
 

 

 اردبیل محقق اردبیلي، دانشگاه، ي و مهندسينفدانشکده ، کنفرانس هیدرولیک ایران شانزدهمین

 5311  شهریور  51و  51

 

 1

بررسی بیلان آب روزانه برای  WEAPافزار در نرم  MABIA رواناب  –بارش  معرفی روش

 (دشت ارومیهمطالعه موردی:  ) حوضه های  تحت آبیاری
 

 

 3،بهزاد حصاری 2کیوان خلیلی، 1دلنیا کریمی
 D.Karimi92@gmail.comدانشجوی کارشناسی ارشد منابع آب  -5

 اعضا هیات علمی دانشگاه ارومیه  -3و 2

 

 خلاصه
 WEAPمدل  از مشکلات و مباحث اصلی مدیریت منابع آب به ویژه در کشور ایران، موضوع برنامه ریزی صحیح منابع آب و تخصیص آب در شرایط بهینه است. یکی

بح ث  ،آنعملک رد د محص ول و های آبیاری و برنامه ریزی، رش تعرق، نیازمندی و تبخیر مقادیرکه  استآب مدیریت و برنامه ریزی  هایافزارنرم یکی از قدرتمندترین

مختل   ه ای تع ادل آب ی یک بسته نرم افزاری کامل برای مدل کردن نیاز آبی محصول و بخ   WEAP-MABIA .کند سازی می ب و ... را شبیهتخصیص منابع آ

از بارن دگی ببیع ی و ت ای  ددی ده نف وذواناب، نفوذ و نمهندسان و مدیران برای شبیه سازی ر ،. این مدل توسط دانشمندانقرار دارد WEAPکه در داخل مدل  استگیاه 

ه ای توزی ع فض ایی و م دل ه اگرهک ردن  برای لین ک WEAP-MABIAگردد. استفاده می دهیهای آببرنامه آبیاری و کاه  عملکرد محصول و عملکرد سیستم

ه ای ه ا و تذیی ه در سیس تمهمچن ین رری ان م دل WEAP-MABIAشود. میتوسعه داده شده است، که برای آنالیزها و شبیه سازی تقاضای آب کشاورزی استفاده 

یک ی از د ردازیم. باش د م یدر این مقاله به بررسی حوضه شهرچای که شامل دشت ارومی ه م ی باشد.زیرزمینی نیز می هایها با اثر متقابل آبها و دریاچهببیعی رودخانه

بررسی عوامل بیلان آب خاک بصورت روزانه در حوضه های  تحت آبیاری است ک ه ای ن مقال ه س عی دارد اب زار رواناب و  –مشکلات هیدرولوژیست ها مبحث  بارش 

  .سودمند را معرفی نماید

 
 

-WEAP ماد   ،بصاورت رزااهاه  مناابع آب ، تخصای در حوضه های تحت آبیااری مدیریت منابع آبکلمات کلیدی: 

MABIA 
 

   مقدمه .1
 

اس تان  31اس تان از  12ی غیرقاب ل تحمل ی قراردارن د و ب ا ن رن کن ونی مص ری ب ی روی ه آب در ای ران، ه ار برداشت منابع آب شیرین ایران تحت فشا

متر ر زو من ابخ خش ک و نیم ه خش ک دنی ا میلی 205 هسال ذخایر آبی خود را به دایان خواهند رساند. ایران با متوسط بارش سالان 05کشورظری مدت 

درستی حفاظت کرد. آب در قرن بیس ت ویک م آب تنها ماده ببیعی است که هیچ رانشینی ندارد، باید از قطره قطره آن بهشود و از آنجا که محسوب می

ه ا و تحولات اقلیمی تعادل بین عرضه و تقاضای آب در بیش تر حوض ه همان مقام و اهمیتی را دارد که نفت در قرن بیستم داشت. اما امروزه در نتیجه تذییر

ببیع ت  (.1332ی شدیدی مواره گشته است )شرکت سهامی منابع آب ایران هاها و بحرانکشوربه هم خورده ومدیریت بخ  آب با چال  یودشت ها

ک قالب ب ه ه م دیوس ته گ ردآوری های فنی، اقتصادی، زیست محیطی و ارتماعی را در یهای ردیدی است که دیدگاهدیچیده مسائل آب نیازمند روش

پارچه منابع آب است که باید اصلی ترین روش برای دست یابی به منابع دایدار آب در س طح مل ی و ب ین الملل ی باش د ن مفهوم مدیریت یکنماید.این هما

دژوهشگر و کارشناس آب در کشوری که با بح ران آب موار ه اس ت م ی  ترین مسئولیت هرمهم (. مدیریت دایدار منابع آبی از2550)لاکس و همکاران

کند )م دیریت من ابع آب ای ران، مطالع ات ب ر  ک مدیریت دیشرفته در یک حوضه آبریز بیلان تقاضای آبی ومنابع در دسترس حوضه را بیان میباشد. ی

 (.1311رامع مدیریت منابع آب ایران

سیار ارزان و از برفی این منبع فراوان ب ود در رهان امروز، تقاضا برای استفاده از منابع آبی روز به روز در حال افزای  است، در گیشته بها آب مصرفی ب

ه ای ت امین ش ده و اس تفاده و دف ع دس اب، ب ه شدند. بنابرین افزای  هزینههای ببیعی میها نیز بدون هزینه و رریمه زیاد وارد منابع آبی و سیستمو دساب

توانن د رب ران خس ارت دارند ورود دارن د و م ییط زیست قدم بر میبیشتر و بهتر محای برای کاربرد تکنولوژی هایی که در رهت دایداری عنوان انگیزه

 وارده را تا حدودی قابل توره تضمین کنند.
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 ضرورت و سابقه تحقیق   .2
کنف رانس مل ل متح د رار ع ب ه "اخیرا نیز توسط .دیرباز به عنوان یک واحد مناسب رهت تحلیل مدیریتی منابع آب شناخته شده است حوضه رودخانه از

این توره در سال های اخیر مفهومی تحت عنوان مدیریت حوض ه  با نام گیاری شده است."واحد مدیریت رامع منابع آب"با نام  "سعه ومحیط زیستتو

ده اس ت. ی کامپیوتری وابسته شرودخانه بورود آمده است. امروزه با توسعه ابزارهای محاسباتی ودیچیده ترشدن مسائل، برنامه ریزی منابع آب به مدل ها

یکپارچه وشفای برای دای داری تقاض ای آب ر اری والگوه ای  با هدی تبدیل شدن به ابزار برنامه ریزی انعطای دییر، 1331درسال  WEAPنرم افزار

آن ب ا تور ه ب ه اهمی ت ای ن موض وع محقق ین مختلف ی در سراس ر ره ان ب ه مطالع ه  مدت به ورود آمده است.ی مختل  درازعرضه وتشریح سناریوها

 توان به مطالعات زیر اشاره کرد.درداختند،که می

Jablon at al. (2012)   با استفاده از مدلWEAP-MABIA  بیلان آبي خاک را با در نظر داشتن تغییرات رطووبتي خواک، تفواوت بوین ورود  و

بخیور ترورو وایروي براسواا موازنوه آبوي خواک ساز  و برآورد کردند. روش پیشنهاد  برا  محاسبه تمنطقه مختلف تونس شبیه 1تلفات را برا  

باشد. در این تحقیق دیت و صحت مدل بورا  گیاهوان در خاک بالایي و منطقه ریشه و تبخیر تررو مرجع و روش ضریب گیاها  دوگانه مي 1دوگانه

 در شرایط آب و هوایي مختلف ارزیابي شد که نتایج بدست آمده نشانگر دیت بالا  مدل بود.

Schlote et al. (2012)   با استفاده از م دلWEAP-MABIA هوا  زیرزمینوي بیلان آبي در سوریه در حوضه آلپوا با در نظور گورفتن تغهیوه آب

هوا  به کار برده شودو بوا اسوتفاده از نتوایج تغهیوه سوالانه آبMABIAبررسي نمودند. اطلاعات هیدرولوژ  مربوط به حوضه در مدل هیدرولوژیکي 

 ارزیابي گردید. 9050-9001ها  هیدرولوژیکي حوضه آبریز رودخانه کوایک وایه در حوضه آلپو برا  سال ( درGWRزیرزمیني )

Tena Bekele Adgolign1  et al. (2016) با استفاده از مدلWEAP س طح تخص یص من ابع آب درحوض ه فرع یDidessa   در غ رب اتی ودی

 توسعه مطلخ آب را ندارند.بررسی کردندونتیجه گرفتند که هیچ زیر حوضه ای کمبود 

Goes et al. (2015) ک ه دش ت  رودکش  آبریز درحوضه آب منابع توسعه هایبر  برداری بهره و اررا رهت در اقداماتی گیشته های درسال(

ب ا  عم دتا ه ا   ب ر ای ن .دارد ق رار کش ور آب مدیران کار دستور در دیگری آب منابع توسعه های بر  و انجام گرفته مشهد در آن واقع گردیده(

 است. بوده آبریز حوضه در کل کیفی و کمی به لحاظ آب چرخه ارزیابی و مصاری و منابع کل نگرییکپارچه بدون محلی توسعه های بررسی

Johnson et al. (2009)  دراین تحقیخ با استفاده ازمدلWEAP چذن در در قسمت اصلا  الگوی کشت محصولات ازمحصولات با نیاز آبی بالا مثل

باشد، کمک شایانی به ارزیابی و انتخاب هر چ ه رات به محصولات با بازدهی اقتصادی بالاتر مانند زعفران که باعث افزای  اقتصادی آب نیز مییا صیفی

 .تر خواهد نمودبهتر سناریوهای مطلوب

Haddad et al. (2007)   WEAP و هاهزینه مجدد، استفاده تجهیزات، راندمان آب، مصری )الگوهای نیاز به مربوط مسائل خود، معادلات در 

 WEAPاس ت. ک رده لح اظ آب، ه ایانتق ال و مخ ازن زیرزمین ی، ه ایآب س طحی، ه ایمن ابع رری ان ب ه مرب وط مس ائل ب ا گامهم تخصیص را

 است. آب مدیریت و توسعه متنوع راهبردهای کردن امتحان برای آزمایشگاهی

( با ه دی ارزی ابی مک انی و یکپارچ ه در زمین ه تقاض ا، ت امین و کیفی ت آب را WEAPم برنامه ریزی و ارزیابی آب )( سیست1333برزوی و همکاران )

ه ایی و ن وع م دل گیردبرای مدلسازی فرآیندهای سطحی و اندرکن  سفره و رودخانه مورد استفاده قرار می WEAPمعرفی نمودند. همچنین نرم افزار 

شود عبارتند از: معین، دیوسته زمانی، نیم ه ت وزیعی و نیم ه تئ وری، مخ ازن س طحی و کیفی ت آب )رری ان( نی ز در ر گرفته میکه در این نرم افزار به کا

WEAP شود. از نظر مدلسازی، توابع ارتماعی، تخمین تقاضای صنعتی و شرب، تقاضای کشاورزی و در نهایت تخمین  تولید برق آبی در ای ن مدل می

 ود. شنرم افزار مدل می

 

 هامواد و روش  .3

WEAP سیس تم ی ا مس تقل هایحوضه کشاورزی، و شهری هایسیستم در توانمی را آن و کرده عمل لان ررمب و بیآ بیلان دایه معادلات اساس بر-

 و هاحقابه آب، حفاظت بخ ، هر نیاز تحلیل مانند مسائل از زیادی محدوده تواندمیWEAP این،  بر کاربرد. علاوهبه دیچیده مرزی ایرودخانه های

 اکوسیس تم، نیازه ای روندیابی آل ودگی، بی،آبرق انرژی تولید مخزن، از برداریبهره زیرزمینی، و سطحی هایآب سازیشبیه های تخصیص،اولویت

   .دهد دوش  را بر  هزینه-منفعت تحلیل و دییریآسیب ارزیابی
 

                                                                                                                                                    
1 Dual soil water balance 
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 :WEAPساختار 3-1

 ت وانم ی را (مخ ازن نی از، هایگره مانند) اشیاء. است شده تشکیل شما سیستم آسان تنظیم برای  GISبر مبتنی بزارهایا از نما ینا: همای شماتیک

ت وان ها را مییا سایر مدل  Arc viewمدل   Rasterو یا  vectorهای سیستم قرار داد فایل در مختل  هایآیتم کردن رها و کشیدن با و کرد ایجاد

 گ ره ه ر نت ای  و ه اهددا ب ه س رعت ب ه خود، علاقه مورد شیء هر روی کردن کلیک با توانیدمی شما ی دی  زمینه وارد مدل کرد.هابه صورت لایه

 . باشید داشته دسترسی
 

 
 و مدل بارش رواناب روزانه مابیا WEAPدر صفحه اصلیشماتیک نمای  (1)شکل 

 

 ریاضی عبارات از استفاده با را بر  هایبرنامه و فرضیات کرده، ایجاد را روابط و متذیرها شما هک کندمی فراهم را امکان این هاداده نمای ها:داده

 د.کنی مرتبط  EXCELبا دویا صورت به را آن و کنید وارد

 
 

 و رایگاه مابیا در آن WEAPهای ( نمای قسمت داده2) شکل

 . است کرده فراهم را نقشه و ردول و نمودار صورت به مدل هایروریخ تمام انعطای قابل و رزئی مشاهده امکان نتای  نمای: هتایج

   کنید انتخاب نتای  سریع مشاهده برای خود سیستم در را کلیدی هایشاخص توانیدمی شما: خلاصه

 .کرده است آماده شما فرضیات و هاهداد مستندسازی برای را محلی هایادداشت نمای ها:یادداشت
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 مدلساای حوضه3-2

روش ب ارش  وش نیاز آبیاری )روش ضرایب س اده(،، ر(فائو)با استفاده از چهار روش بارش رواناب  WEAPشبیه سازی هیدرولوژیکی حوضه در مدل  

روش ارای ه ش ده در ن رم  برای شبیه سازی فرآیند بارش رواناب در حوضه از بین چهار شود.دشتیبانی می MABIAرواناب )مدل ربوبت خاک( و روش 

هایی که در هر مدلسازی باید در هنگام بررسی نتای  مورد نظر قرا بگی رد ب ه ش ر  زی ر گزینهکنیم. را در این دژوه  بررسی می  MABIAش ر، روافزا

 هستند:

Unmet Demandدهد.های مطالعاتی نشان می: مقادیر نیاز برآورد نشده هر سناریو و یا نقطه نیاز را در بی سال 

Coverageکند.صد دوش  نیاز هر نقطه نیاز در بول دوره مشاهداتی را به درصد بیان می: میزان در 

Reliabilityدهد.: اعتماددییری و یا همان سطح اعتماد به سیستم را نشان می 

Storage Volumeحجم مخزن سد در بول دوره مطالعاتی : 

Groundwater Storageدهد: حجم مخزن آب زیززمینی را نشان می 

محاسبات روش اررا در داخ ل مابی ا  .باشداز آن آسان میاستفاده  بیاری است، بسیار وسیع ویک نرم افزار مدیریت و برنامه ریزی آکه  MABIAفضای 

 های خ اککه با رداسازی محاسبات تبخیر و تعرق از لایه ،(Allen et all, 1998)باشد.می 03بر دایه توسعه اخیر ضریب گیاهی دوگانه درروش  فائو 

 های( مختل  و قابلی ت عملک ردهای )زیر مقیاسباشد. در مرحله اول کاربر از بریخ رداسازی زیر ماژولاین مدل  شامل سه رز اولیه می گیرد.انجام می

زی آبیاری در تع ادل ریبرنامه 1. در مرحله دوم ماژولکندمیویرای  و دسته بندی  شودکه  داده خروری تخمین زده میزمانیرا های ورودی ، دادهمدل 

 ش املش ود. ای ن محاس بات شود. که تبخیر تعرق واقعی محصول و آب مورد نیاز در ه ر دوره رش د محص ول تخم ین زده م یسازی میآبی مزرعه شبیه

های ورودی و تخمین ی برای شر  خصوصیات دارامتر GISرداسازی چندین زیر ماژول برای تخمین دارامترهای مورد نیاز است. و در آخر، قابلیت ابزار 

 باشد.می

احت  درص د محص ولات و مس احت در قسمت مس 2ها بعداز کلیک بر روی سربرگ کاربری اراضیبا انتخاب حوضه مورد نظر در منوی داده :مساحت

 .شودرداگانه وارد میکل 

ای ک اربردی در ای ن م اژول عبارتن د از: ض ریب ه باش د.  دادهمحصول م ی 155: زیر ماژول محصول شامل بانک ابلاعاتی مراحل رشد برای محصو 

تواند از ته ناحیه ریشه ک ه قب ل از ( که میTAW( از آب قابل دسترس )p(، مراحل رشد گیاه، مینیمم و ماکزیمم عمخ ریشه و قسمتی )cbKگیاهی دایه )

 صلا  کند.تواند بانک ابلاعاتی محصول را اضافه، کم و یا ادهد باشد. کاربر میتن  ربوبتی رن می

 

 
 و تقویم زراعی KC( نمای دنجره  محصول با بانک ابلاعات کشت و زرع تمام محصولات با 3) شکل

                                                                                                                                                    
1 sub- module 
2 Land Use 
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یابد. محاسبه ضریب گیاهی نیازمند استفاد از متذیر مستقل ب رای توص ی  می زان توس عه س ایبان )ت اج( ضریب گیاهی دایه در سایبان )تاج( گیاه توسعه می

-م ی cfودر بخشی از دوش  گیاهی  03( که محاسبه آن بر ببخ روش فائو late, Lmid, Ldev, LiniLمحصول مراحل دوره رشد ) باشد. در زیر ماژولمی

  (، مرحل هcf=0.9 برای همه دوش   گی اهی ) 5.1( از devLشود، مرحله توسعه )می 5.1کاشت وقتی که مقدار آن  ( دادهiniLدر مرحله اول اررا) باشد.

ها به مقدار یکسانی برگردد که این در انتهای مرحل ه توس عه و ش روع قطره چکان cf( از انتهای مرحله توسعه تا زمانی که تاج دوش  idmLاواسط فصل )

در مرحل ه اواس ط رش د ب ه  cf( از انتهای مرحله اواسط فصل تا انتهای فصل رشد. وقتی که lateLباشد. در مرحله آخر )( می0.9cf=مرحله اواسط فصل )

 واقعی از مقدار ماکزیمم کل رسید. %35به  cfتوان نتیجه گرفت که رسیده است می1

( در بان ک  cb endK( و در انته ای فص ل رش د )mid cbK( در اواس ط دوره زم انی )cb iniKدر بول دوره زم انی اولی ه )  cbKبر مقدار معمول برای علاوه

و س رعت ب اد  %40دهند یک استاندارد اقلیمی با داش تن می انگین ربوب ت نس بی مین یمم روزان ه براب ر میاند. این مقادیر نشان ها ذخیره شدهابلاعاتی داده

متربرثانیه است. وقتی که میانگین شرایط مختل  آب و هوایی ب ا تور ه ب ه اس تاندارد اقلیم ی،  2گیری شده است برابر متری اندازه 2روزانه که در ارتفاع 

cb midK  وcb endK یم ربوبت نسبی و سرعت باد قابل استفاده هستند، توسط برای تنظAllen et al. (1998)  نیز توصی  شده است. این د روژه نش ان

دهد که در این زیرماژول ربوبت نسبی میانگین و سرعت باد  استفاده شده در بول اواس ط و انته ای فص ل رش د، محص ولی مش خص ب رای ه ر دوره می

شود. بنابرین عمخ ریشه برای محصولات سالانه سه مرحله دارد. عم خ ریش ه ثاب ت نگ ه داش ته ت همیشگی ثابت فرض میدارند. عمخ ریشه برای محصولا

  کن د( به صورت خطی افزای  دی دا م یr maxZ) استقرار محصول(. منطقه ریشه  در بیشترین عمخ)1( در همه مرحله رشد r minZشده  در کمترین عمخ )

محص ول بدس ت آم ده اس ت ) اوج رش د( و نگه داری تم ام  3رویشی و توسعه(. بیشترین عمخ ریشه در شروع رشد مرحله )رشد  2در کل مراحل رشد 

 ) برداشت به رسیدن(. معمولامقداری برای بول مراحل رشد در بانک ابلاعاتی محصول ذخیره شده است.  4و  3مرحله 

. وژیکی خ اک تعی ین تع ادل آب خ اک، ظرفی ت آب مور ود اس ت، مهمترین ویژگی هی درول MABIA-WEAPدر مدل :1ظرفیت آب خاک

ظرفی ت آب مور ود ی ا   .آب اس تنگهداشت مشابه  خصوصیات فرض بر این است که مشخصات خاک به بور کلی به بور عمودی یکنواخت است و

. محاس به ش ود (WP) دژمردگی قطه منهای مقدار آب در ن (FC) می تواند دس از محاسبه آب در نقطه ظرفیت مزرعه (TAW) کل آب در دسترس

دس از بارش باران س نگین ی ا آبی اری، خ اک تخلی ه م ی . اشاره دارد ظرفیت آب خاک مورود به ظرفیت خاک به منظور حفظ آب در دسترس گیاهان

مق دار . ی ا نشی نگه داش ته ش وداست که یک خاک خوب تخلیه شده باید در برابر نیروهای گرا یمقدار آبمزرعه ظرفیت برسد. مزرعه  ظرفیتبه شود تا 

در صورت عدم تامین آب، مقدار آب در منطقه ریشه به علت ر یب آب . آب باقی مانده زمانی که زهکشی دایین به بور قابل تورهی کاه  یافته است

القوه آن انرژی ب  کندو ت میحرک، آب باقی مانده به ذرات خاک با نیروی بیشتری رودمی همانطور که ریب آب دی . توسط محصول کاه  می یابد

. توان د آب ب اقی مان ده را اس تخراج کن دکه محص ول دیگ ر نم ی رسدمییک نقطه . بالاخره  به شود گیاه آن را استخراج کندرا کاه  داده و باعث می

 .  شوندبه بور دائم خسته مین گیاهان است که در آ یآب مقدار دژمردگینقطه . رسیده است ریب آب صفر می شوددژمردگی نقطه به زمانی که 

 

 
 ( نمای ظرفیت آب خاک4شکل )

 

 

                                                                                                                                                    
1 Soil Water Capacity 
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توان د توس ط م یکن د و توان در خاک نفوذ کند تعیین م ی. این شرایط میزان آب را که میباشدلاعات روزانه آب و هوا میاب روش مابیا نیازمند : اقلیم

   .استخراج شود تعرق گیاهو  یتبخیر از لایه خاک سطح

(، دمای مینیمم و ماکسیمم )درر ه m/s) ربوببت نسبی ماکسیمم، مینیمم و میانگین )%(، سرعت باد، (mm) بارش :باشندمی هی اقلیمی که مورد نیازداده

 یتعرق سطح مررع داده م  ریبخاست که توسط ت یمقدار نیداده شده. ا ییآب و هوا طیشرا یاز رو برا ریتبخ یتقاضا(، hسانتی گراد(، ساعت آفتابی )

 ه ایتع رق مرر ع ب ا روش ریتبخ WEAP-MABIA. چرا که در مدل ستندیتعرق مررع در دسترس ن ریداده تبخ نیبنابر، ETref (mm/day)شود، 

در معادل ه  ازی . داده م ورد نودش یمحاس به م  03فائو ثیمورود و استفاده از معادله دنمن مانت یمیاقل هایمختل  با توره به داده یوهایتخت سنار یمختلف

(، هی ) مت ر برثان یمت ر 2متوسط روزانه )%(، سرعت ب اد روزان ه در ارتف اع  ی(، ربوبت نسبیگرادروزانه )درره سانت ممیو ماکس ممینیم یدما :ثیدنمن مانت

در ب ول اواس ط فص ل رش د و  Kcbاس به مق دار مح یبرا نیسرعت باد روزانه همچن روزانه )ساعت(. یمتناوبا ساعت آفتاب ای( MJm-2تشعشع روزانه )

 باشد. می ETref نیتخم یمختل  برا یها نهیگز نیا است. ازیمورد ن زیهوا ن یربوبت نسب ممینیو علاوه بر آن م گرددیاواخر فصل رشد استفاده م

 
 های مورد نظر آننمای اقلیم و داده (0) شکل

 

اعم ال آب در دوره  ،یاری آب ی. هدی اصلستیو تعرق ن ریربران آب ازدست رفته در تبخ یبرا یلازم است که بارش باران کاف یزمان یاریآب: آبیاری

ش ود.  یزی توان د برنام ه ریم  ندهیآ یهایاریبه صورت روزانه، زمان و عمخ آب شهیمناسب و در مقدار مناسب است. با محاسبه تعادل آب خاک منطقه ر

. ش  ودی( تم  ام م  RAWمق  درا آب مور  ود ) ک  هیدر ح  ال حاض  ر انج  ام ش  ود زم  ان ای  قب  ل  دی  با یاری  محص  ول، آب یاز ت  ن  آب   یریگرل  و یاب  ر

(Depletion≤RAW) 

برای هر شاخه از حوضه کشاورزی ی ک علام ت اختصاص ی  تعری  برنامه ریزی آبیاری است. MABIAمرحله بعدی در مدل :  یاریآب یزیبرهامه ر

، ی ا برنام ه انتخ اب کنی د برتام ه آبی اری منحص ربفرد ازبا اس تفاده  های برنامه آبیاری راتوانید معیار و گزینهشما میریزی آبیاری ورود دارد. برای برنامه

 ب ه ب وری ک ه ه یچ رس دنم ی RAW این عبارات ابمینان حاصل خواهد کرد که ربوبت خاک هرگز به زی ر یکسانی را برای محصولات انتخاب کنید

  .محصول رن نخواهد داد ی برایآب  تن

 
 ( منوی برنامه ریزی آبیاری3شکل )
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و ب ه آب  ش ود.به رواناب تب دیل م یآب از بریخ تبخیر از بین رفته استبخشی از .استفاده کنند مورود آب همهدر حقیقت گیاهان نمی توانند از: بااده

 شود:با یک فرمول به صورت زیر مشخص می WEAP( به aE)گشت این تلفات، راندمان کاربردی مزرعه . برای بازریزد زیرز مینی می

grass*100/Dnet= D aE 

grossDمتر: عمخ آبیاری عمومی در میلی 

netDمتر= عمخ آبیاری منهای تلفات آب : عمخ خالص آبیاری در میلی 

aEراندمان کاربردی زمرعه به درصد : 

ش امل از ک ل حوض ه  هکت ار 3510باش د ک ه ح دود م ی هکتار 43045حوضه شهرچای دایین دست  مساخت محدوده مطالعاتی : عهطقه مورد مطالمن

باش د. ح وزه آبری ز ای ن رودخان ه در های ر اری در ای ن مح دوده م ی. رودخانه شهر چای یکی از مهمترین رودخانهباشد.کشاورزی زراعی و باغی می

ه ای نس بتا شود. یکی از رودخان هنیز نامیده میم رودخانه ارومیه و یا برده سور باشد. این رودخانه بناشهرستان ارومیه واقع میهای مرکزی و سیلوانه بخ 

کیل ومتری رن وب  34مت ری واق ع در  3137متر و کوه خلیل ب ا بلن دی  3073های کوه شهیدان با ارتفاع باشد. از دامنهمهم حوزه آبریز دریاچه ارومیه می

ه ای م رزی گیرد. با دریافت شاخه دیگ ری از ک وهکیلومتری رنوب باختری ارومیه سرچشمه می 30متری بریزیده واقع در  3473اختری ارومیه، ارتفاع ب

ول و یابد. روس تای احم د رس شود. ازشهرک سیلوانه و روستای زریخان گیشته و در رهت شمال خاوری رریان میایران وترکیه وارد منطقه بردسیر می

در اشکال زی ر ابلاع ات  .گرددشود. از میان شهر گیشته و در محلی بنام دماغه حصار وارد دریاچه ارومیه میبند را مشروب نموده و وارد شهر ارومیه می

پ و روش مابی ا ارائ ه محاسبات تبخیر و تعرق دن من مانتیث  روزانه و بیلان روزانه دشت برای غلات بصورت نمونه از خرور ی ه ای وی زراعی و باغی و 

 گردیده است .

 

 
 در حوضه شهرچای( مساحت نواحی زراعی و باغی شهرستان ارومیه 1نمودار )
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 های مختل از روش دن من مانتیث در بی سالمتوسط تشعشع روزانه و تبخیر تعرق مررع ( 2نمودار )

 
 در منطقه غلاتبرای  دتانسیل  ( ضرایب گیاهی3نمودار )
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 در دشت ارومیه برای آبیاری سطحی بر حسب هزار متر مکعب  برای یک سال منتخبعوامل بیلان روزانه غلات  (4)نمودار  

 جی. نتا4
های شبیه سازی و بهینه سازی تقس یم دسته کلی مدل گیرد. این مدل به دوهای مختلفی صورت میبهره برداری ازسیستم منابع آب براساس مدل 

کند، اما ی ک عی ب عم ده ای ن ها را به بور مطلوب تامین می، اهدای مورد نظر در احداث این سیستمهای بهینه سازیده از مدلاستفا. شوندمی

شود، بولانی بودن زمان اررای مدل و بعضی مواق ع، ع دم دس تیابی ب ه های بزرگ منابع آبی میها که باعث محدودیت استفاده در سیستمروش

هم انطور ک ه بی ان  باش د.های شبیه سازی راه حل دیگری برای بهره برداری از سیستم منابع آب م یرین استفاده از مدلرواب مناسب است. بناب

که امروزه کاربرد ف راوان یافت ه اس ت. ای ن م دل در مقایس ه ب ا  شودارائه می WEAPهای شیبه سازی توسط نرم افزار مدل این از ییکگردید 

دییر اس ت. در محیط آن امکان GISهای سیستم ابلاعات  رذرافیایی ی وسیعی داشته به بوری که استفاده از نقشههای دیگر قابلیت گرافیکمدل

ت وان گف ت اس تفاده از ای ن م دل ب ه سازی فرایندهای هیدرولوژیک دارد. به بور کلی میقابلیت خوبی در شبیه WEAPمدل  توان گفت می

تواند رزو راهکارهای ممکن به منظ ور ارتق ای س طح م دیریت من ابع آب و حف ظ ی تحلیل مسائل، میدلیل کاه  هزینه و زمان مورد نیاز برا

آی د ت ا س ناریوهای مختل   از ورود م یریزان منابع آب بهمحیط زیست قلمداد شود. علاوه بر این، با استفاده از این ابزار این امکان برای برنامه

وری آب کشاورزی، تذییر اقل یم و ... را ب دون ص ری هزین ه س نگین و در کمت رین زم ان ی  بهرهرمله سناریوهای مدیریت تقاضای آب، افزا

اکثر محاسبات نیاز آبی دشت ها ب ا اب زار ک راا وات ک ه ماهان ه ممکن ارزیابی، و بهترین تصمیم را رهت مدیریت حوضه آبریز اتخاذ نمایند. 

و ایجاد ارتباط بین سایر عناصر سیستم آبی یک دشت و اثر محاسبات بیلان روزانه دشت  محدودی برایکارای های هبرنامگیرد . است انجام می

 ورود دارد.متقابل آنها 
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