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 چکیده

متقاعد را کارشناسان آب  ییغذا تیامن سطحکاهش و  شیرین منابع آب فزایندهکمبود  ،تیجمع افزایش

ویژه در بحبوحه بهغذا  و به نیازهای آب، انرژی یهای مقطعپاسخ یبرا ادیهای زنهصرف هزی ،است کرده

 یبندطبقه نیآخر یست. بر اساسنبهینه  منطقی و جهانی، شیگرما و میاقل رییتغی ادهیپدرویارویی با 

از مین شهرستان ورا وواقع است  خشکمهیدر دسته مناطق خشک و ن رانیا یی،ایجغراف یالمللنیسازمان ب

و مصرف  دیاز تول یناش یهاندهیآال شیافزا .روبرو استآبی کم با چالش و کشور است ینواح نیترخشک

 ،آب، انرژی موضوعاتدر  یفرابخش تیریمدکارگیری به تیماه ،و منابع آب میاقل رتأثیرات آن ب و یانرژ

 شیمنجر به افزا در مواردی رآمدکا تیریمد عدم .است هردک پررنگ را با محوریت آبزیست غذا و محیط

ی هالیپتانس شناساییپژوهش  نیهدف از ا است. شدهآب تیبا محور غذا و انرژی هایبخش در هاییتنش

توسعه پایدار  در چارچوب و ارزیابی آن در شهرستان ورامین منابع آب، انرژی و کشاورزیمدیریت یکپارچه 

ل سکو ا WEAP ابزارهای در کپارچهی ایبرنامهدر قالب  یواقع یهایژگیپوشش و .است همبست کردیروبا 

 تیریمد دادنشان  یستیزطیمحو  اجتماعی یابیارز معیارهای واسطهبهدر سایه مدیریت عرضه و تقاضا 

ساله نسبت به  ۲۰در افق سند توسعه  یتوسعه توأمان صنعت و کشاورز یعرضه و تقاضا برا یقیتلف

 یحالت نسب نیدارتریبهتر توانسته اهداف توسعه را در پا کیدو تکن نیامجزا از  وهیبه ش یریگبهره

 .دیمحقق نما یستیطزیو مح یاجتماع
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 مقدمه
و  کیپدددارامتر اسدددتراتژ کیدددعنوان آب بدددهبعدددد از شدددناخت 

 ژهیوتوجدده بشددر بددهو  هامدددنت یریگدر شددکل کنندددهنییتع

ه واضدح اسدت کد، بده آندر امدر توسدعه  رانیگذاران و مدسیاست

و مهدارت در  یآگداه ،اندشمسدتلزم د یاتیدح یماده نیا تیریمد

و  یدرولوژیددده تیوضدددع ییهدددا و شناسددداکارگیری تکنیکبددده

کده از نردر  رانیدااز طرفدی بدرای است. هر منطقه  یدروژئولوژیه

 یمحسدناسدت   واقع خشکمهیطق خشک و ندر دسته منا اقلیمی

مندابع گیدری از بهرهدر  تیریمد هیرو حساسیت بر ،(۱3۹7،یبندپ

 نیددر ا .ضروری اسدت ،حرانب مواجه با از یریشگیپ یبرامختلف، 

 رانیا یمرکز هیدر ناح یرینمک با قرارگ اچهیدر زیحوضه آبر انیم

متمادی  انیلسا کهچنان آمده؛به شمار کشور  ینواح نیتراز خشک

 .کندوپنجه نرم میآبی دستکمی هااست با چالش

در صدورت دارد و  یستمیهای اکوسدر فعالیت یاتیح ینقش آب

 تیدفیکداهش کتوجهی به کمیت و کیفیدت مندابع آب، شداهد بی

 ییغدذا اتدیدتولکده طوریخواهیم بود به ندهیسال آ ۲۵خاک در 

ر ممکن است باعد  ام نی. اکاهش خواهد یافتدرصد  ۱۲تا جهان 

؛ (۱3۹7 .زادهبدزر شدود  نیدز غدذا  یجهان متیق یدرصد 3۰رشد 

 یاست و از طرفد یغذا و انرژ دیتول یبرا یضرور یمنبع آبچراکه 

با  یکشاورز .میدار ازیننیز  یغذا به انرژ عیاستخراج آب و توز یبرا

کننده آن در تدرین مصدرفبزر  ،از برداشت آب یدرصد 7۰سهم 

 یدرصدد مندابع اندرژ 3۰غدذا  دیدتول عیصنا نیهمچن ،استجهان 

توجده بده . از سدویی با(۱3۹6پداکرو،،کنندد  جهان را مصرف مدی

در  یغدذا و اندرژ ،آب یتقاضدا بدرا ۲۰۱۴در سدال  ۱گدزارش فدائو

 (۱3۹7زاده. بدزر   خواهدد گرفدت یشتریشتاب ب ندهیآ یهادهه

سالی خشکای هدورهشدت و تواتر  یمیاقل اترییها تغعالوه بر این

 مجموعه عوامل فوق در کنار هدم است، داده شیها را افزاو سیالب

 طبدق .داشدته باشدندآب  یبر دسترسد یانباریتوانند تأثیرات زمی

تا  ،۲۰۱۱در سال  ۲یهای اقتصادگزارش سازمان توسعه و همکاری

 .افدتیخواهدد  شیدرصد افدزا ۵۵ ،آب یجهان یتقاضا ۲۰۵۰سال 

نقدا  جهدان و احتمدال  یآب در برخد ندهیر زمامر بر رقابت د نیا

اسداس  بر .دامن خواهد زدنیز  ینیرزمیرویه منابع آب زبرداشت بی

مرتبط با  یعیطب یایبال درصد ۹۰ ،۲۰۰۹در سال  ونسکویگزارش 

در برابر  را که درآمدکم یاقتصاد کشورهاو این موضوع آب هستند 

کدرد؛  خواهددتضرر هستند بیشتر م ترپذیرآسیب اریبس یآب یایبال

 دیهای شددکداهش خسدارت یبدرا رانهیشگیهای پفعالیت روازاین

                                           
FAO 1 

2 OECD 

اسددددت  ریناپددددذزیزیسددددتی گرو محیط یاجتمدددداع ی،اقتصددداد

 .(۱3۹6پاکرو،، 

از  یاریآبددی بسددمسددهله کمتهددران، همجددوار  یهادر شهرسددتان

 ؛را تحت تأثیر قرار داده اسدت نیساکن شتیو مع لیمشاغل را تعط

 صیدرستی تخصدها بهاز رودخانه هاآنکه حقابه  است درحالی نیا

حاکم بر شهرسدتان تهدران  کیاستراتژ تیموقع لیبه دل ایو  افتهین

ده و بددده تهدددران شددد دریددد ها شهرسدددتان نیددداز ا هددداتیاولو

 فدوق الدذکر درروندد تداوم  نیدر شهرستان ورام. اندیافتهاختصاص

از مخدازن  هیرویبرداشت ب شدتمنجر به  اختصاص و مدیریت آب،

 متدوالی، انیسدال یمعضدل طد نیدا اسدت؛ دهیدگرد ینیرزمیآب ز

 ،یتیوضع نیرا منتج شده؛ در چن نیدشت ورام سابقهیفرونشست ب

به  یابیمنرور دستبه منابع آب تیبا محور داریپا یتیریضرورت مد

انتشدار کداهش ضدمن  هدا نهیهزکنترل عرضه و تقاضا و در توازن 

 .شودیاحساس م شیازپشیب ،یتسیزطیمح یهاندهیآال

 بددارویکددردی اسددت کدده  "پیوسددته منددابع آبهمبه تیریمددد"

برداشدت از  بدرای دیدجد ینگرش ،وهایو سنار نیاز قوان یامجموعه

کند می بیان ها،کمبود و جبران هاآنوانع دسترسی به فع م، رمنابع

در سدال  3آب یجهدان تدهیتوسدط کم کدردیرو نیا. (۱3۸۸فتا،،  

مندابع آب هماهندگ بدا  حیصدح تیریمد تیمحور یا مبناب ۲۰۱7

دور از  ،عادالنده یبدا روشد یرفاه اجتماع یو ارتقا یتوسعه اقتصاد

شدد  فیدتعر ی،اتیدهای حبومتوافق بر سدر نادیدده گدرفتن زیسدت

آبریددز حددوزه  یبددرا یفراواندد یایددمزا کدده (۱3۹۴مقدددم،  یمهدددو 

سددالی و خشک ،لیاز وقددوع سدد یریگپیشدد ویژه دربددهها رودخاندده

 تیریمدددکارگیری بدده تیددماه لددذا. دارد سددتمیحفاظددت از اکوس

با محوریدت زیست غذا و محیط ،آب، انرژی موضوعاتدر  یفرابخش

ازپیش فوق بیش هایبخشگیرندگان سازان و تصمیمبر تصمیمآب، 

 .شد نمایان

و غدذا شدناخت  یاندرژ ،همبست آبرویکرد بالقوه  یاجرا الزمه

 هدر نقطده یرو شیهای پو چالش یبخش انیم یهاندیاز فرا یکاف

در بایدد  یبخشد انیدم یارتبداط یندهایشناخت فرآ و است تقاضا

بده سدرا   هداآناز  یکداف یو با آگاه صورت گیرد ییهای ابتداگام

 .(۱3۹۴مقدم،  یمهدو  میبرو یبعد یهاگام

ی منابع آب و هالیپتانسشناسایی و ارزیابی پژوهش  نیهدف از ا

در  شددهنییتعپیشدبرد اهدداف  جهدتدر شهرستان ورامین  انرژی

، در چارچوب اصول توسعه پایدار سالهستیبتوسعه  اندازچشمسند 

 .است

                                           
3 World Water Committee 
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در محددوده  ی و غدذااندرژآب،  به دسترسی مواردی چون سطح

العداده هایی چون فرونشسدت فوقو وجود چالش نیورام نشهرستا

؛ (۱3۹۸ن،یاندار ورامدفرم (در سدال متریسدانت 36در حدود   نیزم

و  تدأمین تیریدر مدد و هوشدمندانه جانبدههمه ربیاتدد لزوم اتخاذ

جهدت ، سدتیزطیبه محد بیآس نیاز منابع با کمتر نهیبرداشت به

 .کندیمرا ضروری ها حل چالش

 یآشکارسدازرویکردی است که بدا  "همبست آب، انرژی و غذا"

مصدالحه  بدهرا  هداآنمیدان سه بخش مداخالت  نیا انیتعامالت م

حفد  ذخدایر آبخدوان( منطقده  هدای کشاند و بدر رفدع چالشمی

 .میشودمتمرکز 

نسدخه پدالوده شدده  کید همبسدت آب، اندرژی و غدذا(  1نکسس
2IWRM انیم یهمکارتعریف با  کهست ا ترکیبی آبمسائل  برای 

 یاوهیبده شد IWRMتحقدق اهدداف  یرا بدرا نهیزم ،یبخش انیم

کوشدد همبست می .(۱3۹۴مقدم،  یهدوم  آوردیفراهم م ترداریپا

افزایدی هم جدادیآب و ا تیدخودشان بدا محور اسیمسائل را در مق

ویژه بده گذارانهیسدرما یگسدتره را بدراو ای عادالنده حدل گوندهبه

کند است بازتر  یدر کشاورز دیکه تمرکزشان بر بخش تول ییهاآن

را  یگذارهیسرما سکیر ،هاآن یمسائل برا یسازشفاف قیاز طر تا

 گفدت تدوانمی گرید ینگاه از .(۱3۹۴مقدم،  یمهدوآورد   نییپا

 تیدمصرف را ارتقدا و امن یورتوانسته بهره یتا حدود افتیره نیا

آورد  فدراهمو غدذا  یانرژ ،منابع آب یعرضه و تقاضا یبرا یشتریب

 .(۱3۹۴مقدم،  یمهدو 

و  یذاتددد یهاونددددیتوسدددط پ Nexus دهیدددچیهای پسیسدددتم

 نیدشدوند. ایمد فیو توص مشخص گریکدیوابسته به  ییهابازخورد

از اتصاالت  یناش ییهایژگیممکن است منجر به ظهور و تیخصوص

 در مثالعنوانبده .(۲۰۱۸ ،همکدارانو 3والینگتدونشدود  نیز شبکه 

از مددار  یهدای آبدنیروگاه ،سالیخشک یک دهه بعد ازکلکته هند 

ایدن در ؛ رخ دهدد زیبرق ن کمبود ،شده و عالوه بر کمبود آبخارج

موردنیدداز، جبددران کمبددود آب  یکشدداورزان بددراحددالی اسددت کدده 

منجدر بده خود  که افزایش دادند ینیرزمیاز منابع آب ز شانبرداشت

 بازخوردی هایحلقهاین . و کمبود آب گردیدبرق  یتقاضا باالرفتن

جدی   دیدگرد هیساکنان آن ناح بسیاری ازدرنهایت منجر به مر  

 .(۲۰۱۹و همکاران،  ۴کینگ

 تاریخچه

                                           
1 Nexus 
2 Integrated water resources management 
3 Wallington 
4 Ji-Qing 

 دهیدااست که از آن  یحاک یو خارج یمرور منابع و مراجع داخل

از  " سدتیزغدذا و محدیط ی،انرژ ،آبمنابع پیوسته همبه تیریمد"

 کشدانده اسدت؛آن  یاجرا یذهن بشر را مشغول و او را به وادابتدا 

 تیریدبه م ازیاز درک ن ییهانشانه زین یسنت یهاچنانکه در نگرش

 سدتمیو احداث س یانداز. راهخوردیبه چشم م یآب و انرژ یوندیپ

 شیسدرما یهاسدتمیفاضدالب، س یهاخانههیتصف ،یآب یهاروگاهین

ادعدا  نیدبدر ا یشدواهد یاریآب یهاوهیاز ش یو بعض کیترموالکتر

همبسدت آب و  چرخده تواننددیخودشان مد اسیهستند که در مق

ارتبدا   یدرولوژیدعلدوم اکوه ریاخ فتشری. پرا تداعی کنند یانرژ

بده دنبدال  زیغذا ن و شده یمدع ستمیآب و اکوس انیمرا  یتنگاتنگ

و  انیدجر میدقرارگرفتده اسدت؛ چراکده رژ ریارتبا  تحدت تدأث نیا

مقددم،  یمهددو مدثثر اسدت.  یورزبازه کار کشا یآب، رو تیفیک

۱3۹۴). 

همبست "د ای رویکراج در مطالعهت نیشاه ۱3۹۱سال  رانیدر ا

بدا  دگلیشهرستان کاشان و آران و ب تیوضع یبررس یرا برا "آب 

انجددام داد.  DEFINITEو  5WEAPافزارهددای گیددری از نرمبهره

رانددمان  شیهدای افدزاگیدری از روشنشان داد بهره شانیمطالعه ا

جبران  یراهکار برا نیبهتر ،اییهصفهای تطر، یاجرا وآب  عیتوز

 .(۱3۹۴مقدم،  یمهدو  استرستان شه نیکمبود آب در ا

تددأثیر  ۱3۹۴در سددال  زیددنو همکدداران  مقدددم یمهددران مهدددو

حدوزه  یرا بدر رو یاندرژو پیوسدته آب همبه تیریکارگیری مددبه

بددا اسددتفاده از  شددانیا نددد؛نمود یبررسدد رمندددیهدامون رودخاندده ه

 یهدایندرژنشان دادندد اسدتفاده از ا 6LEAPو  WEAP یابزارها

 ۱۴۲۰تا افق سدال  یاز کشاورز یآب برگشت افتیباز و ریدپذیتجد

 .دایدنم تدأمینرا  یدرصد از کمبود آب بخش کشاورز ۱۰ تواندمی

سددازی و بهینه یاریددراندددمان آب شیافددزادریافتنددد کدده  نیهمچندد

 توانددمی سدطح فرهندگ یآموزش و ارتقا قیتقاضا از طر تیریمد

 سدازیبدا مدل هانآ .دنرا جبران ککمبود آب از  یتوجهقابل زانیم

توانسدتند  ،یتوسعه کشداورز یهاامهو برن تیجمع شیتأثیرات افزا

 ،رانیگمیتصدم ،رانیمدد یرا بدرا یهای آتتر از سالواقعی یطیشرا

 .(۱3۹۴مقدم،  یمهدو  ارایه دهند گذارانهیو سرما زانیبرنامه ر

درک همبسدت آب و "بدا عندوان  یامطالعده ۲۰۱۴در سال  7یل

ابزار دو از  یریگواسطه بهرهبه و انجام داد نیچ ۸نینجیادر  " یانرژ

WEAP  وLEAP تیوضددع یبررسدد یبددرا یمختلفدد یوهایسددنار 

 ،آب کمبدودسنگ در زمان مواجده بدا توسعه صنعت استخراج زغال

 انیددماز عدددم همدداهنگی  حکایددت شددانیمطالعدده ا .دکددر فیددتعر

                                           
2  Water Evaluation and Planning System 
6 Low Emissions Analysis Platform 
7 Xinyue Li 
8 Ningxia 
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 وهیگدر شدکده اطوری بود؛ اینجیندر و آب  یانرژ ،صنعت هایبخش

از  یمین یحت ۲۰۱۵در سال  ؛کردمی دایادامه پ نینجیادر  یتیریمد

 .(Xinyue Li, 2014  گردیدنمی تأمینصنعت  یآب ازین

آب  تدأمین تیوضدع یبه بررس ۲۰۱3در سال  شو همکاران ۱هملت

سال بدا  ۲۰ یط هیناح نیا .پرداختند قایدر شمال افر ۲ایحوزه الگر

افدزار از نرم مطالعده نیددر ا. و بدودروبدر دیشدد اریبس سالیخشک

WEAP استفاده شدد ۲۰3۰آب تا سال  تأمین نحوه یبررس یبرا. 

 حدوزه یآبد یازهداین تدأمین یبرا اوالً ؛نشان داد قیتحق نیا جینتا

 یزنددگ یتقاضدا و اسدتانداردها تیریمدد یهااسدتیس دیباالگریا 

از  یریدگبهره وجودبدا یکشداورز یتوسعه اراض ثانیاً ؛بازبینی شوند

و 3ارریدهاسدت  مواجده مشکل کمبدود آب با  ،تقاضا تیریمدفنون 

 (۲۰۱3همکاران، 

، WEAPساز با استفاده از مدل ۲۰۱3در سال  ،و همکاران ۴مهتا

 بده کدار ،منابع آب صیرا جهت تخص وستهیپهمبه رویکرد مدیریت

در  داشدت انیدب ۲۰۵۰سازی مصارف و منابع آب سال شبیه .بردند

 تدأمینتوسط منابع موجود قابدل  ۲۰۵۰تا سال  ازهاین اکشهر ماس

 که بدا شدبا مشکل کمبود آب مواجه خواهد  ایشهر تانزان ؛ امااست

امدا در درازمددت  اسدتجبران  قابلتوزیع  ستمینشت از س کنترل

و بدده مطالعددات  شددودینمددداده پاسددخ از تقاضددا هددم  یمددین یحتدد

 .( ۲۰۱۰ همکاران، و   مهتا است ازین جدیدو  یفور یرساختیز

 هامواد و روش
ریزی و ها در برنامددهسیسددتم لیددتحل فنددون ریدداخ یهادهدده در

را بده  طیمحد نیداز پژوهشگران ا یاریبس ، توجهمنابع آب تیریمد

گونه مسدائل کاررفته در اینبه یها. انواع مدلخود جلب کرده است

سددازی و شبیه بیددسددازی و ترکبهینه ،سددازیبدده سدده دسددته شبیه

 سدازی بدر اسداسشبیه یها. مدلشوندیم بندیطبقهسازی هینهب

پرسش چنین است  و این یعنی استوار است "...اگر ...آنگاه "عبارت 

در هدر  ادیزاحتمالبده ،یبرداربهره استیس با یطراح کیتحت که 

های روش تیخواهد داد؟ مز یچه رو ،چند مکان ای کیزمان و در 

 لیدداز تحل هدداییچالشحددل  یبددرا هدداآن ییتوانددا ،سددازیشبیه

روابط و قیددهای غیرخطدی  یکه دارا ؛های منابع آب استسیستم

 یدگیرسد ییتوانا ندرتبهسازی های بهینهروش کهدرحالی .هستند

 .را دارند هاآنبه 

                                           
1 Hamlat 
2 Alegría 
3 Errih 
4 Mehta 

صدنعت و  ،بنابر نوع مصدرف شدرب یآب یازهاین تأمینازآنجاکه 

 وسدازی شبیه اسداسبهتدر اسدت  ،دارد یتنداوب الگدویی یکشاورز

 یتقاضاها برا یبندتیاولو در مطالعه حاضر. باشد ی آبیهااستیس

 ست،یزطیبا شرب، مح بیاز منابع در مدل حاضر به ترت یمندبهره

 .است یصنعت و کشاورز

 هایجنبدهبده  زمدانهم پرداختن یاضیر یهامدلرمز موفقیت 

و  WEAP افددزارنرمدو . اسددت یاجتمدداع -یو اقتصدداد یکیزیفبیددو

LEAP تیریدر مددد ریپددذانعطافافزارهددای جددامع و ازجملدده نرم 

و  یانرژ ،یکیدرولوژیه یهاداده نکیل یپیوسته منابع آب براهمبه

 .(2۰1۰، ۵ماگاتسدیا  هستند یکننده آب و انرژهای مصرففعالیت

و  7اکسدل و WEAP6دو ابدزار ی از ریدگبهرهدر مطالعه حاضدر بدا 

 زمدانهمعمومی شدرایط بدرای پیشدبرد  صورتبهتعریف سناریوها 

اهداف سه بخدش و کداهش مدداخالت متنداقا میانشدان فدراهم 

پویا  صورتبهها را داده ،زمانهم یدو ابزار با اجرا نیاگردیده است. 

شناسایی سناریوی بهینده و الزم جهت  یهالیو تحل کرده ردوبدل

ر را بدرای های کاربردی در هرکدام، کاربنمایش میزان تأثیر تکنیک

 .کندمی هنماییرا ترداریپا انتخاب رهیافت

 سازی منابع آب و سامانه عرضه آنگام اول: مدل
و  یصنعت ی،شهر ی،کشاورز انیمتقاض انیمنابع آب م صیتخص

منابع  اتیفرض یدرباره ینگرجامعبه  ازیاز ن یانیجر ،زیستمحیط

 ستمی. سدکنمی یرا جار یآب و اکولوژ تیفیک ،تقاضا ،آب دموجو

کده توسدط موسسده  WEAP ایدریزی مندابع آب و برنامده یابیارز

 کمدک ؛و توسعه داده شدده یطراح )8SEI( زیست استکهلممحیط

 شدوند. جمدع یو قدو یابزار علم کیمسائل در  مجموعهکند تا می

WEAP را در  آبدی حوضده هایو چالش هافرصتکه است  یابزار

ریزی مندابع آب و برنامده هااستیس زیآنال یبرا ،سازشبیه کیقالب 

بده ابدزار  ایدن. دهدمیهماهنگ کرده و نمایش  ،کپارچهیصورت به

 یسدازی رخددادهاشبیه در ،جدامع یکدردیرو گیدری ازلحاظ بهره

 هایو مثلفده (هیپا انیجر ،رواناب ،و تعرق ریتبخ آبی، ازی ن طبیعی

. اسدت زیمتمدا یستمیس ، چون مخازن، پمپاژ از آبخوان( یمهندس

مختلدف  یوهایسدنار یبررسد یابدزار بدرا نیاز ا آمدهدستبه جینتا

 اسدددتراهگشدددا ی عرضددده، هاسدددامانهو توسدددعه  تیریمدددد

 Tutorial,Farsi, 2008). 
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6 Water Evaluation and Planning 
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۸ Stockholm Environment Institute 



آن  یستیزطیو مح یاجتماع یداریپا زانیم یابیغذا و ارز ،یهمبست آب، انرژ کردیرو یسازمدل ................................................................ 83 

 

 هاآنبرداری از هرهسازی منابع انرژی و بگام دوم: مدل
LEAP در بلندمدددت  یهای انددرژریزی گزینددهبرنامدده سددتمیس

و  یطراحد زیسدت اسدتکهلممحیطکه توسدط موسسده  یسازمدل

اقتصاد  ،یسازی انرژمدل یجامع برا یابزار ؛توسعه داده شده است

در  وهای. سدناراست شدهفیتعر یوهایزیست بر اساس سنارو محیط

 دیدو تول لیتبدد مصدرف،سداختار  یافزار بر اساس چگدونگنرم نیا

از  یاتحدت دامندده گسددترده یاقتصدداد خاصدد ایددر منطقدده  یاندرژ

 یطراحد ...و  مدتیق ،یفناور ،یتوسعه اقتصاد ،یتیجمع یهاهنیگز

را  یاندهیبهخودکدار سداختار  طوربده LEAPسداز مدل .شده است

 و دهدددشددکل میسددناریوها  در سددایههای عرضدده مثلفدده انیددم

گیری چراکه امکان تصمیم ؛داردآسان  یو کاربرد بوده ریپذانعطاف

 .آوردفراهم می یمجازبستر  کیدر را  هادهیاراجع به انواع 

شدده در نرر گرفته یهاتیبا توجه به محدودالزم به ذکر است که 

ی سددازهیناچدار بده شب ،رانیددر کشدور ا LEAPاسدتفاده از  یبدرا

 یاگوندهبه، سدازمدلایدن  شددهانجامی هانددیفرا ساختار گسترده

، در مطالعه حاضدر Excelصفحه گسترده  طیمح در یو فن یمنطق

 .شده ایم

 گام سوم: تحلیل سناریوها

با توجده آب، غذا و انرژی  هایبخشبرای  ی پیشنهادیوهایسنار

نیاز، میزان ذخیره  تأمین، درصد تأمینکمبود، نیاز ، تقاضابه میزان 

سددازگاری بددا اهددداف  پددذیری وآب زیرزمینددی، شدداخص اطمینان

 .شوندیم و اجتماعی تحلیل زیستیمحیط

 

و  LEAP محاسبات انرژی در: دیاگرام جریان (۱)شکل 

 (۲۰۱۱ ،)کاریناExcel ی در محیطسازهیشب

 

 یندر محدوده شهرستان ورام یمتدولوژ
به  هاآنورود و  ازو مزاحم  ندهیآال عیاخراج صنا پی در

 نیبعد از گذشت چند سال تبعات و آثار سوء ا نیورام شهرستان

 ی،کشاورز یاراض بیویژه تخرموضوع به صور مختلف به

به  عیاز صنا یبار آلودگی ناش لیتحمو وسازهای غیرمجاز ختسا

 عدم .(۱،۲۰۱7دپارتمان انرژیاست  شده انیع ،زیستمحیط

 پایین تیفیک وشهرستان از رودخانه جاجرود این حقابه  صیتخص

رویه از تنها منبع در بی جز برداشت یا، چارهآب رودخانه شور

منطقه  نیکنندگان امصرف یبرا ینیرزمیز ذخایر یعنیدسترس 

داد و رخ آبخواناستخراج آب از  ی. حجم باالنگذاشته است یباق

گیران و تصمیم زانی، برنامه ردر ورامین نیسابقه فرونشست زمبی

آبخوان  اتیو حف  ح آبی ازین تأمین یبرا یجویچارهفکر به آب را 

مخزن  ازمترمکعب آب  ونیلیم ۱۵ ختصاصا .انداخته استمنطقه، 

فرماندار  آب شرب  تأمینمنرور بهو قرچک  نیورامبه  ماملو سد

 لوله به وسیلهانتقال  شبکهتر هرچه سریع یاجرا ،(۱3۹۸،ورامین

سد  از تخصیص و ۱3۹۸در سال  (زیناچ=  ریتبخ  لیچدن داکت

اقدامات راهگشای دولت از  نیآب شرب ورام تأمین یبرا ان؛یلت

 .) ۱3۹7و  ۱3۹۸، ورامین مدیر آب و فاضالب شهرستان  هستند

 اقلفاضالب و انتقال پساب آن حد یآورطر، جمع یاجرا درصورت

مدیر د  خواهد ش هصفیروز تهزار مترمکعب فاضالب در شبانه ۲۵

احداث  در همین راستا (۱3۹7،آب و فاضالب شهرستان ورامین

  .گردید شنهادیپتوسعه  یوهایدر سنار ۲خانه شماره تصفیه

به  ،یمنابع آب از محل بارش نزوالت جو یرودواز آنجا که 

حدود  نیدشت ورام به آبخوانو بازگشت آب  ینیرزمیهای زآب

( مترمکعب ونیلیم 3۱.۵۸ هانهما نیانگیممترمکعب   ونیلیم 37۹

 ،مترمکعب ونیلیم ۴6۰ از آبخوان برداشت مجموعو  است در سال

ه به حد با توج .استمترمکعب  ونیلیم ۸۱ معادلو بیالن منفی 

حجم  ها،و برداشت یمنف النیب ،برداشت از آبخوان یدرصد ۴۰مجاز 

شهرستان  طهیمترمکعب در ح ونیلیم ۱۰۰۰آبخوان معادل  هیاول

. (www.irna.ir/news/83602928  شده استدر نرر گرفته ن،یورام

برداشت مجاز  نهیشیاز آن است که ب یارقام حاک نیا قیدق یبررس

 مترمکعب خواهد بود. ونیلیم 3۲عادل ماهانه از آبخوان م

 انیب ۱3۸6سال  ی،پژوهشدر  یسرب یو عل یمالئ یمصطف 

سطح  ر،یهای اخسال یمیزان بارش ط شیرغم افزاداشتند که به

متر افت سانتی ۵از  شیب حالت نیربهتدشت در  ینیرزمیآب ز

 هیکه باوجود تغذدادند  نشان زین ۲کیزومتریهای پ. نقشهداشته

                                           
1 Excel 
2 Piezometric 
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 ،یلیبه دالبنا  ،ورامینت شدر در یمقطع صورتبه جاجرود نهدخارو

 .(۱3۸6 ،یمالئ  نیستچندان محسوس  هیتأثیر تغذ نیا

منابع  تیفیک یجیکاهش تدر ن،یسطح آبخوان، فرونشست زم افت 

 یآب شرب ازجمله مسدائل تأمیندر  تیخاک و محدود یآب، شور

کنترل  یبرا یو جد بالقوههای برنامه بهره گیری ازکه لزوم  هستند

 یرا در کنار اقدامات ورامین ینیرزمیو کاهش برداشت از منابع آب ز

های شیوهترویج کشت،  یالگو ریی، تغرمجازیهای غچون انسداد چاه

 یبه مصدرف آب، ضدرور یسازی تعادل بخشو فرهنگ یاریآب نینو

الزم بدده ذکددر اسددت  .(www.irna.ir/news/83602928) سددازدمی

 یآب شرب و بهداشدت ازیدرصد از ن 7۴شده تنها مطابق با آمار ارائه

 یدرصد مدابق 3۰ تأمین شود وتأمین می ینیرزمزی منبع ورامین از

 حفدد  ذخددایر آبخددوان(مطالعدده حاضددر  در راسددتای هدددف 

  .(www.irna.ir/news/83862049)نیست

 یهابده سدامانه ،الدبغکشدت  یدرصد اراض ۵۰ با توجه به تجهیز 

 یاراضد برآن است که کدلفرض ( ۱3۹6  هیپا در سال نینو یاریآب

 یاریدآب یهامجهز بده سدامانه ۱۴۰۰سال  انیکشت غالب تا پا ریز

سدطح  باشند. این نکته در سایر سناریو ها صادق خواهد بدود. نینو

 انیدتدا پا یو کشداورز یصدنعتی، شهر یهای تقاضاسایت تیفعال

 .(www.irna.ir/news/83862049) استثابت  دوره مطالعه

: میزان تقاضای آب هر بخش در سال پایه(۱)جدول   

 تقاضای آب )میلیون مترمکعب( سایت تقاضا

 ۵۲۴،۴ کشاورزی

۸6۵، شهری و خانگی  

۴۱6، صنعتی  

66۰6، مجموع  

 مرجعاول:  یویسنار 

 ۱۴۰۰ تدا پایدان سدال تداوم روند مدیریت فعلدی این سناریو نتایج

مرجدع از سدال  ویآب در سدنار یتقاضدا کداهش کندد. بررسی می

 ،تیدجمع راتییدتغ یمنفدشداخص بده  بدا توجده ،1400تا  ۱3۹6

، یداریآب دمانراند شیو افدزا نیندو یاریآب یهاسامانه گیری ازبهره

 .((۲  جدول  کامال منطقی است

 تیجمع ازدیاددوم:  یویسنار

 وشهری  تیریها در مباح  مدازجمله عدم قطعیت تیجمع رشد

در سال  شدهینیبشیپکمبود آب با توجه به است. منابع آب 

و  یدر آن منف تیجمع مرجع که شاخص رشد یویسنار در 1400

دوره، برخالف  یکه طصورتیدر شودمی؛ سثال بود ۰.۸۴معادل 

 ؛باشدو مثبت  یصعود تیشاخص رشد جمع ریو مرجع،ناسروند 

 یتقاضا یپاسخگو هاآنو حدود برداشت از موجود منابع آب مقدار 

به  WEAPتوسط  ویسنار نیا لیتحلنتایج  ؟استشهرستان آب 

 داد. "منفی"این سوال پاسخ 

محسوس تر  کمبود آب نسبت به سناریو مرجع سناریو دومدر 

جز نرخ تغییرات جمعیت سایر پارامترهای ((. ۴جدول    خواهد بود

 ورودی در این سناریو، مشابه سناریو مرجع است.

 در یتوسنعه توممننان تننعت و کشنناورزسننوم:  یویسننار

 ساله 2۰ سند توسعه اندازچشم

امدر  یعنوان متدولریزی استان تهدران بدهو برنامه تیریمد سازمان

انداز از تحقدق سدند چشدم ورامین یاان سهم منطقهتوسعه در است

در  یدیدکل اتیفرض .((6  لجدونموده  را مشخص  ساله کشور ۲۰

و تنهدا در بخدش اسدت  اول یویمطدابق بدا سدنار سدومسدناریوی 

 ۲۰ توسدعهرا مطابق با مفاد سند  تیو صنعت سطح فعال یکشاورز

 جددول  ردهکدخانه را به مدل اضافه و واحدهای تصفیه رییساله تغ

نیز های تقاضا به سایت تأمینانتقال از منابع  خطو  اطالعات .((7 

مرجدع  یویمعدادل در سدنار ریکامالً مطابق با مقداد ویسنار نیدر ا

شددده های تددازه تعریفخانهجددز دربدداره انتقددال از تصددفیه اسددت؛

بده ( ۲آباد و شدماره جندوب تهدران، شدریف 7خانه شدماره  تصفیه

و صنعت. الزم به ذکر است که میزان مصدرف  یرزهای کشاوسایت

مطدابق بدا  ویسنار نیدر ا یکشاورز تیسا یآب در واحد هکتار برا

با فرض متناسب شده و محاسبه ،کشت حاضر یالگو یآب ازیمیزان ن

کشدت در هرسدال ثابدت  ریدز یسهم هر محصول از کل اراض نکهیا

مددیریت و سدازمان   شده استمحاسبه  ریول زابه شر، جداست، 

از آبخوان،  تأمیناولویت تقاضا و  .(۱3۹7ریزی استان تهران، برنامه

 هاآن تأمینو اولویت  درصد مصرف واقعی، برداشت از مخازن سدها

.اسدته حالدت مرجدع شداببه عالوه حد مجاز برداشت از آبخوان م
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 مرجع ویسنار یورودپارامترهای  :(2)جدول 

 ۱۴۰۰ ۱399 ۱398 ۱397 ۱396 سایت تقاضا پارامترهای ورودی

 Growth(Key\population growth rate) % (/100)  470000 جمعیت(  یشهر سطح فعالیت

 33748 33748 33748 33748 33748 هکتار(  یکشاورز

 749 749 749 749 749 هکتار(  یصنعت

 ۱خانه شماره تصفیه

 مترمکعب در روز( 

0 22.76 22.76 22.76 22.76 

 سرانه مصرف آب

در واحد سطح  مترمکعب 

 (فعالیت

 140 140 140 140 140 شهری

 3000 2615 4389 8500 15694 کشاورزی

 21883 21883 21883 21883 21883 صنعتی

 40 40 40 40 40 شهری درصد مصرف واقعی

 82 79 76 73 70 کشاورزی

 37 37 37 37 37 فرضی(  یصنعت

 0 0 0 0 0 شهری درصد هدررفت

 34 34 34 34 40 کشاورزی

 16 16 16 16 16 فرضی(  یصنعت

 60 60 60 60 60 شهری درصد بازگشت آب

 25 25 25 25 15 کشاورزی

 47 47 47 47 47 فرضی(  یصنعت

 1 1 1 1 1 شهری اولویت تقاضا

 3 3 3 3 3 کشاورزی

 2 2 2 2 2 صنعتی

حد مجاز برداشت از 

مترمکعب بر   آبخوان

 ثانیه(

 5 5 5 5 3 شهری

 30 30 30 30 20 کشاورزی

 30 30 30 30 20 صنعتی

 3 3 2 1 1 شهری از آبخوان تأمیناولویت 

 1 1 1 1 1 کشاورزی

 2 2 2 2 2 صنعتی

از مخزن  تأمینمیزان 

  مترمکعب بر ثانیه( ماملو

 30 30 0 0 0 شهری

مخزن  تأمیناولویت 

 ماملو

 1 1 1 0 0 شهری

از مخزن  تأمینمیزان 

  مترمکعب بر ثانیه( لتیان

 20 0 0 0 0 شهری

مخزن  تأمیناولویت 

 لتیان

 2 2 3 3 1 شهری

 برای هر سال )مترمکعب(مرجع  ویدر سنارآب  تأمیندرتد  کمبود و میزان تقاضا، :(3جدول ) .۱

 مجموع ۱۴۰۰ ۱3۹۹ ۱3۹۸ ۱3۹7 ۱3۹6  متغییر

 1554547471.7 181353899.7 168874786.9 229261750.2 368521967 606535067.۹ تقاضا

 435284713.2 2500 0 0.00001 59219000 376063213.2 کمبود

  متوسط(۹7.۱۸۸ ۹۹.۹۹ ۱۰۰ ۱۰۰ ۹7.۸۴ ۸۸.۱۱ تأمیندرصد 
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2شماره  ویسنارهر سایت تقاضا در شرایط  سطح فعالیت :(۴)جدول   
 1400 1399 1398 1397 1396 سایت تقاضا پارامترهای ورودی

 488800 479400 474700 470000 470000  جمعیت( یشهر سطح فعالیت

 33748 33748 33748 33748 33748  هکتار( کشاورزی

 749 749 749 749 749 ر( هکتا صنعتی

خانه شماره تصفیه

 روز(مترمکعب در   ۱

0 22.76 22.76 22.76 22.76 

 4 2 1 0 0.8- نرخ تغییرات جمعیت

 دوم ویسنار آب در شرایط تأمیندرتد  ( و)مترمکعبکمبود  ،تقاضامیزان  :(5)جدول 

 مجموع ۱۴۰۰ ۱399 ۱398 ۱397 ۱396  

 1564375527.۹ 186066367 171757387 230968339 369048367 606535067.۹ تقاضا

 435388961.9 2500 0 0.00001 59323248.7 376063213.2 کمبود

تأمین درتد  88.11 97.84 100 100 99.99 97.188

  متوسط(

 (۱397ریزی استان تهران، سازمان مدیریت و برنامه) نیسند توسعه شهرستان ورام دستورکار : موارد در(6)جدول 

 ۱۴۰۰ ۱396 تغییرات در دستور کار 

خانهاحداث تصفیه  ۰ 3۰۰۰۰ 

 ۲۹ 3۴ هدررفت آب  درصد(

 ۱۰ ۰  میلیون مترمکعب( یهای سطحدسترسی به آب

 66۰۰۰ ۴۱۰۰۰ مخازن ذخیره آب  مترمکعب(

 ۱۱3۰7 ۱۰۲۴۱  تن( یتولیدات باغ

 ۵6۱7۰7 ۵3۱7۸۲  تن( یتولیدات زراع

شهرک و نواحی صنعتی   ۴ ۴ 

 3تقاضا در سناریو شماره های سایت پارامترهای ورودی :(7)جدول 

 ۱۴۰۰ ۱399 ۱398 ۱397 ۱396 سایت تقاضا پارامترهای ورودی

 

 

 سطح فعالیت

 Growth(Key\population growth rate)%(/100) 470000  جمعیت( یشهر

- مساحت کشاورزی

 هکتار(

33,748 38,000 40,000 50,000 68,140 

- مساحت تیصنع

 هکتار(

749 7۹۵ 7۹۵ 7۹۵ 7۹۵ 

 هزار  هاخانههیتصف

 مترمکعب در روز(

0 22.76 ۱۲۵.۲73 

  فرضی(

۱3۹.۲۸ 

( یفرض ) 

۱۵7.33 

( یفرض ) 

 سرانه مصرف آب

(متر مکعب   

 140 140 140 140 140 شهری

 81852 38706 42000 41850 15694 کشاورزی
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 21883 21883 21883 21883 21883 صنعتی

 0 0 0 0 0  فرضی( یشهر درصد هدررفت

 ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ 40  فرضی( یکشاورز

 ۹ ۹ ۹ ۹ 16  فرضی( یصنعت

 60 60 60 60 60 شهری درصد بازگشت آب

 ۱۱ ۱۱ ۱۱ ۱۱ 15  فرضی( یکشاورز

 47 47 47 47 47  فرضی( یصنعت

 

 (۱39۱ ،علمدارلو) : الگوی کشت حاضر و مشخصات هر محصول(8)جدول 

تن در محصول )عملکرد  محصول نام

 هکتار(

 (٪کشت ) سهم از اراضی زیر (مترمکعب بر تن  مصرف آب

 24 ۲۱۰۰ 74.27441563 گندم

 26 ۲۲۰۰ 4 جو

 17 3۸۰ 76 ذرت

 9 ۱۲۵۰ 59.13607561 ذرت علوفه

 3 3۵۰ 51.70709382 هندوانه

 5 ۴۰۰ 31.9863388 خیار

 0 ۲۰۰۰ 12.13028169 انار

 9 ۲۱۰ 2 کلزا

 7 3۵۰ 42.34980843 طالبی

 بر حسب تن() 3: میزان تولیدات باغی و زراعی برای هر سال در شرایط سناریو شماره (9)جدول 

 ۱۴۰۰ ۱399 ۱398 ۱397 ۱396 نام محصول

 138240000 109440000 59344128 218880 32670.1788 گندم

 162240000 128440000 69646928 256880 30671.4356 جو

 69360000 54910000 29775092 109820 225323.0087 تذر

 19440000 15390000 8345268 30780 31753.74474 ذرت علوفه

 2160000 1710000 927252 3420 31718.97279 هندوانه

 6000000 4750000 2575700 9500 42846.7695 خیار

 ۴6۵۸.۰3 3۸۸۱.6۹ 35000 ۲۹۵۰.۰۸ ۱۹۹۹.6۱ انار

 19440000 15390000 8345268 30780 4636.26 کلزا

 11760000 9310000 5048372 18620 766485.7219 طالبی

6۸۱63۰. ۱۱6۸۱۰۵.7۰ مجموع 1 184008008.00 339340000 428640000 
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 3شماره  یویسناردر شرایط  میلیون مترمکعب(محصول )ی هر میزان مصرف آب کشاورز :(۱۰)جدول 

 نام

 محصول

۱396 ۱397 ۱398 ۱399 ۱۴۰۰ 

 290304 229824 124622.6688 459.648 68.60737548 گندم

 356928 282568 153223.2416 565.136 67.47715832 جو

 26356.8 20865.8 11314.53496 41.7316 85.62274331 ذرت

 24300 19237.5 10431.585 38.475 39.69218093 ذرت علوفه

 756 598.5 324.5382 1.197 11.10164048 هندوانه

 2400 1900 1030.28 3.8 17.1387078 خیار

 9316056.3۴ 7763380.28 ۵۱۵۴۸۸۴۵۰7۰۴۲۲۵۰.۰ ۵۹۰۰۱6۹.۰۱ 3۹۹۹۲۲7.7۱۸ انار

 2469.6 1955.1 1060.15812 3.9102 160.9620016 کلزا

 4116 3258.5 1766.9302 6.517 268.2700027 طالبی

 707630.4 560207.4 303773.9369 1120.4148 718.8718106 مجموع

مصرف آب  

 در هر هکتار

0.027909765 0.0294846 7.594348422 11.204148 11.79384 

 3آب در شرایط سناریو شماره  تأمیندرتد  ( و)مترمکعب: میزان تقاضا، کمبود (۱۱)جدول 

 مجموع ۱۴۰۰ ۱399 ۱398 ۱397 ۱396  

167296982 606535067.9 تقاضا

5 

176214839

6 

201691338

5 

5658502940 11717069614 

145074590 376063213.2 کمبود

5 

153987000

0 

179951933

8 

5851550394 11017748849 

درصد 

 تأمین

76.6۸ 73.7۵ 73 7۱ 6۹.36 72.944 

  متوسط(

و  یتقاضا در توسعه توممان کشاورز تیریمدچهارم:  ویسنار

 ساله توسعهانداز سند توسعه بیستدر چشمتنعت 

شاهدی  ؛یکشاورزسایت ویژه در به سوم ویدر سنارآب  ادیکمبود ز

توسدعه  یبدرا یتنهدا مدانعنده کده اسدت؛مدبرانه  یبه اقدام ازینبر 

عرضه و  تیبلکه مسهله نزول امن نباشد نیشهرستان ورام یاقتصاد

 هداییکدی از قطبشهرسدتان  نیداکه چرا دکنآب را حل  یتقاضا

 همدینصداد ورامدین بدر اقت هچرخدو است  استان تهران یکشاورز

ضدمن حفد  سدطو، فعالیدت هدر الزم است  نیبنابرا است؛استوار 

در بخش  تقاضا تیریمد هایکیتکناز ، 3نقطه تقاضا مطابق سناریو 

از سدناریوهای  شی، بدچهدارمتحت عنوان سناریو شماره  کشاورزی

 ریسدا ۴شدماره  ویتوجه است کده سدنار انیشا بهره جست نیشیپ

چراکده ، را بده ارث بدرده  یبه استثنا کشاورز 3 یویاطالعات سنار

 یالگدو یطراحد .تشدید شدودقرار است اهرم مدیریت تقاضا در آن 

و   یمدیاقل طیشدرا ،ازیدمتناسدب بدا ن یکشت محصدوالت کشداورز

منطقه موردمطالعده، ضدمن مددنرر قدرار دادن چدالش  ییایجغراف

 تواندمی(،  خاک و آب هیوری منابع پابهره شیبر افزا وهعال ،آبیکم

 فدایا مثثر ینقش زین یبازار محصوالت کشاورز طیشرا یدر سامانده

محصوالت  نیدر برا آب  یردپاو  کشتسطح  نیشتریب "جو" کند.

نکتده ای به بحران آبی منطقده  با توجه ؛ کهدارد ورامین یکشاورز

 نیدا دارد. ای تعلدقبده ذرت دانده ردپدای آب نیکمتر .منفی است

داشته و درنتیجه  نیرینسبت به سا ییبااللیدی تومحصول عملکرد 

 شهرستان اسدت نیدر اآینده، کشت  یبرا شدههیاز محصوالت توص

ین ریاز سا شیکود ب یمصرف باال دلیلبه  آن نیزآلودگی  از طرفی

یدابیم درمی (۱۲با توجه به ارقام جددول  .(۱3۹۱ ،علمدارلواست  

و محصدوالت  ریه سدانسدبت بد یتوجهآب قابدل یرد پا زیکه انار ن

محصددوالت . (۱3۹۱ ،علمدددارلو  دارد را یآلددودگ زانیددم نیکمتددر

 اریبسد یآبد یردپدا یدارا اریهندوانه و خ ،یلبهمچون طا یزیجال

 نیدهستند. او باغی  یمحصوالت کشاورز تینسبت به اکثر یکمتر
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کشت انار با  ریسطح زی نیگزیجهت جا یتواند عاملموضوع خود می

توسعه باشد  یهاها در برنامهبه آن ژهیو توجه و یزیمحصوالت جال

مطددابق  ۱3۹۴حسددنلو و همکدداران در سددال  (.۱3۹۱ ،علمدددارلو 

شرایط شهرستان ورامدین الگدوی کشدت زیدر را پیشدنهاد دادندد.

 (۱39۱ ،علمدارلو) نیورامشهرستان  یآب محصوالت کشاورز یردپا سهی: مقا(۱2)جدول 

 گندم جو ذرت ذرت علوفه انههندو خیار طالبی انار نام محصول

 ۲۱۱۴ ۲۱۹۱ 3۵۰ ۱۲6۱ 3۴۰ ۴۰۰ 6۸7 ۲۰۰۰ مترمکعب بر تن()آب  یردپا

 (۱39۱ ،علمدارلوو ) (۱395 ،پوریعل) یباغکشاورزی و محصوالت  مصرف آب شده و: الگوی کشت اتالح(۱3)جدول 

 )مترمکعب بر هکتار( مصرف آب محصول تولید در هر هکتار )تن( نام محصول

 9975.75 74.27 ندمگ

 8766.8 4.00 جو

 17557.8 76.00 ذرت

 64090.47 59.14 ذرت علوفه

 17246.95 51.71 هندوانه

 13068.8 31.99 خیار

 81412 12.13 طالبی

 997.6 2.00 کلزا

 3962 42.35 نخود

 7571 64.42 پیاز

 2861 285.70 قصیل جو

 8584 2.00 گیاهان دارویی

 6777 25.82 ینیزمبیس

 3980 0.39 عدس

 درتد(سال )پیشنهادی هر محصول در الگوی اتالحی کشاورزی از اراضی زیر کشت هر  : سهم(۱۴)جدول 

 ۱۴۰۰ ۱399 ۱398 ۱397 ۱396 محصول

 15 17 21.25 21.05263158 30.00923361 گندم

 18.33 20.6 25.75 26.31578947 37.89627578 جو

 8.3 10 12.5 13.15789474 17.10141582 ذرت

 5 6 7.5 7.894736842 8.848876577 ذرت علوفه

 1.667 1.2 1.5 1.315789474 1.323484149 هندوانه

 5 4 3 2.631578947 3.18174823 خیار

 5.83 4 2.75 2.631578947 0.634810711 طالبی

 7.5 6 5.25 5.263157895 1.004155125 کلزا

 8.3 4 2.75 2.631578947 0 نخود

 5.83 8 6.75 6.578947368 0 زپیا

 5.83 6 3 2.631578947 0 قصیل جو

 7.5 8 5.5 5.263157895 0 داروییگیاهان

 3.3 2.6 1.25 1.315789474 0 سیب زمینی

 3.3 2.6 1.25 1.315789474 0 عدس

 100 100 100 100 100 موعجم
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شت اتالح شده )مترمکعب(: میزان تقاضای آبیاری محصوالت کشاورزی در الگوی ک(۱5)جدول   

 ۱۴۰۰ ۱399 ۱398 ۱397 ۱396 نام محصول

 43889.2 41450.93 41450.93 39012.64 380373240 گندم

 45454.4 42561.87 42561.866 41322.2 407023670 جو

 45224.5 45224.50 45224.5 45224.5 402045805 ذرت

 16308.1 16308.06 16308.06 16308.06 125028460 ذرت علوفه

 6593.3 3955.98 3955.98 3296.65 22680952 هندوانه

 40299.9 26866.60 16119.96 13433.3 111093391 خیار

 23328.6 13330.60 7331.83 6665.3 10997745 طالبی

 21947.9 14631.90 10242.33 9754.6 12729753 کلزا

 13443.9 8962.60 4929.43 4481.3 0 نخود

 44072.5 35258.00 23799.15 22036.25 0 پیاز

 9552.55 8187.90 3275.16 2729.3 0 قصیل جو

 45113.9 40101.20 22055.66 20050.6 0 گیاهان دارویی

 1858.6 1208.09 464.65 464.65 0 سیب زمینی

 9010.6 5856.89 2252.65 2252.65 0 عدس

 366098 303905.12 239972.16 227032 ۱۴7۱۹73۰۱6 مجموع

 ۴ ویسنارشرایط  یسرانه آب موردنیاز برا: (۱6)ل جدو

 ۱۴۰۰ ۱3۹۹ ۱3۹۸ ۱3۹7 ۱3۹6 سایت تقاضا ازیسرانه آب موردن

 سرانه مصرف آب

 (مترمکعب 

  
  

 140 140 140 140 140 شهری

 15534 15051 15633 15814 15694 کشاورزی

 21883 21883 21883 21883 21883 صنعتی

کشدت، عدالوه بدر توسدعه  یصال، الگدوا دهدمیها نشان تحلیل

و  وریمنجدر بده افدزایش بهدرهو صدنعت،  یکشاورز یتوأمان اراض

این افدزایش به دنبال  .میشود ینیرزمیجویی در مصرف آب زصرفه

ه بدتمایدل ورود  یشتریگذاران بسرمایه ،)در اصل سودآوری(تولید 

 .را خواهند داشتبخش  نای

توسعه  برایضه و تقاضا عر یقیتلف تیریمد: نجمپ یویسنار

 ساله 2۰ی در افق سند توسعه توممان تنعت و کشاورز

 یالگو اتاصالح ضمن حف شده است  یهمواره سع ویسنار نیا در

واسطه به بخش عرضه نیز در ،چهارم یویکشت مطابق با سنار

از  یو رواناب ناش یهای سطحآوری آبمخازن جمع فیتعر

جدیدی برای  منبع آبیمترمکعب  66۰۰۰تا حجم  یبارندگ

پرمصرف تا حدودی  آب این سایتکمبود و میزان  تأمینکشاورزی 

عرضه و اصال،  تیریای مدازجمله اقدامات سازه این کار. گرددرفع 

است  تقاضا تیریمد یارسازهیکشت ازجمله اقدامات غ یالگو

را از  اطالعات کلیه یویسنار این(. ۱3۹۵ی، لحسن و انیمیابراه 

 یآورمخازن جمعدر مورد جز ؛ بردبه ارث می ۴شماره  یویسنار

 .و تخصیص از آن منبعرواناب 

)بر حسب مترمکعب( 5آب سناریو شماره  تأمین: تقاضا، کمبود و درتد (۱7)جدول   

 مجموع ۱۴۰۰ ۱3۹۹ ۱3۹۸ ۱3۹7 ۱3۹6  

 3971423074 1139621335 834193999.9 707473611.2 683599060 606535067.9 تقاضا

 1095630830 299028054 68008882.25 2457699.65 350072980.6 376063213.2 کمبود
  متوسط(92.902 ۹3.7۹ ۹6 ۹۹ ۹۴.۵۵ ۸۱.۴3 تأمیندرصد 
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 تعریف میزان عرضده و تقاضدابا گام دوم، یعنی مدلسازی انرژی 

در . دشدآغداز ، ۱اکسدلصفحه گسدترده  طیمحدر  ،برای هر سناریو

کداهش اسدتفاده از  مبنی بر یهای جهانتوصیه لیبه دلمدل حاضر 

 ندهیو کاهش هز یاکنترل انتشارات گلخانه برای سوختهای فسیلی

از مندابع  یکدیالکتری رژاند تولیدد و عرضدهونقل، تمرکدز بدر حمل

کداهش یعندی و بهینه برق ه موفق عرضاز سویی  تجدیدپذیر است.

، منطقهآب  تأمین ترین منبعاصلینرر به اینکه  .تداخالت آن با آب

 یبدرا یادیدز یکیالکتر یانرژخوان دشت است؛ طبیعی است که آب

بدددیهی اسددت  و شددودصددرف  آن استحصددال از آبخددوان و پمپدداژ

در استخراج اقدامی عرضه و تقاضا  تیریهای مدتکنیک یریکارگبه

ویژه در و رفع کمبود برق، بده یمصرف انرژ کنترل تقاضایبر مثثر 

بده  یکشداورز یاراضد زیدتجهاز ایدن رو  .اسدت ۵و  ۴سناریوهای 

 مصرف .شودمیبرق آب و ی تقاضاباع  کاهش  یاریآب یهاسامانه

ی، رسدتم جندت(شودمحاسبه می زیرها مطابق رابطه مپپبرق موتور

۱3۹۸) 

                                ( ۱رابطه  

fE

MDG
=E




6106.3

 

E :انرژی موردنیاز برای استخراج آب  kwh) 

G :2  شتاب جاذبه زمینsm/) 

D :عمق استخراج  m) 

fEبازده موتورپمپ  : )%( 

M :جرم آب   kg) 

 یعمدود فاصدله متوسدط وقفدر رابطه  عمق استخراجمنرور از 

 معادل نیدر شهرستان ورام نیسطح زم و ینیرزمیسطح آب زبین 

جددرم آب  .(www.iribnews.ir/news/2203445 (اسددت متددر ۲۵۰

بسته بده حجدم برداشدتی در هرسدال و سدناریو،  زیشده نجاستخرا

 (۴-۵محاسبه و در رابطده  { ƿ=m/v}آن از رابطه یمطابق با چگال

بدر  لوگرمیمعادل هزار ک نین ورامواآبخ یشود  چگالمی یگذاریجا

 ۴۰ یکدیالکتر ندوع(. بازده موتور پمپداژ فرض شده است مترمکعب

. الزم (۱3۹۸ی، رستم جنت  استدرصد  ۱۵برابر  یزلید نوعدرصد و 

 7۵، ۴شماره  ویدرصد، سنار ۵۰، 3تا  ۱ ویدر سناربه ذکر است که 

 یکدیهدا الکتر، صدد درصدد موتورپمپ۵شماره  ویدرصد و در سنار

 باشند.

                                           
Excell 1 

                                   

 

         

         

         

         

          

                    

کیلووات ساعت

3سناریو شماره  ۴سناریو شماره  ۵سناریو شماره 

 
 5و  ۴، 3(: مصرف برق برای پمپاژ آب در سناریو های ۱)نمودار 

 یکشت و صنعت ریز یسطو، اراض شی، با افزا۲و  ۱ ویبرخالف سنار

 ویاست. در سنار شیآب و برق درحال افزا ی، تقاضا برا3 ویدر سنار

مجهدز  یکیالکتر یهاموجود به پمپ یهاچاه درصد 7۵ نکهیا با ۴

آب و  یتقاضا تیریکشت، توانسته بر مد یاما اصال، الگو شوندیم

 .((۱ نمودار   غلبه کند یانرژ

به آب  یتقاضا شیافزاه حاکم بر منطق یمیاقل طیشرابا توجه به 

 درکندار صدنعت های کشاورزی وسطح فعالیت سایت افزایشدنبال 

 یریگبهرهای جز چاره ی،نیزمریکاهش برداشت از منابع آب ز لزوم

در  آبتوجده برگشدت قابل گدذارد.باقی نمینامتعارف آب منابع  از

را جدایگزینی مناسدب ها خانهتصدفیه منطقه، بازیافت آب به واسطه

 تیدظرف شیافدزامتناسدب بدا  این اقداماما  نماید؛رای آبخوان میب

. دخواهد شنیز  یانرژ یتقاضا منجر به افزایش مرورها بهخانهتصفیه

 هیتصدف تیدظرف یهدزار مترمکعبد ۱3۰ی عدم پوشش دهدباوجود 

 ی بدرقپاسخ بده تقاضدا، ساله ۲۰انداز توسعه پساب در سند چشم

چنانکده در  اسدت. نوظهدورندابع از م یاندرژبیشدتر عرضه  مستلزم

 ۱۰گداز کده  یمگاوات ۱۲ روگاهین( مشهود است باوجود ۱۸جدول  

مشدکل  کندد وتولیدد مدیدرصد از کل برق موردنیاز شهرسدتان را 

سدطو، فعالیدت برای فصل تابستان را  کیکمبود برق در ساعات پ

بدده دلیددل افددزایش ظرفیددت امددا  ؛کندددمددیحددل سددناریو مرجددع 

بینیم سداله، مدی ۲۰ازحد معین در سند توسعه یشها بخانهتصفیه

. اگرچده اصدال، باقیسدتبه قوت خود کمبود برق  3که در سناریو 

منجر به کاهش تقاضای برق برای پمپداژ  ۴الگوی کشت در سناریو 

هدا درصد موتورپمپ ۵۰زمانی با جایگزینی شود اما به خاطر هممی

کمبدود بدرق نسدبت بده مانده با نوع الکتریکدی میدزان دیزلی باقی

تنها کاهش نیافتده بلکده افدزایش هدم خواهدد داشدت. نه 3سناریو 

ی مدیریتی را در هدر دو سدمت عرضده و هااهرمرو الزم است ازاین

 زمان شدت داد.تقاضا هم

پاک و  هایاز مجموعه گزینههای خورشیدی، از نیروگاهبرداری بهره

برای  نیشهرستان ورام لمثهایی ویژه در اقلیمبه ،موردقبول جهان

چندین  روید. پ(www.pana.ir/news/804728اسدت  انرژی  تأمین

سدال  نیورامد یمگاوات ۱۰۰خورشیدی  روگاهین ی،لیپتانسمزیت و 

لکده  لیتبدد برای کیجبران کمبود برق در زمان پ زهیانگ با ۱3۹6
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گرفت در دستور کار دولت قرار  ،یبه شهرک صنعت رآبادیخ یصنعت

 barghnews.com/30101  وbarghnews.com/fa/news/30101). 

 ۵ ،مشکل ضعف ولتاژ برق در بخش جوادآبدادضمن رفع طر،،  نیا

کدرد خواهدد  تدأمین زینرا  نیشهرستان ورام یدرصد از برق مصرف

 barghnews.com/fa/news/30101). 

برابر  ۵توسعه بیش از  ازآنجاکه بخش اعرم کمبود انرژی متوجه

از آبخوان است؛ غیر مجاز ها و استخراج خانهتصفیه در برنامه، هدف

ی تصفیه در واحدهاتقاضای  تأمینیی خاص هاروگاهینبهتر است 

 عرضه یبرا شدهنییآمار و ارقام تع به با عنایتلذا  نررگرفته شوند.

 ستمیشناخت س و فاضالب و آب یهاسامانهالکتریکی در  یانرژ

جدول به شر،  هاخانهتصفیه در یمصرف انرژ هایعرضه و گلوگاه

در سرتاسر  ؛نشان داد هایبررس و تعیین گردیدمقیاس تقاضا  ،(۱۹ 

های هزینه یبا در نررگیری تمام یمعمول پمپ کیعمر 

ها درصد از کل هزینه 3تنها  ،یو نگهدار راتیتعم ،برداریبهره

 تأمینمربو  به  یدرصد مابق 7۴پمپ است و  دیمربو  به خر

 (www.energyinformation.com).خانهدر تصفیه اژپپم یانرژ

 ژول()مگا سناریو شماره هادر کل دوره مطالعه  یانرژ(: نیاز، تولید و کمبود ۱8)جدول 

 

 

 

 (www.energyinformation.irمختلف ) مراحلها در خانهتصفیه یکیالکتر یمصرف انرژمیزان  (:۱9)جدول 

 (www.energyinformation.ir)ها خانهتصفیه یکیالکتر یمصرف انرژ :(2۰)جدول 

 پمپاژ اولیه خانهتصفیه

  کیلووات ساعت بر میلیون گالن( 

 کیلووات  تصفیه

 ساعت بر میلیون گالن(

پمپاژ نهایی  کیلووات 

 ساعت بر میلیون گالن(

مصرف نهایی  کیلووات 

 ساعت بر مترمکعب(

 ۰.۴۲۲67 ۱۰۰۰ ۲۰۰ ۴۰۰ 7شماره 

 ۰.۴7۵۵ ۱۰۰۰ 3۰۰ ۵۰۰ ۱شماره 

 ۰.۴7۵۵ ۱۰۰۰ ۲۰۰ ۵۰۰ ۲شماره 

 ۰.۴7۵۵ ۱۰۰۰ ۲۰۰ 6۰۰ آبادشریف

از  یخروج انیجرها و خانهتصفیه چهارفصلفعالیت با توجه به 

 یشنهادیپ دنتوانمی یانیجربیوماس و های انتخاب نیروگاه ،هاآن

انرژی واحدهای تصفیه در محل  تأمین یبرای باال وربهرهمناسب با 

ی از انیجر روگاهین د.نباشبرای بررسی  یاانتشارات گلخانه کمینهبا 

 در مسیرآب  خروجخط  یبر رودسته واحدهای برقابی است که 

 ۲و دبی ۱گیرد، این نیروگاه بسته به هدقرار می ۱شماره خانه تصفیه

مصرفی  یانرژ تأمینعالوه بر خانه، جریان خروجی از تصفیه

                                           
1 Head 
2 Volume flow rate 

 استزیست و دوستدار محیط داریپا یشنهادیپ هیتصفواحدهای 

 نیا یاندازراه نهیهز ؛ وای پایینی دارندچراکه انتشارات گلخانه

 یدیورشخ یهاچون پنل گریبا انواع د سهیها در مقانیروگاه لیقب

 روگاهینبرق  انهیسال دیتول. (۱3۸۲ی، نیحس استکمتر  اریبس

ساالنه  یتوجه به میزان خروج با ۱خانه شماره تصفیه یانیجر

ادل جدول مع کنندهتصفیه زاتیو مصرف برق تجهخانه تصفیه

 .شده است لحاظ ،مدل( در ۲۲ 

پسداب  هیتصدف یبدراآباد شدریفو  ۲خانه شدماره ازآنجاکه تصدفیه

 یمناسدب نهیگز ،وماسیب روگاهیدر نررگیری ن ،است نیورام یشهر

 .است هاآن یبرا

 (/ مازاد بر تقاضا +(-کمبود برق  برق دریافتی از منبع مگاژول( سناریو

1 13707040335 -19234630 

2 12198712165 -19234630 

3 15189766669 -897469195 

4 15128213295 -426120442283 

5 28477868020 3147598656 

 درتد ت ساعت بر میلیون گالن( کیلووانیاز برق  مراحل و زنجیره تصفیه

 3۵-۵ 7۰۰-۱۰۰ پمپاژ آب تصفیه نشده

 ۱۵-۰ 3۰۰-۰ خانه و سایر( پمپاژ داخل تصفیه تصفیه

 6۵-۵۵ ۱3۰۰-۱۰۰۰ پمپاژ آب تصفیه شده

 ۱۰۰ ۱۹۰۰ میانگین کل

http://www.energyinformation.com/
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خانه تهران پدس های لجن دو تصفیهنمونه یها روآزمایش یجهنت

شده حدود  یریلجن آبگ گرملویهر ک ،نشان داد ،از انجام محاسبات

ی وهمکداران مرفدرکندد  مدی دیدتول ییگرما یانرژ لوژولیک ۱۸۵6

 ومدداسیب ههددایروگاین فرضددی بددودنحددال بددا توجدده بدده  .(۱3۹3

لجدن فاضدالب  یبدر رو قیدمطالعده دق عدم انجامو ها خانه تصفیه

در این مطالعده لجن فاضالب تهران  خصوصیات ،نیشهرستان ورام

 شود.داده می میتعم زین نیمشهرستان ورا یبرا

 سناریوهایها در خانهتصفیه یکیالکتر یمصرف انرژ (:2۱)جدول 

 مختلف

  کیلووات ساعت(مصرف برق  سناریو تصفیه خانه

 

 

 ۱شماره 

1 15800674.8 

2 15800674.8 

3 35190518.7 

4 35190518.7 

5 35190518.7 

 

 ۲شماره 

3 37087502.18 

4 37087502.18 

5 37087502.18 

 

جنوب تهران شماره 

7 

3 30085.67 

4 30085.67 

5 30085.67 

 

 شریف آباد

3 4859610 

4 4859610 

5 4859610 

 

SP.3=1M                    (                 ۲رابطه   0       

1M :درسال یدیجرم لجن خشک تول 

P :نفر( تیجمع  

S :هر نفر درسال یه ازالجن ب دیتول 

و  پناهنددهکدردن  لجن تر در فرایندد خشدک: ضریب کاهش وزن ۰.3

 (۱3۹3 همکاران،

MH=F                                      (        3رابطه                  
E :شده از لجن دیتول ییگرما یانرژ 

H :ارزش حرارتی لجن 

M :جرم لجن خشک 

با فرض سدرانه دارد که  تیهزار نفر جمع ۴7۰ نین ورامشهرستا

 ۱۲۸66۲۵۰۰، سداالنه گدرم در روز 7۵۰زبالده هدر شدخص  دیتول

 دیتول لوگرمیژول بر کمگا ۱۹.63 یبا ارزش حرارت پسماند لوگرمیک

میزان پسدماند بدا تدوان  نی(. ا۱3۹3 و همکاران، پناهندهکند  می

معادل  ریتناسب با مقاد ی ون سوخت پسماندت ۱76.۹روزانه  دیتول

درصدد از ارزش ۴۸/۰ تدأمین نیدز و شهر تهدران یشده برامحاسبه

تهران را  مانیکارخانه س ۸ مازوت( کوره  ازیسوخت موردن یحرارت

 .(۱3۹3 پناهنده و همکاران،دارد  

 داریمطابق با اتول توسعه پا دلم یداریپا 
را  داریدمددل بدا اهدداف توسدعه پا ییسوهم زانیم میاگر بخواه

جوامدع  دیدیهای اسدتاندارد و مدورد تاشداخصالزم است  میبسنج

 یابیدو متضدمن ارز داریدتوسدعه پا هایحوضده ندهینما که یجهان

است کده  یهیبد ؛ مورداستفاده قرار گیرد.هستند کپارچهیصورت به

به اصدالحات و  ازین ادیز تیعموم لیهای سازمان ملل به دلشاخص

 طیشددرا یر کشددورها بدده اقتضدداسددازی جهددت کدداربرد دبومی

 .(۱3۹۵ ،یصفودارند  فرد هر پروژه، منحصربه

 عیو پایداری اجتما آب
 اریدهای منابع آب با استفاده از سه معسیستم یداریکردن پا یکم

بدار در  نیاولد یپذیری بدراپذیری و آسیباطمینان ،پذیریبرگشت

در  ستمیس تیبر ظرف ینیها تخمشاخص نی. اشد انیب ۱۹۹7سال 

 یبدرا .(۱3۹۵ ،یصدفو هسدتندآن  اجتمداعی پذیریکاهش آسدیب

 یعندی تدأمینحدد مطلدوب  دیابط در منابع آب بارو استفاده از این

شود. کمبود آب در هر گدام  تعیینعرضه به تقاضا  قبولقابل نسبت

چنانچده در  وعرضه و تقاضا محاسدبه  نیبر اساس اختالف ب یزمان

تلقددی باشددد، آن دوره مطلددوب  شددتریدوره از حددد مطلددوب ب کیدد

 .گرددمی

 (۴رابطه  

 پذیری{شاخص اطمینان× پذیری برگشت( × ۱ -پذیری} شاخص آسیب ̂(۱÷3 

 یاصدل یاجدزا ؛ شدود یمشاهده مدکه در رابطه فوق  طورهمان

 .هستند ستمیعملکرد س یارهایهمان مع یداریشاخص پا نیتخم

وندد پاسدخ بده رو درصدد  ۹۵ یشهر یهاتیدر سا تأمین نیانگیم

درصد  ۸۰معادل  یداریو شاخص پا کسانی وهایتقاضا در همه سنار

در سایت صنعتی نیز ضب اطمینان در همه سناریوها یکسان است. 

شده توسدط انجام یهالیاز تحل یخروجشد  درصد  ۱۰۰و معادل 

WEAP). کشاورزی در جددول  برای سایت شاخص پایداری اجزای

 ( ارایه شده است.۲3 
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 )کیلووات ساعت( ها در هرسال و کل دوره مطالعهخانهتصفیهواقع در های برق نیروگاه دیتول :(22)دول ج

خاتصفیه نوع نیروگاه

 نه

۲۰۱7 ۲۰۱۸ ۲۰۱۹ ۲۰۲۰ ۲۰۲۱ ۱3۹6- ۱۴۰۰ 

 ۴۰۱۵۰۰۰۰ ۱7۸۸۵۰۰۰ ۱3۱۴۰۰۰۰ ۹۱۲۵۰۰۰ ۰ ۰ ۱شماره  جریانی

 3۱۱۹۸7۴ ۱۵۵۹۹37 ۱۵۵۹۹37 ۰ ۰ ۰ ۲شماره  بیوماس

 ۱۴7۴6۰۰ ۱۱۰۹6۰۰ ۲۹۲۰۰ 73۰۰۰ ۰ ۰ آبادشریف بیوماس

یکشاورز تیسا یبرا وهایآب در سنار یهابرنامه یاجتماع یداریعملکرد و شاخص پا یارهایمع (:23جدول )

 
 
 
 
 
 

از آنجددا کدده غالددب تغییددرات عرضدده و تقاضددای آب در بخددش 

کامدل کشاورزی رخ میدهد؛ شاخص های پایداری برای این سایت 

 محاسبه شده اند.

 های منددابع آب در بعدددپایددداری سیسددتم کنندددهنییز مددوارد تعا

 ت ازظداحاضدر، حف پدژوهش هیدمطابق با اهداف اول ی،زیستطمحی

 است. ینیرزمیمخازن آب ز

 :ینیرزمیبه آب ز یشاخص وابستگ -۱

کل مندابع را در نسدبت بده یندیرزمیآب ز تیشاخص اهم نیا

 آبخواناز  یبردارحجم بهره سنجد و شاملمی یمحدوده مطالعات

 .(۱3۹۰ صبا  زاده،است  

100                                  (۵رابطه  
VSG

VG
DG        

DG :ینیرزمیبه آب ز یشاخص وابستگ 

VG :از آبخوان یبردارکل حجم بهره 

VSGبرداری آب سطحی و زیرزمینی: کل حجم بهره 

 ی:نیرزمیتوسعه آب ز -۲

 

 

 

 

 

 

 

توسددعه آب  تیددو قابل لیدهنده پتانسددشدداخص نشددان نیددا

 .(۱3۹۰ زاده،صبا  است  هر دشت  ینیرزمیز

100                                      (6  رابطه
V

VG
=GD 

GD :ینیرزمیتوسعه آب ز 

VG :از آبخوان یبردارحجم بهره 

V :کل حجم آبخوان 

 :آبخوان یداریشاخص پا  -3

 طیآبخددوان بددا توجده بدده شددرا یداریدشدداخص نشددانگر پا نیدا

کده  هیتغذ کل .است ینیرزمیو ساختار سفره آب ز یکیدرولیه

 ،بدارش شامل گیردمیصورت  یو مصنوع یعیصورت طببه دو 

و  ینشت آب از شدبکه آب شدهر ی،اریآب یهاافت ی،آب سطح

 .(۱3۹۰ صبا  زاده،  شودیمها محل تجمع پساب

                                                (7  رابطده
N

D
=AS  

AS :آبخوان یردایشاخص پا 

N :آبخوان هیکل تغذ 

D :از آبخوان کل تخلیه

 ویدر هر سنار ینیرزمیمنابع آب ز یداریپا تیوضع :(2۴)جدول 

 3شماره شاخص  ۲ شمارهشاخص  ۱شماره شاخص  سناریوها

۱ 96.27213111 30.1541413 7.650767877 

 2 96.06283685 30.17450954 7.604142855 

 3 96.22349173 48.48095189 8.94 

۴ 96.03618208 48.48136047 8.89758758 

۵ 45.02345133 36.9594204 4.555497186 

 شاخص پایداری پذیریآسیب  درصد( پذیریبرگشت  درصد(ضریب اطمینان  سناریو

۱ 75 13.33 0.067 46.4 

۲ 75 13.33 0.067 46.4 

3 5 1.75 0.067 9.56 

۴ 5 5.88 0.017 14.3 

۵ 40 13.04 0.017 37.36 
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 :زیستیی و محیطاجتماع یداریو پا یانرژ
بدرداری از و بهره دیهای تولبرنامه یعنی یژانر یاجتماع یداریپا

عددالت، رفداه  تدأمینکده متضدمن  باشدندای گوندهبه یمنابع انرژ

هدای مددرن و خددمات عموم انرژی یت و دسترسسالم ،یاجتماع

رو در مطالعده حاضدر مطدابق بدا سدطح باشند؛ ازاین یانرژ یاساس

 یداریدپا کدهینحوبده یاندرژ یهاسیاسدت ندهیو آ یکنون تیفعال

در  های توسدعهرر نگردند؛ برنامدهدر بخش آب و غذا متض یاجتماع

مدداخالت  نددهکاهو با ساختار مشابه بخدش آب  یقالب سناریوهای

 .انددهیگرد نیدو بخش، تدو انیمتناقا م

 یاگلخانده یانتشدار گازهدا شیافزا از دانشمندان معتقدند یاریبس

سرعت  ،بارش میرژ ،هوا یدر دما یراتییباع  تغ یتوجهطور قابلبه

در این  .(، طبری۲۰۰۸گردد  می نیبه سطح زم یباد و تابش ورود

 یمبند ۲۰۱۵در سدال  سیقنامه پارتواف راستا و پیرو تعهد ایران در

 ،(unfccc.int)جهان در  یاگلخانه یانتشار گازها عیکاهش سر بر

حاضر انتشارات گلخانه ای سناریو هدا مبندای پایدداری  پژوهشدر 

صدرف  بداآب  استحصدال نکدهیبا توجه به ا بخش انرژی تعین شد.

و  اندرژی مصدرفی محاسبه را به همراه دارد؛تولیدات گلخانه  یانرژ

 اسدتمیزان عرضه جدزو الینفدک سدنجش پایدداری در سدناریوها 

 .(۲۰۱۸و همکاران کیو  و  (۲۰۰۸ ،و همکاران نرری 

 یزلیبازده پمپ د یدرصد ۱۰شده کاهش مطالعات انجام بر اساس

شددود می یاگلخاندده یانتشددار گازهددا یدرصددد ۲3 شیباعدد  افددزا

 جندت  اسدتدرصدد  ۱7 معدادل یکیپمپ الکتر برای کهیدرحال

 یبددرا یاگلخاندده یگازهددا دیددتول یفاکتورهددا .(۱3۹۵ی، رسددتم

 لددوگرمیک ۰.۲67 بیددبدده ترت یزلددیدو  یکددیالکتر یهدداموتورپمپ

 جندتاسدت   ۰.6۲۰سداعت و  لوواتیاکسید کربن معادل بر کدی

 .(۱3۹۵ی، رستم

)26.0()62.0(                   (۸رابطه   fe EEE  

E :کیلوگرم( دیاکسیربن دمعادل ک یاانتشارات گلخانه  

eE :آب  کیلووات ساعت( استخراج یبرا یمصرف یکیالکتر یانرژ 

fE :کیلووات ساعت(استخراج آب   یبرا یمصرف یلیفس یانرژ 

 سناریوهاای ناشی از آن در گلخانه انتشاراتو آب : مصرف انرژی پمپاژ (25)جدول 

 لووات ساعت(مجموع انرژی استخراج آب برای کل سایتهای تقاضا  کی

 مجموع ۱۴۰۰ ۱3۹۹ ۱3۹۸ ۱3۹7 ۱3۹6 سناریو

1 7126493.16 5905524.51 4060301.27 2138310.43 2411592.58 21642221.94 

2 7126493.16 5909122.61 4077763.45 2138310.43 2411592.58 21663282.23 

3 943645843.7 437660925.84 442072297.30 475149659.10 475226353.70 2773755079.7 

4 670597456.4 465981958.74 470071311.07 506350356.60 506434528.40 2619435611 

5 6672655.74 6256498.74 2991557.99 3600655.74 4903087.84 24424456.06 

 ای ناشی از استخراج آب  کیلوگرم معادل کربن دی اکسید(تولیدات گلخانه

 مجموع ۱۴۰۰ ۱3۹۹ ۱3۹۸ ۱3۹7 ۱3۹6 سناریو

1 3160458.814 2618959.215 1800602.709 948199.7739 1069400.404 9597620.915 

2 3160458.814 2620554.974 1808347.186 948199.7739 1069400.404 9606961.151 

3 418506790.8 194102482.6 196058961.9 210728771.9 210762786.8 1230159794 

4 257973775.6 179280903.7 180857761.9 194763026.1 194795515.7 1007670983 

5 1834028.749 1742721.014 867268.2752 965580.3088 1313293.808 6722892.155 

 (۱3۸۹کارگری و همکاران،  )اکسید()معادل کربن دی ای منابع انرژیگلخانه انتشارات: (26)جدول 

 در کل دوره مطالعه مجموع (kwhل دوره مطالعه  کلید برق نیروگاه در تو  گرم( انتشار سرانه میزان نیروگاه

  کیلوگرم(

 119224237.7 255025107.3 467.5 گازی

 10028538.98 172905844.5 58 خورشیدی

 83114.03466 1240507.98 67 زیست توده
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 پمپاژنیروگاهی و  منشأای هر سناریو در کل دوره مطالعه با : مجموع تولیدات گلخانه(27)جدول 

  کیلوگرم(ای انتشارات گلخانه سناریو

1 9597620.915 

2 9606961.151 

3 1349384031.53 

4 1126895220.70 

5 136058782.84 

 گیری:نتیجه

آب عددم  تیریمدد فعلیادامه روند نتایج سناریو مرجع با توجه به 

حدل راه نی؛ بندابراداشدت خواهددبه دنبدال را و غذایی  یآب تیامن

توأمدان  تیریعرضه به مدد تیریاز دوران مد یجیگذار تدر ،یاساس

 دیدبا اسدت. تدیتقاضا در افدق آ تیریعرضه و تقاضا و درنهایت مد

بده ابزارهدا و امکاندات  ازیدگذر آسدان نبدوده و ن نیکه ا شدمتذکر 

پیوسدته همبه تیریمد" در رویکردخوشبختانه دارد که  یاگسترده

مطابق بدا نمودارهدای  ۵تا  3 یویسنار لیتحل .فراهم هستند "آب 

 گیدریبهره لطدفبده  هدااز کمبود یادیدجبران بخدش ز انگریب زیر

 .استتقاضا و  تلفیقی از مدیریت عرضه

۸۱.۴3
۹۴.۵۵ ۹۹ ۹6 ۹3.7۹

     
       

77 7۴ 73 7۱ 6۹

  

   

   

   

   

    

    

                    

۵و ۴، 3مقایسه درصد تامین آب در سناریوهای 

۵درصد تامین سناریو  ۴درصد تامین سناریو 

3درصد تامین سناریو 
 

 5و  3،۴آب در سناریوهای  تأمیندرتد : مقایسه (2)نمودار 

 

          

          

          

          

                    

مترمکعب

3سناریو شماره  سناریو ازدیاد جمعیت ۴سناریو شماره 

۵سناریو شماره  سناریو مرجع
 

5تا  ۱سناریوهای  مقایسه کمبود آب :(3)مودار ن  

 

          

          

          

          

                    

۵و ۴، 3در سناریو های ( مترمکعب مقایسه کمبود آب 

۵کمبود  آب سناریو  ۴کمبود  آب سناریو  3کمبود  آب سناریو 

 
5و  3،۴در سناریوهای  کمبود آب: مقایسه (۴)نمودار   

 
 5و  ۴، 3از آبخوان در سناریوهای برداشت : (5)نمودار 

 یویسه سنار انیدر مبررسی نمودارهای فوق نشان میدهد؛ 

 ۵ی شماره ویا سنارتنه (۵و  ۴، 3  در مطالعه حاضر توسعه

انداز حصول اهداف سند چشمعالوه بر  تواندمیکه  استراتژی است

و  آوردهعملبه  آبخوان را رهیذخ بیشترین حفاظت از ،ساله ۲۰

 کمینه کمبود آب را ضمن بازیافت آب برگشتی حاصل نماید.

تدوان ادعدا کدرد؛ عمومیدت با نگاهی کلی به نتایج هر سناریو می

سناریوهای پیشنهادی در بخش آب، غذا و انرژی که از خالقیتهای 

مدداخالت کاهش در رویکرد همبست است؛ منجر به  مطالعه حاضر

 .استتوسعه برنامه در پایداری  یقوت شده که نقطه میان بخشی

بیدانگر کفایدت نیروگاههدای  ۲۸ و ۲۹مقایسه نتایج در جدداول 

 مدن،یابه شیوه ای  برق تصفیه خانه ها تأمینبیوماس و جریانی در 

 است. بیمناسب و کم تخر

ویهمده سدنارنشان داد؛  WEAPدر  محاسبات ضریب اطمینان

و صدنعتی  یعرضه و تقاضا در بخش شهر یداریپا شدهفیتعر یها

کده  یبخدش کشداورز در امدا دکنندیمد تدأمینانددازه  کیدرا بده 
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درصدد  ۸۰ یبداال آنمطلدوب و حدد کننده آب مصدرف نیتربزر 

بیشدترین اسدت کده  ۵سدناریو شدماره  ؛(۲3 مطابق جدول  است؛

کنیکهددای از تهمزمددان پایدداری اجتمدداعی را بدده لطددف بهرگیددری 

 .است ایجاد کردهمدیریت عرضه و تقاضا 

حکایددت از ناپایددداری  ۲و  ۱در سددناریوهای  یانددرژ یکمبودهددا

مرتفع  پنجم ویسنار شرایطبه لطف که  فعلی استعرضه در شرایط 

؛ به شده استدادهپاسخ هاسایتبرق همه  یتقاضابه  یعنی ؛دهیگرد

در سدامانه عرضده  توان مدعی شد که پایداری اجتماعیعبارتی می

برآیندد  .((۱۸اسدت  جددول  برقدرار  ۵در شدرایط سدناریو انرژی 

های بدازخورد قدهمسدتقیم و جدانبی فراینددها و حل مثبتتأثیرات 

زیسدتی در پایددارترین محیطسناریو پنجم را در ابعاد اجتمداعی و 

 .((۲7و  ۲3جداول  است  حالت نسبی قرار داده 

 منابع و مراجع:

 ی تحلیلددی ایددران،خبرگددزار ،۱3۹7ی،بندددپ یمحسددن روانیانوشدد -1
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Abstract 

Population growth, increasing scarcity of fresh water resources, and declining 

medical security have convinced water experts, just by overreacting to meet 

articles on water, energy, and food needs, especially in the face of climate change 

and global warming, rationalizing and Not optimal. According to the latest 

classification of the International Geographical Organization, Iran is located in the 

category of arid and semi-arid regions and the city of Varamin is one of the driest 

regions of the country and faces the challenge of water scarcity. The increase in 

pollutants from energy production and consumption and its effects on climate and 

water resources has highlighted the importance of applying cross-sectoral 

management to water, energy, food and water-related issues. Lack of efficient 

management in some cases has led to increased tensions in the food and energy-

centric sectors. The purpose of this study is to identify the potentials of integrated 

management of water, energy and agriculture in Varamin city and evaluate it in 

the framework of sustainable development with a correlated approach. Coverage 

of real features in the form of integrated programs in WEAP and Excel tools in the 

shadow of supply and demand management through social and environmental 

evaluation criteria showed integrated supply and demand management for the 

development of both industry and agriculture in the horizon of the 20-year 

development document. These two techniques have better been able to achieve 

development goals in the most sustainable relative social and environmental 

conditions. 
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