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 خالصه

ا در این راستهای اصلی مدیریت آب، تعیین چگونگی مصرف آب در حال حاضر و در دسترس بودن آب برای نسل آینده است. یکی از چالش

رد پای آب شاخصی است که حجم کل آب  بکار گرفته شده است.، برای ارزیابی پایداری محیط زیست رد پای آبهای متعددی نظیر رویکرد

-7002 دوره در دو رد پای داخلی آب پایداری آب سبز و آبی تا با استفاده از ه استدر این تحقیق سعی شد کند. گیری میشیرین مصرفی را اندازه

های مختلف حوضه با پایداری بخش. بدین منظور مورد بررسی قرار گیرد ،بختگان-دریاچه طشکمحدوده مطالعاتی  در  7009-7012و  1891

و آب سبز  حاکی از ناپایدارینتایج . ردپای آب مورد بررسی قرار گرفت و درچهارچوب SWATنتایج شبیه سازی جامع حوضه با مدل  استفاده از

  ارد. دبه ویژه در دهه اخیر آبی در غالب مناطق حوضه به واسطه توسعه اراضی دیم و آبی و متناظر با آن افزایش مصارف واقعی آب در سطح حوضه 

 

  .اثرات باالدستی ،SWAT مدل ،پایداري ، ارزیابیرد پاي آبکلمات کلیدي: 

 

 

  مقدمه .1
 

های انسانی است، به طوریکه برای بقاء و سالمت انسان ضروری بوده و همچنین نقش بسزایی در آب شیرین یک عنصر کلیدی برای توسعه فعالیت

های اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی دارد. از طرفی عواملی نظیر افزایش جمعیت و توسعه بخش کشاورزی باعث افزایش مصرف منابع طبیعی بخش

دیده که مشکالت زیادی نظیر کمبود آب ، کاهش کیفیت و آلودگی محیط زیست را به همراه خواهد های تولید( گر)به صورت استفاده مستقیم یا پروسه

های آینده، مطالعات و تمهیدات الزم در نظر گرفته شود. در این راستا پرداختن به داشت. لذا الزم است برای حفظ کمیت و کیفیت منابع آب برای نسل

منابع آب عبارت است از توانایی سیستم منابع و  1رزیابی آن حائز اهمیت خواهد بود. طبق تعریف، پایداریمفهوم پایداری سیستم های آبی و نحوه ا

های در ادامه جهت  ارزیابی پایداری سیستم  .(ASCE ،1999خدمات آب در تامین تقاضای حال و آینده، بطوریکه منجر به تخریب سیستم منابع آبی نگردد)

 اشاره کرد.  2توان به چارچوب رد پای آبها میی مهمترین این چارچوبهای بسیاری توسعه داده شد که از جملهمحیطی چارچوبآبی و زیست

که با توجه به منبع استفاده از  ]1[ باشددر این چارچوب منظور از رد پای آب، کل آب شیرین مصرفی و آلوده شده برای تولید محصوالت می

( آب سبز، آب باران ذخیره شده به صورت رطوبت خاک است. رد پای آب سبز، حجم آب سبز 1آب در سه دسته جداگانه ارائه شده اند که عبارتند از : 

ناشی از باران است و رد پای آب  (آب آبی، آب سطحی و زیرزمینی7مصرف شده در طول فرایند تولید، به خصوص در تبخیر و تعرق محصوالت است، 

 ( رد پای آب خاکستری شاخص آلودگی آب شیرین است. 3آبی مقدار آب مصرفی از این منابع آب طبیعی است و 

قیم  تقسیم بندی نمود که در آن رد پای آب مست  همچنین از منظر نوع آب مصرف شده نیز می توان رد پای آب در دو دسته مستقیم و غیر مستقیم

اده های غیر آبی که برای تولید محصول مورد استفه مصرف و میزان آلودگی آب شیرین منبع آب موجود اشاره دارد، اما ردپای آب غیر مستقیم به ورودیب

آب خارجی  رد پایقرار گرفته است، اشاره دارد. از نظر مکان قرارگیری منبع تامین کننده نیز می توان رد پای آب یک منطقه را به رد پای آب داخلی و 

شوند و رد پای آب خارجی، تقسیم نمود. رد پای آب داخلی تخصیص منابع آب داخلی برای تولید کاالها و خدماتی است که در داخل مصرف می

ر امنه انجام کاباشد. حسابداری رد پای آب با توجه به هدف و دتخصیص آب از  مناطق خارج از منطقه برای تولید کاالها یا خدمات داخل منطقه می
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باشد و ممکن است رد پای آب یک شهر، استان، کشور، حوضه، زیرحوضه و ... باشد و همینطور ممکن است رد پای آب محصول، فرایند، متفاوت می

 .]7[کنندگان، تجارت، انسان و ... باشد.  گروه مصرف

و همکاران   Maای فی از این چارچوب استفاده گردیده است. در مطالعههای انجام شده و اهمیت موضوع در مطالعات مختلبندیبا توجه به تقسیم

، بر 7010و  7002( کالن شهر پکن در شمال چین را به عنوان یک مطالعه موردی برای ارزیابی پایداری استفاده از آب با محاسبه رد پای آب در 7011)

ایج نشان داد که رد پای آب ساکنان پکن در حال کاهش است در حالی که اساس مصرف واقعی و آب مجازی برای ساکنان پکن بررسی کردند. نت

وابستگی به واردات آب در حال افزایش است. گرچه فشار ناشی از کمبود آب در پکن کمی برطرف شده است، وضعیت فعلی کمبود آب یک چالش 

منابع آب در دسترس است. بنابراین استفاده از آب در پکن ناپایدار باقی مانده  برابر بیشتر از 10بزرگ باقی مانده است، برای مثال رد پای آب سرانه تقریبا 

ساله رد پای آب در ارزیابی پایداری  10( در چارچوب یک کشور نسبتا کم آب، تغییرات 7011و همکاران ) Cazcarroای دیگر . در مطالعه]3[ است

ای رد پای آب و محصوالت تولیدی، برای برآورد رد پای آب محصوالت در کل اطالعات منطقهاسپانیا را بررسی کردند. به این منظور،در مرحله اول از 

های پایداری در سطح استانی برآورد گردید، در مرحله استفاده کردند. در مرحله دوم، شاخص 7010-7001و  1811های استان در اسپانیا، بین سال 10

ای افزایشی ههای بخش دولتی ارائه شد، به طوریکه یک تقریب از هزینههای ساخته شده و هزینهزیرساختانداز اقتصادی معرفی گردید، شواهد سوم، چشم

 . ]2[ دار استرد پای آب است، به خصوص برای مناطقی که دارای تنش آبی هستند معنی

بخش کشاورزی اسپانیا تحت  1980ز سال شود. اوری مصرف منابع آب، به عنوان یک اقدام کلیدی در کاهش کمبود آب مطرح میبهبود بهره

رار دارد. ق فشار یک فرایند فشرده توسعه در نتیجه تغییرات ساختاری مهم، نه تنها در بخش خودش، بلکه همچنین در رابطه با سیستم زمینی منابع طبیعی

Duarte   ( در مقاله7012و همکاران )زایش تولیدات کشاورزی، همچنین اثری که نیاز رو به رشد ای از افای تکامل مصرف داخلی آب را به عنوان نتیجه

های آبیاری دارد را ارزیابی کردند. در این تحقیق آب مصرف شده در تولید محصوالت گیاهی و حیوانی برای پنج سال برای آب در ساخت زیرساخت

( برای تجارت آب مجازی بررسی گردید. از این 7001)  Hung و  Hoekstraطبق روش ارائه شده توسط  7010و  1887، 1830، 1800، 1980مختلف 

ابع آب در ننتایج، یک تجزیه و تحلیل دقیق از روند مصرف آب و تغییرات در الگوهای ترکیبی انجام شد. در نهایت نتایج نشان داد که فشار زیادی به م

 .]1[ شودسال گذشته اعمال می 110نتیجه توسعه بخش کشاورزی در طول 

های گذشته را برای استفاده از رد پای ( تالش7017و همکاران )Hoekstra و  Arjenتی دامنه مورد مطالعه حوضه است به طوری که در مطالعا

 محیطی و با در نظر گرفتن مقدار ماهانه به جای ساالنههای مورد نیاز برای پایداری عملکردهای زیستآب آبی نسبت به برداشت آب، حسابداری جریان

میلیارد ساکن در حوضه، کمبود آب  82/7حوضه با  701مورد بررسی قرار دادند. در   1888-7001حوضه آبریز را برای دوره  201ها دادند. آنبهبود 

 Rio-Grandeهای آبریز در حوضه -محیطی و اقتصادی افزایش درجه کمبود آب شدید حداقل در طول یک ماه از سال وجود داشت. عواقب زیست

(Rio-Bravo)  ،Indus  وMurray-Darling– تواند شامل خشکی کامل در طول فصول خشک، نابودی تنوع زیستی آبزیان، و اختالل اقتصادی قابل می

 Guadalquivir ،Guadaleteهای رودخانه ( ارزیابی پایداری رد پای آب را به حوضه7013و همکاران )  Chico. همینطور در مطالعه دیگری ]8[ توجهی شود

باشد. این مطالعه ارزیابی پایداری رد پای آب پنبه را با شاخص کمبود آب اعمال کردند که سه رودخانه نیمه خشک در جنوب اسپانیا می   Barbate و

ر اسپانیا ید پنبه د( پیشنهاد نمود. این مطالعه نشان داد که، وضعیت حوضه و تاثیر سیاست در تول7011و همکاران )  Hoekstraانجام داد به همان صورتی که 

ای آب یک پ بیشتر به وضعیت منابع آب حوضه وابسته است تا به رد پای آب واقعی تولید پنبه وابسته باشد. بنابراین، استراتژی با هدف کاهش اثرات رد

و همکاران   Franciscoدیگری  . در مطالعه ]2[ محصول مورد نیاز برای تجزیه و تحلیل رد پای آب در طول مقدار زنجیره و در چارچوب محلی است

و  ها در اروپاستترین حوضه( پایداری را در حوضه رودخانه سگورا در جنوب شرقی اسپانیا بررسی کردند. حوضه رودخانه سگورا از پیچیده7018)

مطالعه از  توان نام برد. در اینایگزین و ... میبرداری بیشتر از آبخوان، آلودگی، منابع جهای خاص خود را دارد از جمله: رقابت برای استفاده، بهرهویژگی

برداری هرهبشاخص رد پای آب برای ارزیابی پایداری محیط زیست در مدیریت منابع آب استفاده گردید. نتایج نشان داد که استفاده از آب آبی در نتیجه 

ابی سناریوهای شود. ارزیسطحی، پایدار نبوده و از غلظت فسفات ایجاد میهای های پایدار نیست، همچنین نتایج نشان داد که آلودگی آببیشتر از سفره

 .]9[ آینده نیز نشان داد که اگر اقدامات سازگاری انجام نشود وضعیت حوضه بدتر خواهد شد

صنعت و  ب ودر تحقیق حاضر تالش گردید تا با استفاده از نتایج حاصل از شبیه سازی جامع حوضه آبریز، رد پای آب مستقیم بخش شر

استفاده گردید و با توجه به نتایج حاصل از  SWATکشاورزی محاسبه و اثرات باالدستی  آن ها بر پایین دست حوضه بررسی گردد. بدین منظور از مدل 

 اده گردید.         (  استف7018و همکاران )  Franciscoهای کمبود آب ارائه شده توسط آن  پایداری  بخش های مختلف حوضه با استفاده از شاخص
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 هامواد و روش .2
 

 محدوده مطالعاتی 2-1

باشد کیلومتر مربع می 72173بختگان در میانه جنوبی ایران و در شمال حوضه ساحلی مند گسترده است. این حوضه به وسعت -حوضه آبریز دریاچه طشک

بختگان به ارتفاع حدود -متر از سطح دریای آزاد و کمترین ارتفاع در حاشیه دریاچه طشک 3800حدود که بلندترین نقطه آن در غرب حوضه به ارتفاع 

شود از ارتفاعات قارون پلنگی و موسی خانی سرچشمه گرفته و باشد. رودخانه کر که در سرچشمه به نام رود اوجان و آب بالنگان نامیده میمتر می 1870

جریان یافته وارد دریاچه سد مالصدرا شده و پس از خروج از آن امتداد جریان یافته و در جهت شمال غرب به در جهت جنوب شرقی به شمال غرب 

کیلومتری پایاب سد مالصدرا  82های سفید و دزکرد به آن پیوسته و در گردد. در این مسیر رودخانههای احمدآباد و آسپاس میجنوب شرق وارد دشت

شود. رودخانه کر پس از گردد. عالوه بر رودخانه کر رودخانه تنگ شول نیز مستقال وارد دریاچه سد درودزن میدزن میرودخانه وارد دریاچه سد درو

نماید. رودخانه سیوند پس از جریان خروج از سد درودزن در امتداد قبلی خود ادامه مسیر داده و در غرب مرودشت جریان رودخانه سیوند را دریافت می

 (1381دالور و همکاران، . )]8[ پیونددآباد در محلی به نام پل خان به رودخانه کر میرآباد و سعادتهای قاداز دشت

محدوده مطالعاتی آن  1( موقعیت منطقه مورد مطالعه و 7محدوده مطالعاتی تقسیم گردیده است که در شکل ) 1بختگان به -حوضه آبریز طشک

 بررسی گردید. 7012-7009و  7002-1891ه نشان داده شده است. مطالعه حاضر در دو دور

  

 

 بندي آن به پنج منطقهبختگان و تقسیم -ز طشکحوضه آبری -1شکل 

 روش شناسی مراحل انجام کار 2-2

وضه های حسازیگردد. در بخش اول مدلها تقسیم میهای منابع آب و کشاورزی و تحلیل پایداری آنمطالعه حاضر به دو زیربخش مدلسازی سیستم

گردد. در بخش دوم به منظور های آن مقدار رد پای آب سبز و آبی محاسبه میگردد و از خروجیانجام می SWATآبریز با استفاده از مدل مفهومی 

 د.شوها پایداری سیستم ارزیابی میهای کمبود آب سبز و آبی محاسبه و با توجه به آنارزیابی پایداری کشاورزی و منابع آب، شاخص

 

 

 

 
 

 

 شماتیکی از مراحل انجام کار -2شکل 
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 هاي منابع آبسازي سیستممدل 2-2-1

 SWATسازي مدل آماده 2-2-1-1

باشد که توسط مدلی در مقیاس حوضه آبریز می SWATاستفاده گردید.  SWATهای منابع آب از مدل یکپارچه در این مطالعه به منظور مدلسازی سیستم

Arnold ( ارائه شده است. این مدل برای پیش1889و همکاران )های مختلف مدیریت اراضی بر مقادیر آب، رسوب و مواد شیمیاییبینی تاثیر روش- 

 SWATهای آبریز پیچیده و بزرگ با خاک، کاربری اراضی و شرایط مختلف مدیریتی در دراز مدت طراحی شده است. مدل کشاورزی در سطح حوضه

، میزان برداشت از منابع آب سطحی و زیرزمینی برای هر نیاز،  (AET)مدل مفهومی و نیمه توزیعی است. جریان و نفوذ طبیعی حوضه، تبخیروتعرق واقعی

مدل  ی اصلیهاکند. ورودیسازی میها، و تغییرات حجم مخازن آب زیرزمینی را شبیهها،جریان رودخانهجریانات برگشتی، تبخیردرمخازن و رودخانه

SWATهای ایستگاه ای، موقعیتهای پایه نظیر نقشه شبکه رودخانه، اطالعات مشخصی از اقلیم، خواص خاک، توپوگرافی و نوع پوشش اراضی و سایر الیه

ها، شبکه رحوضهباشد که به منظور تعیین محدوده زیمی SWATحوضه از جمله الیه اطالعاتی ورودی به مدل  DEMهیدرومتری و سدها است. نقشه 

متری  30با اندازه سلولی  DEMگیرد. در این مطالعه از الیه ها مورد استفاده قرار می HRUای، خصوصیات فیزیوگرافی حوضه و همچنین استخراج آبراهه

ASTER دیگر اطالعات مهم در مدلسازیها استفاده گردید. الیه کاربری اراضی از ها و زیرحوضهها، حوضهجهت تولید اطالعات فیزیوگرافی، رودخانه 

سازی هیدرولوژیکی در حوضه از اهمیت زیادی سازی مدیریت کشاورزی در حوضه و شبیهها، جهت پیاده HRUاست که ضمن استفاده برای استخراج 

را با آمار و  د، که بیشترین هماهنگیای استفاده گردبرخوردار است. بدین منظور، چند الیه کاربری اراضی مورد بررسی قرار گرفت و سعی گردید از الیه

ه رقومی های انجام شده الیارقام گزارش شده از سوی منابع مربوط داشته باشد )مانند یکسان بودن مساحت کاربری اراضی آبی، دیم و غیره(. با بررسی

الیه پایه کاربری اراضی در نظر گرفته شد و بانک  کالس کاربری به عنوان 8با  1393ها و مراتع کشور در پوشش گیاهی تهیه شده توسط سازمان جنگل

بری اراضی، گردید. عالوه بر الیه کاراطالعاتی مربوط به هر کاربری شامل پارامترها و خصوصیات هر کاربری به صورت جداگانه برای معرفی به مدل تهیه 

اک های بافت خباشد. با توجه به عدم دسترسی به نقشههای مورد نظر میسازی فرآیندها و شبیه HRUهای مهم دیگر برای تولید نقشه بافت خاک از نقشه

گردد. به منظور ارزیابی و لحاظ تغییرات کاربری استفاده می FAOبا تفکیک مکانی مناسب در منطقه، در این مطالعه از نقشه بافت خاک تهیه شده توسط 

ها و مراتع از دو نقشه کاربری اراضی مستخرج شده از تصاویر ضی پایه سازمان جنگلسازی حوضه آبریز  عالوه بر نقشه کاربری ارااراضی در شبیه

 نیز استفاده گردید. 1382و  1388های در سال Landsatای ماهواره

ناسی کشور و هواشهای سینوپتیک، کلیماتولوژی متعلق به سازمان های الزم آمار و اطالعات روزانه مربوط به ایستگاهسازیبه منظور انجام شبیه

سازی برای آوری و مورد بررسی قرار گرفت. شبیهجمع 1310-87سنجی و تبخیرسنجی وزارت نیرو طی دوره آماری های بارانهمچنین اطالعات ایستگاه

های  گرفته شد و از خروجیساله در نظر  30باشد، جهت بررسی پایداری حوضه آبریز طشک بختگان دوره می 7012تا  1890سال انجام شد، که از سال  32

 استفاده گردید.  7012-1891دورهای 

 پاي آبهاي منابع آب  و کشاورزي با استفاده از چارچوب ردتحلیل پایداري سیستم 2-2-2

چهار مرحله مجزا می که شامل  های منابع آب و کشاورزی از چهارچوب ردپای داخلی آب استفاده گردیددر این مطالعه به منظور تحلیل پایداری سیستم

های مورد نیاز جمع آوری شده پای داخلی آب، دادهگردد. سپس به منظور حسابداری رد ی مطالعه تعیین می(. در مرحله اول اهداف و دامنه3باشد )شکل 

ارهای ر مرحله سوم با شناسایی معیو محاسبات انجام می شوند که دامنه و سطح جزئیات آن بستگی به تصمیمات اتخاذ شده در مرحله اول دارد. سپس د

های پیشنهادی جهت ها یا سیاستگیرد. در نهایت استراتژیحوضه، پایداری مناطق مورد بررسی قرار می پای آبمحیطی و کشاورزی ردپایداری زیست

بختگان انجام -اری در حوضه آبریز طشکمحیطی، کشاورزی و منابع آب برای پایدگردند. در تحقیق حاضر ارزیابی زیستحصول پایداری ارزیابی می

 می شود.

 
 (.2111و همکاران ) Hoekstraچهار مرحله مجزا در ارزیابی رد پاي آب، منبع: جزئیات بر اساس   -3شکل

با توجه به مطالب ذکر شده  رد پای آب در سه دسته سبز و آبی و خاکستری قابل دسته بندی است که با توجه به اهداف این تحقیق به بررسی 

 است. هپایداری کمی حوضه پرداخته شد و ازآب سبز و آبی استفاده گردید به این منظور روابط حاکم بر پایداری آب سبز و آبی  در ادامه آورده شد
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 سبز تجزیه و تحلیل پایداري آب 2-2-2-1

∑)پایداری آب سبز توسط شاخص کمبود آب سبز  WSGreen)  ( محاسبه می1مطابق با معادله ) شود که اگرWSGreen  باشد، استفاده از آب سبز  1بیشتر از

باشد، آب سبز در دسترس برای نیازهای کشاورزی )زراعت عمدتا دیم( پایدار است بدون اینکه برای مناطق  1در حوضه ناپایدار است و اگر کمتر از 

 .]10[ شده طبیعی مضر باشدحفاظت

(1) 
WSGreen[X,t]=

∑WFGreen[X,t]

WAGreen

 

 

∑که در آن،   WFGreen  ، رد پای آب سبز∑ WAGreen   ، آب سبز در دسترسX   حوضه وt  باشد. مقدار دوره زمانی می∑ WFGreen  با معادله

∑( و مقدار  7) WAGreen ( محاسبه می3با معادله )شود و از شود که از سناریوی بدون آبیاری استفاده میHRU  هایی که دارای کاربری آب بودند صرف

 گردد.نظر می

(2) 

 

WFGreen[X,t]=∑ ((Srain+Sirrig)×CWCg)) 

(3) WAGreen[X,t]=ETGreen[X,t]-ETEnv[X,t]-ETUnprod[X,t] 

𝑆𝑟𝑎𝑖𝑛  ،مساحت آبیاری شده با آب باران𝑆𝑖𝑟𝑟𝑖𝑔  1مساحت آبیاری شده با آب آبی و𝐶𝑊𝐶𝑔باشد که در خروجی آب سبز مصرفی محصول می

شده و تبخیر و تعرق واقعی در مناطق حفاظت ETEnvتبخیر و تعرق واقعی از منابع آب سبز ،  ETGreenباشد. همان تبخیر تعرق واقعی می SWATمدل 

ETUnprod دار و یا مناطق با کیفیت پایین خاک برای مصارف کشاورزی( نشده )مناطق کوهستانی، اراضی شیبتبخیر و تعرق واقعی در مناطق حفاظت

 پذیر نیست.امکان زراعیاست، که در آن رشد محصوالت 

 تجزیه و تحلیل پایداري آب آبی 2-2-2-2

∑به منظور ارزیابی پایداری آب آبی از شاخص کمبود آب آبی ) WSblue استفاده می گردد، که ازمقایسه رد پای آب آبی )∑ WFblue  و آب آبی در

∑دسترس  WAblue ( محاسبه می2طبق معادله ) د، استفاده از آب آبی باالی حجم در دسترس است و مقدار  کمتر باش 1شود که اگر این شاخص بیشتر از

نشان دهنده پایداری آب آبی است. برای محاسبه رد پای آب آبی از رد پای آب آبی مستقیم شرب و صنعت و کشاورزی استفاده می گرددکه در  1از 

 و برای محاسبه رد پای آب مستقیم کشاورزی از فرمول زیر استفاده گردید.  ]8[های موجود استفاده گردید این مطالعه از گزارش

(4) 
WSBlue[X,t]=

∑WFBlue[X,t]

WABlue[X,t]
 

(5) WFblue[X,t]=∑ ((Sirr)×CWCb)) 

 

 آب آبی مصرفی محصول می باشد.  𝐶𝑊𝐶𝑏مساحت آبیاری شده و  𝑆𝑖𝑟𝑟در این رابطه 

∑مقدار  WAblue  ( با فرمول زیر محاسبه می8در معادله ).شود 

(6) WABlue[X,t]=PCP[X,t]-ETact[X,t]-SWstorage[X,t]-EFR-EFR[R,t] 

 

رطوبت خاک  )در تحقیق حاضر از تفریق رطوبت اولیه خاک و رطوبت  𝑆𝑊𝑠𝑡𝑜𝑟𝑎𝑔𝑒تبخیر تعرق واقعی ،  𝐸𝑇𝑎𝑐𝑡مقدار بارش،  𝑃𝐶𝑃که در آن  

میلیون متر مکعب است و به صورت وزنی استفاده گردید  200نیاز زیست محیطی دریاچه طشک بختگان که برابر   2EFRانتهایی خاک استفاده گردید( 

,𝐸𝐹𝑅[𝑅و  ]8[ 𝑡]   نیاز زیست محیطی رودخانهR  در دوره زمانیt 11[باشد که با استفاده از روش مونتانا به دست آمد می[. 

دست های باالیابد و همچنین در زیرحوضهاز آنجا که در اکثر مناطق ممکن است منابع آب یک زیر حوضه به حوضه فرعی دیگری انتقال  

( را کاهش، و در جریان پایین دست رودخانه مقدار بسیار باالی شاخص کمبود آب آبی 𝑊𝑆𝑏𝑙𝑢𝑒(<1حوضه مقدار بسیار کم شاخص کمبود آب آبی ))

((1< )𝑊𝑆𝑏𝑙𝑢𝑒را افزایش می )17[(  برای کل حوضه است 2میم رابطه )دهد، و تعیین پایداری حوضه غیر ممکن خواهد بود بنابراین  الزم به تع[ .

  (:) 2گردد )معادله دوره زمانی بررسی می Nزیرحوضه و  Mبرای   𝑊𝑆𝑏𝑙𝑢𝑒بنابراین،

                                                 
1Green Crop Water Consumption

 

2 Environmental Flow Requirement 
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(7) 
WSBlue=

∑ ∑ WFBlue[X,t]
M
X=1

N
t=1

∑ ∑ WABlue[X,t]
M
X=1

N
t=1

 

توان گفت پایدار است چرا که باشد، نمی 1باشد، استفاده از آب آبی ناپایدار است و اگر کمتر از 1برای حوضه، بیشتر از  𝑊𝑆𝑏𝑙𝑢𝑒گر مقدار  ا

ها و مناطق، شناسایی و تجزیه و تحلیل شود که معیارهای جریان های ناپایدار را پنهان کند، بنابراین باید چنین دورهتجمع ممکن است نواحی و دوره

 گردد.محیطی، نیاز زیست محیطی و پایداری آب زیرزمینی بررسی میزیست

حداکثر مقدار به دست آمده در مقایسه حجم  (، کهWSBlue−Envشود )محیطی انجام میتجزیه و تحلیل نیازها با شاخص کمبود آب آبی زیست

,P (QEnv[pمحیطی مورد نیاز تقاضای زیست t]( و حجم واقعی ارائه شده)WABlue−Env[p, t]1(. هنگامی که 9( تعریف شده است )معادلهWSBlue−Env[P] 

 پایدار است.  Pمحیطی ، تقاضای زیست≥

(8) 
WSBlue-Env[P]=Max[j] [

Q
Env

[p,t]

WABlue-Env[p,t]
] 

های آب حوضه را شناسایی برداری از سفرههای زیرزمینی است. این شاخص درجه بهره( برای پایداری آبWSblackشاخص کمبود آب سیاه ) 

های ( )تغذیه طبیعی به عالوه دیگر تغذیهWABlue−Ground( با مجموع  تغذیه )EXGroundها )( که با مقایسه مجموع استخراج8کند)معادلهو ارزیابی می

 . ]13[ شودمحاسبه می rممکن، مانند جریان برگشتی آبیاری و ... ( در هر آبخوان 

(9) 
WSBlack[r]=

∑ EXGround[r,t]
N
t=1

∑ WABlue-Ground[r,t]
N
t=1

 

رداری را نشان ببرداری بیشتر از آبخوان و درجه بهرهکمتر از یک باشد مدیریت آبخوان پایدار است و اگر بیشتر از یک باشد، بهره  WSBlackاگر 

 گردد.باشد، دو برابر تغذیه طبیعی، استخراج می 7دهد، به طوری که اگر مقدار به دست آمده می

 

 نتایج  .3

 SWATسازي و واسنجی مدل آماده 3-1

زیادی  واسنجی مدل از اهمیتهای مدل و انتخاب بهینه پارامترهای ها بر خروجیتحلیل حساسیت پارامترهای مدل به منظور بررسی میزان تاثیرگذاری آن

توسط محققیق مختلف مورد استفاده قرار  SWATهای گوناگونی به منظور تحلیل حساسیت، واسنجی و تحلیل عدم قطعیت مدل برخوردار است. روش

مورد مقایسه قرار را  GLUE ،ParaSol ،SUFI-2 ،MCMC ،BIS، شامل SWATپنج روش معمول در واسنجی مدل  7009و همکاران  Yangگرفته است. 

باشد. لذا در تحقیق حاضر نیز از این روش برای واسنجی و تحلیل ای برای استفاده در این زمینه میروش بهینه SUFI-2گیری نمودند روش  دادند و نتیجه

رهای مورد نظر برای واسنجی مدل تولید تعداد زیادی مجموعه تصادفی از پارامت SUFI-2استفاده گردید. اساس کار الگوریتم  SWATعدم قطعیت مدل 

باشد. سپس این مجموعه پارامترها جداگانه در مدل قرار داده شده و مقدار گیری مربع التین میدر دامنه تعریف شده برای هر پارامتر مبتنی بر روش نمونه

 . ]12[ گرددتابع هدف بر اساس متغیرهای مورد نظر برای هر مجموعه پارامتر استخراج می

-SWATل حساسیت و واسنجی مدل در این مطالعه نیز با استفاده از توابع یاد شده به صورت تحلیل حساسیت کلی و با استفاده از نرم افزار تحلی

CUP تطابق  یزانم های مدل از جمله جریان رودخانه و دبی پایه داشتند مشخص گردیدند. ارزیابیانجام گرفت و پارامترهایی که تاثیر بیشتری بر خروجی

با توجه به نحوه تنظیم مدل با توجه به نقشه های کاربری  .گیردمی انجام RMSE و R2 ،NS یآمار یهابا استفاده از شاخص یدر هر مرحله از واسنج یجنتا

شد. از این دوره، دو سال  در نظر گرفته 7012تا  1890های سازی مدل بین سالهای اقلیمی و هیدرولوژیکی، دوره شبیهدر دسترس و دوره دسترسی داده

تا  7008سال انتهای دوره ) 8( صورت گرفت و 7001الی  1893ساله اول ) 77در نظر گرفته شد. واسنجی مدل برای دوره  1اول به عنوان گرم کردن مدل

است،  1دول ی آبریز مطابق جهای حوضهسنجی عملکرد مدل استفاده شد. نتایج حاصل از واسنجی و اعتبارسنجی دبی در ایستگاه( نیز برای اعتبار7012

 رهمچنین واسنجی تغییرات تراز آب زیرزمینی، تبخیروتعرق و عملکرد محصوالت کشاورزی نیز صورت پذیرفت  که نتایج حاصل از آن در مرجع دالو

 در دسترس می باشد. (1381)و همکاران 

 

 

 

                                                 
1 Warm-up period 
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 جود در حوضههاي موسنجی دبی در ایستگاهنتایج واسنجی و اعتبار -1جدول 

طول دوره  نام ایستگاه

 آماری

 دوره اعتبار سنجی دوره واسنجی
R2 RMSE(m3/s) NS R2 RMSE(m3/s) NS 

74/1 2114-1971 دهکده سفید  5/9  69/1  68/1  51/3  58/1  

شیرین-جمال بیگ  1971-2114 78/1  93/9  6/1  88/1  14/14  52/1  

82/1 2114-1964 چمریز  45/94  61/1  81/1  32/71  6/1  

85/1 * * * 2114-2111 عباس آباد  34/7  96/1  

65/1 2114-1985 تنگ بالغی  38/2  58/1  67/1  91/2  5/1  

99/1 2114-1967 سد درودزن  94/5  98/1  98/1  46/9  96/1  

81/1 2114-1991 رحمت آباد  28/9  59/1  5/1  32/1  55/1  

76/1 2114-1959 دشتبال  39/51  52/1  85/1  34/19  5/1  

9/1 2114-1964 پل خان  94/118  76/1  89/1  58/19  79/1  

خرامه-حسن آباد  1997-2114 73/1  14/1  58/1  7/1  9/1  51/1  

 

 رد پاي آب آبی و سبز محصوالت 3-2

-7008 ها، نتایج زیر به تفکیک محصوالت و مناطق در دو دورهبا توجه به روابط ارائه شده برای محاسبه رد پای آب آبی و سبز در بخش مواد و روش

-های خشکسالی و ترسالی اقلیمی حوضه آبریز طشک بختگان  با بهره(. به منظور کنترل و بررسی دوره3و  7به دست آمد )جدول  7002-7012و  1891

حاد  یهای معرف در طول دوره آماری شاخص استفاده شده است. برای پیدا کردن رویداد خشکسالاز اطالعات بارندگی ایستگاه SPIگیری از شاخص 

روش میانگین کل و میانگین وزنی استفاده شده است. همچنین با توجه به  7بختگان اتفاق افتاده است، از  –و سالی که این پدیده در کل حوضه طشک 

ی دیگر است  هاحادتر از سال 7008-7002سال گذشته، رویداد خشکسالی در سال  30سنجی انتخاب شده در های بارانبررسی روند دراز مدت ایستگاه

رد پای آب سبز در تمام مناطق برای تمام  7انجام گردید.  بر اساس جدول  7012-7009و  7002-1891به همین دلیل مطالعه در طی دو دوره . ]11[

، رد پای آب 3ول تواند ناشی از خشکسالی در دوره دوم باشد. مطابق جدمحصوالت  در دوره دوم نسبت به دوره اول کاهش یافته است که این امر می

رد پای آب آبی در   2و 7در دوره دوم نسبت به دوره اول کاهش یافته است همچنین در مناطق  3به جز محصول یونجه در منطقه  1و  3، 1آبی در مناطق 

به منظور کاهش خسارات  2و7ها از آب آبی در مناطق دوره دوم نسبت به دوره اول افزایش یافته است. با توجه به خشکسالی در دوره دوم برداشت

 خشکسالی بر محصوالت  نسبت به دوره اول بسیار افزایش یافته است.

 بختگان-رد پاي آب سبز به تفکیک مناطق و محصوالت در حوضه آبریز طشک -2جدول 

 
 بختگان-رد پاي آب آبی به تفکیک مناطق و محصوالت در حوضه آبریز طشک -3جدول 

غیرغالت غالت باغی دانه های روغنی یونجه مرتع غیرغالت غالت باغی دانه های روغنی یونجه مرتع

منطقه 1 120/5 187/6 39/6 16/9 6/3 859/2 112/6 173/9 37/7 16/1 6/1 809/8

منطقه 2 105/1 225/2 51/2 25/8 9/7 1756/9 98/2 215/9 48/3 24/9 9/5 1679/0

منطقه 3 152/8 386/9 86/2 47/5 17/5 761/0 139/0 355/4 77/0 43/5 15/8 720/0

منطقه 4 63/6 176/5 36/3 20/6 7/3 498/6 45/3 128/0 25/9 14/6 5/3 382/7

منطقه 5 38/1 112/6 24/8 13/2 5/2 702/3 33/1 97/4 21/1 11/3 4/5 609/8

دوره 1985-2007 دوره 2008-2014

ردپای آب سبز )میلیون مترمکعب(
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 سبز در حوضه آبریز تحلیل پایداري آب 3-3

بیشترین کاهش  2مقدار رد پای آب سبز و آب سبز در دسترس در دوره دوم نسبت به دوره اول کاهش یافته است به طوری که در منطقه  2بر اساس شکل 

 7ش نیز مربوط به منطقه درصد کاهش یافته است و کمترین کاه 79درصد و آب سبز در دسترس  78وجود داشته به طوری که رد پای آب سبز به مقدار 

 درصد کاهش یافته است. 8درصد و آب سبز در دسترس  1باشد که رد پای آب سبز به میزان می

( در هر پنج منطقه شاخص کمبود آب سبز 7002-7012( و )1891-7008شود، در هر دو دوره زمانی )دیده می 1همچنین همانطور که در شکل 

نده استفاده بیشتز از ظرفیت منابع آب سبز حوضه می باشد و حاکی از آن است که منطقه از نظر آب سبز ناپایدار است. باشد، که نشان دهمی 1بزرگتر از 

به  2نطقه مبا توجه به شکل زیر، در هر پنج منطقه، شاخص کمبود آب سبز در دوره دوم افزایش یافته است به طوری که بیشترین مقدار افزایش مربوط به 

-باشد که نشان دهنده این است که در دوره دوم حوضه آبریز طشکدرصد می 1/0به مقدار  7د و کمترین مقدار افزایش مربوط به منطقه درص 1/7مقدار 

 تواند به دلیل خشکسالی اتفاق افتاده در دوره دوم باشد.بختگان ناپایدارتر شده است که می

 

  
( در پنج منطقه حوضه 2117-2114( و )1985-2116در دو دوره )مقایسه رد پاي آب سبز و آب سبز در دسترس  -4شکل 

 بختگان-آبریز طشک

 
-( در پنج منطقه حوضه آبریز طشک2117-2114( و )1985-2116مقایسه شاخص کمبود آب سبز در دو دوره ) -5شکل 

 بختگان

غیرغالت غالت باغی دانه های روغنی یونجه غیرغالت غالت باغی دانه های روغنی یونجه

منطقه 1 55/5 56/3 34/2 10/3 11/2 55/4 52/7 34/1 9/9 11/1

منطقه 2 104/2 216/2 71/6 23/7 23/5 106/7 230/2 75/0 24/3 24/2

منطقه 3 183/7 311/0 128/4 73/2 41/7 175/7 295/0 119/7 70/1 42/4

منطقه 4 83/3 214/5 48/4 30/6 17/7 86/6 229/9 50/5 32/7 17/8

منطقه 5 55/4 111/6 33/0 18/6 13/0 53/9 113/5 32/6 17/8 12/8

ردپای آب آبی )میلیون مترمکعب(

دوره 1985-2007 دوره 2008-2014
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 آبی حوضه آبریز تحلیل پایداري آب 3-4

درصد و کمترین کاهش  22و به میزان  7کاهش یافته است به صورتی که بیشترین کاهش مربوط به ناحیه آب آبی در دسترس در دوره دوم  8مطابق شکل 

لی تواند به دلیل خشکساتوان بیان کرد که این کاهش میباشد و با توجه خشکسالی ایجاد شده در دوره دوم میدرصد می 1و به میزان  2مربوط به ناحیه 

درصد افزایش  1و  2/3، 8/1به ترتیب  1و  2، 7درصد کاهش داشته و در مناطق  2/2و  8/7به ترتیب به میزان  3و  1 باشد و رد پای آب آبی در مناطق

 داشته است.

و ناپایدار هستند و در  1و بزرگتر از  18/7و  1/1مقدار شاخص کمبود آب آبی به ترتیب برابر  1و  3در دوره اول در مناطق  2بر اساس شکل 

نیز مقدار شاخص کمبود آب آبی به   1و  3، 7و پایدار هستند. در دوره دوم نیز برای مناطق  1مقدار شاخص کمبود آب آبی کوچکتر از  2و  7، 1مناطق 

الدست اثرات باو پایدار هستند. با توجه به  1کوچکتر از  2و  1باشند و ناپایدار هستند و مناطق می 1باشد که بزرگتر از می 22/7و  22/1، 02/1ترتیب 

ه به این که مقدار کرد. و با توج ری در مورد پایداری و ناپایداری حوضهگیتوان نتیجه، با این نتایج نمیایحوضه بر پایین دست حوضه و انتقال بین حوضه

یری کرد حوضه در دوره دوم گتوان نتیجهباشد بنابراین میمی 07/1و  22/0شاخص کمبود آب آبی برای کل حوضه در دوره اول و دوم به ترتیب برابر 

ز ا توان گفت که حوضه در دوره اول پایدار است بنابراین برای بررسی دقیقتواند به دلیل خشکسالی اتفاق افتاده باشد ولی نمیناپایدار است که می

 استفاده گردید.و کمبود آب آبی زیرزمینی  بختگان-کمبود آب آبی زیست محیطی دریاچه طشکمعیارهای 

 

  
( در پنج منطقه حوضه 2117-2114( و )1985-2116مقایسه رد پاي آب آبی و آب آبی در دسترس در دو دوره ) -6شکل 

 بختگان-آبریز طشک

 

 
  ( در پنج منطقه حوضه آبریز2117-2114( و )1985-2117مقایسه شاخص کمبود آب آبی در دو دوره ) -7شکل 

باشد و این نشان دهنده می 1بختگان در هر دو دوره بیشتر از -آبی زیست محیطی دریاچه طشکمقدار شاخص کمبود آب  3با توجه به جدول 

های اخیر و توسعه باشد. خشکسالی سالمی 0178/1وبزرگتر از مقدار آن در دوره اول   0133/7باشد. مقدار این شاخص در دوره دو ناپایداری دریاچه می

 گردد.اپایداری محسوب میسطح زیر کشت از جمله دالیل اصلی این ن

  بختگان-شاخص کمبود آب آبی زیست محیطی دریاچه طشک -3جدول 

 

دوره  (1985-2007) (20008-2014)

1/0529 کمبود آب آبي زیست محیطي دریاچه طشک-بختگان 2/0533
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باشد و این بدان معنی است که میزان برداشت از آب ی مورد مطالعه ثابت می، میزان ردپای آب آبی زیرزمینی در دو دوره9بر اساس شکل 

 توانی اول کاهش یافته است که این امر را میی دوم نسبت به دورهزیرزمینی در دو دوره ثابت بوده است و همچنین آب زیرزمینی در دسترس در دوره

های آب زیرزمینی )آب در بیالن منفی به وجود آمده در اثر کاهش ورودی 9ی دوم نسبت داد. نکته قابل توجه در شکل به خشکسالی منطقه در دوره

شاره دارد. با توجه به کمبود آب زیرزمینی ا 𝑊𝑆𝑏𝑙𝑎𝑐𝑘باشد. مقدار ی اول و با یک نرخ برداشت در هر دو دوره میی دوم نسبت به دورهدسترس( در دوره

باشد و تا حدودی برابر می 8810/0پایداری آب زیرزمینی وجود دارد و شاخص کمبود آب زیرزمینی برابر  2فقط در در دوره اول و در منطقه  8به شکل 

ه کل کشود به طوری می منابعتغذیه  زنرخ برداشت آب بیشتر اسایر مناطق ناپایدار هستند  8گردد. مطابق شکل با تغذیه آب زیرزمینی، از آن برداشت می

 گردد.پنج برابر تغذیه، برداشت از آب زیرزمینی انجام میبیشتر از ،  1حوضه آبریز ناپایدار است، به طوریکه در منطقه 

  

( در 2117-2114( و )1985-2116مقایسه رد پاي آب آبی زیرزمینی و آب آبی زیرزمینی در دسترس در دو دوره ) -8شکل 

 بختگان-پنج منطقه حوضه آبریز طشک

 
( در پنج منطقه حوضه 2117-2114( و )1985-2117مقایسه شاخص کمبود آب سیاه )آب زیرزمینی( در دو دوره ) -9شکل 

 آبریز

 

 بندیجمع .3
 

ب با منابع آ ارزیابی پایداریضرورت  خشک جهانسو و کمبود آن از سوی دیگر، به ویژه در مناطق خشک و نیمهنیاز روزافزون انسان به آب از یک

 گردد. رد پای آب، شاخصی برای نشان دادنکند.در این راستا از رویکردهای مختلفی از جمله رد پای آب استفاده مینگرشی جامع و دقیق را ایجاب می

تفاده ، به حجم آبی که در تولید محصول مورد اسشود. رد پای آب آبیحجمی از آب است که به طور مستقیم یا غیر مستقیم برای تولید کاال مصرف می

داری ارزیابی وضعیت یک منطقه و همچنین پایگیرد )نیاز خالص( اشاره دارد. رد پای آب سبز، به سهم آب حاصل از بارندگی )موًثر( مرتبط است. قرار می

لیل با مسائل کمبود آب و آلودگی آب را تجزیه و تح انسانی های انسانی یا محصوالت خاصچگونگی ارتباط فعالیت ،های منابع آب آن منطقهسیستم

 کند.می

که  7012-7009و  1891-7002در این تحقیق، پایداری آب سبز و آبی حوضه آبریز طشک بختگان با استفاده از رویکرد رد پای آب در دوره 

ایداری نشان داد که آب سبز حوضه ناپایدار است و برای تجزیه و تحلیل پنتایج مورد بررسی قرار گرفت .  های ترسالی و خشکسالی هستندبه ترتیب دوره

 ارتباط  باالدست حوضه و پایین دست حوضه و انتقال بین در این معیار منطقه استفاده گردید و با توجه به اینکه 1آب آبی، از معیار کمبود آب آبی برای 

رداخته بنابراین به بررسی کمبود آب آبی در کل حوضه پ ،گیری کردری و ناپایداری مناطق نتیجهتوان در مورد پایداشود نمیای نادیده گرفته میحوضه
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 توان گفت حوضه آبریز در دوره اول پایدار است بنابراینشد در این مرحله نیز در دوره اول حوضه آبریز پایدار و در دوره دوم ناپایدار شد در اینجا نیز نمی

کمبود آب آبی زیرزمینی استفاده گردید و در نهایت نتایج نشان داد که حوضه در هر دو دوره از یطی دریاچه طشک بختگان و از دو معیار نیاز زیست مح

 نظر آب آبی ناپایدار است.
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