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  حوزه تخصيص آب در  تغييراتها بر بندان اثر اليروبي آب

 WEAPبا استفاده از مدل  سد البرز

 

  

  4احمدي .ض .و م 3عمادي .ر .، ع2شاهنظري .، ع1پورمحمد .ي

  

  

  

  

  چكيده

ها از دسترس ها مترمكعب آب ناشي از بارندگي از طريق رودخانهدر مناطق شمالي كشور ساالنه ميليون     

  آوري زه آب منطقه و استفاده مجدد از  هاي زيرزميني، جمع ها در تغذيه آببندان آب. گردندرج ميخا

منابع آب در محدوده شبكه آبياري و زهكشي سد البرز  ريزيدر راستاي برنامه. ها نقش بسزايي دارند آب

نقطه شرب  2 ل منطقه بهاستفاده شده و ك WEAPبراي تخصيص عادالنه آب در محدوده پروژه از نرم افزار 

اين  .داراي نقطه نياز و منابع مختص به خود هستند هاحدودهاين مهر يك از  .تقسيم گرديد محدوده 8و 

  و دو نياز شرب شهرهاي قائمشهر و جويبار ) A( و خارج از طرح) B( ، بهبود)T( بخش توسعه 3منطقه شامل 

با . سازي گرديدشبيه 1395تا سال  اين مدل .مدل شدساله هر يك از مناطق وارد  30اطالعات . باشد مي

 ها بر برداشت از منابع آب زيرزميني، به بررسي اثر اليروبي آببندان توجه به تاثير متعادل كننده آب

هاي پيك مصرف پرداخته  ماه ها بر نحوه تغيير در تخصيص آب در نقاط مصرف و كاهش تنش آبي در بندان

ها در اين نقاط برابر بندان سط ساالنه كاهش كمبود ناشي از اليروبي و بهسازي آبنتايج نشان داد متو. شد

ميليون مترمكعب در  8/15ميليون مترمكعب و همچنين باعث كاهش كمبود ذخيره آب به ميزان  42با 

  .مخزن سد البرز خواهد شد

  

  

  ب، تخصيص آالبرز ، سدWEAPبندان، اليروبي و بهسازي،  آب: كليدي   ه هايژوا

  

  

  

  مقدمه

يكي از مشكالتي كه همواره كشاورزان با      

اند بحران كم آبي و اثرات  آن مواجه بوده

منفي ناشي از آن بوده است كه با توجه به 

اي  شرايط جغرافيايي هر منطقه، تدابير ويژه

  براي برون رفت از اين مشكل انديشيده 

به عنوان مثال حفر قنات در مناطق . شودمي

 .)5( راهكارهاست و خشك از جمله اينبياباني 

 ساريمنابع طبيعي  و دانشگاه علوم كشاورزي استاد و استادياردانشجوي كارشناسي ارشد،  -4و  3، 1

    Aliponh@yahoo.com:  نويسنده مسوول دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري ،استاديار - 2 

  طبيعي ساريدانشگاه علوم كشاورزي و منابع 

  پژوهشنامه مديريت حوزه آبخيز
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هاي شمالي كشور به دليل وجود در استان

امكان  آنهافراوان و پراكنش نامنظم  هايبارش

از  يكي. رواناب وجود ندارد %100مهار 

ثر براي استفاده از اين منابع ؤراهكارهاي م

بندان كه  آب. بندان است آبي، احداث آب

ك مختص منطقه شمال كشور است در واقع ي

استخر خاكي ذخيره آب است كه از 

خاكبرداري يك محدوده، كوبيدن و ايجاد 

  ار در اين محدوده به وجود ديواره و حص

  .)2( آيدمي

ها به دو صورت ثقلي و يا پمپاژ،  اين سازه     

   ها تغذيهها و يا زهكشآب رودخانهاز 

ور حفظ حقابه كشاورزان ظبه من .شوندمي

را در بيشتر موارد در  ها بندان آب ،باالدست

به دليل . )6( كنندنيمه دوم سال پر مي

 ذخيره(ها بندان استفاده چند جانبه از آب

در هيچ فصلي از ) سازي آب و پرورش آبزيان

شوند و اغلب طور كامل تخليه نمي سال به

سته در حال پر و تخليه شدن بصورت پيو

  .)3( هستند

  اب در نشيني رسوبات همراه با روان ته     

ها با گذشت زمان بتدريج باعث كم  بندان آب

اين كاهش  .شودشدن حجم ذخيره آنها مي

 بندان از آبوري  ه راندمان بهرباعث كم شدن 

مبود آب در كرت غير مستقيم صوب گردد ومي

 بنابراين. اين مناطق را تشديد خواهد كرد

استفاده از منابع آب زيرزميني و ديگر منابع 

 يدر راستا. زايش خواهد يافتافذخيره آب 

ها پس از گذشت  استفاده بهينه از اين سازه

  با اليروبي  )سال 10تا  5بين ( چند سالي

ها مجدداً اين سازه به حداكثر بندان آب

راندمان خود رسيده و اثرات نامطلوبي كه به 

مرور زمان بر ديگر منابع آب و نقاط مصرف 

  .گرددگذاشته است، برطرف مي

هاي هاي اخير استفاده از مدلدر سال     

رواج  بهينه منابع آب اي براي مديريترايانه

عنوان يك مدل ه ب WEAP١ .يافته است

را براي آبخيز حوزه يك تمام منابع آب  رياضي

 درWEAP مدل. گيردتوسعه پايدار در نظر مي

  سال در) Olifants( اوليفانتس آبخيز حوزه

زي و همچنين سامدل براي تحليل و 2003

 آبخيزحوزه نويسي تخصيص آب اين  سناريو

پس از اجراي مدل نتيجه بدست . دشاستفاده 

آمده نشان داد كه حتي در سال نرمال خيلي 

 33سايت از  15(هاي متقاضي آب از سايت

قادر نيستند نياز خود را تأمين كنند و ) سايت

اين مشكل در آينده نيز به علت افزايش 

لذا با اعمال . يد خواهد شدتشدتقاضاي آب 

درصد كاهش  30-20-10(هاي مديريتي شيوه

هاي متقاضي سعي بر در سايت) مصرف آب

 .)7( اين شد كه اين عدم تأمين جبران گردد

  Sacramento آبخيز حوزهپروژه سازگاري  در

و كه شامل سازگاري با تغييرات محيط زيست 

براي  WEAPباشد از مدل  آب و هوا، مي

هاي سازگاري  ه و ارزيابي استراتژيتوسع

هدف از اين پژوهش . نمودنداستفاده 

تغييرات بوجود  مديريتي با هماهنگي شيوه

از قبيل تغييرات  آبخيز حوزهآمده در سطح 

به و تغييرات كاربري اراضي  ييآب و هوا

بيشترين استفاده از منابع آب موجود  منظور

و  پناه يزدان .)14( دباشمي حوزهدر سطح 

 WEAPبا استفاده از مدل  )15(همكاران 

مورد مطالعه  را ازغند آبخيزحوزه منابع آب 

با تغيير الگوي  نشان دادنتايج  .دادندقرار 
1- Water Evaluation and Planning System 
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كشت و يا كاهش سطح زير كشت اراضي 

رايط تعادل آب توان به شكشاورزي مي

  .)1( زيرزميني دست يافت

ها در بندان هر ساله مقداري از آب     

در . شوندمحدوده پاياب سد البرز اليروبي مي

  بندان تخليه  اين عمليات رسوبات كف آب

. يابدگردد و ارتفاع ديواره نيز افزايش ميمي

بررسي اثرات ناشي از  پژوهشهدف از اين 

ها در محدوده  بندان اليروبي و بهسازي آب

پروژه البرز بر منابع آب تأثير آن بر نقاط 

  ها در شرايط مختلفمصرف و رفع كمبود

  .باشد مي 

  

  ها مواد و روش

 WEAP مدل

     WEAP ريزيبرنامه براياي رايانه ابزاري 

 1988كه در سال  منابع آب است يكپارچه

  پائول راسكينبراي اولين بار توسط 

)Paul Ruskin( پس از آن ريزي گرديد و  پايه

 ،ابزار اين. )13( توسعه يافت زير نظر وي

 را پسندكاربر وانعطاف  قابل ع،جام چارچوبي

  فراهمدر منابع آب  هاسياست تحليل براي

 كردن دخيل هدف با افزار اين نرم. كندمي 

 مربوط مسائل چارچوب در تأمين آب هايطرح

 از حفاظت و آب كيفيت مصرف، مديريت به

   براي كاربردي ابزار يك در محيط زيست

 .ستا داده شده توسعه آب منابع ريزي برنامه

 در يكپارچه رويكرد WEAPاصلي  مزيت

 و آبي هاي سيستم سازي و بهينه سازيشبيه

  هاسياست راستاي آن در گيريجهت

 مسائل خود، معادالت در WEAP. باشدمي

آب، بازده  مصرف الگوهاي(نيازها  به مربوط

 )تخصيص و هاهزينه مجدد، استفاده تجهيزات،

هاي جريان( منابع به مربوط مسائل با همگام را

  و مخازن زيرزميني، هاي آب سطحي،

و با استفاده از  كرده لحاظ )آب هايانتقال

  سازي خطي بهترين راه حل را ارائه  بهينه

  .دهدمي

     WEAP آبيبيالن پايه  معادالت براساس 

 هاي سيستم در توان مي را آن و كرده عمل

 يا مستقل هايحوزه  و كشاورزي، شهري

 كار پيچيده به اي مرزيخانهرود هاي سيستم

 تواندمي WEAPاين،  بر عالوه .)13( برد

 هر نياز تحليل مانند مسائل از زيادي محدوده

هاي و اولويت هاحقابه آب، حفاظت بخش،

 و سطحي ايهآب سازيشبيه تخصيص،

 انرژي توليد مخزن، از برداري بهره زيرزميني،

 حداقل نيازهاي رونديابي آلودگي، برقابي،

 تحليل و پذيري آسيب ارزيابي ،محيطي زيست

  .دهد پوشش را طرح هزينه -منفعت

 WEAP رويكرد

معموالً شامل چندين گام  WEAPكار با      

در تعريف مطالعه چهارچوب زماني، . است

مرزهاي مكاني، اجزاي سيستم و تنظيمات 

موجود كه از آن  شرايط. شود ميمسئله انجام 

اسنجي مدل در شرايط توان به عنوان گام و مي

توسعه استفاده كرد، يك تصوير كلي از 

نيازهاي آبي واقعي، بارهاي آلودگي، منابع و 

در شرايط  .دهد نشان مي را تأمين سيستم

ها،  موجود، فرضيات كليدي براي بيان سياست

ها و عواملي كه بر نياز، آلودگي، تأمين  هزينه

  . دنشو و هيدرولوژي مؤثرند، تعريف ميآب 
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شوند و  در شرايط موجود ساخته مي سناريوها

توان اثر فرضيات يا  با استفاده از آنها مي

هاي مختلف را بر ميزان دسترسي و  سياست

  .مصرف آب در آينده بررسي كرد

   ساختار مدل

بيالن   افزار براساس محاسبه اين نرم  پايه     

باشد و مهندسي منابع آب و مهندسي  آب مي

همزمان مورد توجه زيست را به صورت  محيط

  .دهد قرار مي

براي ) 1( رابطهاز  WEAPدر مدل      

  .شود محاسبه نياز كل آب سيستم استفاده مي

AD = ∑ (TAL × WUR)    )1(  

 TAL نياز آب ساالنه، AD باال معادله در     

كه بسته به نوع نقطه نياز  سطح فعاليت كل

ممكن است براي مناطق مسكوني نفر يا 

مصرف  سرانه WURو  كتار باشدكشاورزي ه

 باشدميكه واحد آن مترمكعب در سال آب 

)8(.  

) 2(رواناب در مدل با استفاده از رابطه      

  . شود محاسبه مي
R= MAX (0, PAE-ETp) + (P × (1-PE)) 
+ ((1 -IF) × S)   )2(          

ميزان  PAE ،رواناب Rكه در اين رابطه      

 ETp، شود خير ميتب بارندگي كه مستقيماً

بارش  PEبارش،   Pتبخير و تعرق پتانسيل،

  ذخيره حجم  Sجزء آبياري و  IFمؤثر، 

  .)8( )تمام اجزاء برحسب ميليمتر(باشد  مي

  همچنين براي محاسبه ميزان تغذيه      

و  )3( رابطهها از هاي زيرزميني از رواناب آب

رابطه هاي سطحي از  آب حجم براي محاسبه

  :شود ده مياستفا) 4(

RTG= ∑ (R × RTGF)   )3(  

RTS= ∑ (R × (1- RTGF)  )4(  

، )مترمكعب( زيرزميني تغذيه آب RTGكه 

RTGF زيرزميني و  ضريب تغذيه آبRTS 

  .)8( باشد مي )مترمكعب( تغذيه آب سطحي

 در در پايين دست جريان آب در رودخانه     

  .شود محاسبه مي) 5(با استفاده از رابطه  مدل
  

DO = UI+SI+GFTR-RFTG-E          )5(  
  

 UIجريان آب در پايين دست،  DO كه در آن

 ورود جريان آب SIجريان آب در باالدست، 

تغديه توسط آب زيرزميني،  GFTRسطحي، 

RFTG و  تخليه به آب زيرزمينيE  تبخير

اين رابطه به  كليه واحدها در .باشدمي

  .)8( اندمترمكعب بر ثانيه تنظيم شده

حجم ذخيره قابل دسترس در  )1(شكل      

اين حجم ذخيره  .دهدنشان مي را هابندان آب

ا هبندان كه بيالن ذخيره آب) 6( رابطهتوسط 

  :شود مي دهد، محاسبهرا نشان مي
  

SA=S+ (BC×BS)   )6(  

 حجم ذخيره در دسترس SA كه در آن

 BC، )مترمكعب( حجم ذخيره S، )مترمكعب(

  .است )مترمكعب( جم بافرح BSضريب بافر و 

  منطقه مورد مطالعه

در استان مازندران  واقع ه مورد مطالعهزحو     

، قائمشهرهاي شهرستان و در محدوده اراضي

، جويبار و سوادكوه قرار دارد كه از بابلبابلسر، 

شمال به درياي خزر، از جنوب به ارتفاعات 

البرز، از شرق به رودخانه سياهرود و از غرب 

) 2(شكل  .شود رودخانه بابلرود محدود مي به

  را نشان  محدوده مورد مطالعه و اجزاء آن

اجزاء اين مطالعه شامل منابع آب و  .دهد مي

منابع آب در اين . باشدنقاط مصرف مي
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محدوده شامل منابع آب سطحي، زيرزميني، 

  هاي  رودخانه. بندان و استفاده مجدد است آب

 با مراههليان، تاالر و سياهرود بابل، بابلك، كسي

  هاي مياني، منابع آب سطحي محدوده حوزه 

  

سد البرز  .دهند مورد مطالعه را تشكيل مي

قبل از تقاطع رودخانه بابلك و بابل روي 

  .رودخانه بابل احداث شده است

  

  

  

  

  آب انتقالي  با مراههآبدهي رودخانه بابل      

دي به سد البرز را از رودخانه بابلك، دبي ورو

  تشكيل داده تا توسط آب تنظيمي آن و 

همچنين آب بهنگام رودخانه تاالر نيازهاي 

اي اراضي محدوده طرح كه در مناطق جداگانه

   را اندبه صورت بهبود و توسعه مشخص شده

 .البرز سد شبكه محدوده در هابندانآب در دسترس قابل رهيذخ حجم - 1 شكل

 .البرز پروژه محدوده در مطالعه مورد منطقه - 2 شكل
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همچنين آب تنظيمي اين سد . دكنتأمين 

براي نياز شرب شهرهاي جويبار و قائمشهر 

  .استاستفاده شده 

اي تحليل آب در اين مناطق نقاط نياز بر     

و خارج ) B( ، بهبود)T( توسعه هاي به بخش

كه بخش بهبود تقسيم شده است،  )A( از طرح

، B1 ،B2-1 ،B2-2 هاي خود به زير مجموعه

B3 ،B4 و B5 3(در شكل  .گردد مي تقسيم( 

موقعيت قرار گرفتن اين نواحي نشان داده 

شهرهاي  ين آب شربتأمهمچنين . شده است

معادل با جمعيتي به ترتيب  قائمشهر و جويبار

نظر گرفته در  هزار نفر 66و  هزار نفر 328با 

  .)10( شده است

 ،هدف از تخصيص آب در مناطق توسعه     

 در. باشدرساندن آب مورد نياز كشاورزان مي

صورتي كه در مناطق بهبود فقط نياز آبي اين 

  .شودآب رفع ميمناطق در شرايط كمبود 

  بازه زماني مورد مطالعه

افزار  با استفاده از نرمسازي مدل به منظور     

WEAP  يك سال  دمنطقه مورد مطالعه بايدر

سال  .به عنوان سال پايه در نظر گرفته شود

مار آپايه به معناي سالي است كه اطالعات و 

مطالعه موجود  موردمناسبي از وضعيت منطقه 

به دليل نبود  پژوهش نايايه در سال پ .باشد

 1375سال  ،آمار جمعيت براي شهر جويبار

دوره مورد . در نظر گرفته شد) ميالدي 1996(

معادل ) ميالدي2016( 1395مطالعه تا سال 

  .در نظر گرفته شده استسال  20

  هاي مورد نياز سناريو مرجعداده

هاي رودخانه بدهيساله آ 30ميانگين      

   ، سياهرود، بابلك و ديگربابل، تاالر

هاي جنوبي دشت و همچنين ميزان رودخانه

اي ها از شركت آب منطقهبرداشت از چاه

  .)9( شد و وارد مدل گرديد دريافتمازندران 

شامل حجم، عمق و  هابندانمشخصات آب     

هاي از گزارش ارتفاع سطح - منحني حجم

تهيه شده توسط مهندسين مشاور مهاب قدس 

 از سطحميزان تبخير  .)12( مدل گرديد وارد

 5/1071سد البرز ساالنه معادل  درياچه

ميزان  شبكه و در سطح برآورد شد ميليمتر

با  ميليمتر 7/1155تبخير و تعرق برابر با 

   مانتيس -پنمناستفاده از روش 

)Penman-Monteith( محاسبه شده است.  

سطح زير كشت در هر يك از مناطق      

هبود و خارج از طرح از گزارش توسعه، ب

. )12( شركت مهاب قدس استخراج شده است

، )T(مساحت زير كشت براي منطقه توسعه 

هكتار و براي منطقه خارج از طرح  17325

)A ( وارد مدل  هكتار 7334اين سطح برابر با

  ،B1براي مناطق بهبود كه شامل  .گرديد

B2-1 ،B2-2 ،B3 ،B4 وB5 باشند ميزان مي

، 21401زيركشت به ترتيب برابر با سطح 

هكتار  1787و  2126، 7237، 2230، 3155

، 20238 به ترتيب ميزان مصرف آبو 

 21246و  20239، 20789، 13531، 14966

به مدل وارد  مترمكعب در سال براي هر هكتار

و  نياز آب براي منطقه توسعه ميزان  .شد

به ترتيب  كشت يبراساس الگوخارج از طرح 

در هر مترمكعب  14544 و 16585ر با براب

  .باشدمييك هكتار  سال براي

 جمعيتهاي ورودي مدل شامل آمار داده     

باشد كه از سايت اينترتي مركز آمار ايران  مي

آمار سرشماري بر اين اساس . گرديداستخراج 

كه همان  1375براي شهر قائمشهر در سال 
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نفر و  327919با  برابرباشد، سال پايه مدل مي

ميزان  .باشدمينفر  66053براي شهر جويبار 

مترمكعب براي هر نفر  73سرانه مصرف آب 

  .)4( در طول يك سال فرض شده است

مورد نياز دو شهر قائمشهر و شرب آب      

  جويبار مستقيماً از آب سد البرز تأمين 

از نقاط مصرف كشاورزي از  يكهر. شودمي

  بندان تغذيه آب سه منبع آب رودخانه، چاه و

چاه و  ،مصرف كشاورزي نقطههر كه. شوندمي

) 3(در شكل . بندان مختص به خود را داردآب

از نقاط مصرف،  يكشماتيك هر  نماي

ها و چگونگي بندانها و آبها، چاهرودخانه

  .دهدبا يكديگر را نشان مي ارتباط آنها

  

  
  

  

  

  

  سناريوها

وها به طور ، مدل كردن سناريWEAPدر      

ابتدا يك . معمول از سه گام تشكيل شده است

ل پايه سال براي شرايط حاضر به عنوان سا

   اي حاضرشرايط . شودمدل انتخاب مي

ها و بدون اعمال طرح سيستم وضع موجود

 .سناريو مرجع است به عنوان هاي آتيسياست

يك سناريو مرجع از شرايط حاضر به طور 

شود تا روند خودكار توسط مدل ايجاد مي

سازي سيستم را بدون احتمالي تكاملي شبيه

ديگر به هاي سناريو. هيچ تغييري انجام دهد

با تغيير  تا شوندميتعريف  تناسب كاربردشان

سناريو  با نتايج و مقايسه سناريو مرجعدر 

مورد ارزيابي قرار  ي جديدهاسياستمرجع، 

  .گيرند

 .البرز يزهكش و ياريآب شبكه پروژه محدوده كيشمات - 3 شكل

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jw

m
r.

sa
nr

u.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             7 / 13

http://jwmr.sanru.ac.ir/article-1-139-en.html


 51...................................................................................................................  1390پائيز و زمستان / 4شماره / پژوهشنامه مديريت حوزه آبخيز سال دوم

سناريوهايي كه در اين مطالعه بكار برده      

 يريوسنا ي مرجع وشده است شامل سناريو

سناريو  .باشدها ميبندانآب و بهسازي اليروبي

را در هاي آينده در سالحوزه مرجع وضيعت 

 دهدنشان مي صورت استمرار شرايط سال پايه

ها بندانآب يو بهساز اليروبيسناريوي اما 

  شرايط جديد سيستم را در حالتي كه 

اند و حجم شدهو بهسازي ها اليروبي بندانآب

را در  است ها افزايش يافتهبندانيره آبذخ

  .گيردمينظر 

 هابندانآب و بهسازي اليروبي يدر سناريو     

برابر  افزايش عمق ناشي از اليروبي و بهسازي

ده است، افزايش با يك متر در نظر گرفته ش

 سبب افزايش حجم ذخيره هابندانآب عمق

حجم جديد با استفاده از معادله . شودمي هاآن

) 7(حجم مخروط ناقص بصورت رابطه 

  :شودمحاسبه مي

)7(    
   

 B1حجم مخروط ناقص،  V كه در اين رابطه،

مساحت كف مخروط و سطح  به ترتيب B2و 

 h2و  h1اختالف بين . )11( باشندمخروط مي

ارتفاع مخروط ناقص بوده و در مورد اين 

  .باشدها ميبندانمطالعه معادل عمق آب

  

  
  .اجزاء معادله مخروط ناقص - 4 شكل

  

  

     

  نتايج و بحث

در دوره مطالعه  كمبود آب )1(در جدول      

ارائه شده  به تفكيك نقاط نياز )1375 -95(

روبي كمبود آب در سناريوي مرجع و الي .است

ميليون  7/8659و  3/9541آب به ترتيب 

بنابراين ميزان كمبود در  .است مترمكعب شده

درصد كمتر از سناريو  10سناريو اليروبي 

  .باشدمرجع مي

مقدار كمبودها به تفكيك ) 3(جدول در      

اختالف . دهدارائه ميميان دو سناريو را  نواحي

آب تأمين نشده در نقاط كشاورزي بطور 

مترمكعب  ميليون 42 به ميزانسط ساالنه متو

  .باشدمي

شود مي مشاهده 2در جدول همانطور كه      

از  يك دو شهر قائمشهر و جويبار در هيچ

  و آب  نيستندبا كمبود آب مواجه سناريوها 
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  مورد نياز اين دو شهر به طور كامل تأمين 

ميزان سطح اعتماد براي  بنابراين. شودمي

 .باشدمي %100 ر و جويبارهاي قائمشههرش

كاهش كمبود آب باعث باال رفتن  قداراين م

درصد  44درصد به  35ميزان سطح اعتماد از 

 2نقاط مصرف خواهد شد كه جدول براي 

  .استنشان دهنده اين تغييرات 

  

  

 ري سد البرزسال مطالعه در شبكه آبيا 20در طول  )ميليون مترمكعب(آب  نشده تأميننياز  -1جدول            

  

  

 براي نقاط نياز در شبكه آبياري سد البرز %)( سطح اعتماد - 2جدول 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 سناريوها
 نواحي

 مرجع بنداناليروبي آب

6/764  3/912  A 

4/3104  3/3586  B1 

3/393  6/397  B2-1 

3/251  8/255  B2-2 

4/1078  5/1271  B3 

4/358  9/365  B4 

2/316  5/329  B5 

 قائمشهر 0 0

 جويبار 0 0

1/2393  4/2422  T 

7/8659  3/9541  مجموع 

 سناريوها
  نواحي

 مرجع بنداناليروبي آب

50 3/35  A 

50 3/35  B1 

7/41  9/34  B2-1 

7/41  9/34  B2-2 

50 3/35  B3 

7/41  9/34  B4 

7/41  9/34  B5 

 قائمشهر 100 100

 جويبار 100 100

7/41  9/34  T 
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ب افزايش ميزان حجم اين اليروبي سب     

كه ميزان افزايش حجم  .مخازن شد ذخيره

ها و بندانشامل آب(ذخيره در تمامي مخازن 

برابر با  ساالنهبطور متوسط ) مخزن سد البرز

باشد كه سهم ميليون مترمكعب مي 6/335

سد البرز بيش از نيمي از اين افزايش است و 

. باشدميليون مترمكعب مي 8/207برابر با 

هاي در ماهميزان اين افزايش را  4ول جد

ميزان تغييرات حجم . دهدمختلف نشان مي

تا  اسفند، بهمن، ديماه  6ذخيره مخازن در 

امر به دليل پيك  نبرابر با صفر شده كه اي تير

. باشدمصرف آب در اين بازه زماني مي

ميزان تغييرات حجم  B4همچنين در ناحيه 

اين امر بدليل باشد و ذخيره بسيار اندك مي

بندان در اين ناحيه وسعت كم و فراواني كم آب

  .باشدمي

  

  
  

  

  

     

عمليات  نشان داد كه پژوهشنتيجه      

باعث بهبودي  هابنداناليروبي و بهسازي آب

شرايط منابع آب منطقه شده و تاثير منفي 

  روي حجم ذخيره آب زير زميني در محدوده 

  

  توان ر را ميعلت اين ام .اين پروژه نداشته است

هاي داده شده به مدل بيان براساس اولويت

هاي سطحي براي تأمين مدل ابتدا از آب. نمود

  آب نقاط نياز استفاده نموده و در صورت كافي 

  

وع
جم

 ماه م
 نواحي

 مهر آبان آذر دي بهمن اسفند فروردين  ارديبهشت خرداد تير مرداد شهريور

7 4/0  4/2-  2/1-  4/3- 3/8 0/0  8/4  7/1 3/3 0/0  0/0  0/0  A 

23 5/1  9/9-  4/5-  1/15- 6/14 1/0  6/18  5/5 1/13 0/0  0/0  0/0  B1 

2/0 2/0  1/1-  6/0-  6/1- 6/1 0/0  1/2 6/0 0/1- 0/0  0/0  0/0  B2-1 

2/0 1/0  7/0-  4/0-  0/1- 0/1 0/0  3/1 4/0 7/0- 0/0  0/0  0/0  B2-2 

9 5/0  4/3-  8/1-  9/4- 2/5 0/0  6/6 2/2 6/4 0/0  0/0  0/0  B3 

4/0 2/0  0/1-  5/0-  4/1- 5/1 0/0  9/1 6/0 9/0- 0/0  0/0  0/0  B4 

6/0 1/0  8/0-  4/0-  2/1- 4/1 0/0  7/1 6/0 8/0- 0/0  0/0  0/0  B5 

 قائمشهر  0/0  0/0  0/0  0/0  0/0  0/0  0/0  0/0  0/0  0/0  0/0  0/0  0/0

 جويبار  0/0  0/0  0/0  0/0  0/0  0/0  0/0  0/0  0/0  0/0  0/0  0/0  0/0

2/1 0/1  5/6-  5/3-  7/9- 8/9 0/0  5/12 9/3 3/6- 0/0  0/0  0/0  T 

7/41 0/4  
8/25

-  
 مجموع  0/0  0/0  0/0 3/11 5/15 5/49  1/0 9/38 -3/38  -8/13

 سدي اريآب كهشب در ساالنه صورت به )ميليون مترمكعب(اختالف مقدار آب تأمين نشده ميان دو سناريو  - 3جدول   

 البرز
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  استفاده  هاي زيرزمينينبودن نياز از آب

  بجاي صرف  بدين ترتيب هر ساله. نمايدمي

 با هاي زيرزمينيهزينه براي برداشت از آب

ها يا هاي سطحي كه در ماهذخيره نمودن آب

به هدر مي رود، مي توان  هاي ترساليسال

هاي همچنين در سال .استفاده مفيد نمود

خشك و يا زمان پيك مصرف سبب كاهش 

از طرف ديگر . گردداسترس به نقاط مصرف مي

ها و افزايش بندانبا افزايش ارتفاع ديواره آب

كف هيدروليكي بين ارتفاع آب در آنها، شيب 

ميزان تغذيه  زيرزمينيبندان و سطح آبآب

  .يابدافزايش مي

نتايج حاصل شده از اين مدل نشان داد كه      

ها سبب كاهش بنداناليروبي و بهسازي آب

بخصوص در زمان آب در نقاط نياز شده  كمبود

همچنين اين امر باعث . گرددپيك مصرف مي

ز مخزن سد بر حجم برداشت ا كاهش فشار

با توجه به افزايش جمعيت  .البرز خواهد شد

هاي آينده و نياز به تأمين غذاي بيشتر در دهه

كه به صورت براي اين جمعيت و ديگر نيازها 

است و  منده آب نيازمستقيم يا غيرمستقيم ب

گذاري در همچنين با توجه به ميزان سرمايه

  ث ها در مقايسه با احدابندانآب زمينه بهسازي

با در نظر گرفتن كمبود  و هاي جديدبندانآب

و ارزش زمين در مناطق شمالي كشور و 

منافعي كه به صورت بلند مدت به دنبال 

ها بندانخواهد داشت، اليروبي و بهسازي آب

از ديگر اهداف بلند  .خواهد بود ضروريامري 

توان به افزايش ها ميبندانمدت اليروبي آب

ه نمود كه اين افزايش حجم ذخيره آب اشار

ذخيره سبب حفظ منابع آب زيرزميني و حفظ 

  .خواهد شد زيستحقĤبه محيط

  
 

  

  

  

  

  

  

 مجموع

 ماه

 نواحي
 مهر آبان آذر دي بهمن اسفند فروردين  ارديبهشت خرداد تير مرداد شهريور

بندانآب  8/0 9/0 2/1 2/0 0/0 0/0 3/1 0/0 0/0 0/0 0/0 4/0  8/4  A 

بندانآب 5/8 3/9 4/13 5/2 0/0 0/0 5/15 0/0 0/0 0/0 0/0 0/5  2/54  B1 

بندانآب 9/0 1/1 9/0 0/0 0/0 0/0 8/0 0/0 0/0 0/0 0/0 2/0  9/3  B2-2 

بندانآب 5/0 9/0 6/1 0/0 0/0 0/0 0/2 0/0 0/0 0/0 0/0 6/0  6/5  B5 

بندانآب 9/0 9/0 5/1 0/0 0/0 0/0 7/1 0/0 0/0 0/0 0/0 6/0  6/5  T 

بندانآب 3/8 4/9 5/10 5/10 0/0 0/0 4/11 0/0 0/0 0/0 0/0 6/3  7/53  B3 

بندانآب 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0  0  B4 

البرز سد 3/39 8/51 5/32 5/32 0/0 0/0 1/37 0/0 0/0 0/0 0/0 6/14  8/207  

 مجموع 2/59 3/74 6/61 7/45 0/0 0/0 8/69 0/0 0/0 0/0 0/0 0/25  6/335

 البرز سد ياريآب شبكه در مترمكعب ونيليم به ماهانه بصورت مخازن رهيذخ حجم راتييتغ زانيم - 4 جدول
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Effect of Dredging of Wetlands on Variation of Water Allocation in 

Alborz Dam Watershed Using WEAP Model 
 
 

Y. Pourmohamad1, A. Shahnazari2, A.R. Emadi3 and M.Z. Ahmadi4 
 
 
 
 
 
 

Abstract 
     Millions of cubic meters of water run out of reach into rivers annually. Artificial 
recharge of ground water collection of regional drainage water and re-use of it and 
simplicity in construction shows Wetland (artificial reservoir) as a sustainable local 
structure. In planning about irrigation and drainage network of Alborz dam in WEAP 
medium was modeled. For equitable allocation in project limit, the whole area was 
divided into 10 demand points. These areas have demand points and its own allocated 
water. This area consists of 3 agricultural parts, developing (T), improvement (B) and 
out of scheme (A) and two drinking demand points of Ghaemshahr and Jouybar. 30 
years data from each demand point was entered into the model. This model was 
simulated until 1395. Due to effect of equalization of Wetlands in consumption points 
and reduction of water tension in peak water use months were carried out. The results 
showed average annual reduction in deficit resulting from dredging and improvements 
of Wetlands in those points were 42 million m3 and also will cause deficit in storage 
water of 15.8×106 in Alborz dam reservoir. 
 
Keywords: Wetland, dredging and improving, WEAP, Alborz dam, Allocation 
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