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چکیده
امروزه ایجاد تعادل در تخصیص آب به نیازهای محیط زیستی و نیازهای
، بهعنوان مثال. از چالشهای مدیریت منابع آب در کشور ایران میباشد،دیگر
 عدم تخصیص مناسب،یکی از دالیل مهم وضعیت نابسامان دریاچه ارومیه
.حقابۀ بخشهای مختلف از جمله تخصیص آب مورد نیاز دریاچه ارومیه است
همچنین بررسی تبعات تخصیص آب به دریاچه بر بخشهای مختلف
 شهری و صنعت از موضوع مهمی است، محیط زیست،همچون کشاورزی
 در این تحقیق در نظر است در حوضۀ آبریز.که باید مورد توجه قرار گیرد
 ارزیابی کمّی تبعات سناریوهای مختلف تخصیص آب به،دریاچۀ ارومیه
 ساله در قالب6۱  در یک دورۀ،بخشهای مختلف از جمله دریاچه ارومیه
 از یک مدل تخصیص آب استفاده، بدین منظور.مفهوم پایداری انجام شود
 برگشتپذیری و آسیبپذیری،شده است و سه شاخص معروف اعتمادپذیری
 آذربایجان غربی و کردستان و عالوه بر،برای استانهای آذربایجان شرقی
 با، در مرحله بعد.آنها در مورد دریاچه ارومیه مورد ارزیابی قرار گرفتهاند
 پایداری،IDS استفاده از مفهوم نظریه استنتاج شهودی در محیط نرمافزار
سناریوهای مدیریت منابع آب در محدودۀ حوضۀ آبریز دریاچه ارومیه در قالب
 نتایج نشان دادند که تأمین کامل حقابۀ.تصمیم گیری چندمعیاره بررسی شد
دریاچه منجر به کاهش تخصیص آب به بخش کشاورزی شده است که
. سیاسی مختلفی در بر داشته باشد- فرهنگی-ممکن است تبعات اجتماعی
علیرغم کاهش حقابه بخش کشاورزی در سناریوی تخصیص کامل نیاز آب
 سناریوی تأمین کامل،دریاچه ارومیه نسبت به تأمین بخشی از نیاز دریاچه
 بهعنوان سناریوی برتر انتخاب۱/94 حقابۀ دریاچه با درجه پایداری عمومی
 بهدست۱/83  این در حالی است که درجه پایداری سناریوی دوم.شده است
 در نهایت توصیه میشود تا در تحقیقات آتی وضعیت پایداری.آمده است
بخش کشاورزی نیز در اثر اجرای سناریوهای مختلف مدیریتی مورد ارزیابی
.بیشتری قرار گیرد

Abstract
Nowadays, balancing the water allocation to environmental
and other demand nodes is one of the most important issues in
Iran. For instance, an important reason for the critical situation
of the Lake Urmia is lack of proper allocation of water for
different demand nodes (i.e. the required water allocation for
Lake Urmia). It is also important to consider the implications
of lake water allocation to agricultural, environmental,
municipal, and industrial demand nodes. This paper intends to
quantitatively evaluate these effects in the Lake Urmia basin
on different demand nodes such as Lake Urmia over 60 years
under different water allocation scenarios in the context of
sustainability. For this purpose, three well-known performance
criteria such as reliability, resiliency, and vulnerability were
evaluated for East Azarbaijan, West Azarbaijan, and Kurdistan
provinces and also Lake Urmia. In the next step, using the
intelligent decision system (IDS), the grade-based
sustainability of water resource management scenarios in the
Urmia Lake basin was investigated. The results showed that
full allocation of the Lake Urmia water requirement resulted in
reduced water allocation to the agricultural sectors which may
have different socio-cultural-political consequences. In spite of
decline of water allocation for the agricultural sectors in the
first scenario (full allocation of Lake Urmia water
requirement), this scenario was chosen as the top scenario with
sustainability (utility) of 0.94. This index for the second
scenario is 0.83. Finally, it is suggested to further evaluate the
sustainability of the agricultural sectors by implementing
corresponded different management options.
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بازدهی آبیاری ،تغییر الگوی کشت و انتقال آب بین حوضهای اشاره
کرد.

 -0مقدمه
در سالهای اخیر ،رشد جمعیت و افزایش فعالیتهای بشر در کنار
محدودیت منابع آب ،منجر به افزایش نیاز آب در بخشهای مختلف
شده است .از اینرو ،تأمین پایدار آب ،از موضوعات چالشبرانگیز در
بسیاری از کشورها است .بهمنظور بررسی این پایداری ،درک مناسب
از مفهوم پایداری تأمین و تقاضای آب و ارتباط بین آنها الزم و ضروری
است .در مدیریت سیستمهای منابع آب ،در نظر گرفتن معیارهای
عملکرد برای ارزیابی پایداری سناریوهای مدیریت منابع آب از اهمیت
بسیار زیادی برخوردار است (.)Jahanshahi and Kerachian, 2019
در همین راستا Hashimoto et al. (1982) ،از معیارهای عملکرد
اعتمادپذیری ،برگشتپذیری و آسیبپذیری برای برنامهریزی و
مدیریت سیستمهای منابع آب استفاده کردند Loucks (1997) .با
تلفیق معیارهای عملکرد ،یک شاخص پایداری برای ارزیابی
سناریوهای مدیریت منابع آب ارائه کردند Ahmadi (2011) .نیاز آبی
محصوالت کشاورزی در مقیاس محلی و تخصیص آب آبیاری را در
حوضۀ رودخانه اهرچای در شمال غرب کشور ایران بررسی کردند .در
این مطالعه ،یک شاخص پایداری برای ارزیابی سیستم معرفی شد.
) Safavi et al. (2016به تحلیل سناریوهای برنامهریزی و مدیریت
یکپارچه منابع آب مبتنی بر عدم قطعیت در حوضۀ آبریز زایندهرود
پرداختند .در آن تحقیق ،سناریوهای مرتبط با مدیریت تأمین آب،
مدیریت تقاضای آب و مدیریت عرضه و تقاضای آب تعریف شدند.
سپس ،با تعریف معیارهای عملکرد همچون اعتمادپذیری،
برگشتپذیری و آسیبپذیری شاخص پایداری منابع آب با ترکیب این
معیارهای عملکرد معرفی شد .نتایج نشان دادند که سناریوی مدیریت
توأمان عرضه و تقاضای آب منجر به بهبود مدیریت منابع آب از دیدگاه
پایداری شده است Karamouz et al. (2017) .به ارزیابی پایداری
عرضه و تقاضای آب با در نظرگیری عدم قطعیت در حوضۀ رودخانه
اهرچای ایران پرداختند .در این مطالعه ،یک شاخص پایداری بر اساس
معیارهای عملکرد معرفی شد .نتایج نشان دادند این شاخص قادر است
سناریوهای مختلف برنامهریزی مدیریت منابع آب را ارزیابی کند و
برای بهبود وضعیت پایداری عرضه و تقاضای آب مورد استفاده قرار
گیرد Sarindizaj and Zarghami (2019) .به ارزیابی پایداری
برنامههای احیاء دریاچه ارومیه مبتنی بر پویایی سیستم تحت شرایط
تغییر اقلیم پرداختند .ارزیابی برنامههای احیای دریاچه ارومیه بر اساس
معیارهای عملکرد همچون اعتمادپذیری ،برگشتپذیری و
آسیبپذیری انجام شد .بر اساس نتایج بهدست آمده از آن تحقیق،
برنامههای مدیریتی مشمول عرضه و تقاضای آب به جای استفاده از
یک رویکرد منفرد ،تأثیر بسزایی در احیاء دریاچه ارومیه خواهند داشت.
از جمله برنامههای احیاء تأثیرگذار میتوان به مواردی همچون افزایش

مطالعات متعددی برای حل مسأله مدیریت منابع آب با در نظر گرفتن
معیارهای مختلف تصمیمگیری بر مبنای تصمیمگیریهای چندمعیاره
انجام شده است Hyde et al. (2005) .از تصمیمگیری چندمعیاره
مبتنی بر عدم قطعیت در مدیریت منابع آب استفاده کردند .در آن
تحقیق ،عدم قطعیت وزن معیارهای تصمیمگیری مورد ارزیابی قرار
گرفته است .نتایج نشاندهنده اهمیت در نظرگیری عدم قطعیت وزن
معیارها در تصمیمگیری چندمعیاره بوده استCalizaya et al. .
) (2010به کاربرد تصمیمگیری چندمعیاره در حوضه دریاچه Poopo
در کشور بولیوی پرداختند .در آن تحقیق ،معیارهای اقتصادی ،اجتماعی
و محیط زیستی در یک فضای غیرقطعی مورد استفاده قرار گرفتهاند.
) Zarghami and Ehsani (2012روشهای مختلف تصمیمگیری
گروهی چندمعیاره را در انتخاب طرحهای انتقال آب به حوضه دریاچه
ارومیه ارزیابی کردند .آن پژوهش ،چهار سناریوی مختلف در قالب
مسیرهای پیشنهادی مختلف برای ساخت سامانه انتقال آب از رودخانه
ارس به دریاچه ارومیه را با در نظر گرفتن چهار معیار ارزیابی کرده
است .معیارهای مورد نظر شامل اثرات محیط زیستی ،هزینه اجرا،
سهولت در اجرا و پذیرش اجتماعی از دیدگاه سه تصمیمگیر بهطور
جداگانه وزندهی شدند .در مرحله بعد ،با استفاده از چهار روش مهم
میانگین وزنی ساده ،برنامهریزی سازشی TOPSIS1 ،و عملگر میانگین
وزنی مرتب ،سناریوهای مختلف اولویتبندی شدند و سناریوی مناسب
بهدست آمد Geng and Wardlaw (2013) .کاربرد تصمیمگیری
چندمعیاره را در مدیریت یکپارچه منابع آب ارزیابی کردند .در آن
تحقیق ،مجموعهای از سناریوهای مدیریتی همچون کاهش سطح
آبیاری ،بهبود بازدهی کشاورزی و تغییر الگوی کشت برای نیل به
هدف تحقیق پیشنهاد شده استKaramouz and Taheri (2018) .
به ارائۀ راهکارهای مدیریتی سیالب برای مقابله با مخاطرات
سیالبهای ساحلی و درون شهری پرداختند .در این تحقیق
راهکارهای مختلف برای کاهش اثرات سیالب معرفی شدند و سپس
بر اساس معیارهای مختلف همچون هزینههای ساخت ،هزینههای
نگهداری و بهرهبرداری و سطح سازگاری با طبیعت ،بهترین راهکار
مدیریتی در قالب تصمیمگیری چندمعیاره تعیین شد.
نظریه استنتاج شهودی ( )ER2یک رویکرد تصمیمگیری چندمعیاره
است که برای حل مسائلی با معیارهای کمی و کیفی مبتنی بر عدم
قطعیت قابل استفاده است .مرور مطالعات پیشین نشان میدهد
پژوهشهای مختلفی از این رویکرد برای حل مسائل محیط زیستی و
مدیریت منابع آب استفاده کردهاند Wang et al. (2006) .بهصورت
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همچون شهری ،صنعت ،کشاورزی و محیط زیست هستند .در مرحلۀ
بعد ،معیارهای عملکرد مختلف همچون اعتمادپذیری ،برگشتپذیری
و آسیبپذیری برای هرکدام از بخشهای متعلق به زیرسیستمها
محاسبه میشوند .سپس ،با استفاده از نظریه استنتاج شهودی و کاربرد
آن در نرمافزار ) Intelligent Decision System (IDSکه توسط
) Xu and Yang (2001توسعه داده شده است ،معیارهای عملکرد
بخشهای مختلف هر کدام از زیر سیستمها با هم تلفیق میشوند تا
معیار پایداری هر زیرسیستم به دست آید .پس از آن ،معیارهای پایداری
زیرسیستمها دوباره با یکدیگر تلفیق میشوند و در نهایت معیار پایداری
نهایی مبتنی بر عدم قطعیت برای سیستم مدنظر تعیین میگردد .این
فرآیند برای دو سناریوی مدیریتی مختلف تکرار میشود و از روی نتایج
به دست آمده ،سناریوها با یکدیگر مقایسه میگردند تا بهترین سناریو
برای سیستم مورد مطالعه تعیین گردد.

موفقیتآمیز از رویکرد استنتاج شهودی بــرای ارزیابی اثرات محیط
زیستــی در طـــرحهای عمـرانی مختلف استفاده کــردنـــد.
) Abed-Elmdoust and Kerachian (2016با استفاده از نظریه
استنتاج شهودی و با استفاده از نرمافزار  IDS3به ارزیابی سیاستهای
مدیریتی زبالههای جامد صنعتی پرداختند .نتایج نشاندهنده کارآیی
مناسب نرمافزار  IDSدر ارزیابی مسائل پیچیده تصمیمگیری
چندمعیاره بوده است Bazargan-Lari (2014) .از نظریه استنتاج
شهودی برای پایش بهینه سیستم توزیع آب شرب استفاده کردند .نتایج
روش پیشنهادی در آن مقاله با الگوریتم تصمیمگیری چندمعیاره
 TOPSISمقایسه شدند Liu et al. (2015) .به بررسی تصمیمگیری
گروهی مبتنی بر نظریه استنتاج شهودی برای رتبهبندی چندمعیاره
همراه با عدم قطعیت پرداختند .در آن تحقیق ،یک شاخص با عنوان
درجه رضایت تصمیمگیرندگان تعریف شد که بر مبنای این شاخص
هــرکدام از سناریوها مورد ارزیابی قرار گرفتند و سناریویی بــا
باالترین درجه باور بهعنوان بهترین سناریو مد نظر قرار گرفت.
) Estalaki et al. (2016سیاستهای مختلف مدیریت کیفیت آب
دریاچه چیتگر را با توجه به مفاهیم استنتاج شهودی و انتخاب اجتماعی
فازی توسعه دادند .برای همین منظور ،مجموعهای از  12سناریوی
مختلف برای مدیریت کمیت و کیفیت آب دریاچه چیتگر تعریف شد.
در ادامه ،شش معیار عملکرد نیز برای ارزیابی سناریوها در نظر گرفته
شدند Akhoundi and Nazif (2018) .پایداری سناریوهای مختلف
استفاده مجدد از پساب را با استفاده از رویکرد استنتاج شهودی ارزیابی
کردند .ابتدا معیارهای مختلف همچون معیارهای فنی ،اقتصادی و
محیط زیستی تعیین گردیدند .در مرحله بعد با استفاده از نظریه استنتاج
شهودی معیارهای تعریف شده باهم تلفیق شدند و بهترین سناریوی
استفاده مجدد از پساب انتخاب شد Zhou et al. (2018) .کاربرد
نظریه استنتاج شهودی را در تصمیمگیری گروهی با در نظر گرفتن
وزنها و شاخص اعتمادپذیری برای مجموعه معیارها و
تصمیمگیرندگان ارزیابی کردند .در این تحقیق مدلهای برنامهریزی
مختلف با در نظر گرفتن وزنها و اعتمادپذیری به صورت بازهای مبتنی
بر نظریه استنتاج شهودی برای ساخت ساختارهای باور به کار گرفته
شد Jahanshahi and Kerachian (2019) .یک شاخص پایداری بر
مبنای نظریه استنتاج شهودی برای ارزیابی و تحلیل سناریوهای
مدیریت منابع آب توسعه دادند .در این تحقیق ،ابتدا معیارهای عملکرد
اعتمادپذیری ،برگشتپذیری و آسیبپذیری محاسبه و با استفاده از
نظریه استنتاج شهودی تلفیق شدند تا در نهایت یک شاخص پایداری
مبتنی بر عدم قطعیت به دست آید .در مرحلۀ آخر ،با استفاده از معیار
پایداری توسعه داده شده ،سناریوهای مدیریت منابع آب ارزیابی شدند.
در مقالۀ حاضر ،ابتدا سیستم منابع آب مورد مطالعه به چند زیرسیستم
تقسیم میشود .هر زیرسیستم خود شامل بخشهای مختلف نیاز

 -0روش تحقیق
 -0-0منطقه مطالعاتی

دریاچه ارومیه با موقعیت جغرافیایی بین ' 37°۱3و ' 38°17عرض
شمالی و ' 44°29و ' 42°26طول شرقی بزرگترین دریاچه داخلی
ایران و یکی از دریاچههای مهمّ شور در جهان است .طول این دریاچه
حدوداً  146کیلومتر و بیشترین عرض آن حدود  28کیلومتر است.
حوضۀ دریاچه ارومیه استانهای آذربایجان شرقی ،آذربایجان غربی و
کردستان را در بر میگیرد .مشخصات کلی حوضۀ آبریز دریاچه ارومیه
به همراه مرز استانها و نقشه رودخانهها در شکل  1قابل مالحظه
است .در دهههای گذشته سطح دریاچه بهطور چشمگیری کاهش پیدا
کرده است .همچنین ،روند کاهش تراز دریاچه در سالهای اخیر یکی
از موضوعات چالشبرانگیر در این منطقه است که اثرات مخربی بر
بخشهای کشاورزی ،محیط زیست و اقتصاد حوضه برجای گذاشته
است .محصوالت اصلی که در این حوضه کشت میشوند شامل گندم،
جو ،چغندرقند ،یونجه ،سیبزمینی ،پیاز ،انگور و گوجه فرنگی میباشد.
 -0-0پتانسیل منابع آب در حوضۀ درياچه ارومیه

همانطور کـــه در تحقیق انجـام شــــده تــــوسط
) Moghaddasi et al. (2018اشاره شده است ،پتانسیل منابع آب در
استانهای آذربایجان غربی ،آذربایجان شرقی ،کردستان و همچنین
حقابه دریاچه ارومیه در جدول  1قابل مشاهده است .بر اساس اطالعات
موجود در این جدول ،مجموع پتانسیل منابع آب در حوضه دریاچه
ارومیه برابر  6922میلیون مترمکعب و حقابه دریاچه ارومیه نیز برابر
 31۱۱میلیون مترمکعب در نظر گرفته شده است.
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Fig. 1- Location of the Urmia Lake basin

شکل  -0موقعیت مکانی حوضۀ آبريز درياچه ارومیه
Table 1- Water resources potential of the provinces in Lake Urmia basin (Moghaddasi et al., 2018; Delavar
)et al., 2012

جدول  -0پتانسیل منابع آب استانهای واقع در حوضه آبريز درياچه ارومیه
Contribution to Lake Urmia
1870.5
270.5
959.1

)Water resources (Million m3
3982.7
1360.8
1583.5

Province
West Azarbaijan
East Azarbaijan
Kurdistan

سیستم به زیرسیستمهای رودخانهای تقسیمبندی شدهاند و هر استان
شامل یک یا چندین زیرسیستم میباشد .تبادل اطالعات بین
زیرسیستمها منجر به تخصیص بهینه آب میگردد .در نهایت مجموعه
زیرسیستمهای موجود در هــر استان همراه بــا دریاچه ارومیه حوضه
دریــاچه ارومیه را تشکیل میدهند .مبانی کامل ایــن مدل در
) Delavar at el. (2012شرح داده شده است.

 -5-0مدلسازی حوضه درياچه ارومیه بر مبنای سامانه
پشتیبانی تصمیمگیری

مطابق با ) ،Delavar et el. (2012برای تخصیص بهینه منابع آب به
نیازهای (گرهها) مختلف همچون شهری ،صنعت ،کشاورزی و محیط
زیست از مدل  UWAP4استفاده شده است .ورودی الزم برای
مدلسازی ،سری زمانی جریانهای طبیعی در رودخانههای موجود در
حوضۀ آبریز دریاچه ارومیه میباشد .دوره مورد مطالعه بین سالهای
 1337لغایت  1397است که شامل سالهای پر آب و خشکسالیهای
موجود میباشد .لذا ،دوره زمانی انتخاب شده از تنوع مناسب خشکسالی
و ترسالی برخوردار است.

 -1-0سناريوهای مديريت منابع آب

در مدل  UWAPتخصیص بهینه بر اساس معادله بیالن انجام
میشود .از اینرو ،میزان کاهش تخصیص آب به بخشهای کشاورزی
و دریاچه ارومیه در سناریوهای مختلف مدیریت منابع آب تعیین
میشود .از اینرو ،دو سناریوی مهم بهمنظور تأمین آب دریاچه ارومیه
بررسی میشوند .سناریوی اول مطابق با تخصیص حتیاالمکان تمام

مدلسازیهای انجام شده در این مقاله ،دارای مقیاس و مرزبندی
خاصی است بهطوری که محدوده حوضه دریاچه ارومیه در قالب یک
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توضیحات بیشتر در رابطه با جزئیات محاسبات مسأله در ادامه شرح
داده میشود.

حقابه دریاچه ارومیه میباشد که معادل  31۱۱میلیون متر کعب در
سال است .در مقابل ،در سناریوی دوم تخصیص آب دریاچه ارومیه
متناسب با شرایط خشکسالی تا حدود  32%کاهش مییابد .البته در
سناریوی دوم فرض بر این است که در سالهای پرآب ،حقابه بخش
کشاورزی زیاد نخواهد شد و آب مازاد ،کمبود تخصیصهای قبلی به
دریاچه ارومیه را جبران خواهد کرد (.)Moghaddasi et al., 2012
الزم به ذکر است مدل استفاده شده در این پژوهش تخصیص هر
زیرسیستم را متناسب با شرایط خشکسالی و کمآبی مختلف تعیین
میکند .بــرای بــررسی بیشتر جزییات سناریوها به تحقیق
) Moghaddasi et al. (2012و )Moghaddasi et al. (2018
رجوع گردد.

 -0-1-0تعريف درجات باور

در این پژوهش مجموعه درجات باور شامل چند کالس ارزیابی
میباشد که هرکدام از کالسها منحصر به فرد و فاقد فصل مشترک
هستند .الزم به ذکر است که تعداد کالسهای ارزیابی نشان دهنده
دقت مسئله است و مطابق مطالعات پیشین معموالً پنج کالس از دقت
مناسبی برخوردار است.
()1
} H = {H1 ,H2 ,H3 ,H4 , H5
که در آن  H5بهترین ( )Bestکالس و  H1بدترین ( )Worstکالس
در ارزیابی المان مدنظر است .در نظریه استنتاج شهودی ،هرکدام از
کالسها مقداری بین صفر تا یک به خود اختصاص میدهند که درجه
باور آن کالس نامیده میشود .فرض شود یک پروژه دارای M
سناریوی مدیریتی ) C ،al (l = 1, … ,Mمعیار عملکرد = ck (k
) Nd ،1,…,Cبخش (گره) برای تقاضای آب ) dq (q = 1,…,Ndو
 Nsزیرسیستم )  sj (j = 1,…,Nsباشد که زیرسیستمها زیرمجموعۀ
 Nbحوضه )  bi (i = 1,…, Nbهستند .بر این اساس ،در این پژوهش،
دو سناریوی مدیریت منابع آب در مقیاس حوضۀ آبریز در پنج سطح
مورد ارزیابی قرار میگیرند که هر سطح خود دارای المانهایی برای
ترکیب خواهند بود .همچنین ،سه معیار عملکرد اعتمادپذیری،
برگشتپذیری و آسیبپذیری برای چهار بخش (گره) مختلف تقاضای
آب همچون شهری ،صنعت ،کشاورزی و محیط زیست در سه استان
آذربایجان غربی ،آذربایجان شرقی و کردستان به ترتیب دارای پنج،
پنج و یک زیرسیستم مدنظر قرار خواهند گرفت .اگر یک معیار عملکرد
همچون  ckاز گره  dqکه در زیرسیستم  sjقرار دارد دارای کالس Hn
با درجه باور )  βn,ijqk (alباشد ،نحوه نمایش درجات باور این معیار
عملکرد به صورت رابطه زیر خواهد بود که ساختار باور مربوط به آن
معیار عملکرد نامیده میشود.

 -1-0سامانه تصمیمگیری چندمعیاره

برای ارزیابی معیارهای عملکرد و محاسبه شاخص پایداری ،از نرمافزار
 IDSاستفاده میشود .برای همین منظور ،نخست درجات باور مرتبط
با نظریه استنتاج شهودی برای ارزیابی هرکدام از زیرحوضهها در قالب
معیارهای عملکرد تعریف میشوند .پس از ارزیابی تمامی معیارهای
عملکرد زیرسیستمها ،وزن معیارها تعیین میشوند تا شاخص پایداری
هر کدام از بخشهای متقاضی آب (شهری ،صنعت ،کشاورزی و محیط
زیست) مبتنی بر درجات باور با ترکیب معیارهای عملکرد محاسبه شود.
در مرحله بعد ،با در اختیار داشتن شاخص پایداری هرکدام از بخشها
در زیرسیستمها ،وزن بخشهای مختلف تعیین میشود و با استفاده از
 IDSشاخص پایداری زیرحوضهها نیز تعیین میشود .به همین ترتیب،
در سطح سوم محاسبات نظریه استنتاج شهودی ،شاخص پایداری هر
استان با تلفیق شاخصهای پایداری زیرسیستمهای مربوط به آن
استان و با استفاده از نظریه استنتاج شهودی محاسبه میشود .سپس،
یک معادله بیالن برای دریاچه ارومیه توسعه داده میشود که در آن
تغییرات حجم ساالنه دریاچه ارومیه محاسبه میگردد .برای انجام این
کار ،ابتدا میزان ورودی دریاچه از زیرحوضههای اطراف تعیین میشود.
سپس با محاسبه مقادیر تغییرات بارش ساالنه و تبخیر ساالنه از سطح
دریاچه و استفاده از معادله بیالن ،تغییرات ساالنه حجم دریاچه ارومیه
محاسبه میشود .بر این اساس ،وضعیت حجم دریاچه نیز بر مبنای
درجات باور کالسبندی میشود تا بهعنوان یک شاخص پایداری دیگر
برای دریاچه در تصمیمگیری چندمعیاره استفاده شود .الزم به ذکر است
وضعیت حجم دریاچه مبتنی بر تراز اکولوژیکی دریاچه و وضعیت آرتمیا
از کالسهای "بهترین" تا "بدترین" تقسیمبندی میشود .در نهایت،
با در دست داشتن شاخص پایداری هرکدام از استانها مبتنی بر درجات
باور و همچنین وضعیت تغییرات حجم دریاچه ارومیه ،بهترین سناریوی
مدیریت منابع آب با استفاده از نظریه استنتاج شهودی تعیین میشود.

()2

S (eijqk (al )) = {(Hn ,βn,ijqk (al )) , n
}= 1, … ,N

در رابطه باال  n ،Hnاُمین کالس از مجموعه کالسهای  Hمیباشد.
همچنین  eارائه کننده المان مورد نظر برای تلفیق میباشد که بسته
به سطح مورد نظر در سلسله مراتب محاسباتِ نظریه استنتاج شهودی
می تواند معیار عملکرد ،بخش تقاضای آب (گره) ،زیرسیستم یا استان
باشد .همچنین  Nبرابر تعداد کالسهای ارزیابی است که در این
تحقیق پنج کالس برای ارزیابی تعریف شده است.
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عملکرد با استفاده از نظریه استنتاج شهودی انجام میشود که در بخش
بعدی توضیح داده میشود.

 -0-1-0تعريف معیارهای عملکرد

استفاده از معیارهای عملکرد امکان ارزیابی و مقایسه سناریوهای
مدیریتی را فراهم میکند .معیار اول اعتمادپذیری است که میزان
موفقیت در تأمین نیاز را در گام زمانی منتخب مشخص میکند .به
عبارت دیگر ،این معیار میزان موفقیت در تأمین آب مورد نیاز در طول
دورۀ زمانی برنامهریزی را تعیین میکند .این معیار بهصورت زیر تعریف
میشود:
()3

supplyt
∗ 100
demandt

 -5-1-0نرمافزار  IDSو نحوۀ بهكارگیری نظريه استنتاج
شهودی

 IDSیک بسته نرمافزای برای تصمیمگیریهای چندمعیاره است که
شامل چندین منابع عدم قطعیت ناشی از فقدان داده ،قضاوت ذهنی و
بازهای بودن دادهها میباشد .این نرمافزار به منظور مدلسازی مسأله
از ساختار باور و برای ترکیب معیارهای مسأله از نظریه استنتاج شهودی
استفاده میکند .خروجی نرمافزار  IDSشامل رتبهبندی سناریوها و
نمرۀ نهایی تلفیق شده برای هر کدام از سناریوها مبتنی بر ساختار
باورشان میباشد.

= Reliabilityt

معیار دوم برگشتپذیری است که توانایی بازیابی از شکست تعریف
میشود .محاسبه این شاخص نکات مختلفی دارد که در محاسبه آن
باید به آنها توجه کرد .اولین نکتهای که باید در نظر داشت این است
که اگر میزان نیاز آبی به صورت کامل تأمین نشود ،این حالت شرایط
شکست در نظر گرفته میشود .بسته به شدت شکست در هر گام زمانی
و میزان تأمین آب در گام زمانی بعدی ،این شاخص محاسبه میشود.
اگر مقدار پوشش نیاز آب در گام زمانی  tکمتر از پوشش نیاز آب در
گام زمانی  t+1باشد ،مقدار این شاخص صفر خواهد بود .در غیر این
صورت شاخص برگشتپذیری بهصورت زیر محاسبه خواهد شد
(:)Jahanshahi and Kerachian, 2019
()4

همانطور که قبالً ذکر شد ،هدف این مقاله ارزیابی پایداری سناریوهای
عرضه و تقاضای آب در حوضۀ آبریز دریاچه ارومیه با استفاده از نرمافزار
 IDSاست .برای این کار ،از سه معیار اعتمادپذیری ،برگشتپذیری و
آسیبپذیری استفاده میشود .شکل  2نمونهای از نحوۀ تعریف معیار
در نرمافزار را نشان میدهد .عالوه بر این ،میتوان تعداد کالسهای
ارزیابی معیارها را نیز مطابق این شکل تعیین کرد.

Resiliencyt
) ( Reliabilityt+1 − Reliabilityt | Reliabilityt < 100
=
100 − Reliabilityt
∗ 100 ≥ 0

معیار سوم ،مربوط به آسیبپذیری بخشهای مربوط به نیاز آبی
(شهری ،صنعت و غیره) است که نشاندهندۀ میزان اثر شرایط شکست
بر بخشها در دوره زمانی برنامهریزی است .در واقع این شاخص شدت
شرایط شکست بخشها را نشان میدهد .محاسبه این شاخص به
صورت زیر انجام میپذیرد:
()2

Vulnerabilityt
Demandt − Supplyt , if Demandt > Supplyt
{ =
0
otherwise

الزم به ذکر است پس از محاسبه سری زمانی معیارهای عملکرد برای
هرکدام از بخشها ،درجات باور آنها بسته به کالسبندی آنها تعیین
میشود .بهعنوان مثال اگر معیار اعتمادپذیری در تمامی گامهای زمانی
مقادیر باالی  8۱درصد داشته باشند و کالس  H5که بهترین کالس
موجود است دارای تغییرات  8۱درصد تا  1۱۱درصد باشد ،آنگاه درجه
باور این کالس برابر با یک و بقیه کالسها صفر خواهد بود .الزم به
ذکر است معیارهای عملکرد تعریف شده در تمامی زیرسیستمها در
دوره زمانی  1337تا  1397بهصورت ساالنه محاسبه میشوند .پس از
محاسبه معیارها ،با دست داشتن سری زمانی آنها ،نمرات ساختارهای
باور مربوط به هر کدام از معیارها بر اساس دامنه تعریف شده در هر
کدام از کالسها تعیین میشوند .در مرحلۀ بعد ،تلفیق معیارهای

Fig. 2- Defining a qualitative criterion for
sustainability assessment of the scenarios in the IDS
dialog

شکل  -0تعريف معیار كیفی برای ارزيابی پايداری سناريوها
در نرمافزار IDS

پس از تعریف معیارها و زیرمعیارها ،مقادیر درجه باور کالسهای
ارزیابی مرتبط با آن معیار یا زیرمعیار توسط کاربر محاسبه میشوند.
درجه باور محاسبه شده برای یک معیار نشان دهنده وضعیت آن معیار
در زیرسیستم یا گره مورد نظر است .بهعنوان مثال شکل  3نشان
میدهد معیار اعتمادپذیری در گره مربوط به بخش کشاورزی  44درصد
از دوره زمانی شبیهسازی جزء کالس "بدترین" ارزیابی شده است و

تحقیقات منابع آب ايران ،سال پانزدهم ،شماره  ،1زمستان 0568
)Volume 15, No. 4, Winter 2020 (IR-WRR

319

باور ،وزن معیارهای عملکرد و همچنین وزن تمامی گرههای تقاضا با
استفاده از نرمافزار تعیین میشوند .در این مقاله از روش مقایسه زوجی2
برای تخمین وزنها استفاده شده است .شکل  4نحوۀ محاسبه وزن
معیارهای عملکرد با استفاده از نرمافزار و به روش تصمیمگیری
چندمعیاره  AHP6را نشان میدهد .برای مطالعه بیشتر در مورد این
رویکرد به ) Akhoundi and Nazif (2018مراجعه گردد.

با این تحلیل می توان تعیین کرد که وضعیت گره کشاورزیِ مربوط در
طول دوره شبیهسازی وضعیت مناسبی از دید معیار اعتمادپذیری
نداشته است.
با تعریف تمامی معیارهای عملکرد در هر کدام از گرههای تقاضای آب
(مثالً شهری ،کشاورزی و غیره) در نرمافزار  IDSو محاسبه درجات

Fig. 3- Importing the assessment grades of a performance criterion in the IDS dialog

شکل -5

وارد كردن درجات باور يک معیار عملکرد با استفاده از نرمافزار IDS

Fig. 4- Assigning the weights of the performance criteria using pair-wise comparison method in IDS dialog

شکل  -1تحلیل و تخمین وزنهای معیارهای عملکرد در نرمافزار  IDSبا استفاده از روش مقايسه زوجی
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از کالسهای ارزیابی در سناریوهای مختلف ،نمره هر سناریو با
میانگینگیری نمرههای کالسهای ارزیابی تعیین میشود و بر اساس
آن سناریو با باالترین نمره بهعنوان بهترین سناریوی عرضه و تقاضای
آب انتخاب میشود .جزییات بیشتر در رابطه با اجرای نرمافزار  IDSو
چگونگی انتخاب سناریوی بهینه در ) Yang (2007ارائه شده است.

در گام بعد ،درجات باور تلفیق شده برای سناریوهای مختلف عرضه و
تقاضای آب توسط نرمافزار محاسبه میشود (شکل  .)2عالوه بر این،
کاربر میتواند برای کالسهای ارزیابی سناریوها نمرهای بین صفر تا
یک اختصاص دهد که این نمرهها نشاندهندۀ درجۀ اهمیت کالس
ارزیابی مدنظر است .با توجه به اینکه هدف اصلی در مقاله حاضر یافتن
سناریوی پایدار عرضه و تقاضای آب توسط نرمافزار  IDSاست،
بنابراین نمرۀ کالسهای ارزیابی به ترتیب از "بدترین" به "بهترین"
حالت صعودی خواهد داشت تا سناریوی با پایداری بیشتر انتخاب شود.
شکل  6نمونهای از نمرهدهی کالسهای ارزیابی را برای یک سناریو
ارائه میکند .در نهایت ،با در اختیار داشتن درجات باور و نمرۀ هر کدام

 -5نتايج و تحلیل نتايج
در این بخش ابتدا در مورد به روزرسانی مدل تخصیص آب بحث
میشود .سپس نتایج کاربرد نرمافزار  IDSو نظریه استنتاج شهودی با
جزییات بیشتر بررسی و تحلیل میشوند.

Fig. 5- The grades of assessment generated by the IDS for a water supply and demand scenario

شکل  -1درجات باور محاسبه شده توسط نرمافزار  IDSبرای يک سناريوی عرضه و تقاضای آب

Fig. 6- Defining the grades of assessment and their utilities in the IDS dialog
شکل  -8تعريف درجات باور و نمرههای ارزيابی آنها با استفاده از نرمافزار IDS
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 -0-5مدل تخصیص آب UWAP

محاسبه شدند .جدول  3درجات باور مربوط به معیارهای عملکرد را
برای سناریوی اول در هر زیرسیستم و در استان آذربایجان غربی نشان
میدهد.

مدل استفاده شده در ) Moghaddasi et al. (2018برای دوره زمانی
 1336تا  1382مورد استفاده قرار گرفته است .الزم به ذکر است که
اطالعات مورد استفاده برای اجرای مدل ،پتانسیل منابع آب موجود در
سیستمهای رودخانهای واقع در حوضۀ آبریز دریاچه ارومیه میباشد.
بنابراین برای بهروز کردن مدل کافی است این اطالعات به روز گردند.
از اینرو ،از اطالعات ایستگاههای هیدرومتری و همچنین اطالعات
ورودی و خروجی سدهای موجود در محدوده مطالعاتی استفاده شد.
الزم به ذکر است اطالعات حجم ورودی و خروجی سد و اطالعات
ایستگاههای هیدرومتری مورد نیاز از پایگاه داده )IWRM (2019
دریافت شد .برای بهروزرسانی مدل  ،UWAPابتدا ضریب همبستگی
اطالعات مدل و پایگاه داده مورد استفاده تا سال  1382محاسبه شد.
با بررسی ضرایب همبستگی مشخص شد تمام اطالعات دریافت شده
از پایگاه دادهها ،ضریب همبستگی مناسبی با اطالعات مدل UWAP
دارند .بهعنوان مثال ،نمودار تغییرات پتانسیل آب رودخانه زرینهرود تا
سال ( 1382موجود در مدل  )UWAPدر باالدست سد بوکان با
اطالعات حجم ورودی سد بوکان در شکل  7قابل مالحظه میباشد.
ضرایب همبستگی مربوط به اطالعات پایگاه دادهها با اطالعات مدل
 UWAPدر جدول  2ارائه شدهاند.

 -5-5كاربرد نرمافزار IDS

برای تعیین معیار پایداری مربوط به هرکدام از نیازهای آبی ،از رویکرد
استنتاج شهودی در نرمافزار  IDSاستفاده شد .در این مرحله ،برای
تلفیق معیارهای عملکرد ،وزن معیارها باید تعیین شوند .برای تعیین
وزن معیارها ،با استفاده از قضاوت مهندسی ،وزن معیارهای عملکرد
برابر  ۱/33فرض شد .پس از تعیین وزنها ،درجات باور معیارهای
عملکرد با یکدیگر تلفیق شدند و معیار پایداری هرکدام از نیازها
محاسبه شدند .در مرحله بعد ،شاخصهای پایداری مبتنی بر درجات
باور بخشهای مربوط به نیاز آبی و متعلق به یک زیرسیستم با یکدیگر
تلفیق شدند .الزم به ذکر است برای انجام اینکار نیز وزن مربوط به
نیازهای آبی (گرهها) باید تعیین گردد .مطابق با تحقیق انجام شده
توسط ) ،Jahanshahi and Kerachian (2019اهمیت بخشهای
مختلف نیاز نسبت به یکدیگر تعیین شدهاند.
از اینرو ،با در اختیار داشتن اهمیت نسبی هرکدام از بخشها و استفاده
از روش مقایسه زوجی ،وزن هرکدام از بخشها تعیین گردید .بر این
اساس ،وزن بخشهای شهری -صنعت ،محیط زیست و کشاورزی
بهترتیب برابر  ۱/32 ،۱/2۱و  ۱/12تعیین شدند .در ادامه ،شاخصهای
پایداری زیرحوضهها نیز محاسبه شدند .نتایج مربوط به سناریوی اول
در جدول  4ارائه شده است.

 -0-5محاسبه معیارهای عملکرد

همانطور که گفته شد منابع آب موجود در دوره زمانی  1337تا 1397
با استفاده از مدل  UWAPبه بخشهای مختلف نیاز آبی در
زیرسیستمهای موجود در هر استان تخصیص داده شدند .در مرحلۀ
بعد ،با محاسبه معیارهای عملکرد ،درجات باور هرکدام از معیارها

3500
y = 0.8087x + 138.56
CC= 0.8322
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Fig. 7- Annual variation of potential water resources for Zarrinehrud river, upstream of Bukan dam
(Available in UWAP) versus annual inflow to the Bukan dam

شکل  -1روند تغییرات ساالنه پتانسیل منابع آب رودخانۀ زرينهرود در باالدست سد بوكان (موجود در مدل) در مقابل تغییرات
ساالنه حجم ورودی به سد بوكان تا سال 0581
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Table 2- Existing sub-systems in the Lake Urmia basin and the way their available water data are updated
using IWRM information by 2018

 زيرسیستمهای مختلف با نیازهای آبی موجود در حوضۀ آبريز درياچه ارومیه و نحوۀ بهروزرسانی منابع آب در دسترس-0 جدول
0561 زيرسیستمها با توجه به اطالعات شركت مديريت منابع آب ايران تا سال

West
Azarbaijan
East
Azarbaijan
Kurdistan

Municipal
Municipal
-

Industrial
Industrial
-

Environmental
Environmental
Environmental

Agricultural
Agricultural
Agricultural

Basis data for
updating available
water data
Dam inflow data
Station data
Dam inflow data

Municipal

Industrial

Environmental

Agricultural

Dam inflow data

0.8740

Municipal
Municipal
-

Industrial
Industrial
-

Environmental
Environmental
Environmental
Environmental
Environmental
Environmental
Environmental

Agricultural
Agricultural
Agricultural
Agricultural
Agricultural
Agricultural
Agricultural

Station data
Dam inflow data
Dam inflow data
Dam inflow data
Dam inflow data
Station data
Dam inflow data

0.7957
0.9460
0.9223
0.8316
0.8539
0.8562
0.8322

Sub-system

Province

Downstream of Boukan dam
Shahrchay
Upstream of Mahabad dam
Downstream of Mahabad
dam
Other rivers
Upstream of Venyar dam
Downstream of Venyar dam
Upstream of Alavian dam
Downstream of Alavian dam
Other rivers
Upstream of Boukan dam

Demand node

Correlation
coefficient
0.8128
0.8174
0.8198

Table 3- Grade-based assessment of performance criteria in the ER approach

 نتايج معیارهای عملکرد محاسبه شده در رويکرد استنتاج شهودی مبتنی بر درجات باور-5 جدول
Distributed assessment of the criteria for demand nodes
𝐇𝟏
𝐇𝟐
𝐇𝟑
𝐇𝟒
𝐇𝟓
Reld
0
0
0
0
1
Mun-Inda
Rese
0
0
0
0
1
Vulf
0
0
0
0
1
Rel
0
0
0
0
1
Downstream of Boukan
Envb
Res
0.16
0
0
0
0.84
dam
Vul
0.36
0
0
0
0.64
Rel
0.55
0
0.10
0.10
0.24
Agrc
Res
0.48
0.02
0.03
0.05
0.43
Vul
0.56
0
0.10
0.10
0.24
Rel
0
0
0
0
1
Mun-Ind
Res
0
0
0
0
1
Vul
0
0
0
0
1
Shahrchay
Rel
0
0
0
0
1
Env
Res
0.23
0
0
0
0.77
Vul
0.39
0
0
0
0.61
Rel
0.39
0.13
0.10
0.08
0.30
Agr
Res
0.48
0.02
0.03
0.02
0.46
Vul
0.52
0
0.01
0.08
0.30
Rel
0
0
0
0
1
West
Env
Res
0.07
0
0
0
0.93
Azerbaijan
Vul
0.11
0
0
0
0.89
Upstream of Mahabad dam
Rel
0.21
0
0.13
0.15
0.51
Agr
Res
0.16
0.03
0.05
0.03
0.72
Vul
0.21
0.13
0
0.15
0.51
Rel
0
0
0
0
1
Mun-Ind
Res
0
0
0
0
1
Vul
0
0
0
0
1
Rel
0
0
0
0
1
Downstream of Mahabad
Env
Res
0.07
0
0
0
0.93
dam
Vul
0.13
0
0
0
0.87
Rel
0.31
0
0.13
0.21
0.35
Agr
Res
0.31
0
0.05
0.07
0.57
Vul
0.31
0
0.13
0.21
0.35
Rel
0
0
0
0
1
Env
Res
0.26
0
0
0
0.74
Vul
0.43
0
0
0
0.57
Other rivers
Rel
0
0.28
0.15
0.16
0.41
Agr
Res
0.36
0.07
0.02
0.03
0.52
Vul
0.28
0.15
0.16
0.05
0.36
a) Municipal-Industrial, b) Environmental, c) Agricultural, d) Reliability, e) Resiliency, f) Vulnerability
Province

Sub-system

Node

Criteria
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Table 4- Grade-based assessment of sustainability index for sub-systems using the ER approach

جدول  -1نتايج شاخص پايداری محاسبه شده برای زيرسیستمها در رويکرد استنتاج شهودی مبتنی بر درجات باور
𝟓𝐇
0.92
0.91
0.93
0.95
0.78
0.84
0.93
0.93
0.97
0.71
0.84

Distributed Assessments grades of subsystems
𝟐𝐇
𝟑𝐇
𝟒𝐇
0
0
0
0
0
0
0.01
0
0.01
0
0.01
0.01
0.02
0.01
0.01
0
0.04
0.03
0.02
0.01
0.02
0
0.02
0.01
0
0.01
0.01
0.01
0.02
0.09
0
0.01
0.01

Sub-system

𝟏𝐇
0.08
0.07
0.05
0.03
0.18
0.09
0.02
0.04
0.01
0.17
0.14

در سطح چهارم ،شاخص پایداری زیرسیستمهای مربوط به هر استان
با استفاده از نرمافزار  IDSبا یکدیگر تلفیق میشوند .برای تلفیق
شاخص پایداری زیرسیستمها ،وزن هرکدام از آنها باید تعیین گردد .در
این مرحله ،برای تعیین وزن زیرسیستمها از قضاوت مهندسی استفاده
شد .بهطوری که زیرسیستمهای با مقدار پتانسیل منابع آبی زیاد و
شامل نیاز آب شهری و صنعت از اهمیت بیشتری برخوردار باشند .بر
این اساس و با استفاده مجدد از روش مقایسه زوجی ،وزن زیرسیستمها
مشخص گردید .نتایج در جدول  2قابل مالحظه میباشند.

Downstream of Boukan dam
Shahrchay
Upstream of Mahabad dam
Downstream of Mahabad dam
Other rivers
Upstream of Venyar dam
Downstream of Venyar dam
Upstream of Alavian dam
Downstream of Alavian dam
Other rivers
Upstream of Boukan dam

Province

West Azarbaijan

East Azarbaijan

Kurdistan

بــرای تعیین میزان بارش ساالنه دریــاچه ارومیه از مطالعه
) Chudhari et al. (2018استفاده شد .همچنین از نتایج مطالعه
) Alizadeh et al. (2016برای تخمین تبخیر از سطح دریاچه ارومیه
استفاده گردید .مطابق با ) ،Alizadeh et al. (2016میزان تبخیر
ساالنه از سطح دریاچه به طور میانگین هر ده سال معادل  6/2میلیمتر
افزایش پیدا میکند.
همچنین میزان بارش دریاچه ارومیه با کاهش  8/9میلیمتری در هر
ده سال مواجه است .با توجه به این نکته ،مقادیر بارش و تبخیر از
سطح دریاچه ارومیه برای سالهای مدنظر تخمین زده شدند و سری
زمانی بارش و تبخیر ساالنه تعیین شدند .همچنین رابطه حجم -سطح
دریاچه ارومیه بر اساس اطالعات موجود در )RWCWA (2019
استخراج شد .رابطه نهائی مورد استفاده برای تعیین تغییرات حجم
ساالنه دریاچه ارومیه به صورت رابطه زیر ارائه گردید:

با استفاده از نتایج جدولهای  4و  2و استفاده از نظریه استنتاج شهودی
در محیط نرمافزار  ،IDSشاخص پایداری هر استان مبتنی بر درجه باور
تعیین شد .پس از محاسبه شاخصهای پایداری استانها ،تغییرات
حجم دریاچه ارومیه با استفاده از معادله بیالن توسعه داده شده در این
مقاله ،تعیین شد .معادله بیالن دریاچه ارومیه به صورت زیر تعریف
میشود:
()6
Vt+1 − Vt = It + Gwt + (Pt − Et ) ∗ At
که در آن  Vنشان دهنده حجم آب دریاچه ارومیه (A ،)Million m3
نماینده سطح آب دریاچه ارومیه ( Gw ،)km2میزان حجم تبادل یافته
بین بخش آب زیرزمینی و دریاچه ارومیه ( P ،)Million m3بارش
ساالنه به میلیمتر و در نهایت  Eتبخیر ساالنه از سطح دریاچه به
میلیمتر است.

()7

) Vt+1 − Vt = It + Gwt + 0.001(Pt − Evapt
] ∗ [151.66 ∗ Vt0.3525

پس از محاسبه حجم دریاچه به صورت ساالنه ،درجات باور متناظر با
آن مطابق با کالسهای تعریف شده در جدول  6محاسبه گردیدند.
پس از تعیین درجههای باور متناظر با تغییرات حجم دریاچه و همچنین
تلفیق شاخصهای پایداری زیرسیستمهای مربوط به هر استان ،نتایج
آنها در جدول  7بر هر دو سناریو ارائه شدند.

Table 5- The calculated weights of sub-systems using pair-wise comparison method

جدول  -1وزن محاسبه شده برای زيرسیستمها با استفاده از روش مقايسه زوجی
Province
Sub-systems of East Azerbaijan
Upstream of Venyar dam
0.37
Downstream of Venyar dam
0.19
Upstream of Alavian dam
0.10
Downstream of Alavian dam
0.15
Other rivers
0.19

0.35
0.12
0.06
0.12
0.35

Sub-systems of West Azerbaijan
Downstream of Boukan dam
Shahrchay
Upstream of Mahabad dam
Downstream of Mahabad dam
Other rivers
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Table 6- Description of grades of assessment for
annual variations of Urmia Lake’s volume

 ۱/94در کالس پنجم (بهترین) و  ۱/73در سناریوی دوم (کاهش
تخصیص آب به دریاچه تا  32درصد بسته به شرایط خشکسالی) است.
از اینرو سناریوی اول دارای پایداری بیشتری است .همچنین با ترکیب
درجات ارزیابی کالسهای مختلف ،پایداری عمومی (نمره نهایی) در
سناریوی اول برابر  ۱/94و برای سناریوی دوم برابر  ۱/83محاسبه
شدند .یکی از دالیل انتخاب سناریوی اول بهعنوان بهترین سناریو
میتواند اهمیت احیای دریاچه ارومیه نسب به تخصیص کامل نیاز آب
کشاورزی باشد.

جدول  -8كالسهای ارزيابی تعريف شده بهمنظور تعیین
درجات باور برای تغییرات ساالنه حجم درياچه ارومیه
Description of assessment
grades
)(Million m3, MCM
0 ≤ Volume < 6
6≤ Volume < 8
8 ≤ Volume < 10
10≤ Volume < 12
12 ≤ Volume < 14

Definition

Assessment
grades

Worst
Poor
Average
Good
Best

𝐻1
𝐻2
𝐻3
𝐻4
𝐻5

به عبارت دیگر ،وزن بخش محیط زیستی در ارزیابی بخشها و
همچنین اهمیت شاخص تغییرات حجم دریاچه بهعنوان معیار عملکرد
چهارم ،منجر به انتخاب این سناریو بهعنوان بهترین راهکار برای
احیای دریاچه ارومیه و بهبود پایداری حوضه دریاچه ارومیه شده است.
نتایج مشابهی در تحقیق ) Moghaddasi et al. (2018بهدست آمده
است که در آن بهصورت ضمنی ،سناریوی اول بهعنوان بهترین سناریو
انتخاب شده است .با این وجود ،در سناریوی اول پایداری کشاورزی از
شرایط مناسبی برخوردار نیست و شرایط شکست در معیار عملکرد
برگشتپذیری به وفور مشاهده شد.

در نهایت ،با در اختیار داشتن شاخصهای باور استانهای آذربایجان
شرقی ،آذربایجان غربی ،کردستان و همچنین تغییرات حجم دریاچه
ارومیه مبتنی بر درجات باور ،بهترین سناریوی مدیریت منابع آب تعیین
شد .نتایج این ارزیابی در شکل  8برای سناریوهای مدیریتی مبتنی بر
درجات باور ارائه گردیده است.
همانطور که در شکل  8مالحظه میشود سناریوی اول (تخصیص
حداالمکان  1۱۱درصد نیاز آب دریاچه ارومیه) دارای درجه ارزیابی

Table 7- Distributed sustainability assessment of provinces in the study area and Lake Urmia for the water
resources management scenarios

جدول  -1ارزيابی پايداری منابع آب استانهای موجود در حوضۀ درياچه ارومیه و درياچه ارومیه مبتنی بر درجات باور در
سناريوهای مديريت منابع آب
Distributed assessment of Sustainability Indices
𝟓𝐇
0.91
0.90
0.84
1
0.73
0.70
0.56
0.73

𝟒𝐇
0
0.02
0
0
0.10
0.12
0.16
0.08

𝟐𝐇
0.01
0
0
0
0.01
0.02
0.01
0.02

𝟑𝐇
0
0.02
0.01
0
0.03
0.05
0.10
0.02

) 𝒊𝒆( Demand type

𝟏𝐇
0.08
0.06
0.15
0
0.13
0.11
0.17
0.15

Demand group
)(i

West Azarbaijan
East Azarbaijan
Kurdistan
Lake Urmia
West Azarbaijan
East Azarbaijan
Kurdistan
Lake Urmia

1th scenario

2nd scenario

1
0.6
0.4
0.2

Best
0.94
0.73

Good
0.01
0.1

Average
0
0.04

Poor
0
0.01

Worst
0.05
0.12

Sustainability

0.8

0
S1
S2

Fig. 8- Comparison of water resources management scenarios using grade-based values of the sustainability
index

شکل  -8مقايسه سناريوهای مديريت منابع آب با استفاده از شاخص پايداری مبتنی بر درجات باور
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نرمافزار برای تلفیق شاخصهای پایداری استانها و شاخص تغییرات
حجم دریاچه ارومیه مورد استفاده قرار گرفت .در نهایت ،در سطح پنجم
شاخص پایداری هر کدام از سناریوهای مدیریتی مبتنی بر درجه باور
و همچنین پایداری عمومی سناریوها (نمرۀ نهایی) تعیین شدند .با
مقایسه درجههای باور سناریوها و شاخص پایداری عمومی ،بهترین
سناریوی مدیریتی انتخاب شد .بر این اساس ،سناریوی اول که تأمین
حداالمکان تمام حقابه دریاچه را تحت شرایط خشکسالی مختلف در
نظر دارد با پایداری عمومی  ۱/94بهعنوان سناریوی برتر انتخاب شد.
این شاخص برای سناریوی دوم  ۱/83بهدست آمد .علیرغم ارجحیت
این سناریو ،وضعیت معیارهای عملکرد و شاخص پایداری در بخش
کشاورزی در این سناریو از شرایط مناسبی برخوردار نیست .پیشنهاد
میشود در پژوهشهای آینده عالوه بر سناریوهای مدیریت کالن
منابع آب ،وضعیت بخش کشاورزی نیز با جزییات بیشتر مورد ارزیابی
قرار گیرد .ازاینرو ،با اجرای راهکاری مختلف مدیریتی در بخش
کشاورزی ،میتوان خدمات اکوسیستمی متناسب با این بخش را نیز
ارزیابی کرد .همچنین پیشنهاد میشود عالوه بر شاخص پایداری،
وضعیتهای اقتصادی و قابلیت اجرای سناریوها از دیدگاه اقتصادی،
اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی بررسی و تحلیل شوند.

این بدین معنی است که عالوه بر بهبود وضعیت دریاچه و بهبود شرایط
پایداری حوضۀ دریاچه ارومیه ،باید تمهیداتی در بخش کشاورزی
اندیشیده شود و مدیریت خاص این بخش مورد ارزیابی جزییتری قرار
گیرد .از نمونه کارهای مدیریتی در بخش کشاورزی میتوان به کاهش
سطح کشت ،تغییر نوع آبیاری و یا حذف برخی از محصوالت زراعی
اشاره کرد .در یک تصمیمگیری کلی در تحقیق حاضر ،اگرچه بخش
کشاورزی در سناریوی اول از شرایط مناسبی برخوردار نیست ،اما
سناریوی دوم وضعیت نامناسبتری از دید پایداری حوضۀ دریاچه
ارومیه دارد و سناریوی مناسبی نیست .بنابراین ،سناریوی اول بهعنوان
بهترین سناریوی مدیریتی انتخاب میشود ،اما پیشنهاد میگردد
مدیریت بخش کشاورزی نیز همزمان انجام شود.
 -1خالصه و جمعبندی
در تحقیق حاضر پایداری سناریوهای مدیریت منابع آب در حوضۀ
دریاچه ارومیه مبتنی بر نظریه استنتاج شهودی ارزیابی شد .محدودۀ
مطالعاتی انتخاب شده در این تحقیق از حوضههای چالشبرانگیزی
است که طی سالهای اخیر توجه خاص سازمانهای مختلف را به خود
جلب کرده است ،طوریکه هزینههای بسیار زیادی در راستای احیای
دریاچه ارومیه صرف شده است .لذا بررسی پایداری این حوضه از
اهمیت خاصی برخوردار است .در این پژوهش معیارهای عملکرد مهم
از جمله اعتمادپذیری ،برگشتپذیری و آسیبپذیری را در حوضۀ آبریز
دریاچه ارومیه محاسبه شدند .سپس با در نظرگیری دو سناریوی
مدیریت منابع آب و تحلیل آنها بر مبنای الگوریتم استنتاج شهودی در
نرمافزار  ،IDSبهترین سناریوی مدیریتی انتخاب شد .این نوع ارزیابی
با دیدگاه نظریه استنتاج شهودی در این حوضه ،احتماالً بهعنوان اولین
بار انجام شده است .ارزیابی سناریوهای مدیریتی مورد استفاده در این
تحقیق در پنج سطح انجام شد .ابتدا حوضۀ آبریز دریاچه ارومیه در
محدوده سه استان آذربایجان غربی ،آذربایجان شرقی و کردستان به
چند زیرسیستم تبدیل شد .زیرسیستمها دارای گرههای نیاز آب
همچون شهری ،صنعت ،محیط زیست و کشاورزی بودند .از اینرو ،در
این مقاله و در سطح اول پس از محاسبه معیارهای ارزیابی ،الگوریتم
استنتاج شهودی به کار گرفته شد و معیارهای ارزیابی هر گره باهم
تلفیق شدند تا شاخص پایداری گرهها مبتنی بر ساختار باور بهدست
آید .با ادامه این فرآیند ،در سطح سوم شاخص پایداری هر استان تعیین
شد .در این مرحله و قبل از ورود به سطح چهارم ،تغییرات ساالنۀ حجم
دریاچه ارومیه با استفاده از معادله بیالن محاسبه شدند و با توجه به
تراز اکولوژیکی دریاچه ،درجه باور حجم ساالنه دریاچه برای هر کالس
تعیین شد .این تغییرات بهعنوان معیار دیگر در کنار شاخص پایداری
استانها تعریف شد و در سطح چهارم نظریه استنتاج شهودی در
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