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-ردرکشـو  یمراکزصـنعت جـاد یآن ا و متعاقـب یو کشـاورز آب شـرب و بهداشـت    نیتـام  بـه ازیو نتـ یرشـد روزافـزون جمع  :هدف 

قـرار دارد و   خشـک  مـه ینخشـک و   در منطقهکه  رانیازجمله اکشورها در اکثرریاخ يها سالدر یو بروزخشکسال توسعه درحالیها

 نیـ در ارانیـ گ میتصـم و  رانینموده اسـت، مـد   يکشور را دچار چالش جد يوسدها و مخازنیسطحو  ینیرزمیآب زاغلب منابع 

-و مـدل  وهایدر این راستا، سنار. ندمحدوداتخاذنمایمنابعآببرداریازکه راهکارها و قوانین مناسبی براي بهره داردیعرصه را برآن م

 هـا  آننتـری گیرندکهمناسـب قـرار مـی   مورداستفادهبه رفع مسائل مربوط به مدیریت منابع آب براي کمک  ریزیمتنوعیهایبرنامه

مختلـف شـرب    هـاي بخـش  ازیـ ن يپاسخگوموجود داشته و  از منابعنهیو استفاده به صیتخص يالزم را برا ییایاست که پو یمدل

تخصـیص بهینـه منـابع     ،هاي آبریزها در حوضهبران و تنوع آن تعداد حقابه روزافزونبا توجه به افزایش . و صنعت باشد يکشاورز

سازي تابع هـدف  بیشینه و کمینهسازي که به بهینه ازجملههاي ریاضی در همین راستا از مدل. است داکردهیپآب اهمیت زیادي 

-سـازي کند و مدل شـبیه بینیمیهاي علت معلولی پیشاي از رابطهسازي که رفتار سیستم را بر اساس مجموعهدازد و شبیهپرمی

  .ددهد استفاده کرهر دو کار را انجام می واحد درآنکه  يساز نهیبه

و  هـا يورودهاي مربوط بـه  آوري دادهبا جمع موردمطالعهتخصیص منابع آبی مناسب براي حوضه  منظور به:شناسی پژوهش روش

 يهـا  آبهـاي   سد، مشخصات جمعیتی شـهرهاي حوضـه و داده   دست نییپا، مشخصات نیازهاي آبی ماهانه باالدست و هایخروج

  .استفاده گردید VENSIMافزارزیرزمینی از نرم

و تخصـیص ایـن   لیـ موجود در دشـت اردب  ینیرزمیآب زو منابع  یامچبرداریصحیحازآبسدیبهره منظور بهنامهانیپا نیدر ا:ها یافته

 دهیـ اسـتفاده گرد  باشـد یمـ  ایـ و پو یکینـام یمـدل د کیـ کـه  VENSIMاز مـدل منابع در بخش کشاورزي، صـنعت و شـرب   

بـراي تخصـیص منـابع آب انتخـاب      و سناریو برتر تعریف کاهش مصرف آب در آینده منظور بهسناریوهاي مختلف  همچنین.است

  .گردید

 ینتـر مناسبو تغییر الگوي کشت فشار تحتیاریاستفاده از آب یوکه سنار یدمختلف مشخص گرد یوهايسنار یفبا تعر:گیري نتیجه

در مـدل   Gعنـوان  بـا  کـه   یوسـنار  نیـ در ا. اشـد بیمـ  یـامچی شـبکه   در حوضـه مصـرف آب   یحصح یریتاعمال مد يبرا ینهگز

درصدي راندمان آبیاري همراه اسـت  60شیبا افزا،که فشار تحتتبدیل سیستم آبیاري سنتی غرقابی به  در اثر، است شده مشخص

بـه   يآب کشـاورز  ینتـام  پذیري اطمینانبه جو، ونجهیو به گندم  زمینی سیباز شبکه ریزدرصد اراضی  62وتغییرالگوي کشت در

بـه   یـز ن یاريدر منابع آب از نفوذ آب حاصل از آب ییصرف جو به علتینکهضمنا یابدیم یشدرصد افزا 99درصد و آب شرب  92

  .دنخواهد بو یمنجر به زهدار شدن اراض یجهشود و درنتیکاسته م یادز یزانم

  VENSIM، سد یامچی، تخصیص منابع آب، مدل پویایی سیستم، حوضه آبریز:هاي کلیدي واژه
  





  مقدمه-1- 1

 از منابعبران برداران وحقابهکند که تعداد بهره ریزي و تخصیص منابع آب زمانی اهمیت پیدا می مدیریت و برنامه

ریزي  جهت تدوین و برنامه. روبرو شود یتوجه قابلهاي مختلف کشاورزي، صنعت،شرب، با افزایش آب دربخش

کند  سازي تابع هدف را بررسی می سازي که بیشینه و کمینه هاي ریاضی مانند بهینه توان از مدل تخصیص منابع آب می

کند یا مدلی که  بینی می اي از روابط علت معلولی پیش ساز که رفتار سیستم را در قالب مجموعه و همچنین مدل شبیه

دست آوردن  جهت به. (Momeni, 2005)انجام دهد استفاده کرد،  واحد درآنسازي را  سازي و بهینه سی شبیهبتواند برر

هاي پویایی سیستم استفاده  از مدل،میزان بیشینه و کمینه سود حاصله از یک فعالیت اقتصادي به هزینه مصرف شده

گیرد بلکه  ه سود نسبت به هزینه مورد ارزیابی قرار میشود با استفاده از این سیستم نه تنها مقادیر بیشینه و کمین می

گیرد تا نهایتا  قرار می یموردبررسمحیطی نیز  هاي سیاسی، اجتماعی و زیست دیگر مانند شاخصچندین شاخص 

هاي خود نیاز مبرم به منابع آب دارد  بشر جهت فعالیت). 1391، فرد و همکارانشفائیان(بهترین گزینه انتخاب شود،

 روز روزبه، نیاز به منابع آب نیز، یو صنعتهاي مختلف کشاورزي ها در زمینهبا افزایش رشد جمعیت و ایجاد فعالیتکه 

با مصرف و . گیردقرار می تیدر اولویابد خصوصا با افزایش جمعیت تامین آب شرب شهرها و روستاها افزایش می

با محدودیت تامین همراه است، کیفیت و کمیت آن مورد منابع آب شیرین که  خصوص بهبرداري از منابع آب  بهره

به هاي موثر در توسعه اقتصادي شهري  ریزي و مدیریت منابع آب یکی از گزینه گیرد در این راستا برنامه تهدید قرار می

که توسط  هاي پویا و دینامیک ها و مدل نگر و درازمدت استفاده از سیستم هاي آینده جهت تدوین برنامه. رود می شمار

,Zhang et al)، بوده استسازي بسیار کارساز  در حل مشکالت شبیه شده است ارائهفارستر  ها و  تنش. (2008

با توسعه بخش کشاورزي و صنعتی در آن منطقه،  زمان همکند که  هاي آبی زمانی در یک منطقه بروز پیدا می بحران

خشک از دریافت منظم و بهنگام  در منطقه خشک و نیمه شدن قعبه علتواشود، یا منطقه  تغییرات اقلیم نیز پدیدار 

لذا جهت استفاده حداکثري از منابع آب موجود، . مند نشود و تامین منابع آب دچار اختالل گردد هاي جوي بهره بارش

  )2013،و اعلمی نتیط خوش. (شود سازي بیشتر احساس می هاي شبیه لزوم بکار بستن مدل

توان سناریوهاي مختلفی را پیشنهاد و سپس به ارزیابی و  سازي می سازي و شبیه هاي بهینهبا استفاده از مدل

. (Bhatti, 1995)،پاسخ حل مشکل انتخاب نمود عنوان بهها را  ها پرداخت و سپس یکی از آن بررسی هر یک از آن

ها  این مدل شده استازجمله ائهاراندرکاران مدیریت منابع آب  هاي مختلف و متنوعی از سوي پژوهشگران و دست مدل

که یک مدل تحلیلی، کیفی و با پیوستگی زمانی است و توسط اداره تحقیقات کشاورزي  SWATتوان به مدل  می

به تحلیل کامل منابع و مصارف منابع آب   WEAPمدل و . (Fohrer et al, 1999)،کار بسته و توسعه داده شد آمریکا به

به منابع آب، مسائل اقتصادي، کیفیت آب،  یافته اختصاصالگوهاي مدیریتی شامل حق تقدم این . اشاره کرد. پردازدمی

با رشد جمعیت و افزایش . et al, 2005)(Sieberباشد،در منابع و مصارف آب می وهوا آبتاثیرات کاربري اراضی و 

شود این چالش زمانی به بحران تبدیل  تامین آب شرب نیز با چالش جدي مواجه می یو صنعتهاي کشاورزي فعالیت

ریزي و مدیریت  براي حل این معضل، برنامه. هاي مذکور محدود و دشوار باشد گردد که تامین منابع آب براي بخش می

جهان با توجه به شرایط خاص هر لذا در سطح . کندبرداري بهینه و پایدار از منابع آب، اهمیت زیادي پیدا می در بهره

ها از  ریزي در این برنامه.)1387،صمدي علی نیا(است، ریزي منابع آب مطرح گردیده هاي مناسب برنامه منطقه روش

صادقی و (هاي حاکم بر آن منطقه همگام باشد،  گردد که با واقعیت هاي پویایی سیستم به نحوي استفاده می مدل

وزافزون تقاضاي استفاده از منابع آب با توجه به محدودیت تامین آن، احتمال بروز بحران و افزایش ر.)1999،همکاران

لذا جهت جلوگیري از وقوع نزاع بین کشاورزان یک منطقه و یا ساکنان . نزاع بین متقاضیان در آینده خواهد شد

,Yazdanpanah et al)طلبد، ریزي و مدیریت منابع آبی را می شهرها، لزوم برنامه 2008).  

هاي مناسب براي ارائه روشپیشگیري از کاهش منابع آب،  منظور به،سازي منابع آبیکی از اهداف موجود در شبیه



 تهیه و وارد نمودن اطالعات، سازي اولیه،توان به شبیهمراحل آن می ازجملهکه باشد میبرداري صحیح بهره

برداري هاي مدیریت بهرهگزینهترین بهترین و مناسببراي انتخاب . کالیبراسیون مدلو پیشنهادات مدیریتی اشاره نمود

هاي مختلفی چون توان گزینهمی آن ازجملهاستفاده کرد که از نظرات و تجربیات کارشناسان و مدیران توان می

،اعمال نمود را در طرح افزایش سطح زیرکشت، تغییر در الگوي کشت،ایجاد نیاز آبی جدید و غیره

کمبود  یمانندمسائلبا توجه به توسعه درحالهاي در کشور خصوص بهجهاندر اکثر مناطق ). 1391،فردوهمکارانانیشفائ(

بنامند،را قرن جنگ بر سر آب  21که قرن  شده استمنابع آب، آلودگی آب و افزایش خسارات ناشی از سیل باعث 

سازي، انتقال و توزیع آب، استحصال، تنظیم و ذخیرهدر قرن حاضر مسائل مربوط . )1391،و همکاران ینیالد تاج(

خواهد  رو روبههایی را که در حال حاضر دچار کمبود آب و افزایش نرخ رشد جمعیت هستند با مشکل اساسی کشور

 ازجملهکه . آوردکرد و رقابت بر سر کسب منابع آبی در چنین مناطقی، درگیري و برخوردهاي محلی را به وجود می

در . باشد را به عنوان منطقه بحران معرفی نمودبرده میهاي ناممنطقه خاورمیانه را که داراي تمام ویژگی توانمی

کشور ما نیز افزایش تقاضا براي آب و خدمات وابسته به آن، تنزل کیفیت منابع آب سطحی و زیرزمینی، تخریب 

ی، منابع آب موجود را در تنگناها و فشارهاي ناشی از شهرنشینی و صنعتی شدن و تغییر کاربري اراض ستیز طیمح

کشور ما در یک کشور خشک و .نمایداي روبرو میاي قرار داده است و مدیریت آن را با شرایط پیچیدهفزاینده

بایست مدیریت براي عرضه و تقاضا منابع آب موجود و استفاده صحیح از است و به همین سبب می شده واقعخشک مهین

تامین آب از منابع مختلف سطحی، زیرزمینی و (در این زمینه هرچند، مدیریت عرضه . شودر نظر گرفتهآن در آینده د

هاي ي روشتر، مدیریت تقاضاست که اجراي همهرو است، لکن عرصه پرچالشبا چالش منابع مالی روبه) غیرمتعارف

توزیع . شودو مشارکت ذینفعان را شامل میسازي نیروي انسانی اي مثل آموزش، اصالح الگوي مصرف، ظرفیتغیرسازه

این مسئله . نامناسب بارش باران در کشور از نظر مکانی و زمانی یکی از مشکالت اساسی در بخش آب است

که اشاره شد ایران از نظر  طور همان. باشدنیاز به تغییر در نوع مدیریت منابع و مصارف آب کشور می يدهنده نشان

ي وهوا آبدرصد از مساحت کشور داراي  13در حدود . است شده واقعجهان  خشک نیمهک و اقلیمی در ناحیه خش

ي خشک و وهوا آبدرصد از مساحت کشور داراي  73ي معتدل و حدود وهوا آبدرصد  14کوهستانی و سرد، 

درصد  90حدود طوریکه در باشد بهتوزیع زمانی و مکانی بارش در کشور کامال متغیر و ناهمگون می. است خشک نیمه

درصد بارش در  10بارش کل کشور در فصول سرد و مرطوب سال در مناطق شمال و غرب کشور و تنها در حدود 

درصد باران و برف  52افتد و در حدود فصول گرم و خشک سال و در مناطق مرکزي، جنوبی و شرق کشور اتفاق می

از مناطق کشور را با مشکل کم  يا پارهد که این مساله نمایدرصد از سطح کشور ریزش می 25ساالنه کشور تنها در 

درازمدتبیالن آبی کشور بر اساس آمار و اطالعات موجود . نزدیک با بحران آب مواجه خواهد کرد يا ندهیآآبی و در 

250هاي جوي متوسط کشور که عامل اصلی منابع آب کشور به میزان متوسط دهد که ریزشساله نشان می 30

خالصه وضعیت و منابع آب در جدول . باشد یک چهارم بارندگی متوسط جهان استدر پهنه جغرافیایی می رمتیلیم

  .آورده شده است 1- 1

  )1388،ي مطالعاتی اردبیلي آب محدودهمطالعات بیالن و چرخه(منابع آب تجدیدشونده کشور  -1- 1جدول 

  مقدار  پارامتر

  میلیارد مترمکعب 270  تبخیر و تعرق

  میلیارد مترمکعب 400  بارش

  میلیارد مترمکعب 130  دشوندهیتجدمنابع آب 

  میلیارد مترمکعب 38  هاي زیرزمینیتغذیه منابع آب



  میلیارد مترمکعب 92  هاي سطحی در دسترسآب

  

هاي آبـی منظـور شـده کـه بـه       و اکوسیستم ستیز طیمحمیلیارد مترمکعب نیز براي حفظ  5میزان  1400در سال 

نحوه رشد عرضه و تقاضـاي   1-1در شکل . دهدمیلیارد مترمکعب در سال را نشان می 118ها اضافه گردیده و جمع نیاز

  .آب آورده شده است

  

  )1388ل،یاردبیمطالعاتیآبمحدودهیالنوچرخهیمطالعاتب(نحوه رشد عرضه و تقاضاي آب -1-1شکل 

  

به هدررفت بسیار زیاد در کشاورزي و درصد پایین راندمان مطابق آمار اعالم شـده از سـوي بانـک جهـانی،     با توجه 

  .بازده اقتصادي آب را در منطقه دارد نیتر نییپاایران بعد از یمن 

 اجتمـاعی،  -منابع آب، در نظر گرفتن عواملی مانند بیشینه کردن منـافع اقتصـادي   وستهیپ هم بهدر تعریف مدیریت 

منـابع آب شـامل    پیوسـته  هم بهاصول مدیریت . رعایت عدالت اجتماعی و حفظ حیات طبیعی اهمیت بسیار زیادي دارد

و غیـره   يسـاز  تیـ ظرفمنـابع آب،   در مصـرف جویی برداري، صرفهحفاظت حوضه آبریز، توزیع آب بر اساس توافق بهره

وجود نگاه و مدیریت جامع به منابع آب یک حوضـه آبخیـز   مصرف بهینه نیازمند اصالح ساختار مدیریت آب و . باشدمی

بایست در نظر گرفتـه  هاي اقتصادي و اجتماعی میها بر روي یکدیگر و اثرات آن بر سایر بخشاثرات متقابل طرح. است

  .شود

سـیار  هـاي ب گـذاري به آن بایـد سـرمایه   ییگو پاسخاي است که براي مدیریت تقاضا و مصرف، در کشور ما در مرحله

در اثـر تولیـد و    عمـدتاً زمـین کـه    تغییر اقلیم و گرم شدن کره. کالن در راستاي منابع آب تجدیدشونده استفاده گردد

. شود و در میـزان استحصـال و مصـرف آب تـاثیر بسـزایی دارد     کربن در اطراف کره زمین ایجاد میدیاکسيدتجمع گاز 

شود، با توجـه بـه اینکـه    بخیر و تغییر الگوي بارش از برف به باران میتغییر اقلیم و گرم شدن کره زمین باعث افزایش ت

توانـد در  شود، تغییر اقلیم میدر کشور ما درصد زیادي از منابع آب سطحی به وسیله ظرفیت تنظیمی سدها تامین می

رفـت مقـدار    ها و در نتیجه سرریزي سدها و هـدر برخی از مناطق باعث کاهش ظرفیت تنظیمی سدها، افزایش سیالب

. هـا گـردد  در فصل خشک و در نتیجـه افـزایش آلـودگی و غلظـت آب رودخانـه      ها رودخانهزیادي آب، کاهش دبی پایه 

خـوردن تعـادل در   ي دیگـر افـزایش مـداوم تقاضـاي آب، موجـب بـرهم      از سـو کمبود منابع آب در دسترس از یکسو و 

آمـد منـابع آب اهمیـت بسـیاري     زي بـراي تخصـیص کـار   ریـ بنابراین برنامه. شده استتقاضاي آب -هاي عرضهسیستم

هاي آب شـرب، صـنعت و   هاي آبی در بخشکه نیاز شده استافزون جمعیت باعث همچنین افزایش روز. است داکردهیپ

هـاي سـنتی مـدیریت،    در مباحث مدیریتی منابع آب، در بحـث تخصـیص و تقاضـاي آب روش   . کشاورزي افزایش یابد

هـاي نـو   نماید تا با راهکارهاي جدید و استفاده از فناوري این امر ایجاب می. اند داده ازدستخود را ي هاي گذشتهقابلیت



تواند کمـک شـایانی   گیري صحیح در منابع آب میهاي تصمیمها اقدام شود که در این بین روشنسبت به انتخاب طرح

شرب،کشـاورزي،   هـاي آبمصرف اي مختلف درتامینه درگیر بودن سازمان. زمینه باشد نیدر ابه مدیران و کارشناسان 

لـزوم همـاهنگی بیشـتر بـین کلیـه دسـت       شده هیتصفو همچنین تصفیه فاضالب و کاربري پساب  سبز يفضاصنعتی، 

هـا و عملکردهـا و   اندرکاران مسائل آب براي مشارکت و به حداقل رساندن اثرات نامطلوب بخشی بودن حیطه مسئولیت

رو در شهرهایی که در طول سال بـا بارنـدگی کمـی روبـه    . نمایدپذیر میمدیریت یکپارچه منابع آبی را اجتناب تیدرنها

امروزه مدیریت جامع و یکپارچه . هستند استفاده بهینه از منابع آب و جلوگیري از اتالف این منابع در اولویت قرار دارند

رو هستند یا مناطقی همچـون خاورمیانـه کـه در آن    منابع آب روبه در مناطقی که با محدودیت نسبی ژهیو بهمنابع آب 

  . امري ضروري مطرح گردیده است عنوان بهرو خواهند گردید آینده به علت تغییر اقلیم جهانی با کاهش منابع آب روبه

ي زمـین  کرهطوریکه اگر میانگین بارندگی ساالنه در سطح ایران سرزمینی است خشک با نزوالت جوي بسیار کم، به

لیتـر اسـت مقایسـه کنـیم،     میلـی  240شود با میانگین بارنـدگی سـاالنه   میلیتر تخمین زده میلی 860را که در حدود 

آل، در حالت ایده. حتی کمتر از یک سوم میانگین بارندگی در سطح دنیا است رانیدر اشود که در بارندگی مالحظه می

تخصـیص آب  . اجتماعی عادالنه باشد ازنظرفنی عملی و همچنین  ازنظرد و تخصیص آب بایستی از نظر اقتصادي کارآم

اسـت و از  هاي عظیم اقتصـادي را جـذب خـود کـرده     باشد که از طرفی سرمایهاز مسائل کلیدي مدیریت منابع آب می

توانـد  واحـد مـی  این اختالف در یک حوضه با مدیریت . استطرف دیگر زمینه را براي بروز بعضی اختالفات فراهم آورده

از رقابـت   واحـد  ریـ غهاي مختلف آن باشـد، در یـک حوضـه داراي مـدیریت     کنندگان بخشناشی از رقابت بین مصرف

 منظور بهبنابراین . را به همراه داشته باشد ها آنهاي مشترك بین کشوري نزاعات گردد و نهایتا در حوضهناشی  ها استان

سـازي  منظـور شـبیه   بـه . خواهـد بـود  سـازي سیسـتم ضـروري    مختلف شبیهکنندگان تخصیص مناسب آب بین مصرف

بـا   سازي مدلبه کمک . باشدآمد استفاده از علم پویایی سیستم میهاي پیچیده منابع آب ، یکی از ابزارهاي کارسیستم

تصـمیم تـاثر و   ها را آشکار نمود و قبل از اتخـاذ یـک   گیريتوان پیامدهاي نامشخص تصمیمها میروش پویایی سیستم

هـا بـه   هایی است که به کمک علم پویـایی سیسـتم  افزاریکی از نرم  VENSIM.را مشخص و بررسی نمودپیامدهاي آن 

  )1388،لیاردبیمطالعاتیآبمحدودهیالنوچرخهیمطالعاتب. (پردازدهاي مختلف میسازي سیستمشبیه

    بررسی اهمیت موضوع- 2- 1

رویه و نادرست از این منبع خـدادادي موجـب    با توجه به محدود بودن منابع آب شیرین در سطح جهان، استفاده بی

منابع آب را باید در یک سیکل . آورد می به وجودهاي آبی را  گردد و در نتیجه تنش پایین آمدن کمیت و کیفیت آن می

بـرداري از منـابع آب الزم اسـت مسـیر      ریـزي و بهـره   یت و برنامـه براي مدیر. قراردادبهم پیوسته مورد بررسی و ارزیابی 

ریـزي کـرد کـه در آن     و محل تامین تا محل مصرف ارزیـابی و بررسـی نمـود و طـوري برنامـه      جریان آن را از سرشاخه

مـورد بررسـی قـرار گیـرد و مفهـوم       وسـته یپ هـم  بهمحیطی و اجتماعی در یک قالب  هاي فنی، اقتصادي، زیست دیدگاه

هاي آبی موجود و یـا   سازي براي ارزیابی عملکرد  برنامه هاي شبیه مدیریت جامع منابع آب را بیان کند به همین از مدل

شود باید قـادر باشـد کـه     سازي که براي این منظور تهیه می هاي شبیه مدل. شود پیشنهاد یک برنامه جدید استفاده می

هـاي   سیسـتم  سـازي  نگر پاسخگو باشـد و بتوانـد شـبیه    ا با رویکرد جامعها و تصمیمات مناسب و مدیریتی ر ریزي برنامه

هـا   این مـدل . ها را آشکار سازدها انجام دهد و پیامدهاي نامشخص آنگیري پیچیده منابع آب را براي پشتیبانی تصمیم

یـک منطقـه کمتـر از     آب موجـود در  کهیدرصورتباید نیاز اساسی به منابع آب را در زمان حال و آینده برطرف سازد و 

  .(Surya and Jeykumar, 2015)باشد میزان بحران آب را مدیریت کند،  میزان نیاز بوده و امکان کمبود وجود داشته

  بیان مسأله-3- 1

خـوردن تعـادل در   ي دیگر افزایش مداوم تقاضـاي آب، موجـب بـرهم   از سوکمبود منابع آب در دسترس از یکسو و 



آمـد منـابع آب اهمیـت بسـیاري     ریـزي بـراي تخصـیص کـار     بنابراین برنامه. شده استتقاضاي آب -هاي عرضهسیستم

هاي آب شـرب، صـنعت و   هاي آبی در بخشکه نیاز شده استافزون جمعیت باعث همچنین افزایش روز. است داکردهیپ

هـاي سـنتی مـدیریت،    اي آب روشدر مباحث مدیریتی منابع آب، در بحـث تخصـیص و تقاضـ   . کشاورزي افزایش یابد

هـاي نـو   نماید تا با راهکارهاي جدید و استفاده از فناوري این امر ایجاب می. اند داده ازدستي خود را هاي گذشتهقابلیت

تواند کمـک شـایانی   گیري صحیح در منابع آب میهاي تصمیمها اقدام شود که در این بین روشنسبت به انتخاب طرح

هایشـرب، کشـاورزي،   هاي مختلـف درتـامین مصـرفآب   درگیر بودن سازمان. زمینه باشد نیدر ارشناسان به مدیران و کا

-لزوم همـاهنگی بیشـتر بـین کلیـه دسـت      شده هیتصفو همچنین تصفیه فاضالب و کاربري پساب  سبز يفضاصنعتی، 

هـا و عملکردهـا و   حیطه مسئولیتاندرکاران مسائل آب براي مشارکت و به حداقل رساندن اثرات نامطلوب بخشی بودن 

رو در شهرهایی که در طول سال بـا بارنـدگی کمـی روبـه    . نمایدپذیر میمدیریت یکپارچه منابع آبی را اجتناب تیدرنها

امروزه مدیریت جامع و یکپارچـه  . هستند استفاده بهینه از منابع آب و جلوگیري از اتالف این منابع در الویت قرار دارند

رو هستند یا مناطقی همچـون خاورمیانـه کـه در آن    در مناطقی که با محدودیت نسبی منابع آب روبه ژهیو هبمنابع آب 

. امري ضروري مطرح گردیده است عنوان بهرو خواهند گردید آینده به علت تغییر اقلیم جهانی با کاهش منابع آب روبه

مـاهور   تپـه گسـتره صـاف وبـدون     کیـ از داري بـه دلیـل برخـور    لومترمربعیک900محدوده دشت اردبیل با وسعت 

وخـاك   برخـوردار بـوده  آبـدهی مناسـب    بااسـتعداد نیازي به تسطیح نداشته وازیک مخـزن آب زیرزمینـی    گونه چیکهه

در هـاي نمونـه   گردیـده همـواره بـه عنـوان یکـی از دشـت      آن از نوع آبرفتی و مرغوب محسوب می يو کشاورزسطحی 

هاي عمیـق ونیمـه عمیـق محـدود بـوده      ي اخیر تعدادچاهدر این دشت قبل از سه دهه. واقع بوده است کشورموردتوجه

اما ایـن تعـادل   . تعادل بوده است و مصرفدر حالتي آب زیرزمینی کمتروتعادل مابین تغذیه آن برداشت از سفره تبع بهو

اخیـر کـه در    يهـا  سـال ر هـاي درازمـدت د  و وقوع خشکسالی در منطقهمراکز صنعتی  شیو افزابه علت رشد جمعیت 

هـاي  نتیجه آن ، افزایش میزان استحصال آب از مخزن مذکوررا بدنبال داشته، بهم خـورده و موجبـات افـت سـطح آب    

-النوچرخـه یمطالعاتب(گردیـده اسـت،    مترمکعـب میلیـون   540مخزن در حـدود   يو کسرزیرزمینی به بیش از ده متر 

جهت توسعه اراضی کشاورزي و بهبود نیاز آبی زراعی بخشی از دشت اردبیل  .است) 1388،لیاردبیمطالعاتیآبمحدودهی

در حـدود و جبران کسري مخزن دشت اردبیـل، سـدیامچی    نیو سرعوتامین آب شرب جمعیت روبه رشد شهر اردبیل 

ي مختلف هابه مصرف باالدربخش با توجهاما همانطورکه اشاره شد . کیلومتري باالدست دشت اردبیل احداث گردید 30

 از منـابع ریـزي وتخصـیص بهینـه    ادامه دارد لزوم برنامه هنوز همکه  در منطقههاي درازمدت وخصوصا وقوع خشکسالی

  .کندیم دایضرورتپ گریدآب بیش ازهرزمان 

  پژوهش) هايفرضیه(فرضیه-4- 1

سازي و در نتیجه ها شبیههاي ریاضی علت معلولی هستند که فرض اساسی آنمدل پویایی سیستم مدل.1

  .دهدبودن رفتار یک سیستم را نشان می ینیب شیپقابل 

تا  1378سال از سال  15براي  موردمطالعههاي مربوطه تخصیص آب منطقه با توجه به اطالعات و داده.2

  .است شدهدر نظر گرفته  1393

.باشدمحاسبات بر اساس توزیع ماهانه مقادیر منابع و مصارف می.3

و  یطیمح ستیزنامه تخصیص به ترتیب شرب، صنعت، هاي نظامطبق اولویت شدهگرفتهمصارف در نظر.4

.است شده گرفتهکشاورزي در نظر 

  پژوهش) اهداف(هدف -5- 1

از علم  زبااستفادهیآبربرداري و تخصیص منابع آب در یک حوضه هاي بهرههدف از این تحقیق، تحلیل سیاست



و پرآبی براي  یآب کمهاي مختلف در شرایط آبریز به لحاظ تامین نیاز پویایی سیستم و بررسی عملکرد حوضه

  .هاي ذینفع در باالترین سطح رضایت قرار داشته باشندبه طوریکه تمامی گروه است شده نییتعسناریوهاي 

  پژوهش تیاهمضرورت و -6- 1

نادرست از منابع آبی باعث کاهش کیفیت زندگی بشري و تهدید جامعه بشري و تنش آبی  يها استفاده.1

  :به موارد زیر اشاره نمود توانیمدالیل آن  ازجملهخواهد شد که 

  محدودیت منابع آب در دسترس و توزیع ناهمگون منابع.2

  افزایش روزافزون جمعیت.3

  ها شدن آن تر دهیچیپابع آب با توجه به من تأمیني مختلف ها ستمیسي ریپذ بیآسافزایش میزان .4

  افزایش میزان مصرف سرانه آب به دالیل باال رفتن سطح رفاه و بهداشت مردم.5

  ها بخشمختلف صنعتی و کشاورزي با توجه به روند توسعه این  يها بخشافزایش نیاز در .6

  بلندمدتي هاینیب شیپتغییرات اقلیمی و ضرورت .7

  آلودگی منابع آب .8

  و عدم مدیریت صحیح ازحد شیبي زیرزمینی به علت برداشت ها خصوصآب بهتخریب منابع .9

  

  قیتحق نهیشیو پ یمبان-2

  

  آشنایی با روش پویایی سیستم - 2-1

نقش اساسی و عمده منابع آب در رشد و توسعه اقتصادي، کشاورزي، صنعتی و نیز تامین آب شرب مراکز  لیبه دل

محدود است لذا  استفاده قابلگیرد و چون مقدار منابع آب  برداري قرار می وسیع مورد بهره طور بهجمیعتی، این منبع 

براي اینکه بتوان مجموعه عوامل دخیل در تولید و مصارف آب . شود رو می اي روبه تامین آن با تنش و مشکالت عدیده

را بهم ارتباط داده و یک نتیجه منطقی کارساز که با واقعیت منابع و مصارف نیز منطبق باشد بدست آورد نیاز به 

مدیریتی مناسب هم را درك و راهکارهاي  که بتواند مسائل پیچیده و مرتبط به هاي پویا و دینامیک است ي مدل تهیه

کیفی و کمی مسائل را در طول زمان بررسی نماید و از چنان  يرهایمتغها  بایستی قادر باشد  مدلاین . ارائه نماید

ز خاصیت بازخوردي یا یک سیستم و یا مدل ا کهیوقت. باشد ساختاري برخوردار باشد که قابلیت بازخوردي داشته

هایی با بازخورد  کند که با تجزیه و تحلیل عوامل و فاکتورهاي ذینفع حلقه شود توان آن را پیدا می فیدبک برخوردار می

هر یک از . دارد تشکیل دهد کننده اصالحهایی با بازخورد منفی که جنبه  دارد و حلقه کننده تیتقومثبت که جنبه 

کند و در صورت داشتن جنبه مثبت آن را تقویت و توانمند  ی و بعدي خود ارتباط پیدا میهاي قبل ها با حلقه حلقه

رفتار و عملکرد یک سیستم پویا را  یطورکل به. شود کننده ایجاد می هاي خود اصالح سازد و در غیر این صورت حلقه می

: بندي نموددسته به شرح زیر تقسیم 3توان در  می

از بازخورد مثبت است رفتار موجد رشد که ناشی.

 که ناشی از بازخورد منفی است هدف جورفتار.



1394،حاجی سلیمانی.(رفتار نوسانی که ناشی از بازخورد منفی همراه با تاخیر است.(  

  پویایی سیستم سازي مدلمراحل  -2-2

  معلولی-نمودارهاي علت  -2-2-1

ها با استفاده در پویایی سیستم. نامندنمودارعلّیحلقوي نیز می ایننمودارهاراباعنواننمودارعلتومعلول،نمودارحلقهعلّی و

  .شودجریان ساختار سیستم نمایش داده می-از ابزارهایی همچون نمودارهاي علی و معلولی و حالت

  نمودارهاي جریان  -2-2-2

کمکی و عناصر  شود و مشتمل بر متغیرهاي نرخ،نمودارهاي جریان بر اساس نمودارهاي علت و معلولی ساخته می

  .ها استثابت و دستورالعمل

  

  

  معادالت ریاضی -2-2-3

ها با یکدیگر بینی متغیرهاي مدل و شناسایی رفتار آنمعادالت ریاضی در طول زمان براي تبیین و پیش

  .گیرندقرار می مورداستفاده

  بیالن - 2-3

  )ترازنامه آب(تعریف بیالن -2-3-1

طبق . شودکه بر اصل بقاء ماده در چرخه آب تأکید دارد بیالن آب خوانده می بررسی تبادالت آب در یک محدوده

و در این  شودیممعین وارد یک محدوده خاص  زمان کیکه در  ییها آباز بررسی کلیه  عبارت استاین تعریف بیالن 

  .گرددهاي مختلف از محدوده خارج میو یا به صورت شده رهیذخرسد یا ناحیه یا به مصرف می

و میزان  ها آنهدف از برقراري بیالن، بررسی و هم آهنگی عناصر ورودي و خروجی و تعیین مقادیر هر یک از 

  ).1370دستورالعمل تهیه بیالن منابع آب، (باشد، مصرف و ذخیره آب می

  بیالن  ي محدوده -2-4

این . شود را محدوده بیالن گویندو معادله بیالن براي آن برقرار می يآور جمعاي که اطالعات پایه بیالن ناحیه

تواند یک حوضه آبریز بزرگ، یک دشت و ارتفاعات مشرف بر آن و در مورد خاص بیالن آب زیرزمینی ناحیه می

  .باشدیمدر این مطالعات محدوده بیالن شامل محدودة مطالعاتی اردبیل .محدوده یک سفره آب زیرزمینی باشد

  دوره بیالن - 2-5

ترازنامه یا بیالن آب . گیرد، دوره بیالن گوینده در طول آن کلیه عوامل بیالن مورد ارزیابی قرار میمقطع زمانی را ک

هاي مرطوب ، خشک هاي متفاوت، یک ماه، یک فصل، یک سال آبی و یا چندین سال متمادي شامل سالرا براي دوره

  .بوده است موردنظرده محدو درازمدتدر این مطالعات بیالن . توان برقرار نمودو متوسط می

  مبانی بیالن عمومی آب  -2-6

  باشدعوامل ورودي شامل موارد زیر می

بارندگی بر سطح محدوده- 1



جریان سطحی ورودي به محدوده- 2

جریان زیرزمینی ورودي به محدوده- 3

به محدوده افتهیانتقالهاي آب- 4

  :از اند عبارتعوامل خروجی 

تبخیر و تعرق از سطح محدوده - 1

سطحی خروجی از محدودهجریان - 2

جریان آب زیرزمینی خروجی از محدوده- 3

از محدوده به خارج شده منتقلهاي آب- 4

  مبانی بیالن آب زیرزمینی -2-7

اي از بیالن آب است که در آن عوامل متفاوت آب ورودي و خروجی و تغییرات بیالن آب زیرزمینی شکل ویژه

.گیردقرار می یموردبررساحد زیرزمینی ذخیره در منابع آب زیرزمینی یا یک آبخوان و

  :عوامل تغذیه در ذخیره آب زیرزمینی شامل

نفوذ بارندگی در سطح محدوده- 1

هاها، دریاچهتغذیه طبیعی آبخوان از رودخانه- 2

تغذیه مصنوعی از آبیاري مزارع، عملیات پخش سیالب و تغذیه مصنوعی از آب رودخانه- 3

  جریان زیرزمینی ورودي- 4

  :تخلیه شامل  همچنین عوامل

و نیز توسط ریشه گیاهان) عمق کماز سطح ایستابی (تبخیر از آب زیرزمینی - 1

ها و زه آب رودخانه، دریاچه صورت چشمهتخلیه طبیعی از آبخوان به- 2

هاي مصنوعیها و زهکش، قناتوسیله پمپاژنابع آب زیرزمینی بهتخلیه مصنوعی از م- 3

  )1388ل،یاردبیمطالعاتیچرخهآبمحدوهالنویمطالعاتب(جریان خروجی زیرزمینی- 4

  پیشینه تحقیق در مورد کاربرد پویایی سیستم در مدیریت منابع آب-2-8

هاي این سیستم سازي مدلاي برخوردار است هاي موجود در واقعیت از عوامل بسیار پیچیدهجایی که سیستماز آن

این عوامل پیچیده و مرتبط به هم را در  بتوان مجموعه باشد براي اینکهپویا یکی از موارد مهم در تفکر سیستمی می

هایی اي براي مدیریت منابع آب اندیشید، نیاز به روشارتباط برقرار کرده و چاره ها آنکنار یکدیگر قرار داده و بین 

در واقعیت کرده و یک تقریبی از آنچه  يساز هیشبآمده بتوان آن سیستم را  به وجوداست که عالوه بر تحلیل سیستم 

و نیز  سازي مدل. هاي سیستم این امکان را فراهم آورده استعلم پویایی. و یا روي خواهد داد ارائه کند دادهيرو

هاي مدیریت دفاع علمی براي فعال کردن استراتژي يهیپا کیپویایی تغییر در منابع آب در طی زمان،  يساز هیشب

ي گروهی توان به افزایش سرعت ایجاد یک مدل، امکان توسعهروش میهاي این از عوامل جذابیت. کندفراهم می

همچنین در این روش اعتبار مدل با . ها و قابلیت و سادگی اصالح مدل در واکنش به تغییرات سیستم اشاره نمودمدل

استفاده  ي گذشته،در چند دهه. شودسنجیده می... هاي خطی و تحلیل حساسیت و آزمون ازجملههاي مختلفی روش

هایی از آن اشاره مسائل مختلف مدیریت منابع آب رواج یافته است که به نمونه يساز هیشبها براي از پویایی سیستم

  :کنیممی

در ایاالت  وگاس السمشارکتی در حل کمبود آب براي شهر  يریگ میتصممدلی مبتنی بر پویایی سیستم براي 



و نتایج و اثرات  شدهیبررسهاي مختلف مدیریت تقاضا از دید مردم روشکه در این مدل  شده ساختهنواداي آمریکا 

هاي پویا  توان گفت در سیستم فوق می مراتب بهبا توجه . است شدهیبررسبر کاهش شکاف بین تامین و تقاضا  ها آن

عالوه بر این، .  (Simonovic, 2000)رابطه بین ساختار و رفتار مبتنی بر مفهوم بازخورد و کنترل اطالعات برقرار است،

حلقه بازخورد (ها موجب تقویت هایی هستند که هرگونه تغییرات در آنفیدبک  صورت بهنمودارهاي علی و معلولی 

  .(Sterman, 2000 )شود،سیستم می) حلقه بازخورد منفی(یا اثر مقابل ) مثبت

در براي مدل کردن عملکرد مخزن،  SDاز روش (Simonovic and Ahmad, 2000)احمد و سیمونوویچ 

راحتی اصالح مدل در پاسخ به تغییرات . انددر کانادا استفاده کرده Assiniboineبر روي رودخانه   Shellomutمخزن

هاي آنالیز سیستم دیگر براي داخل سیستم و توانایی آن براي اجراي آنالیز حساسیت، این روش را در مقایسه با تکنیک

  . تر کرده استد سیستم جذابمدل کردن عملکر

,Guo et al)عالوه بر آن گو و همکاران  با استفاده از یک مدل دینامیک و پویا تغییرات کیفیت آب دریاچه  (2001

Erahai بود  قرارگرفتهمحیطی  واقع در کشور چین که تحت تاثیر منفی توسعه سریع اجتماعی، اقتصادي و زیست

  .مدیران باشد ارائه نمودند مورداستفادهو یک برنامه جامع که  و مطالعه قرار دارند یموردبررس

روش ساخت مدل سیستم دینامیک استراتژیکی با استفاده از مدیریت آب،  در مورداي مقاله (Stave, 2002)استیو 

از  شدهشنهادیپهاي با توجه به این امر که مدل سیستم دینامیک تاثیرات هریک از استراتژي Las Vegas, Nevadaدر 

 شدهیبررسهاي مختلف مدیریت تقاضا از دید مردم در این مدل روش. کرده استدهد، ارائه طرف مدیران را نشان می

  .است شدهیبررسها بر کاهش شکاف بین تامین و تقاضا و نتایج و اثرات آن

هاي ا توجه به اینکه پروژهب. هاستگیري قیل از اجراي تصمیمحسن این مدل توانایی آن در ارائه نتایج یک تصمیم

 حساب بهها جزء ملزومات دارند بررسی آن یطیمح ستیزهاي اجتماعی و کشاورزي تاثیر بسیاري زیادي بر روي محیط

,Sysel et al)سایسل و همکاران. آیندمی در  مدتیطوالني زمانی در بازه محیطی زیستمشکالت احتمالی  (2002

هاي کشاورزي و جمعیت مربوط به منابع آب، کاربري زمین، تخریب زمین، آلودگی (GAP)جنوب شرقی آناتولی

به عنوان یک (GAPSIM)دینامیکی سیستم سازي شبیهبراي این منظور یک مدل . قرارگرفته است یموردبررسشناسی 

توجه به هاي موجود طراحی شده است که ابتدا  مورد صحت سنجی و سپس با پلتفرم تجربی براي تحلیل سیاست

هاي آبیاري، و افزایش میزان پنبهو ي زمینبا توجه به رفتارهاي سیستم با توسعه. هاي آزمایشی کالیبره شده استداده

 دهدیمنیز نشان  سازي شبیهبعد از اجراي مدل، نتایج . رو استبا کمبود منابع آبی روبه GAPنیاز آبی زیاد محصول 

همچنین . و کود نیز ممکن است به سطوح نامطلوب خود برسند ها کشآفتکه دو عامل کلیدي محیطی، مصرف 

  .باشدمی محیطی زیستهاي رسیدن به پایداري عوامل توسعه آبیاري از روش

مدل آب کانادا را در دانشگاه وسترن اونتاردو ارائه کرد که یک مدل ) (Simonovic,2003همچنین سیمونوویچ

 اقتصادي ارائه گردیده- هاي اجتماعیروابط بین کمیت و کیفیت آب با متغیر سازيسیستم دینامیک است و براي شبیه

  .است

میلیون  10کل منطقه کانادا و قسمتی از کشور آمریکا در اطراف جزایر بزرگ را به وسعت  Canada Waterمدل 

  .است شده استفادهWorld Waterاي از مدل براي رسیدن به این مدل منطقه. گیرددر نظر می کیلومترمربع

تقاضاي  کهیدرحالي هیدرولوژیکی است، ي آب یک پدیدهبا توجه به این مسئله که ذخیره (Ewers, 2005)اورس 

هاي بشر است، ترکیب این دو سیستم هیدرولوژي و اقتصاد را براي مدل نیازها و خواسته بر اساسیتوجه طورقابل بهآب 

  .کرده استواقع در ایالت نیومکزیکو و کلوادور استفاده  San Juanکردن دقیق منابع آب حوضه 

,Ho et al)هو و همکاران  هاي اخیر گرفتن این مسئله که تقاضاي آب در تایوان شمالی در سال در نظربا  (2005

تژي است یک استراتژي مناسب را با تلفیق سیستم دینامیک و آنالیز تاثیر در استراباال رفته اي مالحظه طورقابل به



هاي سطحی و زیرزمینی و ارزیابی آب از نظر سیستمی و مقدار آب، براي برآورد هزینه و استفاده تلفیقی از آب

,Jalali et al)جاللی و همکاران .اندهمچنین براي افزایش پایداري ذخایر آب در نظرگرفته اي به کمک  در مطالعه(2005

سازي کرده و مزایاي ي کارون شبیههاي چند مخزنی بر رودخانهتحلیل پویایی سیستم، روندیابی سیل را در سیستم

,Khan et al)خان و همکاران.ها موردبحث قراردادند این رویکرد را نسبت به سایر روش با استفاده از رویکرد  (2007

مورد . م دادندبر روي دو ناحیه مورد مطالعه تحقیقات خود را انجا VENSIMافزار پویایی سیستم و با استفاده از نرم

شود بود که میزان نفوذ، روزانه تحت شرایط روزانه آبیاري می صورت بهتعادل آب بر یک زمین برنج که  سازي مدلاول 

هاي سطحی ي دوم ارتباط بین آبمطالعه. سازي قرار گرفتتبخیر واقعی و رواناب سطحی هم براي منطقه مورد شبیه

، ذخیره عمق کمتم شامل فرآیندهاي نفوذ از رودخانه، تبخیر از سطح آب سازي شد که این سیسو زیرزمینی شبیه

 يها پاسخسازی شبیهبراي  تواندیماین مدل . باشدمی دست نییپابه  رزمینی و جریان جانبی از باالدستزی يها آب

هاي شور و آب مورداستفادهآب  يور بهرهبراي بهبود  ییهاياستراتژایجاد  منظور بهمختلف سناریوهاي مدیریت آبیاري 

  .زیرزمینی استفاده شود

,Zhang et al)ژانگه و همکاران استفاده  ستمیس ییایاز مدل پوTianjinمنابع آب شهر تیریمد منظور به(2008

نمودن مدل  برههابهکالیداده قیو از  طر یبه صحت سنج لیو تحل هیو تجز سازي مدلقهادرابتداازطریآن. نمودند

 سازيهیشب یکنون طیپرداخته و مدل را با شرا نیو آب مورد تام موردنیازآب  زانیم نیپرداختند سپس تعادل ب

 ویسنار(یکنونتیکه شامل وضع ویچهار سنار رانیمد يرگیمیموجود، تصم هاييسپس بر اساس استراتژ. نمودند

ممکن است که  ياقتصاد عی، توسعه سر)دوم ویسنار(منابع آب  داریپا يبردار بهرهو  يهدف اقتصاد نی، تعادل ب)اول

منابع آب  صیتخصو نوع  یمثل کنترل آلودگ یبه بهبود منابع آب تیو اهم) سوم ویسنار(شود یآب هايتنش جادیباعث ا

منطقه  يبراستمیس ییایپو قیمطلوب را از طر ویسنار قیطر نیاست و از ا دهیو اجرا گرد فیتعر) چهارم ویسنار(

  .شده استبه دست آورده  موردمطالعه

,Winz et al)وینز و همکاران از سیستم دینامیک به عنوان متدولوژي نمایانگر مشکالت پیچیده در مدیریت  (2009

 رو نیازاو  شدهیبررسسال  50در این مقاله تکامل تئوریکی و کاربرد سیستم دینامیک در طی . اندآب استفاده کرده

سازي سیستم دینامیک ارائه و هاي مطالعاتی تعدادي از بهترین عملکردها در کاربرد شبیهمرور ادبیات و انتخاب مورد

,Rahmanian et al)رحمانیان و همکاران. شده استبحث  ابتدا به بررسی رژیم جریان و وجود منابع آب در  (2010

در  سازي مدلها و مصارف موجود و همچنین ابعاد سد فینسک، پرداختند و سپس با بررسی نیاز دست پایینباالدست و 

سناریو مختلف نشان داد که شرایط بهینه براي تامین نیاز طبق  10نتایج حاصل از . انجام دادند VENSIMافزار نرم

براي اهداف  MCM 44/3براي مصارف شرب، MCM68/8صورت بهتواند می  دست پایینمشخص در  يبند تیاولو

  .براي اهداف کشاورزي تخصیص داد MCM812/0و  محیطیزیست

,Wei et al)وي و همکاران هاي با استفاده مفهوم پویایی سیستم و ایجاد ارتباط بین منابع آب و جریان (2012

اهداف اصلی این تحقیق عبارت بود . استفاده نمودند VENSIMافزار ، تاثیرآن بر اقتصاد و اجتماع از نرم محیطی زیست

  :از 

در منطقه دسترس قابلي میزان توازن آب مورد تقاضا و مطالعه  

اقتصادي- بررسی روابط منابع آبی و رشد اجتماعی  

 باشدیماجتماعی و اقتصادي  يها توسعهبر روي  محیطی زیستیها انیجرارزیابی اثرات تخصیص.  

پویایی سیستم ابتدا باید اهداف و مرزهاي سیستم را مشخص نمود و یک  يها مدلاستفاده از خالصه براي  طور به

و اعتبارسنجی آن را انجام  ونیبراسیکالریاضی  يها فرمولنمودار علی معلولی از آن را رسم کرده و بعد از وارد نمودن 

اقتصادي و اجتماعی بر روي  يها توسعهت ها براي بررسی تاثیراآن. الزم را بررسی نمود يهايریگ جهینتداده و 



به جمعیت، صنعت، کشاورزي، نیاز آبی، میزان  توانیمزیرمجموعه در نظر گرفتند که  9محیطی زیستیها انیجر

 محیطی زیستیها انیجربه عنوان  محیطی زیستفاضالب، تصفیه و سیاست، منابع آبی، توازن آبی، اکولوژي و نیازهاي 

  . اشاره نمود

  .باشدمی 1-2معرفی نمودند که طبق جدول محیطی زیستمتغیر براي تخصیص منابع  4

,Wei et al)محیطی زیستمتغیر براي تخصیص منابع  - 1- 2جدول    2012)  

  کد  محیطی زیستتخصیص  يها طرح  توضیحات

میزان حداقل جریان براي حفظ حیات 

آبزیان براي مثال طبق روش تنانت این 

جریان متوسط چندین ساله %  10مقدار 

  .باشدیمرودخانه 

A1  مینیمم

براي حفظ توازن رودخانه با  ازیموردنجریان 

در نظر گرفتن حیات آبزیان و میزان تبخیر و 

  .نفوذ

  A2  پایه

براي رقیق نمودن میزان  ازیموردنجریان 

  آلودگی در حجمی از یک منبع آب

  A3  تصفیه آلودگی

جهت انتقال رسوب در  ازیموردنجریان 

  رودخانه براي حفظ جریان آب سالم

A4  انتقال رسوب

مختلف از مقدار کم به  يها استیسالگوي جمعیت نیز بر اساس میزان نرخ رشد، اقتصاد، تکنولوژي و  4همچنین 

  .باشدیم B1 ،B2 ،B3 ،B4زیاد به ترتیب برابر 

  .است شده پرداختهبا در نظر گرفتن سناریوهاي مختلف به کالیبراسیون مدل  وBو Aسپس با ترکیب دو الگوي 

عوامل ، نتایج نشان داد که میزان منابع آب سطحی محلی براي حفظ میزان رشد سازي شبیهبعد از اجراي مدل و 

منفی تخصیص  راتیتأثتغییر بکند  A4به A1باشند و زمانی که مقدار الگو از اجتماعی فعلی کافی نمی-اقتصادي

اجتماعی و آب مصرفی - همچنین زمانی که میزان نرخ رشد اقتصادي. کندافزایش پیدا می محیطی زیستیها انیجر

- هم کاهش پیدا می محیطی زیستهاي مقدار کمبود آب و اثرات منفی جریان شودیمکمتر طراحی  ستیز طیمحبراي 

 (B4)4اجتماعی باعث کاهش رفاه مردم شده الگوي شماره  –میزان کم نرخ رشد عوامل اقتصادي  نکهیباوجوداکند 

ک استراتژي به عنوان ی محیطی زیستیها انیجراجتماعی و  –ر نظر گرفتن هر دو عوامل اقتصاديترکیبی مناسب با د

  .باشدمناسب براي میزان انتقال و ظرفیت آب منطقه می

 افتهیتوسعهآبی  يها پروژهشود ك بسیاري از اگرچه سریالنکا به عنوان یکی از کشورهایی غنی از آب شناخته می

.باشدرو میدر آن به اجرا درآمده است اما هنوز هم به دلیل کمبود منابع آب با مشکالتی روبه

,Kotir et al)و همکاران  کوتیر دینامیکی سیستم یکپارچه را با استفاده از یک رویکرد  سازي شبیهیک مدل  (2016

فرعی تولید  يها بخشپویایی سیستم براي بررسی فرآیندهاي بازخورد و تعامل بین جمعیت، منابع آب و  سازي مدل

با واقعیت  شدهيساز هیشبیهایخروجنتایج نشان داد که . کشاورزي حوضه رودخانه ولت در غرب آفریقا، بررسی نمودند

 نانیاطم قابلسیستم همخوانی دارد همچنین طبق تحلیل و آنالیز حساسیت مشخص گردید که این مدل  شده مشاهده

ناریو نشان داد که کل جمعیت، نیازهاي کشاورزي، مصرف شرب و صنعتی نتایج س. باشددر برابر پارامترهاي اصلی می

بر ) سناریوها(ها آنریتأثعالوه بر آن سه سناریوي دیگر براي ارزیابی . ادامه خواهد یافت سازي شبیهدر طول دوره 

 يها ساختریزتوان به توسعه شده است که می سازي شبیهنیازهاي آبی، عملکرد محصول و درآمد خالص کشاورزي 



- بعد از شبیه. اشاره نمود) 3سناریو (و بررسی شرایط خشک ) 2سناریو (هاي کشاورزي ، توسعه زمین)1سناریو(آبی

و باعث رشد  کندیمحداکثر سود را براي افراد ساکن در منطقه، فراهم  1سازي مدل، نتایج نشان داد که سناریو 

  .شودمی اجتماعی و اقتصادي و مدیریت پایدار منابع طبیعی

  Nachchaduwaگیري حجم مخزن براي بررسی و تصمیم (Kaushalya and Nandalal, 2017)کاوشالیا و نانداالل

استفاده از  يها تیمزیکی از . استفاده کردندVENSIMو برآورد میزان نیاز آبیاري از روش پویایی سیستم در محیط 

جمعیت، کمبود آب، کشاورزي و اقتصاد و امکان بررسی  ازجملههاي مختلف بخش سازي مدلسیستم پویایی توانایی 

ها در ابتدا مدل با مقایسه حجم مخزن و وارد نمودن داده سازي مدلبعد از . باشدي پارامترها در یک مدل واحد میهمه

ر در میزان وجود محصوالت متفاوت و یا تغیی. از بخش آبیاري تست شد آمده دست بهبا حجم مخزن  سازي مدلناشی از 

بخش جمعیت و  راتیتأث. مساحت زیر کشت با استفاده از این سناریوهاي چندگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت

 .قرار گرفت شدهموردمطالعه انتخابکشاورزي بر روي پارامترهاي استفاده از آب سطحی و اقتصاد، با تحلیل سناریوهاي 

در دسترس از طریق سازمان آبیاري مقایسه شده است که تطابق  يها ادهدرا با  سازي مدلهاي براي صحت سنجی داده

که بهترین سناریو  دهدیمنتایج نشان  .است گرفته انجاممنابع  يساز نهیبهسناریو جهت  5. دهدخوبی را نشان می

صل الگوهاي کشت براي دو ف نیتر مناسبذرت در طول فصل خشک به عنوان  ٪50برنج در فصل تر و ٪100شامل 

از  ها دکنندهیبازداین مدل همچنین نشان داد که افزایش موقت جمعیت توسط گردشگران و .توان در نظر گرفتمی

  .گذاردیمریتأثبر مقدار آب موجود در محصوالت ) جشنواره(منطقه طی فصول 

زیرزمینی و  يها آببیش از حد  يبردار بهرهبا توجه به اینکه برنامه مدیریت منابع آب مناسب دشت تبریز به دلیل 

,Nassery et al)آب سطحی ضروري است ناصري و همکاران يها تیمحدود براي تعیین میزان عرضه و کسري  (2017

مصرف در صنعت شهري و کشاورزي با در نظر گرفتن راهکارهاي مختلف مدیریت آب از پویایی سیستم استفاده 

کشاورزي،  يور بهرهفاضالب، افزایش  يآور جمعیها شبکهعه عواملی هم چون توس موردنیازبراي تامین آب . نمودند

بعد از . سطحی و زیرزمینی در نظر گرفته شد يها آبیی، تغذیه مصنوعی و تغییر تخصیص وهوا آباثرات تغییرات 

ها و اجراي مدل و همچنین طرح سناریوهاي بر آن مؤثرهاي سطحی و زیرزمینی و عوامل آب سازي مدلطراحی و 

ها نتایج حاصل از پویایی سیستم نشان داد که اگر سیاست مدیریت فعلی ادامه یابد، سازي هر یک از آنشبیه مختلف و

براي جلوگیري از بحران باید افزایش  .هاي مختلف مواجه خواهند شدافراد در آینده با بحران عرضه آب براي استفاده

شوي مصنوعی در دشت تبریز مورد توجه قرار ونی و شستهاي زیرزمیاز آب يبردار بهرهکشاورزي، کاهش  يور بهره

. گیرد

مبتنی بر پویایی  (Yuan et al, 2018)یوان و همکاران ستیز طیمحوجود اختالفات مرزي در مدیریت با توجه به

رودخانه ژانگه سازي براي این شبیه. قراردادندیموردبررسسیستم مقدار تقاضاي آب، تامین آب و ناپایداري منابع آب را 

زیرمجموعه تعریف شد که  6سازي مدلدر این . گرفته است انجام2050تا  2000ي زمانی در چین با سناریو در بازه

اکولوژي، زیرمجموعه تقاضاي آبیاري،  موردنیازصنعت، آب  موردنیازعبارت است از میزان تامین آب شرب، آب 

سازي و اجراي شبیه سازي مدلبعد از . آن اختالف وجود دارد زیرمجموعه تخصیص منابع آب و زیرمجموعه که در

است، ایجاد شده 1989سال  رودخانهژانگهرا که در دست پاییننتایج نشان داد که دولت چین باید طرح تخصیص آب 

 يهايازمندیدهندهن انعکاسکه  دست پاییندر  قرارگرفتهتامین آب شهرهاي  منظور بهتغییر داده و آب بیشتري 

  .باشد، تخصیص دهداقتصادي می –اقتصادي، اجتماعی 

اعمالی بر رودخانه آجی  يهاسیستم براي شناسایی اثر سیاست یشناسییایپواز رویکرد  ،)1386(گلیان و همکاران

ها با توجه به اینکه مدیریت در باالدست باعث تغییر در نوع آن. يبردار بهرهي ارومیه دریاچه زیحوضه آبرچاي در 

برداري منابع آب در سطح هاي توسعه و بهرهشود، به بررسی سیاستمی دست پاییندر  هايکاربرستفاده و نیازها و ا



با در نظر گرفتن دبی رودخانه آجی چاي در . حوضه آجی چاي و اثرات آن بر میزان تراز آب بر دریاچه ارومیه پرداختند

هاي سطحی، میزان آب مصرفی براي ی براي کشاورزي از آبمحل خروجی براي هرکدام از نواحی، میزان آب مصرف

نیازهاي شرب، کشاورزي و صنعت از آب زیرزمینی، ضریب آب برگشتی، شدت تبخیر و بارندگی و سطح زیر کشت، 

شده را اجرا کرده و با اعمال سناریوهاي کاهش میزان نیاز آبی و احداث سد ونیار به این نتیجه رسیدند  ساز هیشبمدل 

شود و احداث سد به شرطه اینکه با تغییر ناچیزي در میزان تراز آب بر دریاچه ایجاد می ها استیزمانس همبا اجراي  که

  .نیازهاي کشاورزي همراه باشد مشکلی به وجود نخواهد آورد زمان همکاهش 

میزان عرضه 1400سال  و با ارائه سناریوهاي مختلفی تا WEAPبا استفاده از مدل  ،)1386(یزدان پناه و همکاران 

که اطالعات  1380به همین منظور سال . بررسی نمودند باشدممنوعه می يها دشتکه یکی از  و تقاضا را در ازغند

با توجه به  منطقهموردنظرسازي براي شبیه. مناسبی از منطقه وجود داشت به عنوان سال پایه در نظر گرفته شد

  :به دست آمد 1-2رابطهاطالعات و تقسیمات مکان مصرفی حوضه کل تقاضا ساالنه هر مکان مصرف از 

)1-2(  
  

  ��� = (���� ∗���)

براي هر مکان مصرف تقاضا که  فعال سطحTBRمقدار تقاضاي ساالنه براي هر مکان مصرف تقاضا و ADSکه در آن 

هاي شهري و روستایی مقدار جمعی در آن مکان مصرف و براي اراضی کشاورزي برابر با مساحت زیر کشت، براي مکان

 فعال سطحمیزان مصرف آب ساالنه در هر واحد از کل WBRهمچنین . باشدبراي مصارف صنعتی برابر با مقدار تولید می

سازي سال پایه انجام گرفت و براي با وارد کردن اطالعات موجود شبیه تیدرنها. باشدبراي مکان مصرف تقاضا می

هاي پیزومتري افت سطح آب زیرزمینی مدل با سطح افت آب زیرزمینی واقعی انجام واسنجی با توجه به اطالعات چاه

تغییر الگوي  ریتأثکاهش سطح زیر کشت اراضی و باغی و  ریتأثسپس سناریوهاي موجود که شامل . مقایسه گردید

نتایج نشان داد که با تغییر . نرخ رشد جمعیت و افزایش راندمان آبیاري در مزارع بررسی گردید ریتأثکشت و همچنین 

. افتیدستزیرزمینی  يها آببه حالت تعادل  توانیمالگوي کشت و یا کاهش سطح زیر کشت اراضی کشاورزي، 

توان ذخیره آب زیرزمینی را در صورت کاهش سطح زیرکشت می فشار تحتآبیاري  يها ستمیسین با تغییر در همچن

.تعادل آب زیرزمینی ندارد نزیادي بر مقدار تقاضا یا برهم زد ریتأثهمچنین نرخ رشد جمعیت . افزایش داد

در چهار سد تهم،  زنجان رودآبریز عملکرد حوضه  VENSIMساز ، با استفاده از شبیه)1388(محمدي و همکاران

- از داده هرکدامي افزار و محاسبهبعد از طراحی مدل شماتیک در محیط نرم رامین، مهتر وقزل تپه را بررسی نمودند و

مشاهده شد که براي تامین میزان نیاز آب شرب شهر زنجان از سد تهم با شده  سازي شبیههاي ورودي و اجراي مدل 

باشد بنابراین با کاهش میزان نیاز و تامین کمبود آن توسط منابع آب نمی نانیاطم قابلد درص 84درصد حجمی 

برداري مدیریت بهینه بهره منظور به،)1390(ناصري و همکاران . به درصد رسیده و اصالح گردید94زیرزمینی این عدد 

ها آن .طراحی کردند VENSIMافزار نرمتلفیقی از منابع آب در پایاب سد شهرچاي ارومیه، مدل پویایی سیستم توسط 

 منظور بهآوري کردهو شناسی، هیدرولوژي، ژئوفیزیک و هواشناسی را جمعکه شامل اطالعات زمین موردنیازاطالعات 

سازي شده با هیدروگراف منطقه بیالن و تغییرات آبخوان شبیه ازلحاظواسنجی، حجم مخزن آب سطحی 

سناریو که شامل افزایش راندمان آبیاري، طرح  4افزار از بعد از اجراي مدل در نرم. قرار گرفت یموردمطالعهموردبررس

افزایش (سناریو اول . گرددشود، استفاده میها، تغییر در تخصیص آب سطحی و تلفیق سناریوها میآوري فاضالبجمع

- وان و مخزن سد کاهش میموجب کاهش ضریب نفوذ آب زیرزمینی شده و حجم ذخیره آب در آبخ) راندمان آبیاري

باعث کاهش سطح آب زیرزمینی و تغییر در میزان آب برگشتی به آبخوان ) آوري فاضالبجمع(سناریو دوم . یابد

که با هدف تامین نیاز شرب از آب سطحی باعث کاهش حجم ) تغییر در تخصیص آب سطحی(سناریو سوم . خواهد شد

آوري فاضالب و همچنین تغییر تلفیقی از تخصیص آب سطحی و جمعسناریو چهارم که . ذخیره در مخزن خواهد شد

 .یابدمیزان حجم ذخیره در آبخوان و حجم مخزن سد کاهش می درهرصورتباشد که تخصیص و افزایش راندمان می



نتایج اجراي مدل براي چهار سال آینده نشان داد که تأمین کل نیاز آب شرب و صنعت از مخزن سد مدیریت صحیحی 

باشدینم

هاي هر دو مدل را بررسی قابلیت WEAPو  MIKE BASINبا استفاده از دو مدل ،)1390(باقري هارونی و مرید

ي تالوار به بررسی شاخص هاي فرضی و همچنین اجراي مدل براي بخشی از رودخانهسازي مثالها با شبیهآن.نمودند

) لویت تقاضاي متفاوت ولویت و اوبدون ا(رفتن دو حالت با در نظر گ. پذیري و عملکرد دو مدل پرداختنداطمینان

براي هر گره یک مقدار ثابت براي  WEAPلویت ودر حالت بدون ا. برنامه براي سه گره که بدون مخزن اجرا گردید

سازي به باشد که در عین شبیهمی WEAPيساز نهیبه–سازي شبیه يدهنده نشانتخصیص در نظر گرفت و این 

تقاضا مطرح  يبند تیاولومدل هم پرداخته و مقدار مساوي براي هر گره تخصیص داده است اما زمانی که  يساز نهیبه

. دهدو سپس باالدست را تخصیص می دست پایینیها گرهابتدا آب  MIKE BASINمدل  برخالف WEAPباشد مدل

شد  استفاده2-2رابطهبراي سیستم رودخانه از شاخص اطمینان طبق 

)2-2(  
1

Re 1

M

j
j

d

l
T


 



  
شده  رو روبهکه سیستم در تامین نیازها با شکست  ییها زمانکل  Mو  پذیري اطمینانشاخص :  Relکه در آن 

jdاست، 
j  امین واقعه شکست وT باًیتقراین میزان براي هر دو مدل  که باشدیمهاي اجراي سیستم تعداد کل زمان 

با برابر در نظر گرفتن فرضیات یکسان براي هر دو مدل با گام زمانی ماهانه برنامه . یکسان و نزدیک به هم به دست آمد

-با توجه به در دسترس گذاشتن آب بشر به گره MIKE BASINسازي مدل نتایج نشان داد که در شبیهاجرا گردید و 

ها، مدل هاي بین گرهسازي و توزیع یکسان کمبودبهینه ينهیزمدرتر است اما هاي باالتر تا حد به واقعیت نزدیک

WEAP ها  و با استفاده از ، با استفاده از رویکرد پویایی سیستم)1391(فاضل مدرس و همکاران . عملکرد بهتري دارد

هدف از احداث سد تامین آب شرب شهر  .عملکرد سد مخزنی علویان را بررسی نمودندVENSIMساز هیشبافزار نرم

براي این منظور ابتدا . مراغه و پادگان نظامی، و تامین قسمتی از نیازهاي کشاورزي و تولید انرژي برقابی منطقه بود

همچنین فرض شده بود که . هاي ورودي در محل سد وارد مدل گردیدو میزان جریان شدهیطراحمدل مفهومی مخزن 

- ي میزان تبخیر با استفاده از نمودار حجمسپس با محاسبه. باشدرابر نصف حجم حداکثر آن میحجم اولیه مخزن ب

با توجه به  موردنظرارتفاع، طراحی میزان سرریز و همچنین خروجی از مخزن آب میزان تامین اهداف - سطح

مادپذیري این سد براي نتایج حاصل نشان داد که درصد اعت .محاسبه گردید شده گرفتهدر نظر  يهايبند تیاولو

باشد که مطلوبیت سد درصد می 97و  99، 96، 99به ترتیب برابر  محیطی زیستمصارف شرب، کشاورزي، صنعتی و 

  . دهدرا نشان می دست پایینهاي در برابر نیاز موردنظر

. باشدو ضروري می هاي تخصیص، میزان تقاضا و نیاز آبی مدیریت منابع آب بسیاررعایت اولویت ضرورت بهبا توجه 

برداري و تخصیص منابع آبی هاي بهرهسیاستاز پویایی سیستم جهت  ،)1391(اعلمی و همکاران  به همین منظور

بعد از  VENSIMساز افزار شبیهنموده و از طریق نرم استفادهبراي سد ایثار قرارگرفته در استان آذربایجان شرقی 

هاي ها عملکرد حوضه آبریز را به لحاظ تامین نیازآنازي را انجام دادند سشبیهجامع از حوضه آبریز  یساخت مدل

با توجه به نوع هدف ساخت سد . آبی و پرآبی براي دو سناریو تعریف شده بررسی کردندمختلف در شرایط مختلف کم

احت اراضی، در نتیجه توجه به میزان نیازهاي کشاورزي، مس محیطی زیستتامین نیازهاي کشاورزي و  منظور به

 سازي مدلها برآورد و در از اهمیت باالي برخوردار بود که میزان آن محیطی زیستو نیازهاي  فشار تحتراندمان آبیاري 

- نتایج حاکی از آن بود که میVENSIMو اجراي مدل سد ایثار در محیط  سازي شبیهبعد از عملیات . منظور گردید

 .برداري از سد را مشاهده کردتخصیص منابع آب سد و همچنین چگونگی بهرهي هاي مختلف بر نحوهتوان اثر سناریو

میزان  سازي شبیهي نمودارهاي ناشی از اجراي بود که با مقایسه دست پایینسناریو اول بر مبناي تغییر در نیازهاي 



بسیار  محیطی تزیسدهد کمبود نیاز کشاورزي در مقایسه با نیاز کمبودهاي موجود محاسبه گردید که نشان می

لویت سوم بعد از تقاضاي وسناریو دوم با ایجاد یک تقاضا جدید با عنوان حقابه سد آزادگان به عنوان ا. شدیدتر بود

سد میزان کمبود هم  دست پایینبررسی شد و نتایج نشان داد که به دلیل افزایش تقاضا در  محیطی زیستکشاورزي و 

  .است داکردهیپافزایش 

ي آبریز نیشابور و با تأکید بر حل مساله روند افت سالیانه تراز آبخوان در حوضه ،)1392(ران میثاقی و همکا

. زیرزمینی و دیگر مصارف تقسیم نمودند يها آبهاي سطحی، تخصیص منابع آب، مدل را به سه بخش آب منظور به

در میزان بارش سالیانه مقدار  و ضرب آن موردنظرها با در دست داشتن میزان مساحت کوهستانی و دشت حوضه آن

حجم بارش روي مناطق کوهستانی و دشت به دست آورده و با اعمال ضریب رواناب مقدار حجم رواناب در این دو 

همچنین عوامل تخلیه منابع آب سطحی در حوضه که شامل رواناب خروجی از حوضه و . منطقه را به دست آوردند

ي ورودي بخش هاداده. آب سطحی است با اعمال روابط مربوطه استخراج گردیدشده از منابع  يبردار بهرهمقدار آب 

به میزان نفوذ از بارش سالیانه آبخوان دشت، میزان نفوذ از رواناب سطحی سالیانه ورودي به  توانیمآب زیرزمینی 

دشت، میزان آب زیرزمینی به آبخوان دشت و میزان آب برگشتی به آبخوان از برداشت سالیانه در دشت و همچنین از 

خروجی، حجم زهکشی آبخوان و حجم  توان به تبخیر و تعرق، حجم آب زیرزمینیمتغیرهاي تخلیه آب زیرزمینی  می

لویت کشاورزي، مصارف شرب و بهداشتی و ومصارف مختلف در دشت به ترتیب ا. سالیانه اشاره نمود يبردار بهره

توان به مواردي همچون است که می شده گرفتهچند فرض در نظر  سازي مدلدر این . باشدمصارف صنعتی می

 يهاتیمسائل و فعال نیهمچن ،مدل در نظر گرفته نشده است نیموارد در اریو سا رمجازیغ یاحتمال يها برداشت

آب در حوضه  يعرضه و تقاضا یواقع ستمیس سازي مدللحاظ نشده است چون هدف فقط  دلدر م زین ياقتصاد

 زیو ن ینیرزمیتراز آب ز زانیاثر م، آب در منطقه وجود ندارد يتقاضا يبرا ياقتصاد استیس گونه چیو هباشدیمزیآبر

 يورود ینیرزمیمقدار آب ز یعنیاز آن در نظر گرفته نشده است  یبه دشت و خروج يآب ورود زانیمقدار بارش بر م

سازي مدلنیا یزمان يسرهمچنین  است شده گرفتهدر نظر  دلاز آن به صورت ثابت در م یو خروج به دشتانهیسال

بخوان لحاظ نشده و مساحت آ دلدر م ینیرزمیآمدن سطح آب ز نییبه علت پا آبخوان کاهش ثرباشد و ا سال14

اثر هریک از متغیرها، روي مسئله  VENSIMافزار  ها با استفاده از نرم آن. ، اشاره نموداستفرض شده ثابت  صورت به

رار هاي آماري و غیره موردسنجش قهاي مختلفی چون تحلیل حساسیت، آزمونشده و اعتبار مدل به روش سازي شبیه

نتایج . قرار گرفت یموردبررسیسال خشک، ترسالی و شده گرفتهو سه سناریو با شرایط تکرار سري تاریخی در نظر  گرفت

  .آزمون نشان داد که مدل تطابق خوبی با واقعیت داشته و رفتار مدل مطابق با رفتار سیستم در واقعیت است

که این مدل . حوضه سفیدرود در شمال ایران بسط دادندبه روش پویایی سیستم از  یمدل،)1392(پورفالح و مشتاق

باشد و اعتبار مدل با استفاده از مقایسه هاي آبیاري محدوده موردنظر می شامل حوضه رودخانه، مخزن سد و شبکه

پذیري تأمین نیاز کشاورزي شبکه  ریسک. هاي مشاهداتی و کمک از معیارهاي آماري سنجیده شد رفتار مدل با داده

ري و زهکشی سفیدرود توسط سد تحت تأثیر برداشت آب موردنیاز بخش صنعت توسط روش پویایی سیستم به آبیا

مترمکعب 2/5با توجه به نتایج مشخص گردید که برداشت . مورد تحلیل قرار گرفتVENSIMکمک مدل کامپیوتري

میلیون مترمکعب خواهد بود  75در ثانیه از طریق کانال چپ سنگر براي شهر صنعتی رشت که معادل ساالنه حدود 

 10تأمین نیاز کشاورزي به مقدار  پذیري اطمینانتأمین آب کشاورزي منطقه و کاهش  ات درجههاي جدي  باعث چالش

.درصد خواهد شد

هاي تاثیرگذار بر براي به دست آوردن میزان اعتمادپذیري متغیر ،)1394(حاجی سلیمانی شیرانی و راثی نظامی

ایجاد و از طریق  سد دیورش واقع در استان گیالن، زیحوضه آبرسیستم با استفاده از روش پویایی سیستم مدلی براي 

  هدف از احداث سد دیورش براي تامین نیاز شرب شهرهاي ناحیه، تامین  .کردند سازي شبیهآن را  VENSIMافزار نرم
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Abstract
Research Aim:In recent years, the growing population and the need to supply water for domestic, and 
health and agriculture sectors have led to the establishment of industrial centers in developing countries. 
The onset of drought in most countries, including Iran, which is located in dry and semi-arid region, has 
challenged he sources of surface and groundwater, dams and reservoirs.  These factors made managers 
and decision makers in this field to take appropriate rules and regulations for the use of limited water 
resources. In this regard, various scenarios and planning models are used to address management of 
water resource issues the most important of which a model that has the necessary dynamics to allocate 
and optimally use existing resources and respond to the needs of different agricultural and industrial 
sectors. Due to the increasing trend in water rights and their variety in basin, optimal allocation of water 
resources is very importance. In this regard, mathematical models such as optimization, which 
maximize and minimize the target function and simulation that predict system behavior based on a set 
of causal causation relationships and simulation-optimization model that performs both tasks are used
Research method:For appropriate water resources allocation to the studied basin by collecting data on 
inputs and outputs, the specifications of the monthly water needs of the upstream and downstream and 
the data of groundwater, the software VENSIM was used
Findings: In this thesis, for optimal utilization of Yamchi Dam and the groundwater resources in the 
Ardebil plain and allocate these resources in the agriculture, industry and domestic sector properly, the 
Vensim model, which is a dynamic model, and different scenarios to reduce future water consumption
is used. 
Conclusion:By defining different scenarios, it became clear that using the pressurized irrigation and 
changing the crop pattern scenarios are the most appropriate options for water management in the 
Yamchi basin. In this scenario, which is known as G in the model, 62% of the network lands are moved 
from traditional flood to pressurized irrigation based on which the reliability of agricultural and 
domestic supply will increase to 92 and 99% respectively. Meanwhile, due to water resources saving, 
water penetration from irrigation is greatly reduced and there will be no need for land drainage
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