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سازي شد و بـراي ارزیـابی بهتـر سیسـتم،      شبیهVENSIMهاي حاکم بر منابع آب یک سد به کمک نرم افزار  پویاییدر تحقیق حاضر :هدف

  .نتایج کاربرد رویکردهاي مورد استفاده در هر سناریو به دست آمده و مورد بحث و بررسی قرار گرفت پنج سناریو مدیریتی تدوین گردید و

، )زمـانی و حجمـی  (هـاي پایـداري سیسـتم اعـم از اطمینـان پـذیري       براي ارزیابی کاربرد هر روش مقادیر شـاخص :شناسی پژوهش روش

شرایط موجود مورد مقایسه قرار گرفت بعالوه مقادیر و شدت کمبـود در تـامین    برداري از مخزن سد با در بهره پذیري پذیري و برگشت آسیب

بـه  . مقایسـه گردیـد  ) سـناریو یـک  (بـرداري  نیازهاي مختلف در صورت کاربرد هر روش محاسبه شد و با مقادیر آن در شـرایط موجـود بهـره   

ن ایـ  عی شده کهن تحقیق هم سای هاي منابع آب است، در نکه موضوع عدم قطعیت یک بحث اجتناب ناپذیر در مسایل پیرامون سیستمای دلیل

مورد توجه قرار گیرد و بدین سبب آورد رودخانه ورودي به سد به عنوان یک فاکتور غیر قطعی لحاظ و بـه کمـک    ماهیت غیر قطعی مسأله 

جاد و در قالب یک سناریو ای ورودي به سدن سري اعداد تصادفی به عنواEasyFitتولید اعداد تصادفی به روش مونت کارلو در محیط نرم افزار 

  .جدید به تحقیق اضافه شد

پـذیري در صـورت    پذیري و برگشـت  پذیري زمانی و حجمی، آسیب ي پایداري سیستم همچون اطمینانها   مقادیر شاخص:ها یافته

هـاي ذکـر    مقادیر شـاخص . گرفت مورد محاسبه قرارشدت و مقدار کمبود در تامین نیازها و همچنین هاي مختلف  اعمال رویکرد

  .هاي زمانی تصادفی تولیدي هم به دست آمد و با شرایط موجود مقایسه شد شده براي سري
دهـد   برداري از مخزن نتایج مناسبی به دسـت مـی   اي به عنوان یک رویکرد بهره اي و پله کاربرد جیره بندي تک نقطه:گیري نتیجه

پـذیري و   پذیري زمانی و حجمی، کاهش آسـیب  افزایش اطمینان، هاي پایداري سیستم شاخصتوان به بهبود می ها که از جمله آن

بـرداري از مخـزن سـد سـفیدرود      روش ورشکستگی نسبی به عنـوان روشـی مناسـب در بهـره    . افزایش برگشت پذیري اشاره کرد

ش مجمـوع تـامین نیازهـاي مختلـف و     سبب افزای، هاي پایداري سیستم شاخصمحسوب شده که نتایج کاربرد آن عالوه بر بهبود 

هاي بررسی عدم قطعیت آورد ورودي با استفاده از تولید سري .گردد کاهش مقدار و شدت کمبودها در تامین نیازهاي مختلف می

  .مدل مورد مطالعه دارد نتایجمناسب اً از پایداري نسبتزمانی تصادفی، حکایت 

  .VENSIMپذیري،  اي، تخصیص منابع آب، ورشکستگی، اطمینان بندي پله آب، جیرهها، تخصیص یایی سیستمپو:هاي کلیدي واژه
  



  مقدمه- 1-1

هاي مختلف است که با توجـه بـه توزیـع غیـر      هاي قرن حاضر تامین منابع آب مورد نیاز در بخش ترین چالش از مهم

هاي کیفـی در تـامین آب مـورد نیـاز، بـر       همگون مکانی و زمانی منابع آب شیرین از نظر کمی و مشکالت و محدودیت

  . اهمیت موضوع افزوده شده است

هاي مختلف مصرف، اهمیـت و حساسـیت    ه و تقاضاي روز افزون براي آب در بخشمحدودیت منابع آب تجدید شوند

ران در ایـ  هـاي خشکسـالی بـا توجـه بـه قرارگیـري       ن حساسیت بویژه در دورهای .مدیریت منابع آب را افزایش داده است

کنـد، نمـود   کـاهش پیـدا    هـا  که سبب شده تا میزان بارش سال خشکسالی پی در پی کمربند خشک جهان و تجربه ده

با رشد جمعیت و رشد کمی و کیفی بخش کشاورزي و گسترش شهرنشینی، برداشـت از منـابع آب زیـر     .بیشتري دارد

زمینی در اغلب مناطق از حد مجاز فراتر رفته و هزینه تامین آب از منابع سطحی و آلودگی منابع آب روز به روز بیشـتر  

دهد که اعمال مدیریت صحیح بر منابع آب بـه   یت منابع آب نشان میتجربه کشورهاي مختلف در زمینه مدیر. گردد می

منـدي فراینـد    ن راسـتا نظـام  ایـ  در. بخشـد  ها و مشکالت ناشی از کمبود منابع آب را تعدیل می میزان زیادي محدودیت

. گردد می تخصیص آب راهکاري راهبردي و اقدامی اساسی جهت دستیابی به امنیت آبی و توسعه پایدار منابع آب تلقی

بـرداري از منـابع متناسـب بـا تـوان و       جاد تعادل منطقی بین عرضه و تقاضا و بهـره ای مند آب با در نتیجه تخصیص نظام

  . باشد ها یکی از الزامات مدیریت صحیح بر منابع آب می پتانسیل آن

ه به صورت قابـل  لأپیچیدگی مسن دو بر ای اند، ترکیبهاي طبیعی و اجتماعی بسیار پیچیده نکه سیستمای با توجه به 

افزاید و چون آب از ماهیت خاص سیاسی در شرایط حاضر برخوردار است، عوامل بسیاري وجـود دارنـد کـه     توجهی می

ه پیچیده علمی اسـت  لأکمبود آب، آلودگی منابع آب، کاهش بارش در کشور یک مس لهأمس. گذارند ن مهم تاثیر میای بر

از نظـر پیچیـدگی یـا سـاده      آنشـناخت و درك  . هاي مناسب است کارگیري سیاست و کنترل و مدیریت آن مستلزم به

هـاي مناسـب بـراي     کنـد و هـم در اتخـاذ سیاسـت     ه حل بحران آب کمک مـی ألبودن، هم به تشریح و واکاوي بهتر مس

  . مدیریت آن موثر است

ه تخصـیص  لأروش تحلیل پویایی سیستم، به دنبال آن است که با دیدي جامع بـه مسـ   پژوهش حاضر با به کارگیري

هـاي مناسـب بـه مـدیریت هـر چهبهتـر آن در محـدوده مـورد نظـر بـا توجـه بـه              آب بنگرد و با به کارگیري سیاسـت 

ئـه مـدل و   و متغیرهـاي اصـلی آن، بـه ارا    لهألـذا پـس از بیـان مسـ    . ها و شرایط خاص حاکم بـر آن بپـردازد   محدودیت

  .شود ن تحقیق پرداخته میای راهبردهاي پیشنهادي در مدیریت سیستم آبی مورد بحث در

  

    روش تحقیق - 1-2

ن پایان نامه در ابتدا مروري بر پیشـینه مطالعـات انجـام شـده در زمینـه پویـایی       ای براي دستیابی به اهداف فوق، در

هـاي علمـی مـورد     سپس سعی شده است که روش. شود گیرد و کاربرد آن در منابع آب بررسی می ها صورت می سیستم

طالعـه معرفـی   در قسـمت بعـد منطقـه مـورد م    . د ن تحقیق معرفی و مفاهیم فنی و تئوریک آن مـرور شـو  ای استفاده در

سازي به کمک نـرم افـزار    سپس مدل شبیه. شودمی گردد و مشخصاتی از آن که در تحقیق استفاده شده است، ارائه می

هـا رویکردهـاي مختلفـی بـراي     آماده شده و پنج سناریو از روي مدل اصلی ساخته شده اسـت کـه در هـر کـدام از آن    

سپس مقـادیر  . بندي، روش ورشکستگی اشاره کردتوان به جیرهآن میکه از جمله .برداي از مخزن اعمال شذه استبهره

پذیري یا شدت شکسـت و برگشـت   ، آسیب)زمانی و حجمی(نیازها  پذیري تامین اطمینان: هاي پایداري سیستمشاخص

یر کـاربرد  تـاث . بـرداري مقایسـه شـده اسـت    ها در شرایط موجود بهرهها محاسبه و با مقادیر آن پذیري در هر کدام از آن

برداري بر نتایج مورد بحث و برسی قرار گرفته و به کمک تولیـد اعـداد تصـادفی بـا روش مونـت       هاي مختلف بهره روش



  ...ها با رویکرد پویایی سیستمآبریز حوضه  درسطح آب منابع  تخصیص بهینه   18

هاي ورودي تولیدي در سـایر   کارلو عدم قطعیت در ورودي سد مورد بحث قرار گرفته و نتایج حاصل از استفاده از سري

  :سازي هم به صورت زیر ارزیابی شده است لکرد مدل شبیهما صحت عضمن. پارامترها و متغیرها به دست آمده است

  .آن موجود است به کارگرفته شده است جیسد که نتا کییبرا يسازهیمدلشب-1

  .کنترل شده است یجبهصورتدستیونتا) ششماهه( کوتاهیزمان کبازهییمدلبرا-2

به منظور کنترل مدل فیزیکی، مخزن در حالت پر و جریان ورودي و تبخیر صفر و نیاز کل یک عدد ثابت فرض  - 3

  .ن صورت خروجی و کاهش حجم مخزن با مقادیر خروجی از آن و نیاز کل مقایسه شده استای شده است، در

  

  اهداف تحقیق-1-3

ي و بـا در نظـر گـرفتن برخـی از پارامترهـاي مهـم       بردار در تحقیق حاضر به تخصیص آب تحت شرایط مختلف بهره

هـاي حاصـل در نتیجـه     کمبـود . حاکم بر تامین آب در سیستم مورد مطالعه که یک سـد اسـت، پرداختـه شـده اسـت     

هـایی   تخصیص با سناریوهاي تدوین شده محاسبه شده و توانایی سیستم در تامین نیازهاي مختلف با استفاده از کمیت

حجمی و زمانی، قابلیت بازگشـت سیسـتم و تغیـر وضـعیت آن از شـرایط شکسـت در تـامین بـه          پذیري چون اطمینان

شـرب، صـنعت، کشـاورزي و    (موفقیت و همچنین تغییرات حاصل در مقدار و شدت کمبود در تامین نیازهـاي مختلـف  

جریـان ورودي بـه سـد     نکهای با توجه به. گیرد با اعمال رویکردهاي مختلف، مورد بحث و بررسی قرار می) محیطیزیست

ه، سري زمانی ورودي به سد، به کمک تولید اعـداد تصـادفی بـا    ألن مسای سازيداراي عدم قطعیت بوده و به منظور مدل

هـاي زمـانی مختلـف    جاد شده است و مقادیر اطمینان پـذیري تـامین نیازهـا بـراي دوره    ای استفاده از روش مونت کارلو،

  .محاسبه شده است

  

  مدلفرضیات -1-4

.ن تحقیق صرفنظر شده استای از عدم قطعیت در تبخیر، حجم مرده مخزن و برآورد نیاز آبی در-1

.باشدمی سازي ماهانهبا استفاده از آمار وزارت نیرو انجام شده و گامهاي زمانی شبیه ها   مدلسازي-2

.از بررسی اندرکنش آبهاي سطحی و زیرزمینی در محاسبه بیالن آبی صرفنظر شده است-3

  نامه ترتیب پایان-1-5

  .به مقدمه و هدف اختصاص دارد) فصل حاضر(فصل اول. 1

ها در منابع آب و  فصل دوم مبانی و پیشینه مطالعات و تحقیقات انجام شده قبلی در زمینه پویایی سیستم. 2

ها را مورد بحث و  همچنین تحقیقات صورت گرفته در زمینه تخصیص منابع آب با رویکرد پویایی سیستم

  .دهد بررسی قرار می

کلی صاص دارد و در آن ضمن معرفی اصول فصل سوم به معرفی روش تحقیق و ادبیات فنی تحقیق اخت. 3

هاي موثر  ، تعاریف مربوط به تخصیص، مبانی تخصیص، مفهوم پویایی و روابط حاکم بر مولفهتخصیص منابع آب

ستفاده در افزار مورد ا ن فصل در مورد نرمای در. رددگ ها بر یکدیگر و بر کل سیستم بیان می و اثرات آن مسألهدر 

مزیت به  ،جاد هر یکای شده و ضرورت هاي آن مطالبی مطرح و سناریوهاي مدیریتی ساخته  تحقیق و قابلیت

.گردد برداري تشریح می ها به همراه تاثیرات آن بر نتایج بهره کارگیري آن



19  مقدمه و هدف

ن ای پردازد در کند و به معرفی ساختار مدل پیشنهادي می میهاي پژوهش را بیان  فصل چهارم نتایج و یافته. 4

ها و نتایج حاصل از اعمال هر یک از رویکردها در  شود، خروجی مدل فصل منطقه مورد مطالعه معرفی می

.گیرد سناریوهاي مختلف مورد بحث و بررسی قرار می

ه تحقیق نیز پیشنهادهایی ارایه ن فصل براي ادامای در. گیري اختصاص دارد فصل پنجم و آخر به نتیجه. 5

.شود می

  

  

  

  

  

  

  





  قیتحق نهیشیو پ یمبان-2

  

  مقدمه -2-1

ها در منـابع آب آورده   هاي صورت گرفته در زمینه استفاده از پویایی سیستم ن فصل پیشینه مطالعات و پژوهشای در

  .گردد همچنین تحقیقات صورت گرفته در زمینه تخصیص منابع آب با رویکرد پویایی سیستم ارائه می. شده است

  

  صورت گرفتهتحقیقات رمروري ب -2-2

ها بـه عنـوان    برداري از مخزن سد یامچی در اردبیل با استفاده از پویایی سیستم همکاران در مطالعه بهرهضرغامی و 

. اثرات تغییر آب و هوایی را با سناریوهاي مختلـف بررسـی کردنـد   هاي پیچیده  راي درك رفتار سیستمرویکردي موثر ب

) مل کشـاورزي، شـرب، صـنعت و زیسـت محیطـی     شا(هاي مختلف  سازي نشان داد که کمبود آب در بخش نتایج شبیه

هاي مدیریتی نو همچون کـاهش   ن تحقیق با اتخاذ استراتژيای در. کند ه استراتژیک تبدیل میلأکسب وکار را به یک مس

هـاي مدلسـازي مختلـف ارزیـابی      شیوه مذکور با کمک آزمون. یابد برداري از مخزن کاهش می پذیري بهره آبیاري آسیب

. ]1[داد ن روش را در سـایر نـواحی خشـک و نیمـه خشـک نشـان مـی       ایـ  ها قابلیت کاربرد حاصل از آزمونشد که نتایج  

سـازي   ران به کمک پویایی سیستم و شـبیه ای فلفالنی و همکاران با مدلسازي مخزن چند منظوره سد دز در جنوب غرب

یک تحلیـل  . برداري پرداختند سیاست بهرهترین  برداري متغیر در ده سال به توسعه مناسب هاي بهره آن تحت استراتژي

هـاي متفـاوتی شـامل     شده به مخزن صورت پذیرفت و سیاسـت  سازي سري زمانی هیدرولوژیکی براي تولید جریان شبیه

گیـري جدیـد کـه     بـا اسـتفاده از شـاخص کـارایی و یـک انـدازه      . بندي هدف محور، به کار گرفته شد بندي وجیره جیره

ن مطالعـه دریافتندکـه   ایـ  هـا در  آن. تـرین سـناریوها تعیـین شـدند     شود، مناسب ه نامیده میپذیري اصالح شد اطمینان

تـرین   بندي هدف محور در ترکیب با مدیریت نیاز آب، براي تامین هرچه بهتر نیازهـا و کـاهش کمبودهـا مناسـب     جیره

  . ]2[راهکار است

مدل پویایی را به منظور مدیریت پایـدار مـواد زائـد جامـد بـراي شـهرهاي هنـد         )Sudhiretal(.سودهیر و همکاران

هاي بهداشت، محیط زیسـت،   هاي اعمالی مدیران را با لحاظ پویایی چرخه استفاده نموده و در آن نتایج و اثرات سیاست

یـدرولوژیکی حاصـل از   اي اثـرات ه  شـریفی و همکـاران در مطالعـه   . ]3[سـازي کردنـد   اقتصاد و رفتارهاي انسانی شـبیه 

ها را روي تولید انـرژي برقـابی بـا کمـک      هاي آتی در بخشی از حوضه رودخانه کرخه را بررسی کردند و اثرات آن توسعه

ن بود که توسعه پایین دست، تولید انـرژي سـاالنه آتـی را بـه     ای حاکی از ها   نتایج بررسی. پویایی سیستم ارزیابی نمودند

اي آب از حوضه رودخانه سیروان به حوضـه کرخـه هـم     انتقال بین حوضه. دهد اعت کاهش میمگاوات بر س 254میزان 

  . ]4[نده مورد بحث قرار گرفتای براي افزایش تولید انرژي در

Simonovic(سیمونویچ و همکاران  et al.(        از روش تحلیل پویـایی سیسـتم بـراي ارزیـابی دراز مـدت منـابع آبـی و

 & Simonovic(احمـد و سـیمونویچ   . ]5[ر حوضه رودخانه نیل در مصـر اسـتفاده کردنـد   هاي اعمالی د تحلیل سیاست

Ahmad(آبـی و چنـد سـیالب رخ داده     برداري از یـک مخـزن را بـراي سـال پـر      با استفاده از روش پویایی سیستم، بهره
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تحلیـل بـیالن آب در    مـدلی بـراي   )Simonovic(سیمونویچ. ]6[بررسی و رفتار مخزن را در برابر سیالب بررسی کردند

مقیاس جهانی در ارتباط با پنج بخش صنعت، جمعیت، کشـاورزي، منـابع تجدیـد ناپـذیر و آلـودگی ارایـه کردنـد کـه         

Worldwater هـاي   ارتقاي روش پویایی سیستم براي مـدل کـردن سیسـتم   : ن مدل عبارتند ازای اهداف اصلی. نام داشت

ل جهانی و توسعه یک مدل محلی؛ سعی در توانمندسازي تطـابق سیسـتم   گیري از چارچوب مد پیچیده منابع آب، بهره

نده با توجـه بـه رفتـار مـدل در     ای سازي مصارف آب در صد سال شبیه.منابع آب به صورت مدل ارزیابی منابع آب محلی

ســیمونویچ . ]7[هــاي آتــی قــرار دارد ن دارد کــه مباحــث کیفــی آب در راس چــالشایــ صــد ســال گذشــته حکایــت از

)Simonovic(ها توانستند روابط بین کمیت و کیفیت آب در کشور کانادا را در رابطـه   با استفاده از روش پویایی سیستم

مـدل کانـادا نُـه زیـر مـدل      . سـازي نماینـد   اقتصادي در یک بازه فراتر از صدسال، شبیه –با متغیرهاي اصلی اجتماعی 

را بـه صـورت بـه    ) جمعیت، سرمایه، کشاورزي، غذا، آب، کیفیت آب، انرژي، آلودگی ماندگار، و منـابع تجدیـد ناپـذیر   (

دسترس، تصـفیه فاضـالب، رشـد    تغییرات آب در (هاي مختلف  دوازده سناریو براي سیاست. گیرد پیوسته در نظر می هم

توان به کمبود شدید گاز بـراي تولیـد    ن مدل میای سازي شده است که از نتایج شبیه) اقتصادي،تولید انرژي و تولید غذا

  .]8[ن کشور اشاره کردای هاي آتی در انرژي و همچنین افت شدید کیفیت آب در سال

حوزه آبریز سان جوان در کشـور مکزیـک بـا رویکـرد پویـایی      اي را براي تخصیص بهینه آب در  برنامه )Ewers(اورز

Luo(لیو و همکاران. ]9[ها تدوین کرد سیستم et al.(  تحقیقی در رابطه با مدیریت پایدار آب آبیـاري در   2005در سال

زیرزمینـی   ها انجام دادند که در آن به مدل سازي منـابع آب  حوزه آبریز رودخانه زرد با استفاده از روش پویایی سیستم

مـــدنی و . ]10[ن مـــورد ارایـــه دادنـــدایـــ هـــایی نیـــز در دســـت رودخانـــه زرد پرداختنـــد و سیاســـت در پـــایین

از نتـایج  . ران بهره گرفتنـد ای رود در آبریز زاینده ها در جهت مدیریت حوزه از پویایی سیستم )Madani&Marino(مرینو

متقابل اجتماعی، سیاسی، اقتصادي وفیزیکی حوضـه را بـا تولیـد    ن مطالعه که روابط ای ها در مدلسازي با پویایی سیستم

ن حوضـه راهکـار مناسـبی    ایـ  ن نتیجه رسیدند که انتقال آب بهای کرد به سازي و مدل می هاي علت و معلولی شبیه حلقه

  . ]11[براي حل مشکل موجود نیست

ماساچوست در بررسی شکل ساحل و دماغـه  الت ای مدلی بر مبناي پویایی سیستم در) Ruth & Pieper(ر پراس و پی

اي پویاسـت و مـدل    لهأمسـ ن که فرسایش دماغه و ساحل ای جاد کردند که پیشروي آب دریا در دماغه را با توجه بهای کاد

ن تحقیق پویایی ای در. کند کند، مدل می سازي می هاي آتی به خوبی شبیه پویاي ساخته شده تغییرات موجود را در سال

مـدلی بـه نـام    )Clausen&Cassell(کاسل و کالوسـن  . ]12[هاي اطالعات جغرافیایی تلفیق کردند با سیستمسیستم را 

هـاي زیـر    فسفر مزرعه که به صورت بازخوردي کاربرد مواد فسفري در کشاورزي یک منطقه و تاثیري که برکیفیـت آب 

ن مدل کاهش فسفر در منابع آبـی را تحـت   ای .دهد توسعه دادند زمینی و سطحی  در دراز مدت دارد را مد نظر قرار می

مشایخی هم از مـدل پویـایی بـراي مـدیریت     . ]13[دهدکشاورزي نشان میسازي در  هاي بهینه به کارگیري سیاستاثر 

جاللـی و همکـاران بـا مدلسـازي پویـا بـه رونـدیابی سـیل در         . ]14[مواد زائد جامد در نیویورك اسـتفاده کـرده اسـت   

ا نسـبت بـه   بر رودخانه کارون پرداختند و قابلیتهـاي مـدل مـذکور ر   ) دریچه دار و بدون دریچه(یهاي چند مخزن سیستم

الت نواداي آمریکـا  ای وگاس در براي حل مشکل کمبود آب در شهر الس)Stave(استیو . ]15[هاي معمول برشمردند مدل

برتـري  . ریت تقاضـا بررسـی شـده اسـت    هاي مدی یک مدل پویا ساخته است که در آن تفاوت بین تامین و تقاضا و روش

به منظور بررسی تغییـرات  ).Guo et al(گو و همکاران . ]16[گیري قبل از اجراي آن است مدل مذکور، ارائه نتایج تصمیم

سـازي   ن مدل توانست نتایج شـبیه ای جاد کردند کهای کیفی آب در دریاچه اراهی کشور چین مدل سیستم پویاي اراهی را

  . ]17[ریاچه را براي مدیران آشکار سازدکیفیت آب دها در  سیاست

ها به عنوان روشـی کـه سـناریوهاي مـدیریتی و      برداري از سدهاي برقابی از پویایی سیستم جاللی و افشار براي بهره

ر تبار و همکاران بـراي مدلسـازي رفتـا    صلوي. توان در آن اعمال نمود استفاده کردند هاي فرمان را به راحتی می منحنی
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ســازي  صــادقی در مـدل . ]18[گرفتنـد  متغیـر آب زیرزمینــی در سیسـتم آب شــهري تهـران از پویــایی سیسـتم بهــره    

ن مهم به عنوان روشی سریع در توسعه مدل و قابل اعتمـاد بـه دلیـل    ای ها را که در برداري از مخازن پویایی سیستم بهره

جـاد تغییـرات در   ای توان بـه سـهولت در   ن روش میای هاي گر مزیتاز دی. مشارکت کاربر و ارتباط با نتایج بود، به کار برد

متـر مکعـب    2200ن مطالعه به منظور کنترل سیل رودخانه سیستان با پیـک  ای در. مدل و تحلیل حساسیت اشاره کرد

ت، هـاي تحلیـل حساسـی    نهایتا مدل مـذکور بـا روش  . در ثانیه بر روي مخازن چاه نیمه مدلی پویا به کاربرده شده است

بـرداري از   هاي پویا را در تحلیل سیاست بهـره  گلیان و همکاران سیستم.]19[سنجی شد هاي حدي و غیره صحت آزمون

ها و در جهـت   منابع آب در حوضه آبریز آجی چاي به کاربردند و به کمک آن بهترین سیاست را که به نفع همه کاربري

هـاي دخیـل در سیسـتم منـابع آب دشـت       ستخراج کلیه فراینـد حسینی با ا.]20[تحقق اهداف توسعه بود، اتخاذ کردند

محیطی و اجتماعی با توجه بـه پـارادایم پایـداري سیسـتمیک زیسـتبوم، بـه        هاي اقتصادي،زیست مشهد همانند فرایند

بررسی روندها و تحلیل مشکالت و شناسایی مسائل کلیـدي در سیسـتم منـابع آب دشـت مشـهد بـا اسـتفاده از روش        

  . ]21[ها پرداخت مپویایی سیست

باال آمدن سطح آب زیرزمینـی در جنـوب دشـت تهـران را مـورد       ههاي مسأل همکاران طی تحقیقی ریشه قشقایی و

سـازي شـده و در نهایـت بـا      ه شـبیه ألاثر هریک از متغیرها روي مس Vensimبررسی قرار دادند و با استفاده از نرم افزار 

افـزار   مجتهـدزاده بـه کمـک نـرم    . ]22[ه موجود ارائـه دادنـد  ألرهایی براي حل مساستفاده از نتایج به دست آمده، راهکا

ن مدل تغییرات سیسـتم در اثـر   ای که در. هاي سیستم آب در شهر یزد تهیه کردسازي پویایی و مدلی را براي شبیهدینام

در گسـترش  هاي مختلفی همچون کنتـرل جمعیـت، کنتـرل صـنعت، انتقـال آب، اعمـال محـدودیت         اعمال سیساست

نتایج مطالعات انجام شده نشـان دهنـده کـارایی و توانـایی     .]23[هاي آبیاري مد نظر قرار گرفت کشاورزي و بهبود روش

  . سازي با روش پویایی سیستم در حیطه مدیریت منابع آب است مدل

  

  بندي فصلجمع -2-3

هـا در منـابع آب مـورد     از پویـایی سیسـتم  ن فصل پیشینه مطالعات و تحقیقات صورت گرفته در زمینه استفاده ای در

سازي یک مدل تخصیص آب از یک سـد کـه    دهد که شبیهمی بررسی مطالعات انجام شده قبلی نشان. بحث قرار گرفت

بنـدي پلکـانی و    بـرداري از مخـزن همچـون جیـره     هاي مختلف بهره ضمن بررسی تامین کلیه نیازها، اثر اعمال سیاست

هاي ورشکستگی مورد مطالعه قرار داده و همچنین عدم قطعیت ورودي به سـد را بـه    از روش تعدیل کمبودها را با یکی

هاي پایداري سیستم را براي آن با شـرایط   مد نظر قرار دهد و شاخص کمک تولید اعداد تصادفی به عنوان ورودي مدل

در فصـل سـوم، ادبیـات    . اسـت  موجود مقایسه نماید، روش جدیدي است که در تحقیق حاضر مورد بررسی قرار گرفتـه 

  .شود ن پایان نامه ارائه میای هاي علمی مورد استفاده در فنی و روش
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  مقدمه- 3-1

ابتدا . گردد کار تشریح میاي تحقیق و اصول  فصل مفاهیم پایهن ای در. فصل حاضر به مرور ادبیات فنی اختصاص دارد

شـود و سـپس پیرامـون پویـایی     هاي تخصیص پرداخته می ن و اولویتبه تعاریف مربوط به تخصیص و لزوم استفاده از آ

ي آن توضـیح  ها افزار مورد استفاده و قابلیتپس از آن نرم. شود ها و اصول و قواعد مربوط به آن مطالبی ذکر می سیستم

سازي مخزن مـورد   در قسمت بعد مدل شبیه. شودمی سازي در آن به صورت مختصر آورده داده شده و اصول کلی شبیه

سـنجی مـدل و ارزیـابی     سـپس از صـحت  . گیرد ها و جزییات مربوط به آن مورد بحث قرار میمطالعه به همراه زیر مدل

شود، دربـاره   ررسی و ضرورت طرح سناریوهاي مدیریتی پرداخته میعملکرد مدل صحبت به میان آمده و پس از آن به ب

در نهایـت  . گـردد  ها معرفی می شده و لزوم آن در هر یک از آنگرفته هاي به کارسناریو توضیحاتی داده شده و روشهر 

  .بندي از فصل را خواهیم داشت جمع

  

  تعریف تخصیص -3-2

هـاي آبریـز و همچنـین     ي مطالعـاتی و حوضـه  هـا    یک از محـدوده تخصیص آب عبارت از میزان آبی است که در هر 

هـا و   با توجه به توانـایی ) اعم از منابع آب شیرین و منابع آب غیر متعارف(هاي ورودي به کشور از منابع عمومی آب  آب

غ کننـدگان قبلـی، بـراي مصـارف مختلـف مشـخص و ابـال        ها و با لحاظ حقـوق مصـرف   امکانات منابع آب هر یک از آن

  .برداري براي متقاضیان مصارف مختلف در سقف آن و در دوره زمانی مشخص صادر شود هاي بهره گردد تا پروانه می

  لزوم وجود تخصیص آب -3-2-1

هاي محلی و عدم وجود نظام تخصیص آب مبتنی بر رویکرد مدیریت به هـم پیوسـته بـر کـل منـابع       اعمال مدیریت

هـاي فـراوان    هاي آبریز را امروزه با پیچیدگی برداري از منابع آب حوضه ي توسعه و بهرهریز آبریز در گذشته، برنامه حوضه

  : ها عبارتند از مواجه نموده است که برخی از آن

محیطی ضعیفی مطالعه و  هاي توسعه منابع آب با ارزیابی اثرات زیست تعدادي از طرح: محیطی مسائل زیست. 1

تواند موجب امکان بروز  هاي آبی، عمالً می محیطی پیکره هاي زیست ابهلذا عدم تامین کافی حق. اند اجرا شده

.هاي آبریز گردد محیطی در حوضه هاي زیست چالش

هاي آب زیرزمینی در بسیاري از  برداشت بیش از توان از سفره: زیرزمینی هاي آب کسري مخازن سفره. 2

ها در  شدت اضافه برداشت. اند وعه شدههاي مطالعاتی کشور به لحاظ برداشت از آب زیرزمینی ممن محدوده

جاد ای اي بوده است که موجب افت شدید سطح آب زیرزمینی و گاها هاي آب زیرزمینی بگونه برخی از سفره

.ها گردیده است نشست زمین در آن



 هاي توسعه منابع آب بدون توجه به هاي آبریز مطالعه و اجراي طرح در برخی از حوضه: ها تغییر اهداف طرح. 3

دست، که نتیجه مدیریت محلی و با نگاه استانی است، موجب کاهش منابع  هاي پایین ها بر سایر طرح اثرات آن

کنندگان  پذیري مناسب و نارضایتی مصرف دست با اطمینان برداري پایین هاي در حال بهره آب ورودي به طرح

است، را نیز به دنبال  ي بزرگی شدهها هاي ملی که صرف احداث چنین طرح آب، بال استفاده ماندن سرمایه

.داشته باشد

بنابراین اجراي . ها و الفباي آبادانی است آب زیربناي توسعه همه بخش: آبریز نامتوازنی توسعه در حوضه. 4

هاي آبریز سبب گردیده تا شرایط  هاي توسعه منابع آب بدون توجه به توسعه متوازن در سطح حوضه طرح

ن ای .تر از سایر مناطق باشد ی در برخی از مناطق در یک حوضه آبریز بسیار مطلوباقتصادي، اجتماعی و فرهنگ

موضوع موجب نارضایتی مردم ساکن در مناطق کمتر توسعه یافته و بوجود آمدن فشارهاي مردمی بر مدیریت 

راي از طرفی دیگر اج. است هاي توسعه منابع آب در چنین مناطقی شده آب کشور جهت طراحی و اجراي طرح

برداري  هاي در حال بهره هاي توسعه در مناطق کمتر توسعه یافته در مواردي اثرات منفی احتمالی بر طرح طرح

.اند، خواهند داشت گذاري شده دست که از قبل سرمایه پایین

  

  هاي تخصیصاولویت -3-2-2

صـنعت و خـدمات،   هاي جدید آب به ترتیب به صورت مصـارف شـرب وبهداشـت، محـیط زیسـت،       تخصیص اولویت

هـاي آبـی بـا ارزش و     هاي طبیعی بـه ویـژه اکوسیسـتم    با توجه به لزوم حفاظت از محیط. باغداري و زراعت خواهد بود

ها ضروري است در همه موارد تخصـیص آب از منـابع آب سـطحی، تـامین      جلوگیري از برهم خوردن تعادل طبیعی آن

اندارد مورد توجه و بجز در مورد تامین آب شرب و بهداشت، نسبت به پذیري است محیطی رودخانه با اطمینان نیاز زیست

هـاي تخصـیص آب از منـابع آب سـطحی بایـد       ن در کلیه بررسـی ای عالوه بر. سایر مصارف در اولویت باالتري قرار گیرد

  . پذیري مناسب تامین گردد ها با اطمینان دست در نظر گرفته شده و نیاز آبی آن هاي پایین حقابه

  

  ها بر یکدیگر و برکل سیستم ه، اثرات آنلأهاي موثر در مس مفهوم پویایی و روابط حاکم بر مولفه -3-3

ي از جمله ورودي به مخـزن، تبخیـرو برداشـت از مخـزن بـرا     ع آب از یک سد، متغیرهاي بسیاري تخصیص منابدر 

ه لأهـا مسـ   همچنـین تصـادفی بـودن آن   که با توجه به ماهیت وابسـته بـه زمـان و    مصارف و مقاصد مختلف وجود دارد 

ن مهـم بـه طـرق    ایـ  از طرفی با توجه به محـدودیت منـابع آبـی،   . کند هاي بسیاري رو به رو می تخصیص را با پیچیدگی

هاي مخـازن   برداري بهینه از سیستم گذارد و هزینه زیاد احداث تاسیسات آبی جدید لزوم بهره ه تاثیر میألمختلف بر مس

هـا،   هاي سیستمهاي منابع آب و وجود بعضی از عـدم قطعیـت   به دلیل پیچیدگی. دهد پیش نشان میموجود را بیش از 

گیـري چنـد هدفـه     سازي و تصمیم هاي بهینه ها، استفاده از مدل گیري هاي فراوان و اهداف مختلف در تصمیم محدودیت

تـرین   یکـی از کـاربردي  . همیـت اسـت  هـا بسـیار حـائز ا    در مدیریت صحیح منابع آب شبکه توزیع و بهینه کردن هزینه

اي از عناصـر و   مقصـود از واژه سیسـتم مجموعـه   . هاي موجود براي مقاصد تعریـف شـده، مـدل سیسـتم پویاسـت     مدل

سیستم پویا یا پویایی سیسـتم مفهـومی اسـت برخاسـته از     . سازد ها الگویی یکپارچه را می اجزاست که روابط داخلی آن

هـا بـر    شود که حالت سیستم در اثر فعل و انفعـاالت اجـزا و تـاثیرات متقابـل آن    می تهمکانیک نیوتن و به سیستمی گف

 سـازي، منشـا آن در کـار    روش پویـایی سیسـتم بـه عنـوان یـک نمونـه مـدل       . کنـد  یکدیگر با گذشت زمان تغییر مـی 

هـاي پویـاي    یسـتم او بـه منظـور درك مبـانی اسـتراتژیک در س    . بوده و تاریخچه طـوالنی دارد ]Forrester(]24(فارستر

بـه کمـک بیـنش فراینـدهاي بـازخور،      ) SystemDynamic(هاي پویایی سیسـتم   مدل. جاد کردای ن موضوع راای پیچیده
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بسیار وسـیع   SDگستره کاربرد . رسانند ها در طول زمان می کاربران سیستم را به فهم بهتري از رفتار دینامیکی سیستم

هـاي اخیـر تمایـل بـه      در سـال . شود ائل اجتماعی و اقتصادي تاکید بسیاري میدر مسبر کاربردهاي آن  اًبوده و منحصر

جـرم، از مفـاهیم   رابطـه پیوسـتگی    .]25[است هاي کوچک مقیاس اما با جزئیات بسیار، بیشتر شده مدل نمودن سیستم

سـازي   د، مسـایل شـبیه  نماین فا میای ن روابط در بهره برداري مخازنای است که با توجه به نقش مهمی که SDاي در  پایه

  .باشند بسیار مناسب می SDهاي  مخازن جهت کاربرد روش

  : سازي عملکرد مخزن، چهار مولفه اصلی دارد ن مطالعه جهت مدلای مورد استفاده در SDابزار 

  )Stocks(هاذخایر یا انباره. 1

  )Flows(ها  جریان. 2

  )Connectors(اتصاالت . 3

).Converters(ها  مبدل. 4

) هـاي تغییـر   نـرخ (هـا  جریـان . شود یابد استفاده می انباره، جهت تشریح هر پارامتر یا متغیري که تجمع مییا ذخیره 

اتصاالت به منظور نشان دادن روابـط بـین متغیرهـاي مـدل     . کنند معرف فرایندهایی هستند که ذخایر را پر و خالی می

شوند کـه   بوطه به صورت گرافیکی با پیکان نمایش داده مین اتصاالت در نرم افزارهاي مرای .گیرند مورد استفاده قرار می

اتصاالت، اطالعات را در مدل از جزء به جـزء دیگـر منتقـل    . ها نشان دهنده جهت وابستگی روابط است ن پیکانای جهت

و یـا  شـکل توانند در قالب روابط جبـري،   ها  می ن خروجیای دهند که ها نیز ورودي را به خروجی ربط می مدل. کنند می

  .جدول باشند

یک سیستم بازخوردي تحت تاثیر رفتـار گذشـته خـود    . هاي بازخوردي است بر پایه فرضیه فرایند SDمبناي روش 

نـده مـورد اسـتفاده    ای هاي هاي گذشته به کمک یک حلقه بسته در فرایند هاي فعالیت ن نوع سیستم یافتهای در. باشد می

هـاي بـازخوردي    هاي بازخوردي منفی و مثبـت اسـت کـه در آن حلقـه     حلقه ن سیستم بازخوردي شاملای .گیرد قرار می

جـاد  ای فرآینـدهاي رشـد را  ) Reinforce(سیستم بازخوردي مثبت. گردد سیستم می) Balance(منفی باعث تعادل پایدار

مثـال رشـد    بـه طـور  ( انجامـد  نده مـی ای هاي بزرگتر در هاي صورت گرفته در گذشته به فعالیت کند و در آن فعالیت می

ن ایـ  هـا، متغیرهـاي اساسـی    دهد و ترازها و جریان یک حلقه بازخوردي پیکره اصلی یک سیستم را نمایش می). جمعیت

یـک   1-3شـکل . کـل سیسـتم هسـتند   ردي گویاي روابط علت و معلـولی در  هاي بازخو حلقه. دهند حلقه را تشکیل می

گردد، جریان ورودي تـاثیر   گونه که مشاهده می همان. دهد می برداري مخازن را نشان ساده علت و معلولی در بهره شکل

  .مثبت بر روي حجم ذخیره مخزن دارد

  
  برداري از مخزن ساده علت و معلولی در بهره شکل1- 3شکل 

امـا  . گردد و از آنجا اثر مثبت بر میزان رهاسازي دارد از طرفی افزایش حجم ذخیره مخزن سبب رهاسازي بیشتر می

زي بیشتر شود، میزان ذخیره مخزن کاهش خواهد یافت پس جریان ورودي اثر منفی بر روي حجم ذخیـره  هرچه رهاسا



گردد کـه بـدین ترتیـب جریـان      گردد با افزایش ورودي، امکان خروجی نیز بیشتر می همچنین مشاهده می. مخزن دارد

گردد که هرچه حجم مخزن افـزایش   یبا احتساب تبخیر مشاهده م. ورودي تاثیر مثبت بر جریان خروجی خواهد داشت

اما . یابد که اثر آن مثبت خواهد بود شود و از آنجا میزان تبخیر از سطح آزاد آب نیز افزایش می یابد سطح نیز بیشتر می

گردد که تـاثیر تبخیـر بـر حجـم مخـزن منفـی        با افزایش میزان تبخیر از حجم مخزن کاسته خواهد شد و مشخص می

  . است

اجـرا شـده    Vensimدر محـیط نـرم افـزار     SDن تحقیق با اسـتفاده از روش  ای زي مخزن ارائه شده درسا مدل شبیه

هـاي پیچیـده منـابع آب را بـا      جاد مـدل ای باشد، امکان ء گرا می  سازي شی سازي که یک محیط شبیه ن ابزار مدلای .است

ریز اجزایـی کـه نشـان     ن ابزار، برنامهای به کمک. آورد نویسی مرسوم بوجود می هاي برنامه دشواري کمتري نسبت به زبان

ن ایـ  در. نمایـد  ن اجـزاء را تعیـین مـی   ای هاي فیزیکی یا مفهومی مدل هستند را تعریف نموده و روابط تابعی دهنده مولفه

  .شود هاي شماتیک سیستم انجام می ها و یا طرح جاد فلوچارتای سازي مشابه روش ساخت مدل، شبیه

  

)VENSIM(ونسیمنرم افزار  - 3-4

  معرفی -3-4-1

را ) Dynamic(هـاي پویـا    هاي مربوط بـه سیسـتم   نوعی ابزار مدل سازي تصویري است که مدل VENSIMافزار نرم 

هـاي داراي   پـذیر مـدل   افزار به صورت ساده و انعطـاف  ن نرمای .کند سازي می سازي، تحلیل و بهینه تجسم، پردازش، شبیه

Flow(جریان شکلو )Loop(حلقه Diagram (افزار روابـط بـین متغیرهـاي سیسـتم بـا       ن نرمای در. کند سازي می را شبیه

تـوان رفتـار کلـی     پس از معرفی روابط مذکور و سـاخت مـدل، مـی   . گردد ها تعریف می استفاده از کلمات به وسیله فلش

  .سازي نمود سیستم را شبیه

  

VENSIMسازي سیستم آب یک سد در نرم افزار مراحل شبیه -3-4-2

شامل متغیرهاي (تعریف متغیرهاي سیستم و اتصاالت و روابط بین متغیرهاي مذکور: تهیه ساختار مدل. 1

)ورودي، خروجی، کمکی

باشد افزار می قابل تعریف براي نرم) xls(ن فایل با فرمت اکسلای :تهیه فایل محتوي متغیرهاي ورودي. 2

سازي مدل اجرا نمودن و شبیه. 3

.به فرمت اکسل و تجزیه و تحلیل نتایج خروجی vdfحالت انتقال خروجی مدل از . 4

  

  :اطالعات مورد نیاز جهت شبیه سازي سیستم منابع آب یک سد در حالت کلی به شرح زیر است -3-4-3

)میلیون متر مکعب(حذف ترند شده سري بلند مدت آبدهی ماهانه ورودي به مخزن سد. 1

)میلیمتر(توزیع ماهانه تبخیر از سطح مخزن. 2

)میلیون متر مکعب و متر- به ترتیب کیلوتر مربع(ارتفاع مخزن سد -حجم- ل سطحجدو. 3

)میلیون متر مکعب(حجم حداکثر مخزن. 4

)میلیون متر مکعب(حجم حداقل مخزن. 5
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.)میلیون متر مکعب(زیست توزیع ماهانه نیازهاي شرب، صنعت،کشاورزي، محیط. 6

هـاي   هـاي مختلـف در حوضـه    زیـر زمینـی طـی سـال    هـا از منـابع آب سـطحی و     نکه توسـعه برداشـت  ای با توجه به

ي توسعه منابع آب ها   سازي طرح ستگاه تاثیرگذار است و در شبیهای شده در هاي هیدرومتري بر آبدهی ثبت ستگاهای آبریز

هاي آتی نیز مشـابه   هاي هیدرومتري در سال ستگاهای ن است که آبدهی و رژیم آبدهی رودخانه در موقعیتای نیز فرض بر

هـاي   سـتگاه ای شـده در  هاي گذشته به وقوع بپیوندد، ضروري است ابتدا اثر برداشتهاي باالدست بر منـابع آب ثبـت    سال

گردد، حذف و پـس   هاي آتی می ستگاه هیدرومتري در سالای هیدرومتري که موجب کاهش آبدهی رودخانه در موقعیت

هـا را   در حالت کلی دالیل حـذف ترنـد از داده  . فاده قرار دادهاي توسعه منابع آب مورد است سازي طرح از آن براي شبیه

  : کرد توان به   زیر تقسیم می

  

  برداري از مخزنسازي پویاي بهرهمدل- 3-5

  هألتعریف دقیق مس-3-5-1

 ن تحقیق تخصیص منابع آب سد سفیدرود واقـع در اسـتان گـیالن اسـت کـه بـدین منظـور چنـد سیاسـت         ای هدف

هـا بـه کمـک بررسـی      ها به کارگرفته شده است که ارزیابی هـر کـدام از آن   رویکردهاي مختلفی در آنمدیریتی طرح و 

هـاي پایـداري    نـرو مقـادیر شـاخص   ای از. بـرداري از مخـزن انجـام شـده اسـت      اثرات  اعمال رویکردهـاي مختلـف بهـره   

مین نیازها و مجموع تـامین نیازهـا   ، مقادیر و شدت کمبود در تا)پذیري پذیري و آسیب پذیري، برگشت اطمینان(سیستم

ها در مورد کـارایی هررویکـرد تصـمیم     برداري مقایسه شده و بر اساس آن در اثر اعمال هر رویکرد با شرایط موجود بهره

  .گیري شده است

  متغیرهاي کلیدي-3-5-2

  :متغیرهاي کلیدي مورد نیاز در تهیه مدل عبارت اند از

شرب، صنعت، کشـاورزي و زیسـت محیطـی     ، میزان نیاز آبی در بخش)در ماه میلیون متر مکعب(دبی ورودي به سد

، شـدت تبخیـر از سـطح دریاچـه     )میلیـون متـر مکعـب   (، حـداکثر و حـداقل حجـم مخـزن    )میلیون متر مکعب در ماه(

ح علـت ومعلـولی و طـر    هـاي  شکلجاد ای ن متغیرها برايای .و منحنی سطح حجم ارتفاع مخزن سد) متر در ماه میلی(سد

  .گیرند ذخیره و جریان مورد استفاده قرار می

  مرزهاي مدل -3-5-3

  :مرزهاي مدل پویایی سیستم منابع آب و مصارف سد سفیدرود به شرح ذیل است

مرزهاي سیستم مصارف آب سد سفیدرود شامل کلیه ذي نفعان منابع آب در محدوده مورد نظر از جمله . 1

.زیست محیطی استکنندگان شرب، بخش صنعت، کشاورزي و  مصرف

.دهیم مورد بررسی و تحلیل قرار می 1405مرزهاي زمانی تغییرات پارامترهاي مختلف را تا افق زمانی . 2

.هاي آبریز استان گیالن که سد سفیدرود در آن واقع است مرزهاي حوضه. 3

  

  اي علت و معلولینموداره-3-5-4

هـاي   مـدل  هاي اصـلی و زیـر   سفیدرود به کمک تبیین حلقهن قسمت از تحقیق، توسعه مدل پویایی سیستم سد ای در



مدل سد سفیدرود واقـع در  . سال است 10ن پژوهش ای افق زمانی در نظر گرفته شده براي. شودسیستم توضیح داده می

که هر کـدام بـه ترتیـب    . حوضه آبریز سفیدرود سه زیر مدل اصلی تقاضاي آب، کمبود آب و زیر مدل مخزن را داراست

  : گردد معرفی می

  زیر مدل تقاضاي آب -3-5-5

که در ادامه  تشریح . طی استاین زیر مدل شامل نیاز آب در چهار بخش شرب، صنعت، کشاورزي و نیاز زیست محی

  .گردد می

  

  نیاز شرب -3-5-5-1

نیاز شرب تحت تاثیر جمعیت منطقه تحت پوشش آب سد، سرانه مصرف بـه ازاي هـر نفـر و ضـریب پیـک روزانـه و       

هاي آبی بیشتر  اصلی ترین متغیر تاثیرگذار در نیاز شرب جمعیت است و با افزایش جمعیت، مقدار نیاز. باشد ساعتی می

در تحقیـق حاضـر از   . شـوند  جاد پویایی در جمعیـت مـی  ای فرایندهایی چون مرگ و میر، تولد و مهاجرت سبب. شود یم

  .در دست است، استفاده شده است1395تا  1385هاي هاي موجود که از سال داده

  

  نیاز صنعت -3-5-5-2

شـده اسـت کـه در حـدود     دل داده بـه مـ  ) 1395تـا 1385(هـاي ده سـال متـوالی     تقاضاي صـنعت بـر اسـاس داده   

  .میلیون متر مکعب در ماه است82/0

  

  نیاز کشاورزي -3-5-5-3

حوضه آبریز سـفیدرود بـزرگ بـر    . هاي آبریز به بخش کشاورزي اختصاص دارد درصد از مصارف آب حوضه 93حدود 

 53در حوضه آبریز سـفیدرود  . است بازه تقسیم شده 62هاي هیدرومتري به  ستگاهای ها، سدهاي مخزنی و اساس ساختگاه

. گـردد  مین مـی زمینی تـأ درصد مابقی از منابع آب زیر  47درصد آب مورد نیاز اراضی کشاورزي از منابع آب سطحی و 

درصد و بـراي   39دود متوسط راندمان آبیاري در اراضی کشاورزي حوضه آبریز سفیدرود بزرگ براي اراضی زراعی در ح

هاي آبیـاري و زهکشـی در حـال     شبکه آبیاري و زهکشی سفیدرود یکی از بزرگترین شبکه. درصد است 36اراضی باغی 

شده از سـد سـفیدرود از طریـق سـد انحرافـی       جریان آب تنظیم. برداري واقع در حوضه آبریز سفیدرود بزرگ است بهره

رود راسـت وچـپ سـنگر و صـدها      هـاي گلـه   رود و سد انحرافی سـنگر، کانـال   هبر فومن، سد انحرافی گل تاریک، تونل آب

واحـد   17هکتـار در   284180کیلومتر کانال اصلی و فرعی در محدوده پروژه سفیدرود گیالن، با مسـاحت جغرافیـایی   

سـفیدرود   در شـبکه ) شـالیزار (کشت بـرنج . باشد ناحیه شرق گیالن، مرکزي و فومنات گسترده می 3عمرانی و در قالب 

از عوامـل مـوثر بـر تقاضـاي آب کشـاورزي      . شـود ن شبکه را شامل مـی ای درصد از اراضی زیر کشت 96بزرگ در حدود 

هاي دوره آماري و افزایش جمعیـت حوضـه آبریـز سـفیدرود اشـاره       توان به تغییرات وسعت اراضی آبی در طول سال می

یش داشته و متناسب با آن سطح زیر کشت مصـارف کشـاورزي   ن حوضه سطوح اراضی باغی و زراعی آبی افزاای در(کرد 

جاد امکان مـدیریت تحویـل آب، الیروبـی    ای اصالح مسیر انهار سنتی،(همچنین ساختار فیزیکی). نیز افزایش یافته است

از  مشارکت کشاورزان در توزیع آب و نگهداري( و ساختار مدیریتی...) ها، استقرار سیستم پایش مصرف آب و  آب بندان



  ...ها با رویکرد پویایی سیستمآبریز حوضه  درسطح آب منابع  تخصیص بهینه   30

تـوان   ن مهـم مـی  ایـ  ها نیز از دیگر عوامل مـوثر بـر   شبکه...) ریزي تحویل آب، استفاده از روش کم آبیاري و شبکه، برنامه

  .آورده شده است 2-3مقادیر مربوط به نیاز کشاورزي در جدول . اشاره نمود

  

  نیاز زیست محیطی -3-5-5-4

لذا ضروري اسـت نیـاز   . هاي آبی حوضه آبریز رعایت گردد پیکرهکند که نیاز  جاب میای هاي آبریز توسعه پایدار حوضه

هاي توسـعه منـابع آب بـرآورد     هاي هیدرومتري شاخص و طرح ستگاهای زیست محیطی حوضه آبریز در هر بازه، موقعیت

بـا  ( هاي علمی مختلفی وجـود دارد کـه در تحقیـق حاضـر از روش مونتانـا      براي تعیین نیاز زیست محیطی روش. گردد

بـه عنـوان مسـتندترین روش موجـود توسـط معاونـت آب و آبفـا        ) یفیت حیات ماهی در رودخانه در حد قابـل قبـول  ک

حاصل از تخصیص آب به سـایر  ن مهم ضروري است که سرریز سدها و منابع آب بازگشتی ای توجه به. گردد پیشنهاد می

ن نیـاز زیسـت محیطـی مـوثر باشـد و در صـورت       تواند در تـامی  هاي توسعه منابع آب نیز می نیازهاي پایین دست طرح

روش مونتانـا را در بـراورد   1-3جـدول . هاي کیفی الزم بایستی مدنظر قرار گیرد برگشت به رودخانه و دارا بودن شاخص

  .دهد نیاز آبی زیست محیطی ارائه می

  

  ]٣٠[روش مونتانا  در براورد نیاز آبی زیست محیطی - 1- 3جدول 

  )درصد(سهم از میانگین ساالنه رودخانه   رودخانهکیفیت حیات ماهی در 

  از مهرماه تا نیمه فروردین  از نیمه فروردین تاشهریور ماه

  60- 100  60- 100  وضعیت بهینه

  40  60  )برجسته(بسیار عالی

  30  50  عالی

  20  40  خوب

  10  30  متوسط

  10  10  ضعیف

  0-10  0-10  کمبود شدید

  

  

  

  

  

وش مونتانـا و  زیست محیطی در محدوده مورد مطالعه در تحقیق حاضر بـا اسـتفاده از ر  مقادیر محاسبه شده براي نیاز 

  .در نظر گرفته شده است 2-3به صورت مقادیر جدول) شرب، صنعت،زیست محیطی و کشاورزي(همچنین سایر نیازها



  )متر مکعب میلیون(مقادیر نیاز ماهانه. 2- 3جدول 

  کشاورزي  محیطیزیست  صنعت  شرب  نیاز

  0  55/2  81/0  03/9  مهر

  0  13/8  81/0  03/9  آبان

  0  59/10  81/0  03/9  آذر

  0  53/9  81/0  03/9  دي

  0  22/12  81/0  03/9  بهمن

  0  46/20  78/0  73/8  اسفند

  43/93  97/129  82/0  33/9  فروردین

  55/381  34/140  85/0  33/9  اردیبهشت

  32/396  60/47  85/0  33/9  خرداد

  35/350  54/12  85/0  33/9  تیر

  19/115  53/4  85/0  33/9  مرداد

  45/50  65/4  85/0  33/9  شهریور
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Abstract
Research Aim:The primary purpose of this research is to develop the operation policy for Sefid- Rud 
reservoir by applying different management scenarios in its water resources allocation.
Research method:In this study, Sefid- Rud reservoir (Guilan, Iran) operation is simulated using system 
dynamics model in the Vensim software environment.Then five management scenarios has been 
designed to more accurate assessment of water resources allocation problem of this dam. Among them 
Discrete Phased and One point Hedging Rule have been used in Third Scenario and Bankruptcy theory 
in Fourth One.
Findings: Management policies that have been proposed in the reservoir operation and their applying 
have been assessed based on three kinds of performance criteria including vulnerability, resiliency, and 
reliability. Applying methods For assessment of the system’s ability in supply different demands, 
amount and intensity of Domestic, Industry, agriculture and Environmental shortage has been 
computed. Because of presence some uncertainty in such surveys it has been made a new Scenario so 
five time series have been simulated in the Easy Fit software environment as input to the reservoir. 
Conclusion:The result showed that applying some methods in Scenarios improved sustainability indices
and will decreaseenvironmental, domestic, industry, and agriculture shortage compared to the current 
status. Moreover result from 5TH Scenario depicted that there was a kind of consistencywith the real 
state. Finally the results indicated that proposed methods were practical in reservoir operation.

Keywords:Water ResourcesAllocation, System Dynamics Modeling,BankruptcyScenario, Sefid-Rud dam, 
Reliability, Hedging Rule, VENSIM.
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