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 رود در دوره خشکسالي سد زاينده های شبکه عملکرد ارزيابي

 WEAPبا استفاده از مدل  

 
 2، حسین صمدی بروجني1فائزه موحديان عطار

 
 21/70/1931: دريافت تاريخ

 22/70/1932: پذيرش تاريخ

 
 نامه کارشناسي ارشد  پايانمقاله برگرفته از 

 

 چکیده 
يک مسأله جهاني است و به همين جهت در  ناقتصادي و عادالنه از آ وبرداري بهينه  امروزه حفظ و صيانت از منابع آب و بهره

است  کشاورزيشود. آب اولين عامل محدوديت در افزايش توليد  چالش فراگير بشري ياد مي قرن حاضر از آب به عنوان يک

 تشکيلرا  کشورعمده مصرف منابع آبي  قسمت که کشاورزيبنابراين نياز به استفاده بهينه از منابع آبي به ويژه در مصرف 

بر محوريت  تاکيد با رود ارزيابي عملکرد سد زايندهالگوريتم براي چگونگي  يکشود. هدف اين تحقيق ارائه  دهد احساس مي مي

به WEAP  شود. مدل از مخزن سد استفاده مي برداري بهرهسازي  براي رسيدن به اهداف اين تحقيق از روش مدل .باشد ميآب 

اطالعات مورد نياز،  تکميلو  آوري جمعپس از بدين صورت که .کند مي سازي شبيههاي منابع آب را  طور قابل قبولي سيستم

هاي  گردد. مرحله بعد از آن تدوين سياست مي کاليبرهدوره آماري  يکداده و مدل براي  تشکيلرا  WEAPفايل ورودي مدل 

اجرا شده  WEAPاست و در هر حالت مدل  ضهاي مختلف الگوي مصرف آب در حواز مخزن سد در سناريوه برداري بهرهبهينه 

در اين تحقيق چهار سناريو مورد ارزيابي قرار گرفت که شامل سناريوهاي کاهش سطح شود.  آمده ارزيابي مي و نتايج بدست

و سناريو برگزيده سناريو درصدي گياهان پرمصرف مي باشد  01و  01، 01، 011زير کشت گياهان پرمصرف به ترتيب کاهش 

2SC  که از نظر تامين و اعتمادپذيري تامين نيازهاي آبي و حداکثر حجم آب نگهداري شده در مخزن در طول سال نسبت به

 بقيه سناريوها شرايط بهتري را براي مخزن سد ما در دوران خشکسالي براي ما به همراه دارد.

 

 .WEAP ،زی،کالیبراسیونسا کلیدی: خشکسالي ، سناريو، شبیه های واژه

                                                 

 
faezeh_movahediyan@yahoo.com   ، ايران کشور ، شهرکرد دانشگاههاي آبي ،  ارشناسي ارشد سازهانشجوي کد8

 

 
samadi153 @yahoo.com ايران،کشور  شهرکرد، ، دانشگاهمهندسي آب  آدرس کوتاه شامل نام گروه استاديار،2
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  مقدمه

بخش، به عنوان يکي از سه  امروزه آب اين منبع حيات

زيست )خاک، هوا و آب( بيش  عامل تشکيل و بقاي محيط

شک امروزه حفظ  باشد. بي از هر زمان ديگر مورد توجه مي

برداري بهينه و اقتصادي و  و صيانت از منابع آب و بهره

اني است و به همين جهت عادالنه از آب يک مسأله جه

در قرن حاضر از آب به عنوان يک چالش فراگير بشري 

گيري  توان به جهت شود. در تاييد اين موضوع مي ياد مي

هاي  متعددي به سوي تغيير و بازبيني سياست هاي تدول

هاي مديريت منابع آب و سوق آن در  مربوط به طرح

 مود( اشاره نIWRMمنابع ) يکپارچهراستاي مديريت 

هاي  روش کلي طور به   (.0801همکاران،  کارآموز و)

توان به  حوضه رودخانه و مخازن سدها را مي سازي مدل

 : کردسه دسته اصلي تقسيم 

 سازي شبيهج(     سازي بهينهب(    سازي شبيهالف( 

 . سازي بهينهبر اساس 

ها نيازمند بيان رفتار سيستم طبيعي و  همه اين روش

 -تبط با آن و همچنين روابط اقتصادياي مر زير ساخته

 (.0801 ، عليزاده) باشد اجتماعي موجود در سيستم مي

 يکاز  راگ کهنمايند  مشخص مي سازي شبيههاي  مدل

گزينه و سياست خاص استفاده شد، در طول زمان و در 

احتماالً، چه اتفاقي خواهد افتاد. به همين  مکانگستره 

-ورت سناريوهاي اگر، مسائل به صسازي شبيهدليل در 

 سازي شبيه کمکگردند. بنابراين به  مطرح مي آنگاه چه

 ،Loucks) را بهتر مورد ارزيابي قرار داد مسئله يکتوان  مي

2111.) 

 سازي شبيهمعتبر در انجام  افزارهاي نرماز  يکي

است. نرم افزار  WEAPهاي منابع آب، نرم افزار  سيستم

WEAP ي مديريتي و نسل جديد از نرم افزارها يک

 مدل جامع با يک WEAP .دهد طراحي آب را ارائه مي

 يکتوان به  باشد. اين مدل را مي استفاده آسان مي

هاي مختلف  در آن طرح که کردتشبيه  کوچکآزمايشگاه 

بار  اولينWEAP  نرم افزار شود. مديريتي آزمايش مي

ايجاد شد،  SEI0توسط موسسه محيط زيست استکهلم 

 آمريکادسي هيدرولوژي ارتش مهن مرکزسپس 

فراواني را جهت توسعه اين نرم افزار  هاي گذاري سرمايه

ارزيابي  سازي شبيههاي  از وظايف مهم مدل يکي .انجام داد

                                                 
1Stockholm Environment Institute  

افزار  با اين نرم کهاي از سناريوها  سناريوها است، نمونه

قابل بررسي است عبارتند از: رشد جمعيت و توسعه 

 جويي صرفهاز مخازن،  برداري هبهراقتصادي، تغيير سياست 

هاي  ، استفاده تلفيقي از آباکوسيستمآب، تخصيص نياز 

سطحي و زيرزميني، استفاده مجدد از آب، تغيير اقليم، 

 .2اراضي کاربريتغيير 

 هيدرولوژيکيهاي  به دليل نيمه تئوري بودن مدل

. در کرد، بايد از واسنجي استفاده WEAPتعبيه شده در 

 کار نيااي واسنجي ابزار خاصي تعبيه نشده و عين حال بر

 (.Sieber ،2111). شود ميبه صورت دستي انجام 

افزار به صورت  از مخازن در اين نرم برداري بهرهقاعده 

ساده و از طريق تعيين سطوح )تراز مخزن( مختلف آب 

سيالب، ذخيره جهت دوره زماني آينده،  کنترلجهت 

  سازي شبيهايين دست توليد برقآبي و تامين نياز پ

 رغم عليآب درون جريان )رودخانه(  کيفيت. گردد مي

آب زير  هاي سفره، مخازن سدها و ها درياچهمخازن )مانند 

 به سه روش: کشاورزي. تقاضاي شود ميزميني( مدل 

( روش 2روش(، ترين پيچيده) خاک( روش رطوبت 0 

FAO  سط( و نياز آبي گياهان )متو يها مؤلفهبا استفاده از

. در گردد ميروش( محاسبه  ترين ساده( روش استاندارد )8

، کشاورزيروش استاندارد تقاضاي آبي در هر بخشي )

سطح فعاليت  ضرب حاصلشرب، صنعت و غيره( به صورت 

در نرخ تقاضاي آب به ازي واحد سطح فعاليت محاسبه 

. ديگر تقاضاهاي آب )از قبيل شرب، صنعت و گردد مي

روش استاندارد قابل تخمين است.  کمکه غيره( تنها ب

الگوريتم  يکبراي تخصيص منابع به تقاضاهاي مختلف از 

 (.Sieber ،2111)شود مياستفاده  اي دوره تک سازي بهينه

جهت   WEAP، از مدل(0800يزدان پناه ) -

و مديريت عرضه و تقاضا در حوزه آبريز ازغند  ريزي برنامه

استفاده نمود. منبع اصلي  واقع در استان خراسان رضوي

 باشد. در جهت تامين آب در اين حوزه آب زيرزميني مي

و مديريت منطقه تحت مطالعه در محيط  ريزي برنامه

آن بر  تأثير، سناريوهاي مختلفي اعمال گشته و سازي مدل

وضعيت عرضه و تقاضا در منطقه، مورد مطالعه قرار گرفت. 

الگوي کشت و يا کاهش اين مطالعه نشان داد که با تغيير 

                                                 
2 Http://www.weap21.org/ 
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توان به شرايط تعادل  سطح زير کشت اراضي کشاورزي، مي

 .آب زير زميني دست يافت

 

 مورد مطالعه محدوده 

کيلومتر مربع  20900با وسعت  رود زايندهحوضه 

اي از حوضه آبريز بسته تاالب  دربرگيرنده قسمت عمده

باشد که حوضه آبريز تاالب گاوخوني خود  گاوخوني مي

ي از حوضه آبريز کوير مرکزي ايران است. رودخانه جزئ

کيلومتر مربع و طول  00111با مساحت آبريز  رود زاينده

و به  گيرد ميزاگرس سرچشمه  هاي کوهکيلومتر از  821

 .گردد ميباطالق گاوخوني ختم 

  مرکزيحوضه آبريز گاوخوني در بخش مياني فالت 

 18 -22´تا º 11-12´ايران بين مختصات جغرافيايي

عرض شمالي قرار  º88-02´تا 80 -02´طول شرقي و

 کيلومترمربع 00111گرفته است. مساحت آن برابر 

زاينده رود در شرايط معمولي با  ر حوضهباشد. د مي

بارندگي ميانگين، ميزان آب ورودي به درياچه سد به قرار 

 زير است: 

ميليون متر مکعب در  001 رود زايندهداخل حوضه  از

از  ميليون متر مکعب در سال،  802از تونل اول   سال،

از چشمه   ،ميليون متر مکعب در سال 801تونل دوم 

 ميليون متر مکعب در سال، 001 و بند خدنگستان لنگان

که مجموع  ميليون متر مکعب در سال، 98 تونل گوکاناز 

ميليون  0001برابر  )نرمال( در شرايط متوسط آب ورودي

 هاي سالل است. البته واضح است که در متر مکعب در سا

پرباران آورد رودخانه و يا مجموع آب حوضه از مقادير ذکر 

شده به نسبت افزايش بارندگي، افزايش و همچنين در 

شرکت آب . کند ميکم بارش کاهش پيدا  هاي سال

 از خروجي سد معمولي هاي سال، در اصفهان اي منطقه

ميليون متر  021ب و ميليون متر مکعب را براي شر 021

مکعب را براي صنايع و بقيه را براي فضاي سبز و 

کم بارشي و  هاي سال. در گيرد ميکشاورزي در نظر 

معادل  يها يخروجبا  00تا  00 هاي سالخشکي مانند 

ميليون مترمکعب مصارف شرب و صنعت  0111و  0811

و فضاي سبز نيز به مقدار کم کاهش پيدا  يابد نميکاهش 

. شود ميو بخش کشاورزي تقريباً از آب محروم  ندک مي

طرح شماتيک منطقه مورد  (0)شکل (.0800 ،بصيري)

 دهد. را نشان مي مطالعه

 

 

 
 : طرح شماتیک مسئله مورد بررسي(1)شکل 
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 ها مواد و روش
 اطالعات مخازن سدها -

 اطالعات و آمار و منطقه معرفي سدهاي (0جدول)در

 گردد. معرفي مي ازيس شبيه جهت نياز مورد

 
 : اطالعات مخازن سدها (1 )جدول

 (MCMحجم کل ) نام رودخانه نام سد رديف
 حجم بافر

(MCM) 

 حجم غیر فعال

(MCM) 
 توضیحات

 در حال بهره برداري 021 080 0001 زاينده رود زاينده رود 1

 در حال بهره برداري 1301 0300 9380 چشمه مرغاب خميران 2

 در حال بهره برداري 0 0 02 حيمير ايزدخواست 9

 

 منابع اطالعاتي مصارف آب -

نيازهاي آبي در سه گروه کشاورزي، شرب و صنعت 

سازي منابع آب الزم است  شود. در مدل بندي مي تقسيم

اين نياز آبي در وضع موجود و در شرايط آينده به دقت 

تعيين شود. در کنار اين نيازها الزم است نياز زيست 

ودخانه براي حفظ حيات اکوسيستم آبي منطقه محيطي ر

 ريزي منابع آب لحاظ شود. با اولويت قبل از سد در برنامه

نياز آبي در بخش کشاورزي با توجه به سطح زير 

کشت، الگوي کشت، ميزان تبخير تعرق گياه و نحوه 

هاي منابع آب در  شود. البته محدوديت آبياري تعيين مي

صلي محدود کننده سطح زير هر منطقه يکي از عوامل ا

باشد. نياز کشاورزي  کشت، الگوي کشت و نحوه آبياري مي

ها وارد مدل  در دو بخش شبکه و سطوح زير کشت بازه

 باشد. قابل مشاهده مي (2)گردد که در جدول مي

در بخش شرب معموالً نياز آبي بر اساس جمعيت و 

شود و نياز آبي بخش صنعت  نرخ مصرف سرانه تعيين مي

در بخش صنعت نيز با توجه به نوع و ميزان صنايع منطقه 

 (.8گردد )جدول  مورد مطالعه برآورد مي

 
 MCM: آب تحويلي به مصارف کشاورزی حوضه زاينده رود در دوره واسنجي مدل بر حسب  (2)جدول 

 سال                              

                                نام
 ميانگين دوره 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997

شبکه
 

ي
ها

 
ي

شاورز
ک

 194.8 183.2 198.8 59.1 12.6 132.4 342.0 33333 آبشار 

 29.3 60.4 50.1 15.3 0.0 15.0 30.2 33.8 برخوار

 18.9 72.9 49.9 3.0 1.2 5.3 0.0 0.0 رودشت

 296.5 226.0 221.6 367.0 0.0 237.4 434.2 589.4 نکوآباد

 9.0 27.5 23.1 12.5 0.0 0.0 0.0 0.0 ونکر

 101.4 119.1 125.3 89.4 75.0 93.3 106.0 101.8 مهيار و جرقويه

 Agri1 134.4 128.0 121.9 116.1 122.2 128.6 135.4 126.7 چلگرد

 Agri2 57.9 50.4 45.8 43.6 58.1 72.6 85.5 59.1 داران -بويين

 Agri3_1 22.6 17.5 14.0 10.5 16.6 19.2 21.8 17.5 چادگان

 Agr3_2 47.5 34.9 25.9 16.2 29.5 32.2 35.3 31.6 يان چشمه

 Agri4_1 96.3 69.7 50.7 30.0 57.1 61.2 66.6 61.7 سامان -بن

 Agri4 239.5 176.9 132.8 85.6 152.2 167.7 185.1 162.8 لنجانات

 Agri5_2 11.0 7.0 4.0 2.0 6.3 11.5 13.8 7.9 نجف آباد

 -پايهکوه

 سگزي
Agri6 0 0 0 0 211 211 211 7،01 

 0212،9 1432.6 1361.8 1188.3 392.8 878.5 1396.8 3766.9 مجموع ساالنه نیاز کشاورزی
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 MCMدوره واسنجي مدل بر حسب  : مصارف شرب و صنعت حوضه زاينده رود در ( 9)جدول

 مجموع 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 نام                              سال

 791.5 116.5 115.3 114.2 113.0 111.9 110.8 109.7 صنعت )اصفهان(

 967.7 142.4 141.0 139.6 138.2 136.9 135.5 134.2 صنعت )بند ذوب آهن(

 1749.9 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 شرب )تصفيه خانه بابا شيخ علي(

 3509.1 508.9 506.3 503.8 501.3 498.8 496.3 493.9 مجموع

 

 :WEAPکالیبراسیون مدل 
سازي مخزن،  به منظور ايجاد اطمينان در مدل شبيه

وسيله تنظيم پارامترهاي  کاليبراسيون و اصالح مدل به

مدل )ورودي مدل( به منظور بدست آوردن نتايج 

اي)خروجي مدل( که به طور منطقي  سازي شده شبيه

هاي واقعي باشند ،صورت  دهدانزديک به سوابق 

واسنجي مدل هيدرولوژيکي در اين سطح، توسط گرفت.

شود. مشاهدات موجود در اين حوضه  مشاهدات انجام مي

 عبارتند از :

هاي آب سنجي به  گيري شده در ايستگاه مقادير اندازه

 صورت سري زماني ماهانه 

 گيري شده در مخزن سد مقادير اندازه

به مقايسه احجام   2و  0دارهاي به عنوان مثال نمو

اي و شبيه سازي ايستگاه قلعه شاهرخ را نشان مي  مشاهده

 دهد. 

 

 
 ايستگاه آبسنجي قلعه شاهرخ ای در سازی و مشاهده ( : مقايسه حجم جريان شبیه1نمودار)

 

 
 MCM ايستگاه آبسنجي قلعه شاهرخ سازی در ای و شبیه : میانگین ماهانه مقادير مشاهده(2)نمودار

 

گردد  مشاهده مي 2و  0با توجه به نمودارهاي شماره 

سازي شده در ايستگاه آبسنجي  اي و شبيه مقادير مشاهده

( و 0990-2118قلعه شاهرخ از لحاظ سري ساالنه )

اي که  ميانگين ماهانه انطباق قابل قبولي دارند، به گونه
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 0220اي به ترتيب  مشاهدهسازي و  ميانگين ساالنه شبيه

 1310باشد که خطايي برابر  ميليون متر مکعب مي 0228

 دهد. درصد را نشان مي

 

 

 

ای و شبیه سازی در مخزن  مقايسه احجام مشاهده -

 سد زاينده رود

هاي آبسنجي به  در نهايت پس از بررسي ايستگاه

پردازيم.  اي و شبيه سازي مخزن مي مقايسه حجم مشاهده

اي و شبيه  به مقايسه احجام مشاهده  0و  8نمودارهاي 

 اند.  رود پرداخته سازي مخزن سد زاينده

 

 
 مخزن سد زاينده رود ای سازی و مشاهده ( :مقايسه احجام شبیه9نمودار) 

 
 

 
 MCMسازی حجم  مخزن سد زاينده رود بر حسب ای و شبیه :  میانگین ماهانه مقادير مشاهده(4 )نمودار

 

گردد  مشاهده مي 0و  8دارهاي شماره با توجه به نمو

سازي شده در مخزن سد  اي و شبيه مقادير مشاهده

( و ميانگين 0990-2118رود از لحاظ سري ساالنه ) زاينده

اي که ميانگين  ماهانه انطباق قابل قبولي دارند، به گونه

 0082و  0101اي به ترتيب  سازي و مشاهده ساالنه شبيه

درصد را  8390د که خطايي برابر باش ميليون متر مکعب مي

 دهد. نشان مي

 

 

 تعريف سناريو  -

دهد چگونه سيستم در آينده و در  سناريو نشان مي

اجتماعي  -طول زمان و مکان، در يک مشخصات اقتصادي

شود.  گذاري درگير مي و يا در شرايط مشخصي از سياست

ها و حتي عوامل  توانند، نيازهاي آبي و قيمت سناريوها مي

طي را ارزيابي کنند. همه سناريوها از يک سال پايه محي

 توانند، شوند و از نظر موضوع،سناريوها مي شروع مي

 توان به موضوعات وسيعي را شامل شوند، به طوري که مي
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شود  چه مي"هايي با مفهوم  ها بسياري از سؤال وسيله آن

 را پاسخ گفت."اگر

 هاي ارزيابي سناريوها:  شاخص -

هاي  زيابي وضع موجود از دو شاخص با نامبه منظور ار

( Reliability( و اعتماد پذيري )Coverageتامين)

 2و  0ها در روابط  گردد که طرز محاسبه آن ستفاده ميا

 آورده شده است.

درصد تامين به معناي درصدي از نياز کل است که 

 شود. توسط سيستم برآورده مي

 

 

 

 

 = درصد تامين     (0 )

 

هايي که  درصد اعتماد پذيري نيز با توجه به تعداد ماه

 و از رابطه ذيل قابل محاسبهطور کامل تامين نشده  نياز به

 باشد: مي

 = درصد اعتماد پذيري  (2)

 

ها براي تک تک نيازهاي موجود در حوضه  اين شاخص

 محاسبه شده است.

هاي کشاورزي، صنعت و شرب به  که در بخشاز آنجا 

% قابل 90% و 91%، 01ترتيب درصد تامين نياز باالي 

هايي که نياز کمتر از اين مقدار برآورده  قبولست، تعداد ماه

 شده باشد در رابطه فوق منظور گرديده است.

 

 تدوين سناريوها -
سازي انجام  تدوين سناريوها بر اساس اهداف مدل

 ترين اهداف اين تحقيق عبارتند از: شود. مهم مي

 (sc1سناريو پايه )

 سناريوهاي بخش کشاورزي

بررسي وضعيت مخزن سد زاينده رود با توجه به حذف 

)ازجمله گياهان پرمصرف در  (sc2گياهان پرمصرف )

-برنج-چغندرقند-يونجه ;منطقه مورد مطالعه عبارتند از 

 فرنگي( گوجه-پنبه

ه رود با توجه به بررسي وضعيت مخزن سد زايند

 (sc3) سطح زير کشت گياهان پرمصرف ٪01کاهش 

  بررسي وضعيت مخزن سد زاينده رود با توجه به

 (sc4) سطح زير کشت گياهان پرمصرف ٪01کاهش 

  بررسي وضعيت مخزن سد زاينده رود با توجه به

 (sc5سطح زير کشت گياهان پرمصرف) ٪01کاهش 

 

اعتمادپذيري  بررسي و مقايسه چگونگي درصد تامين و

 نيازهاي کشاورزي، شرب و صنعت

اين اهداف در قالب يک سري سناريو به مدل داده 

 بايست در موارد مختلف تعريف شوند. شود. سناريوها مي مي

 

 گیری نتیجه -

با توجه به اينکه تحويل آب به بخش شرب و صنعت 

در اولويت اول قرار دارد و در تمامي سناريوها آب شرب و 

شود و تنها تحويل آب  باً بطورکامل تأمين ميصنعت تقري

هاي آبياري قابل مديريت است لذا براي مقايسه  به شبکه

هاي  سناريوها از نتايج مدل در مورد آب تحويلي به شبکه

آبياري مورد مطالعه نکوآباد، آبشار، برخوار، کرون، مهيار و 

مقايسه نتايج  0شود. لذا در جدول  رودشت استفاده مي

هاي آبياري  ر سناريوهاي مختلف در مورد شبکهمدل د

حوضه زاينده رود در شرايط خشکسالي انجام شده است. 

ارائه شده است. مالحظه   0و   1براين اساس نمودارهاي 

درصدي 01شود که سناريو تلفيقي که شامل کاهش  مي

سطح زير کشت گياهان پرمصرف و برآورد نياز بخش 

 021انک جهاني که معادل شرب با توجه به استاندارد ب

باشد و نرخ رشد صنعت معادل  ليتر بر روز بر نفر مي

 درصدي بهترين تامين نياز را براي ما در بر دارد.0
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 های آبیاری حوضه زاينده رود در شرايط خشکسالي مقايسه نتايج مدل در سناريوهای مختلف در مورد شبکه( 4 )جدول

 اعتمادپذيري درصد تأمين آب MCM لآب تحويلي در مد MCMنياز آبي سناريو

 Sc1 000 200 1302 1300)پايه(

Sc2 001 101 1300 1309 

Sc3 022 110 1300 1300 

Sc4 010 180 1308 1301 

Sc5 091 181 1301 1310 

 

در اين بخش به مقايسه درصد تامين نيازهاي حوضه 

  0و  1سناريوهاي مختلف با استفاده از نمودارهاي در 

 ردازيم.پ مي

 

 

 

 

 
 های آبیاری در شرايط خشکسالي در سناريوها :  مقايسه درصد تامین آب مورد نیاز شبکه( 2) نمودار

 

درصد تامين  سناريوي پايه کمترين 1مطابق نمودار 

بيشترين درصد تامين   sc2درصد و سناريوي 02برابر 

 برابر 

 

درصد را در بردارد که روند آن به ترتيب زير 011

باشد: مي  

Sc2 > sc3 > sc4 > sc5 > sc1 
 

 
 در سناريوها در شرايط خشکساليهای آبیاری  : مقايسه درصد اعتماد تامین شده شبکه(6)نمودار 

 

دهد، سناريوي پايه داراي کمترين  نشان مي 0نمودار  

 sc2درصد و سناريوي  00درصد اعتماد تامين نيازها برابر

درصد 09ازها برابر اعتماد تامين ني دداراي بيشترين درص

 باشد: باشد.که روند آن به ترتيب زير مي را دارا مي
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Sc2 > sc3 > sc4 > sc5 > sc1  

نيز حجم ماهانه مخزن سد را در کل دوره   0نمودار   

 دهد. در سناريوهاي مختلف نشان مي

 

 

 

 
 در سناريوهای مختلف: مقايسه میانگین حجم ماهانه مخزن در کل دوره (0)نمودار

 

تفاوت بين ميانگين حداکثر و حداقل   0و در نمودار 

 مخزن در سناريوهاي مختلف پرداخته شده است.حجم 

 

 
 و حداقل حجم آبگیری مخزن در دوره آماری در سناريوهای مختلف : مقايسه میانگین حداکثر (8) نمودار

 

بيشترين حجم را چه  sc2سناريو  0با توجه به نمودار 

و چه از لحاظ حداقل به خود اختصاص از لحاظ حداکثر 

ميليون متر مکعب  208و  002داده و به ترتيب برابر 

 باشد. مي

درصدي سطح 01سناريو کاهش که  sc 1و سناريو  

باشد کمترين حجم را چه  مي زير کشت گياهان پرمصرف

از لحاظ حداکثر و چه از لحاظ حداقل به خود اختصاص 

يليون متر مکعب م 010و  000داده و به ترتيب برابر 

باشد که با توجه به رشد جمعيت و صنايع در افق طرح  مي

 قابل توجيه است.

 توان اضافه نمود که: عالوه بر موارد ذکر شده مي

حذف گياهان پرمصرف از الگوي کشت حوضه  (0

درصدي تأمين آب در شرايط 12زاينده رود باعث افزايش 

 گردد  خشکسالي مي

شت باعث افزايش درصدي سطح زير ک01کاهش  (2

که به گردد  درصدي تأمين آب در شرايط خشکسالي مي21

 عنوان سناريو برتر انتخاب مي گردد.

درصدي سطح زير کشت باعث افزايش 01کاهش  (8

 گردد  درصدي تأمين آب در شرايط خشکسالي مي20

درصدي سطح زير کشت باعث افزايش 01کاهش  (0

 گردد  درصدي تأمين آب در شرايط خشکسالي مي00
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Evaluation of Zayanderud dam operation during drought period by using 

weap model 

 

F. Movahed Atar 1, H. Samadi2 

 

 

Abstract  

Today, conservation and protection of water resources and optimum utilization and equitable economy 

and it is a global issue And therefore the century of water as a universal human challenge is to learn . 

Water is the primary factor limiting agricultural production, thus increasing the need for optimum 

utilization of water resources, especially in Agricultural use, which comprises the bulk of the country's 

water resources is felt . This paper presents an algorithm for performance evaluation Zayandehrood 

Dam with emphasis on the centrality of water.To achieve the objectives of this study used modeling 

method reservoir operation. WEAP model to be acceptable The simulation of water resources systems. 

Thus collected after the completion of the required information, file input Formed WEAP model is 

calibrated for a period. Then the optimal exploitation policies Reservoir model in various scenarios of 

water use in the basin, and in each case the WEAP model was implemented and results. Results are 

evaluated. In this study, 5 scenarios were evaluated four scenarios that reduce crop acreage Macro and 

three scenarios and two scenarios of growth required to reduce Nyazaby drinking water industry, and 

the combination of these two scenarios. scenarios SC2 inter strongest consider Insurance and 

Insurance Water needs and the maximum volume of water stored in the reservoir during the year better 

than the other scenarios for reservoir. We carry in our drought. 

 
Keywords: Drought, Scenario, Simulation, Calibrate, WEAP. 
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