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 خالصه

رو و با  نیشود. از ا یم شتریروز به روز ب یمنابع آب یواقع شده تنش بر رو یها یخشکسال گرید یو از سو یتوسعه جوامع انسانامروزه با توجه به 

ک منطقه به یمنابع آب  طیشرا لیمنابع آب قرار گرفته است.تحل رانیگ میاز آنها مورد توجه تصم نهیبه یمنابع بهره بردار نیتوجه به محدود بودن ا

راستا کار گشا باشند. مدل  نیتوانند در ا یم یساز هیشب ی. مدل هادیآ یدشوار به نظر م یدر آن کار یکیدرولوژیه طیبودن شرا لیدخ لیدل

WEAP از مدل  قیتحق نیمقوله بوده است. در ا نیمدل موفق در ا کیساختار ساده و کاربر پسند آن  لیبه دلWEAP ستمیس یساز هیشب یبرا 

 یدر نظر گرفته شد و پس از معرف 13 وریتا شهر 81مهر ماه  یبه صورت ماهانه برا یساز هی. دوره شبدیجره استفاده گرد منابع آب حوضه سد

نان یو اطم ازهاین نیدرصد تام یحاصل از آن برا جینتا یمنطقه مطالعات یاز مناسبت مدل برا نانی. پس از اطمدیگرد برهیاطالعات به مدل، مدل کال

 .دیگرد یابیها ارزآن نیتام یریپذ

 

 جرهسد ، سیستم منابع آب، WEAPشبیه سازی، مدل  کلمات کلیدی: 
 

 

  مقدمه .1

 
ن نظرند شبیه سازی بهره برداری از سیستم های منابع آب با توجه به محدودیت موجود در آن ها امری مهم به شمار می آید. متخصصان منابع آب بر ای

 داده توسعه متفاوتی های مدل راستا این در و درخور شرایط موجود بر سیاست های بهره برداری داشته باشند.که از طریق شبیه سازی تحلیلی درست 

 داد. که با استفاده از این مدل ها می توان بر هم کنش پارامترهای موجود در یک سیستم اعم از برداشت و منابع آبی موجود را مورد بررسی قرار .اند شده

ه ساز می توان سناریوهای مختلف مدنظر را مورد بررسی قرار داد و از بین چندین سیاست مختلف بهره برداری بهترین آن ها را از گذر مدل های شبی

آورند و  انتخاب نمود. در واقع شبیه سازی ابزاری است انعطاف پذیر که متخصصان می توانند با بهره گیری از آن دیدی درست از شرایط منطقه به دست

 یاست بهره برداری را برای منطقه موجود برگزینند.بهترین س

اشاره نمود. در محیط این مدل با در نظر گرفتن تمامی نیازها و منابع موجود می توان سیاست های  WEAPاز جمله مدل های موجود می توان به مدل 

 ایج مدل بهترین سیاست را برگزید.مختلف بهره برداری را در قالب سناریوهای مختلفی مورد بررسی قرار داد و از طریق نت

 منظور بدین. کردند استفاده WEAP مدل از رضوی خراسان استان در ازغند حوضه در تقاضا و عرضه مدیریت برای( 6831) همکاران و پناه یزدان

 مدل از استفاده با( 6831) همکاران و نیا یسعید .[1]دادند قرار بررسی مورد را تقاضا و عرضه بر آنها تاثیر و کردند تعریف مدل در مختلفی سناریوهای

WEAP ، دست در) کوهرنگ 8 تونل ،(برداری بهره دست در) کوهرنگ 2 و 6 های تونل شامل کارون ای حوضه بین آب انتقال های طرح اثرات 

 صمدی و عطار موحدیان .[2]ردندک بررسی کوهرنگ و آباد بهشت های حوضه سطحی آب منابع وضعیت بر مطالعه دست در آباد بهشت تونل و( اجرا

 های شاخص از استفاده با انتها در و دادند قرار بررسی مورد را رود زاینده سد عملکرد سناریو 4 قالب در و WEAP مدل از استفاده با( 6832) بروجنی
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 و چی ابریشم .[3]نمودند انتخاب را داشت تارجحی بقیه به نسبت که سناریویی و نموده مقایسه هم با را موجود سناریوهای تامین و پذیری اعتماد

 صنعتی شهری، مصارف روی بر علیا کرخه رودخانه حوضه در زمینی و آبی منابع توسعه اثرات بررسی به WEAP مدل از استفاده با( 2001)همکاران

 مدیریت سناریوهای بررسی در مناسبی یتقابل WEAP مدل که داد نشان نتایج. پرداختند کرخه سد مخزن به ورودی جریان چنین هم و کشاورزی و

 WEAP مدل وسیله به را آینده در چین ساحلی مناطق از یکی آب وضعیت (2062) همکاران و لی .[4]دارد رودخانه یک حوضه مقیاس در آب منابع

 برای WEAP مدل از آنان.دادند قرار العهمط مورد را 2020 سال تا شهرنشینی توسعه تحلیل و تجزیه و اجتماعی مختلف سناریوهای گرفتن نظر در با و

 .[5]نمودند استفاده مطالعاتی منطقه محدود آب منابع پایداری ارزشیابی

 

 مواد و روش ها : .2

 

 منطقه مورد مطالعه : -2-6

 فاصله در و جره روستای نزدیکی در رامهرمز شهرستان شرق شمال کیلومتری 82 در و خوزستان استان در ایران غربی جنوب در مطالعه مورد محدوده

 های شاخه از زرد رود . باشد می زرد رود و اعالء آبریز دو حوضه بر مشتمل و شده واقع زاگرس غربی جنوب های دامنه در و اهواز شرق کیلومتری 30

زنی جره بر روی رود زرد سد مخ.شود می محسوب خوزستان استان های رودخانه ترین آب پر از یکی که است جراحی رودخانه دهنده تشکیل اصلی

متر می باشد. تصویر ماهواره ای محدوده منطقه  62متر و عرض تاج  140احداث گردیده است. این سد از نوع خاکی با هسته رسی با طول تاج 

 ( آورده شده است.6مطالعاتی در شکل )

 

 
 ( تصویر ماهواره ای محدوده منطقه مطالعاتی1شکل )

 

 ی سیستم :پیکربندی و مدلساز -2-2

 محیط موسسه توسط بار اولین برای WEAP مدل بهره گرفته شد. WEAPدر این تحقیق برای شبیه سازی سیستم منابع آب موجود در منطقه از مدل 

 یها حوضه کشاورزی، و شهری سیستمهای در توان می را آن و کرده عمل آبی بیالن پایه معادالت اساس بر WEAP. یافت توسعه استکهلم زیست

 بخش، هر نیاز تحلیل مانند مسائل از زیادی محدوده تواند می WEAP این، بر عالوه. برد کار به پیچیده مرزی ای رودخانه های سیستم یا مستقل

 دگی،آلو روندیابی برقابی، انرژی تولید مخزن، از برداری بهره زیرزمینی، و سطحی آبهای هسازی شبی تخصیص، های اولویت و ها حقابه آب، حفاظت

به منظور پیکر بندی مدل ابتدا  (WEAP, 2005 خودآموز.)دهد پوشش را طرح هزینه-منفعت تحلیل و پذیری آسیب ارزیابی اکوسیستم، نیازهای

 اراضی رامهرمز
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نظور تهیه شد. در ادامه و به م GISنقشه های مربوط به منطقه مطالعاتی به دقت و به طوری که تمام عوارض مرتبط با طرح مشخص باشد در نرم افزار 

مسیر رودخانه ها مشخص گردید و سد و مصارف موجود و ایستگاه های هیدرومتری  WEAPتعیین پیکره مدل با استفاده از ابزارهای موجود در محیط 

 ( قابل مشاهده است.2در محل خود جایگذاری شدند. شماتیک چارچوب مدل در شکل )

 

 ( طرح شماتیک چارچوب مدل2شکل )

 

 ت مورد نیاز مدل :ورود اطالعا -2-3

سال در نظر گرفته شد. هم چنین واحد های  4به مدت  6838تا شهریور ماه  6833در مدل تعریف شده دوره شبیه سازی به صورت ماهانه و از مهر ماه 

و ایستگاه های هیدرومتری و  پارامترهای مدل در سیستم متریک تعریف گردید.سایر پارامترهای مورد نیاز مدل اعم از مشخصات سد، اطالعات نقاط نیاز

 به مدل معرفی گردید. CSVضرایب و سایر پارامترهای مورد نیاز نیز غالبا در غالب فایل 

 

 مدل کردن سد : -2-8-6

ی ( به مدل معرف6اطالعات اولیه مربوط به بهره برداری سد به عنوان منبع تامین آب سطحی از طریق شناسنامه سد و اطالعات موجود طبق جدول )

 گردید.

 

 ( مشخصات بهره برداری سد جره1جدول )

 پارامتر مقدار

میلیون متر مکعب 246 /81  ظرفیت مخزن سد 

میلیون متر مکعب 4 /302  حجم مخزن در ابتدای دوره شبیه سازی 

 حجم دریاچه در حداقل تراز بهره برداری میلیون متر مکعب 2

 تراز نرمال آب متر 202

 خزن در تراز نرمالوسعت م کیلومتر مربع 3

متر 280 /1  تراز حداکثر بهره برداری 

 تراز حداقل بهره برداری متر 613

 رود زرد

 رود اعالء
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 ایستگاه های هیدرومتری منطقه : -2-8-2

ی برای صحت سنجی شبیه سازی انجام شده از ایستگاه های هیدرومتری موجود بر روی رودخانه سد استفاده گردید. در پایین دست سد جره و بر رو

که رد ایستگاه هیدرومتری ماشین قرار گرفته است و در پایین دست این ایستگاه و بر روی رودخانه اهلل ایستگاه هیدرومتری جوکنک قرار دارد رود ز

 ( آورده شده است. 2مشخصات آنها در جدول )

 

 ( مشخصات ایستگاه های هیدرومتری منطقه :2-2جدول )
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1- -4-11 رود زرد ماشین   11-- 515754

1- 11 اهلل جوکنک--4  11-1- 125

 

 تبخیر خالص از دریاچه سد : -2-8-4

ر ایستگاه ماشین در پایین دست سد استفاده شد مقادیر میانگین تبخیر ماهیانه به شرح برای محاسبه تبخیر خالص از مخزن سد از داده های ثبت شده د

 ( می باشد.8جدول )

 

 ( تبخیر ماهیانه محاسباتی3-2جدول )
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 مقدار نیاز کشاورزی : -2-8-8

ر زمستان به با توجه به اطالعات دریافتی از سازمان آب و برق خوزستان در حال حاضر شبکه آبیاری رامهرمز برداشت مکانیزه نداشته و منطقه رامهرمز د

می شود.طبق اطالعات به دست آمده از منطقه و آمار نامه های کشاورزی چند سال اخیر عمده هکتار کشت  3000هکتار و در تابستان  80000وسعت 

 ( می باشد گه از طریق آن نیاز آبی کشاورزی منطقه در هر ماه محاسبه گردید.4الگوی کشت منطقه به شرح جدول )

 

 ( الگوی کشت منطقه4جدول )

 کشت زمستانه کشت تابستانه درختان منطقه

 کشت درصد کشت درصد کشت درصد

15 1 زیتون55 1 ماش745 گندم 
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1 1 نخیالت1515 1 کنجد154 جو 

    114545  شلتوک 1121 بادمجان

    1127525  ذرت علوفه ای 11122 خربزه

    114545  لوبیا 11121 گوجه فرنگی تابستانه

    11515  سبزیجات 11515 هندوانه تابستانه

    11515  سیب زمینی 11122 خیار تابستانه

    114545  پیاز 111555 سورگوم

        111555  گوجه فرنگی

        11121  خیار

        11121  هندوانه

        11121  شبدر

 

 میزان حداقل نیاز زیست محیطی : -2-8-4

ر ن طبیعی رودخانه تحت تاثیر قرار گرفته و اکوسیستم موجود در منطقه در خطر قرار می گیرد بدین منظور برای جلوگیری از در خطبا احداث سد جریا

دارد افتادن اکوسیستم رودخانه غالبا مقداری جریان در پایین دست سد تعیین می شود.برای تعیین حداقل نیاز زیست محیطی روش های مختلفی وجود 

درصدی از که در این تحقیق برای اینکار از روش تنانت)مونتانا( در شرایط عادالنه استفاده گردید. در این روش حداقل جریان زیست محیطی به صورت 

 ( می باشد.2آورد طبیعی رودخانه در نظر گرفته می شود که این درصد ها مطابق جدول )

 

 محیطی در طول سال طبق روش تنانتیستز( حداقل جریان 5جدول )

 درصدهای پیشنهادی از میانگین آورد ساالنه رودخانه
 وضعیت رودخانه

تابستان -بهار زمستان -پاییز   

21 1  بسیار عالی

51 1  عالی

1 1  خوب

1 1  عادالنه

1 1  ضعیف

<1  <1   تخریب شدید

 

 واسنجی مدل : .3

 
ود بر روی رودخانه به منظور دستیابی به اطمینان از مدل ایجاد شده بایستی مدل را واسنجی نماییم. برای این کار با استفاده از دو ایستگاه هیدرومتری موج

اهداتی را با هم مقایسه می نماییم. با رسم جریان مشاهداتی و شبیه سازی شده در یک نمودار می توان مقادیر آن ها را با هم جریان شبیه سازی شده و مش

ر محل مقایسه نمود.در این تحقیق نیز جریان خروجی از سد جره با استفاده از داده های برداشت شده از ایستگاه ماشین و جریان شبیه سازی شده د

( قابل مشاهده اند. که همانطور که از 8انه اعال به رود اهلل واسنجی و اصالح گردید. مقادیر مشاهداتی و شبیه سازی شده در نمودارهای )ورودی رودخ

ز سد و اری اشکل ها بر می آید مقادیر شبیه سازی شده و مشاهداتی از انطباق قابل قبولی برخوردارند.در ادامه حجم مشاهداتی در طول سالهای بهره برد

 ( این دو مقدار از مطابقت مناسبی برخوردار است.2حجم شبیه سازی شده از طریق مدل مورد مقایسه قرار گرفت که با توجه به شکل )
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 ایستگاه  های هیدرومتریدر محل  یشده و مشاهدات یساز هیشب ی( دب3شکل )

 

 

 
 شده  سد جره یساز هیو شب ی( حجم مخزن مشاهدات4)شکل 

 

( استفاده AME( و میانگین خطای نسبی )RMSEبه منظور مقایسه آماری مقادیر مشاهداتی و شبیه سازی شده از سه آماره نش ، میانگین مربعات خطا )

 دیآ ی( آمده اند بر م1که در جدول ) یآمار یپارامترها همانطور که از ( آورده شده است.1شد. که مقادیر هر کدام از این آماره ها در جدول )

 توان از مدل در منطقه مورد نظر استفاده نمود. یبرخوردار بوده و م یاز دقت خوب ونیبراسیکال

 

 ( پارامترهای آماری در مورد مقادیر مشاهداتی و شبیه سازی شده6جدول )

 خروجی جره وایستگاه ماشین پارامتر آماری
نه اعال به اهلل و ایستگاه ورودی رودخا

 جوکنک

حجم مخزن مشاهداتی و شبیه سازی 

 شده

RMSE 22/0 31/6 03/1 

AME 21/0 22/6 13/8 

NASH 32/0 38/0 31/0 

 

 نتایج و بحث : .4

یو مطرح گردید که در ادامه پس از کالیبراسیون و اطمینان از صحت مدل برای بررسی تاثیر مقدار آبیاری بر منابع آب موجود در منطقه مطالعاتی سه سنار

 هر کدام از این سناریوها تعریف می شوند :
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 سناریوی مرجع : -6

سال آینده صورت گرفت در این سناریو فرض شد که تمامی مصارف  22این سناریو پایه ی تمامی سناریوهای بعدی می باشد که در آن مدلسازی برای 

یت تخصیص در این سناریو به ترتیب به مصارف زیست محیطی و کشاورزی اختصاص داده شد. هم ثابت بوده و تغییری در آن ها ایجاد نمی شود. اولو

 چنین اولویت تامین نیازها به ترتیب به برداشت از سد و آب زیرزمینی تعلق گرفت.

 افزایش راندمان آبیاری : -2

عمده مصرف منابع آب این منطقه برای این نیاز است در این با توجه به اینکه سد جره برای آبیاری شبکه آبیاری و زهکشی رامهرمز طراحی شده و 

 درصد افزایش داده شد و نتایج حاصله مقایسه گردید. 28سناریو میزان راندمان آبیاری به میزان 

 افزایش سطح زیر کشت : -8

ارف موجود در منطقه چه تاثیری خواهد درصد در سطح زیر کشت افزایش داشته باشیم بر مص 20در این سناریو فرض شد در طول سال های آینده اگر 

 داشت و این میزان مصرف متعاقبا چه تاثیری بر میزان منابع آب موجود در منطقه خواهد داشت.

 سناریوی ترکیبی : -4

شت در این سناریو ترکیبی است از سناریوهای دوم و سوم می باشد. هدف از این سناریو بررسی نحوه ی بهبود شرایط پس از افزایش سطح زیر ک

 صورت افزایش راندمان آبیاری می باشد.

 

 نتایج مدلسازی برای سناریوهای مختلف : -4-6

نطقه بررسی پس از اجرای سناریوهای مختلف بر روی مدل نتایج هر کدام از این سناریوها به دست آمده و تاثیر هر کدام از آن ها بر منابع موجود در م

رصد تامین و اطمینان پذیری نیاز هر کدام از مصارف که توسط مدل محاسبه شده آورده شده است. مقادیر ( نتایج مربوط به د1گردید. در جدول )

 مربوط به درصد تامین بیانگر درصدی از نیازهاست که در هر سناریو توسط سیستم برآورده می گردد.

 

 ( درصد تامین و اطمینان پذیری نیازها تحت سناریوهای مختلف7جدول )

اطمینان 

 یریپذ

 سناریو نیازها درصد تامین نیاز

ور
هری

ش
 

داد
مر

 

داد تیر
خر

ت 
هش

دیب
ار

 

ین
رد

رو
ف

 

ند
سف

ا
من 

به
 

ی
د

ذر 
آ

ان 
آب

هر 
م

 

427 52 575 42 44 11 11 11 11 11 11 42 555 سنارو  کشاورزی رامهرمز

6 4227 55 452 47 11 11 11 11 11 11 11 11 45  زیست محیطی

11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 سناریو  کشاورزی رامهرمز

2 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11  زیست محیطی

4127 5 55 4 47 11 11 11 11 11 44 41 52 سناریو  کشاورزی رامهرمز

8 42 55 452 47 11 11 11 11 11 11 11 11 45  زیست محیطی

11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 سناریو  کشاورزی رامهرمز

4 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11  زیست محیطی

 

مهر و آبان و خرداد، تیر، مرداد و شهریور در تامین نیازها دچار  ( بر می آید در سناریوی اول نیاز کشاورزی رامهرمز در ماه های1همانطور که از جدول )

درصد در ماه شهریور داراست. نیاز زیست محیطی نیز در این سناریو در ماه های مهر، تیر، مرداد و  64کمبود بوده که بیشترین کمبود را به میزان 
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درصد می باشد.در سناریوی دوم و با فزایش راندمان درصد تامین نیازها افزایش  33شهریور با کمبود مواجه است که کمترین مقدار آن در شهریور ماه 

ان، تیر، یافته و تمام نیازها در طول سال به طور کامل تامین می گردد.با افزایش سطح زیر کشت در سناریوی سوم نیاز کشاورزی در ماه های مهر، آب

درصد می رسد. نیاز زیست  63د در بیشترین حالت خود که در ماه شهریور رخ داده است به مرداد و شهریور با کمبود مواجه می گردد که این کمبو

درصد بیشتر کمبود دارد.در سناریوی چهارم همانطور که مشاهده می  8محیطی نیز در این سناریو مشابه سناریو مرجع می باشد و فقط در شهریور ماه 

درصد  30نتایج اطمینان پذیری تامین نیازها نیز نشان می دهد همه نیازها در بیشتر از ین می گردند.گردد تمامی نیازها در طول سال به طور کامل تام

 اوقات در تمامی سناریوها تامین می شوند

 

 نتیجه گیری : .2

ز آن مطابقزت قابزل صزورت گرفزت. نتزایج حاصزل ا WEAPدر این تحقیق شبیه سازی سیستم های منابع آب منطقه مورد مطالعه با استفاده از نرم افززار 

سزال  22بزرای قبولی با شرایط موجود داشت که در نتیجه آن می توان از این مدل برای برنامه ریزی منابع آب منطقه استفاده نمود. در ادامزه شزبیه سزازی 

اورزی در مزاه هزای مهزر و آینده صورت گرفت و شرایط به وجود آمده تحت سناریوهای مختلف مورد بررسی قرار گرفت. در سناریوی مرجع نیاز کشز

در سناریوی آبان و خرداد، تیر، مرداد و شهریور دچار کمبود می باشد که می توان با اقدامات مدیریتی صحیح از این کمبود جلوگیری نمود همانطور که 

وی سوم و با افزایش سطح زیزر کشزت درصزد سوم دوم نیز مشاهده می شود با افزایش راندمان می توان این کمبود را به طور کامل جبران نمود. در سناری

شهریور برای نیاز کشاورزی به طور چشم گیری کاهش مزی یابزد کزه در سزناریوی چهزارم نشزان  و مرداد تیر، خرداد، تامین نیازها در ماه های مهر، آبان،

ها نیز به مشکل بر نخورد. نیاز زیست محیطی در سزناریوی داده می شود با افزایش راندمان آبیاری می توان سطح زیر کشت را افزایش داد و در تامین نیاز

نیزاز نیزز  مرجع و سوم در برخی از ماه های سال با کاهش مواجه شده است که بایستی با اتخاذ تصمیمات مدیریتی مناسب زمینه ای به وجود آورد که ایزن

 به صورت کامل تامین شود که حیاط موجودات منطقه مورد مخاطره قرار نگیرد.
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