00
0/00

0/54
0/49
0/49
0/52
0/52
0/43
0/43
0/46
0/46
0/43
0/43
0/46
0/46
0/41
0/41
0/44
0/44
0/40
0/40
0/44
0/44

0/29
0/31
0/31
0/32
0/32
0/30
0/30
0/31
0/31
0/31
0/30
0/31
0/31
0/30
0/30
0/31
0/31
0/31
0/31
0/31
0/31

0/00
0/24
0/26
0/21
0/23
0/98
1/00
0/98
1/00
0/81
0/83
0/81
0/83
0/95
0/98
0/95
0/98
0/79
0/82
0/78
0/81

0/00
0/24
0/10
0/15
0/00
0/78
0/73
0/79
0/73
0/74
0/67
0/74
0/68
0/77
0/70
0/78
0/70
0/73
0/64
0/73
0/64

حناریو
رتهه
حناریو
رتهه
حناریو
رتهه

حناریوی صفی
3
حناریوی 3-1-2
18
حناریوی 2-3-2
13

0/50
0/57
0/44
0/53
0/38
0/90
0/84
0/89
0/83
0/83
0/74
0/81
0/72
0/90
0/83
0/90
0/81
0/85
0/74
0/83
0/71

جدول  .5رتبهبندی سناریوها براساس ریسک بهدستآمده از درخت خطا
حناریوی 1-1
5
حناریوی 4-1-2
14
حناریوی 3-3-2
20

حناریوی 2-1
2
حناریوی 1-2-2
12
حناریوی 4-3-2
11

حناریوی 3-1
4
حناریوی 2-2-2
9
حناریوی 1-4-2
17

حناریوی 4-1
1
حناریوی 3-2-2
10
حناریوی 2-4-2
8

حناریوی 1-1-2
19
حناریوی 4-2-2
7
حناریوی 3-4-2
15

حناریوی 2-1-2
16
حناریوی 1-3-2
21
حناریوی 4-4-2
6

جدول  .6رتبهبندی رویدادهای پایه براساس شاخص BI

رویداد
S4

BI

رتهه
S13

BI

رتهه
S0

BI

رتهه

شکست زیستمحیطی و منابع آبی

شکست اجتماعی
1
0/62
3
0/15
3
0/65
2

2
0/67
2
0/12
5
0/75
1

3
0/89
1
0/13
4
0/52
3

شکست کیفی
4
0/18
4
0/02
6
0/01
5

5
0/03
7
0
8
0/04
4

6
0/07
6
0/01
7
0/003
7

شکست
اقتصادی

شکست کمی
7
0
9
0
9
0/004
6

8
0
10
0
10
0/001
8

9
0
11
0
11
0/001
9

10
0
8
0
12
0/001
10

11
0
12
0
13
0/001
11

12
0
13
0
14
0/001
12

13
0
14
0/29
2
0
13

14
0/14
5
0/35
1
0
14
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جمعبندی و نتیجهگیری
در تحقی حاضی بیای نخسصی بار ریسک کا طریحهرای
توحعۀ مناب آب تحت چارچوب توحعۀ اایدار با احصفاده از
روش تحلیا ریسرک درخرت خطرا انجرام گیفرت .رویرداد
نررامطلوب ش سررت طرریحهررای توحررعۀ منرراب آب تحررت
چارچوب توحعۀ اایدار انصخاب شد .بیای ای منظور کلیرۀ
عواما منجی به ش ست رویداد رأس بیاحاس شاخصهرای
معیفیشده توحط حازمانهای معصهری و محققران مخصلرف
شناحایی شدند و در االب  14شاخص در حراخصار درخرت
خطا به کار بیده شدند .حپ بیاحاس نصرایج مردلحرازی
طیحهرای توحرعۀ منراب آب در محریط ونسری احصمرال
ش ست شاخصهای توحعۀ اایدار بیآورد شدند و در االرب
رویدادهای اایه جای گیفصند .نصایج بهدحتآمده از تحلیرا
ریسک طیحهرای توحرعۀ منراب آب بره ازای  21حرناریو
نشان داد احصمال ش ست بهصیی حناریو بیابی با  38درصد
و بدتیی حناریو بیابری برا 90درصرد احرت در حرالی کره
احصمال ش ست شیایط موجود  50درصد احت .همننری
به دلیا ریسک زیاد بهدحتآمده به رتههبندی رویردادهای
اایه بیاحاس حه آنها در واو رویداد رأس برا احرصفاده از
شاخص  BIبیای بهصیی و بدتیی حناریو و حناریوی وض
موجود ایداخصه شد .بیاحاس نصایج بهدحتآمده عاما مه
ش ست در بهصیی حناریو ( )S4عدم تحق شراخصهرای
اجصماعی (برا احصمرال  34درصرد) و ار از آن ش سرت
ااصرادی (با احصمال  3درصد) احت .و در بردتیی حرناریو
( )S13مه تیی عاما ش ست رویرداد رأس عردم تحقر
شاخص های ااصرادی (با احصمال  74درصد) بودهاند ار
از آن ش ست اجصماعی (با احصمرال  62درصرد) بیشرصیی
ت رثریی را در واررو رویررداد رأس دارد .امررا عامررا م رثری در
ش ست شیایط موجود ش ست شاخصهای اجصمراعی (برا
احصمال  50درصد) به دلیا نارضایصی میدم از عدم ترثمی
نیازها و کاهش اشصغال بوده احت و عامرا مرثری دیگری در
واو رویداد رأس ش ست کمی منراب آب (برا احصمرال 4
درصد) به دلیا عدم تثمی نیازها احت .به بیانی دیگری در
بدتیی حناریو طیح انصقال از جگی با هدف تثمی شریب
مطیح احت که هزینۀ زیادی را در بی مریگیرید .از طیفری
درآمد حاصا از ای طیح (فیوش آب شیب) بسیار نراچیز
احت .بنابیای حناریوهایی که شاما ایر طریح انصقرال از
جگی به بندرعهاس هسصند به دلیا ریسک زیراد شراخص
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کرراهش  B/Cاحصمررال ش سررت بیش رصیی را برره ش سررت
ااصرررادی و در نهایررت ش سررت رویررداد رأس اخصرررا
میدهند .اما در حناریوهایی که ایر طریح وجرود نردارد و
گزینۀ مقابا آن یعنی طیح احرداث آبشرییی کر بریای
تثمی کمهودها مطیح احت به دلیا بهیهبیداری از ایفیت
دوم ای آبشییی ک ها در فرول تیحرالی بریای مررارف
گلخانۀ حاحلی ریسک شراخص کراهش  B/Cنسرهت بره
حایی حناریوها کاهش یافصه و در عروض بره دلیرا وجرود
آبشییی ک و نارضایصی میدم ناشی از اایی بودن حرطح
کیفیت آبشییی ک نسرهت بره منراب مصعرارف ریسرک
ناشی از ش ست اجصماعی افزایش یافصه احت .به طور کلی
به دلیا این ه ارزیابی طیحهای توحعۀ مناب آب به صور
جام و ی پارچه تحت شاخصهای توحعۀ اایدار در درخت
خطای ارائهشده مد نظی ایار گیفت حاخصار درخت خطای
ارائهشده میتواند به عنوان یرک معیرار جرام بریای حرایی
مناط بیای انصخراب بهصریی طریح توحرعۀ منراب آب برا
دیدگاه توحعۀ اایدار از میان گزینههرای مخصلرف بره کرار
بیده شود .در درخت خطای ارائهشده رویردادهای اایره بره
صور مسصقا فیض شدهاند بنابیای از اینیدگی و زمران
اجیای مدل کاحصه شده احت و چون در ارزیابی طیحهرای
توحعۀ مناب آب مه تیی مسئله شناخت عواما مثری بری
ش سرت طریح و تررمی گیریی بریای مردیییت آنهاحرت
بنررابیای اولویررتبنرردی رویرردادهای اایرره و احررصفاده از
دروازه های منطقی و احصماالتی مه تیی مزیت ایر روش
نسررهت برره روشهررای ترررمی گیرریی چنرردمعیاره احررت.
همننی ایشنهاد میشود بیای کاهش عدم اطعیتهرای
موجود از روشهایی مانند منط فازی در محاحهۀ درخرت
خطا احصفاده شود.
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