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 ه چكيد
بایست مورد استفاده بهینه قرار گیرد. مدیریت صحیح و بهینه آب، نیاز به تخصیص بهینه و با ارزش، می عنوان یک نهادهآب به

ها، مناطق و مصارف مختلف دارد.  هدف این تحقیق، ارائه الگویی برای بهینه کردن تخصیص و مصارف اولویت بندی آن بین بخش

-88آبی های های آب حوضه آبریز دز طی سالمنظور اطالعات سامانه است. برای این WEAPآب در دشت دز با استفاده از مدل 

های برداری از منابع آب تحت سناریوهای بهرهآوری و مدل مفهومی حوضه تعریف گردید. سپس سیاست جمع 39-39تا  88

 الگوی کشت و  تغییر یهاسناریو شامل که قرار گرفت ارزیابی مورد سناریو تحقیق دو این در اجرا گردید. WEAPمختلف مدل 

سازی  تابع هدف؛ بهینه ی مطرح شدهبا سناریو مرجع مقایسه گردید. در سناریوهادو سناریو آبی و دیم بود که  کشت تغییر درصد

درصد  51سود به هزینه مبنا قرار گرفت. نتایج نشان داد اجرای سناریو تغییر الگوی کشت، مقدار درصد عدم تأمین نیاز محصوالت، 

  .درصد کاهش یافت 88 ،یافت. . در سناریو تغییر درصد کشت آبی و دیم آب مصرفی کاهش

 

 سازی.بهینهتخصیص، حوضه آبریز دز، سناریو، ویپ،  ها:کلید واژه

 

 مقدمه
محدودیت منابع آب شیرین از یکسو و افزایش تقاضای 
روزافزون آن از سوی دیگر مسأله نخصیص را بیش از پیش مهم 

مذاکره چندین گروه با  اغلب موارد شامل تخصیص. دهدجلوه می
جتماعی، اقتصادی و سیاسی های مختلف ا نیازها و وضعیت

حل مدیریتی برای گستره وسیعی از راهباشد. لذا بایستی  می
 Read Madani and) آیدبا یک ضرورت بشمار می تقاضاها

Inanloo, 2014) . با افزایش جمعیت و آلودگی ناشی از فاضالب
کمبود آب و استفاده معقول از منابع آب  مسألهشهری و روستایی، 

 .(Lianqing et al. 2011)اهمیت بیشتری یافته است 
 ایران که جزء کشورهای خشک و  نظیرکشورهایی      
توزیع نامناسب زمانی و  به دلیل و شود یخشک محسوب منیمه

وسعه رشد جمعیت و گسترش شهرنشینی و ت چنینهمو مکانی آب 
 .مواجه است با مشکل کمبود آب های کشاورزی و صنعتبخش

ه باعث افزایش شکاف میان عرض آنتداوم و افزایش تقاضای آب 
بنابراین مدیریت منابع آب  و تقاضای آب در آینده خواهد شد

موجود، برای جلوگیری از مواجهه با بحران آب الزامی است. 
 .ردار استاز اهمیت باالیی برخو دیریت منابع آبم

(Yazdanpanah, Khodashenas and Ghahreman, 

2008) .  

های از دیدگاه مدیریت پایدار منابع آب، هدف اصلی طرح
این از منابع است به  ،و پایدارتر تر ینههز مدیریتی، استفاده کم

به سوی استفاده کارآمدتر از منابع بایست میها که فعالیت ترتیب

 بین منابع و مصارف آب باشد آب موجود و افزایش تعادل
(Keramatzade et al. 2008). 

مبتنی  یسازی حوضه بر اصول هیدرولوژیکهای شبیهمدل
  ی،سازی فرآیندهای هیدرولوژیکشبیه به منظورهستند. تاکنون 

ی هاافزار. از جمله نرمهای زیادی توسعه داده شده استمدل
، WEAP ،MODFLOWهای توان به مدلساز منابع آب میشبیه

Vensim ،Modsim،PMWIN   وMikeBasin از  .اشاره کرد
به شکل   PMWINو MODFLOWهای این میان مدل

 که . در حالیپردازندزیرزمینی میتری به مسئله آبتخصصی
، MikeBasinو  WEAP ،MODSIM ،Vensimهای مدل

های تری در مسائل مدیریتی و استفاده تلفیقی از آبکاربرد جامع
های در سال. (Assata et al., 2008)سطحی و زیرزمینی دارند 

استفاده  WEAPافزاری اخیر در بسیاری از مناطق دنیا، از مدل نرم
مدیریت  در یدجدهای های آبی با نگرششده است. افزایش طرح

منابع آب محققان و کارشناسان بخش آب را به فراگیری، توسعه و 
های منابع و مصارف آب، یستمهای تحلیل ساستفاده از مدل

 ترغیب نموده است. 
Raskin et al. (1992)  برای مطالعه دریاچه آرال از مدل

WEAP این اولین کاربرد مدل بود که البته در آن  .استفاده کردند
ریزی پیشگیری از های زیادی داشت و برای برنامهزمان محدودیت

ه اصلی، کاهش کاهش سطح دریاچه از آن استفاده کردند. مسئل
. به همین بودرویه در باالدست آب دریاچه آرال بر اثر برداشت بی

ای صورت گرفت که مطالعه WEAPافزار  منظور با استفاده از نرم
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های هدف آن ارزیابی وضعیت موجود بیالن آب و استراتژی
 هامورد استفاده در مطالعه آن مدیریتی بود. سناریوهای مدیریتی

ر الگوی مصرف، مدیریت بهتر سیستم، توسعه منابع تغیی از عبارت
 بودند. ،جدید آب

  Yilmazو Harmancioglu (2010) حوضه  ، برای
-گزینه ییرا برای سنجش کارا WEAPرودخانه گدیز ترکیه، مدل 

نتایج های مختلف مدیریتی بر مبنای نه شاخص به کار گرفتند. 
 بسیار یط خشکسالیشرا به گدیز ه رودخانهضحو که نشان دادها آن

 به طور قابل توجهی بخش کشاورزیهمچنین  و حساس است
خشکسالی به  هایدر دوره بود بطوریکهآبیاری  کسریأثیر تحت ت
 .ابدیافزایش می شدت
 (2007)Sayfi et al. ،  به منظور تأثیر توسعه منابع آب و

ج نتای ،دادند انجام WEAP با استفاده از مدل تأمین تقاضا در ایذه
نشان داد با افزایش سطح زیر کشت، الزم است از سناریوی آبیاری 

 ، .Hafezparast et al (2009)  .بارانی استفاده شود یا قطره
در شرایط سناریوهای  را منطقه برای دشت تاکستان، وضعیت

ر مورد بررسی قرا WEAPسازی  مختلف با استفاده از مدل شبیه
بندی منابع و مصارف نده اولویتدربرگیر های آنسناریوها  دادند.

 د.بوآب و بازده آبیاری و نیز شرایط قبل و بعد از احداث سد نهب 
احداث سد و شبکه آبیاری و زهکشی، ها نتیجه گرفتند که آن

را های مختلف آبیاری درصد باالتری از تأمین تقاضا در روش
 افزایش سطح زیر کشت، درصدسازد. بطوریکه علیرغم برآورده می

 یافت.درصد افزایش  01الی  5تأمین تقاضا 
های اخیر کارهای زیادی ریزی آب در سالدر خصوص برنامه

انجام شده است اما هر یک از تحقیقات به موضوع خاصی در 
با توجه به اینکه مصرف و اشاره دارد.  WEAPاستفاده از مدل 

ارزش اقتصادی آب ارتباط مستقیمی با الگوی کشت محصوالت، 
وضعیت بایست میها دارد، ان کشت آبی و دیم و تراکم آنمیز

 مقایسه گردد. ،موجود مصرف آب با شرایط بهینه پیشنهادی

سازی ها برای بهینهدهد که از مدلمنابع مختلف نشان می بررسی
 مدیریت منابع استفاده بسیاری شده است.  در زمینه

بهینه از حوضه برداری در بهرهریزی با توجه به اهمیت برنامه
با مدل سازی شبیه، در تحقیق حاضر اقدام به و ارزیابی اقتصادی

WEAP  و مقایسه تطبیقی الزم با اعمال سناریوهای مختلف
 گردید.

 

 هاروش مواد و
 منطقه موردمطالعه

 دشت دز بخشی از حوضه آبریز رودخانه دز ،محدوده مطالعاتی

درجه طول  84° 87´تا  84° 9´به مختصات   است. این محدوده
 اینکه  درجه عرض شمالی است 22° 23´تا  22° 2´شرقی و 
اوان، از ، از غرب به حوضه سراب جلدوناز شمال به محدوده 

، از عقیلی  -گتوندآب شوشتر، از شرق به میانجنوب شرق به 
 گردد.اللی منتهی می شمال شرق به

 ترین یعوسمحدوده مورد مطالعه، واقع در حوضه آبریز دز، از  

 2172بر   استان خوزستان که با وسعتی بالغ هایدشت
ارتفاع  کیلومترمربع از مناطق کوهستانی شمال استان تا مناطق کم

های گیرد. این دشت شامل زیر دشتمرکز استان را در برمی
باشد. تصویر منطقه سیبلی، لور، دز شرقی، دز غربی و دیمچه می

 شده است. ( نشان داده0مطالعاتی در شکل )
آب ورودی به شبکه آبیاری دز ساالنه حدود سه میلیارد  

شود. عدم % آن صرف کشاورزی می95باشد، بیش از مترمکعب می
تر وجود الگوی کشت مناسب، عدم مصرف بهینه آب و از همه مهم

گذاری مناسب، سبب شده تا از آب استفاده بهینه صورت عدم نرخ
صرفی به ازای هر هکتار، در نپذیرد. به طوری که حجم آب م

 Khozestan Water)% بیشتر است 51مقایسه با مقدار بهینه، 

and Power Authority, 2011). 

 

 تصویر منطقه مطالعاتي -1شكل 
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 معرفي مدل 

 کلیه سازی هیدرولوژیکی، مدل بخش در WEAPافزار  نرم

 یزیرزمین و سطحی هایآب کمی ی موازنه برای الزم فرآیندهای
 در موجود روش چهار از یکی از سازیمدل کند. برای می مدل را

 روش، MABIA، روش خاك رطوبت روش شامل افزار نرم
 شود، استفاده می ساده و روش FAO رواناب -بارش 
 (WEAP User Guide, 2008). 

 روش در این تحقیق از روش رطوبت خاك استفاده شد. این

 ناشی افزایش آب تواند می اینکه عین در و بوده روش ترین پیچیده

 خاك الیه دو از طریق را حوضه پیالن دهد، نشان را برف ذوب از

 نظر در با را تعرق -تبخیر مدل خاك و باالیی کند. الیه می ارائه

 کشاورزی، غیر و کشاورزی های زمین در آبیاری و گرفتن بارندگی

 دلم رطوبت خاك، در تغییرات و کم عمق در نفوذ و رواناب

 .(WEAP User Guide, 2008)کند  می
 شامل تعریف ،در چندین گام معموالً WEAPمدل  با کار

 و سیستم مکانی و اجزای زمانی، مرزهای چهارچوب مسئله،

 توان می آن از که سال پایه .شود می انجام همسأل تنظیمات

 یک کرد، استفاده توسعه شرایط در مدل واسنجی گام عنوان به

 سیستم را منابع آلودگی، بارهای واقعی، آبی نیازهای از کلی تصویر

 بیان کلیدی برای فرضیات موجود، شرایط دهد. در می نشان

 و تأمین آلودگی، نیاز، بر که عواملی و ها هزینه ها، سیاست

 موجود، شرایط در سناریوها .شوند می تعریف مؤثرند، هیدرولوژی

 مختلف های سیاست اثر توان می هاآن از استفاده با و شده ساخته

 آب، میزان به توجه با سناریوها نهایتاً کرد. بررسی آینده در را

 حساسیت و محیطی زیست اهداف با سودها، سازگاری و ها هزینه

 .شوند می ارزیابی کلیدی متغیرهای در قطعیت عدم به
 .(Allen and Pruitt, 1991) 

 

 ها و اطالعات ورودي به مدلتنظيم و معرفي داده

 تعیین سال پایه مشتمل بر مدل اطالعات ورودی به
(Current Account)سازی، طول دوره ، ماه شروع شبیه 

طول دوره  . (Azari, 2014)باشد می زمانی ریزی، گامبرنامه
 0292و پایان شهریور  0247 مهرشروع از سال با  3سازی شبیه

متریک در نظر  ،زمانی ماهانه و واحد محاسباتی گام انتخاب گردید.
 ها به صورت میالدی گرفته شد. با توجه به اینکه در مدل، ماه

صورت قراردادی ژانویه به ،سازیبنابراین ماه شروع شبیه باشند،می
تنظیمات الزم به ذکر است در معادل مهرماه در نظر گرفته شد. 

به ترتیب برابر با تعداد  ،های میالدیتعداد روزهای ماه ،مدل
سازی، . پس از انجام شبیهشدهای شمسی وارد ماه ر درمتناظ
تا شهریور  0292ساله آتی ) از مهر  01بینی برای یک دوره پیش

طور جداگانه  ( انجام شد و پارامترهای مرتبط با آن در مدل به0812
 وارد شد.
های زمانی هیدرولوژیکی، پارامترها، شامل سری یگردسته د

اطالعات  ،کشاورزی، شرب، صنعت م ازها هواشناسی و مصارف
 .دباشمی های کیفی و آلودگیهای برداشت، دادهمخازن و محل

 

 عوامل اقليمي

های موجود در محدوده مطالعاتی اطالعات اقلیمی ایستگاه 
شامل بارندگی، دما، سرعت باد، میانگین رطوبت نسبی، مجموع 

 باشد.ساعات آفتابی می
 

 هاآبدهي رودخانه

ها، محل دقیق سازی صحیح جریان در رودخانهبرای شبیه
ها های هیدرومتری واقع در محدوده طرح و آمار آبدهی آنایستگاه

( 2در شکل ) سازی در مدل تعریف شد.در طول دوره شبیه
های های هیدرومتری و ایستگاهموقعیت شهرها، ایستگاه

ن از آمار ای .هواشناسی منطقه مورد مطالعه نشان داده شده است
ها برای انجام واسنجی مدل و تخمین صحیح جریان در ایستگاه
 ها استفاده شد.رودخانه

 

 

 اجزاي مختلف منطقه مطالعاتي -2شكل 
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 اطالعات مصارف

اطالعات مربوط به نیاز کشاورزی، شرب و صنعت، میزان آب 
های تقاضا و تعیین اطالعات مربوط برگشتی از هر کدام از محل

ت، هر کدام بطور جداگانه تعیین و به مدل معرفی به رشد جمعی
 دهد.( شماتیک رسم شده نرم افزار را نشان می2شدند. شکل )

 

 واسنجي مدل

پس از اجرای مدل، به دلیل تغییرات رطوبتی خاك در طول 
سازی و تأثیر عوامل گوناگون مانند بارش، آبیاری، دما، دوره شبیه

یره بر آن، ضرایب مدل تبخیر، بافت خاك، پوشش گیاهی و غ
 سازی واسنجی شد.رطوبت خاك برای هر ماه در طول دوره شبیه

های داخل دشت و در محل عملیات واسنجی در رودخانه 
های دزفول، حرمله، بامدژ بر روی رودخانه دز، ایستگاه ایستگاه

زورآباد بر روی رودخانه کهنک و ایستگاه پل شاوور بر روی 
انجام شد. این امر از این جهت  WEAPیط رودخانه شاوور در مح

شود، مقادیر رواناب، مقادیر برگشت آب اهمیت دارد که سبب می
 کشاورزی و فاضالب شهری و صنعتی به خوبی مدل شود.

ساله از سال  8در این تحقیق برای واسنجی مدل، یک دوره 
انتخاب گردید. تابع هدف واسنجی  91-90تا سال  44-47

د خطای محاسباتی اطالعات جریان نسبت به سازی درصمطلوب

مقادیر مشاهداتی در دوره موردمطالعه در حد قابل قبول می باشد. 
با انجام سعی و خطا و تغییر پارامترهای واسنجی، درنهایت دقت 
مدل به حد مورد نظر رسید و مدل کالیبره گردید و همخوانی الزم 

های ده در ایستگاههای ثبت شبین دبی خروجی از رودخانه و داده
هیدرومتری و مقادیر محاسباتی ایجاد گردید. پارامترهای واسنجی 

 باشند.شامل فاکتور رواناب، ظرفیت نگهداشت و ... می
سازی دبی پس از انجام واسنجی برای دو سال انتهایی دوره شبیه

ها اعتبار سنجی شد. مقادیر دبی مشاهداتی و محاسباتی ایستگاه
های واسنجی و اعتبارسنجی  برای اهداتی در دورهمحاسباتی و مش

( نشان داده شده است. برای 8) تر در شکلهای بحرانیایستگاه
مقایسه مقادیر محاسباتی دبی خروجی دشت با مقادیر واقعی ثبت 

مجذور ضریب های آماری شاخصها از شده در محل ایستگاه
بین  (Square Correlation Coefficient)خطی  همبستگی

ها، ریشه میانگین مقادیر محاسباتی و مشاهداتی در محل ایستگاه
و ضریب نش  (Root Mean Square Error)مربعات خطا 

(Nash)  .( آورده شده است. 0ر جدول )ها دبررسیاستفاده گردید
توان فهمید که مدل با دقت باالیی واسنجی با توجه به جدول می

 شده است و نتایج حاصل از اعتبارسنجی در حد قابل قبولی 
 باشند.می

 

 

 
 افزاررسم شده در محيط نرمشماتيک  -3شكل 
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 ایستگاه بامدژ -یستگاه حرمله  ب(ا -الف( در مرحله واسنجي مدلدبي مشاهداتي  و محاسباتي  -4شكل 
 

 در دو مرحله واسنجي و اعتبارسنجي هاي آماري مورد بررسيمقادیر شاخص -1جدول 
 واسنجی اعتبارسنجی

 ایستگاه
NASH R² RMSE NASH R² RMSE 

 دزفول 24/1 92/1 99/1 25/1 43/1 49/1

 حرمله 17/1 98/1 99/1 87/1 9/1 95/1

 بامدژ 59/1 98/1 99/1 09/1 48/1 92/1

 زورآباد 22/1 99/1 94/1 25/1 9/1 48/1

 شاوور 82/1 95/1 90/1 79/1 92/1 47/1

 

 نتایج و بحث
 سازي جریانشبيهنتایج 

سناریوهایی برای مدیریت حوضه در طول افق طرح  ،در ادامه
ای تعریف شدند که عالوه بر مدیریت تعریف شد. سناریوها به گونه

ده اقتصادی حوضه از منظر تولید محصول و مصرف تأمین نیاز، باز
آب را نیز بهبود بخشند. در تمامی این سناریوها، طول دوره پیش 

در نظر  0812-0812تا  0292-0298سال از  01بینی به مدت 
 گرفته شد.

 

 سناریوي اول 

 فرض ادامه وضع موجود و رهاسازی جریان مطابق با  با
شرط اولویت باالتر تأمین نیازهای های قبل برای دوره فوق با سال

 شرب و صنعت اجرا شد. 

 نتایج حاصل  به شرح زیر استخراج شدند:
متوسط درصد تأمین نیاز ماهیانه در هر یک از مصارف کشاورزی 
دشت که به طور مستقیم تحت تأثیر برداشت هم زمان آب 

( نشان داده شده است. در 5سطحی و زیرزمینی هستند در شکل )
باشد. می اریو کمترین درصد نیاز متعلق به اراضی دز غربیاین سن

در این سناریو در خصوص مصارف شرب و صنعت شهرها )دزفول، 
آباد، دزآب، میانرود، حر، حمزه و صالح اندیمشک، شوش، صفی

شهر( و کل روستاهای منطقه و صنایع کوچک به دلیل اولویت 

صد در صد انتخاب  تأمین باالتر، درصد تأمین نیاز در طول دوره
شد. از طرفی به دلیل برداشت آب بدون توجه به نیازهای پایین 
دست و دبی انتقال به کرخه، درصد تأمین نیاز مصارف پایین دست 
 و همچنین درصد تأمین نیاز زیست محیطی رضایت بخش نیست. 

بهبود وضعیت سناریو مرجع و بهبود وضعیت حوضه دو  منظوره ب
ترین با توجه به اینکه بخش کشاورزی بزرگ .سناریو تعریف شد 

باشد، لذا با کاهش مصرف در این مصرف کننده آب در منطقه می
عرضه به تعادل بخشی بین  میزان قابل توجهیتوان تا می ،بخش

سناریوها در راستای کاهش مصرف آب  و تقاضای آب امیدوار بود.
 باشندمیدر بخش کشاورزی و افزایش بازده اقتصادی در حوضه 

 

 سناریو دوم 

به بررسی میزان آب مصرفی هر  در هر دشت در این سناریو
. با توجه به تنوع محصوالت، در هر دشت محصول پرداخته شد

با توجه میزان و  محصوالت با درصد کشت باال را در نظر گرفته
 آب مصرفی هر گیاه، عملکرد و قیمت تضمینی خرید آن

مصرف ا محصوالت کمب شناسایی و محصوالت پرمصرف
 نتایج اجرای سناریو دوم به صورت زیر بدست آمد. جایگزین شدند.

های قیمت هر کدام از محصوالت و قیمت آب مصرفی در شکل
های دز شرقی و شاوور نشان داده شده ( برای  دشت7( و )3)

 است. 
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 مقادیر تأمين نياز اراضي در محدوده مطالعاتي  -5شكل 

 

 
 مقایسه قيمت آب مصرفي و توليد محصول دشت دز شرقي -6شكل 

 

مقایسه قيمت آب مصرفي و توليد محصول دشت شاوور -7شكل 
 

ای و نیشکر در (  ذرت دانه7( و )3های )با توجه به شکل
، با شاوورای در دشت زمینی و ذرت دانهدشت دز شرقی و سیب

لکرد بهتری توجه به قیمت محصول و قیمت آب مصرفی عم
های مذبور جایگزین محصوالت دارند. لذا محصوالت در دشت

دیگر شدند. پس از جایگزینی محصوالت پرمصرف با محصوالت 
مصرف میزان کاهش مصرف آب در هر دشت، نسبت به سناریو کم

 مرجع مشخص گردید.

میزان اختالف قیمت ناشی از مصرف آب و تولید ( 4ر شکل )د
هر سناریو تغییر الگوی کشت و سناریو  محصول در هر دشت در

مرجع با هم مقایسه شدند. نتایج حاکی از این بود که با تغییر 
جویی در مصرف آب، الگوی کشت محصوالت عالوه بر صرفه

 یابد.میزان تولید محصوالت نیز افزایش می
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 سناریو سوم

به  محصوالت، دیمو کشت آبی  درصداین سناریو با تغییر در 
ی شده در مقابل میزان کاهش تولید یمیزان آب صرفه جو بررسی

ارزیابی اقتصادی قیمت آب در  شد. سپس بامحصوالت پرداخته 
میزان کارآمدی این سناریو بررسی تولید شده، مقابل محصوالت 

. همچنین برای هر دشت درصد بهینه کشت آبی و دیم گردید

ا توجه به مشخص گردید. همچنین درصد کشت بهینه آبی و دیم ب
 عملکرد این محصوالت و میزان آب مصرفی برآورد شد. 

های پس از اجرای سناریو درصد کشت بهینه برای دشت
حوضه مورد مطالعه مشخص گردید. درصد کشت بهینه نشان 
دهنده درصدی از مساحت حوضه که باید به صورت آبی کشت 

رای کشت بهینه ب( درصد 01( و )9های )شکلباشد. در شود، می
 های دز شرقی و دز غربی منطقه مطالعاتی آورده شده است.دشت

 

 

 اختالف قيمت توليد و مصرف در دو سناریو -8شكل 
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 درصد کشت بهينه آبي در دشت دز غربي -11شكل 
   

ای اقتصادی انجام شده و درصد تأمین هبا توجه به ارزیابی
نیاز مصارف، سناریو دوم، تغییر الگوی کشت، به عنوان سناریو 
بهینه معرفی شد. این سناریو همزمان با کاهش مصرف آب، میزان 
تولید محصوالت و بازده اقتصادی محصوالت را نیز تا حد باالیی 

 افزایش داد.
 

 گيرينتيجه

ساله  01بع آب موجود، در دوره بینی منانتایج حاصل از پیش
 باشند:( به شرح زیر می0812تا شهریور  0292آتی ) مهر 

 پذیری سایر در سناریوهای اجرا شده، میزان اطمینان
های پایین دست، مصارف طرح اعم از نیازهای داخل دشت، نیاز

 011نیاز زیست محیطی و نیاز تأمین انرژی بجز اراضی دز غربی 
 درصد محاسبه شد.

  در سناریو تغییر الگوی کشت، با تغییر محصوالت کشت
شده در هر دشت عالوه بر کاهش مصرف آب در هر حوضه، تولید 
محصوالت نیز افزایش یافت. در این سناریو دشت شاوور با میزان 

میلیون مترمکعب بیشترین کاهش در مصرف آب را نشان  233
لی و دیمچه به داد. برای دشت های دز غربی، لور، دز شرقی، سبی

میلیون متر مکعب کاهش  1.07و  2.5، 83، 50، 020ترتیب 
مصرف آب حاصل شد. همچنین تولید محصوالت در دشت 

 افزایش قیمت داشت. میلییارد ریال  0.7*012شاوور

  با اجرای سناریو تغییر الگوی کشت، از میزان نیاز تأمین
اهد شد. درصد کاسته خو 05.3نشده محصوالت منطقه به اندازه 

 Sanchez and)های این نتایج در توافق با نتایج پژوهش

Esqueda, 2011) باشد.می 

  (2012)Alfarra et al.   نیز در تحقیقی برای دره
اردن به این نتیجه رسیدند که با اعمال اصالح الگوی کشت و 
تغییر آن به محصوالت کم مصرف، تقاضای کشاورزی نیز به 

 .شودمکعب کاسته میمیلیون متر  045میزان 

  ،با اجرای سناریو تغییر درصد کشت آبی محصوالت
درصد بهینه کشت آبی و دیم برای هر دشت محاسبه شد، که 

 21درصد کشت آبی و  41های دز غربی،لور وسبیلی برای دشت
های دز باشد. برای دشتدرصد کشت دیم درصد کشت بهینه می
درصد کشت  21و  81 ،31شرقی، دیمچه و دشت شاوور به ترتیب 

 باشد.آبی درصد کشت بهینه می

 های حوضه درصورتی که محصوالت با درصد در دشت
های آبی و دیم بهینه بدست آمده در این تحقیق کشت کشت

میلیارد ریال  5.2*012شوند، میزان تولید محصوالت به میزان 
میلیون مترمکعب  977یابد. همچنین آب مصرفی نیز  افزایش می

ها یابد. عالوه بر این از آب ذخیره شده در این بخشمی کاهش
 توان برای تأمین نیاز سایر نقاط نیاز حوضه استفاده کرد. می

 ها نتایج نشان داد که افزایش قیمت آب در تمامی سناریو
تا ارزش واقعی آن بهترین راه جهت بهینه سازی اقتصادی می 

به ارزش واقعی آن  باشد. در صورتی که قیمت آب با قیمت نزدیک
در اختیار کشاورزان قرار بگیرد، عالوه بر افزایش بازده اقتصادی در 

  مصرف و استفاده بهینه آن نیز صرفه جویی به عمل خواهد آمد.
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Introduction 
Water allocation in arid and semi-arid regions is considered a human challenge all around the 

world. The need for optimum utilization of water resources, especially in agricultural use, is very 

important. Agriculture, which uses the greatest percentage of most water resources, has also 

penetrated in human life and culture.  The aim of this study is to provide an approach to allocate 

and optimize water use in Dez basin using WEAP model. 

 

Methodology 
The date regarding the users of water resources in Dez basin including the agricultural, 

domestic and industrial water demands, the precipitation, and the flow of rivers were collected 

from 2009 to 2014. All data were averaged monthly. The conceptual model was defined in 

WEAP. In term of model calibration, 60 percent of runoff data were used. The other 30 percent 

of remaining data were employed for the validation part. The optimum utilization policy of water 

resources in various scenarios were defined in WEAP. The scenarios were tested based on 

cropping pattern changes, reducing agricultural area, and the changes in irrigated and rain-fed 

ratio. All scenarios were compared by the reference scenario. In this scenario, the lowest 

percentage of need was related to the Western Dose. In this scenario, the course was 100 percent 

selected for drinking and industrial purposes in cities (Dezful, Andimeshk, Shoosh, Safi Abad, 

Dezab, Mardrood, Hor, Hamza and Saleh Shahr) and the entire villages of the region and some 

small industries due to the priority of providing higher, water use efficiency. On the other hand, 

due to the water withdrawal, regardless of the needs of the downstream and the transition to 

Karkheh, the percentage of providing low consumption needs as well as the percentage of the 

environmental need was not satisfactory. In order to improve the status of the reference scenario 

and the basin, two scenarios were defined. Considering that the agricultural sector is the largest 

water consumer in the region, it would be possible to significantly balance the supply-demand 

balance between water supply and demand by reducing the consumption in this sector. The 

scenarios were designed to reduce water consumption in agriculture and increase its economic 

efficiency in the basin. In all scenarios, the objective function was to optimize the benefit by cost 

ratio. In the scenarios implemented, the confidence level of other water uses, including the needs 

of the plain, downstream, environmental requirements, and energy requirements, was calculated 

to be 100%. In the second scenario, the water consumption of each product was studied in each 
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plain. Regarding the diversity of products, in each plain, the products with high crop yields were 

considered and given the amount of water consumed by each plant. Moreover, the performance 

and the guaranteed price of purchasing those high-value products were identified and replaced 

with low-cost products. Finally, in the third scenario, by varying the percentage of irrigated and 

rain-fed products, the study of the amount of water saved versus the decline in the production of 

products was studied. Then, by evaluating the price of water versus crop products, the efficiency 

of this scenario was examined. Also, for each plain, the optimal percentage of irrigated and rain-

fed area was determined. The optimal water and dry crop percentage was estimated based on the 

performance of these products and the amount of water consumed. 

 

Findings 
In the scenario of changing the cropping pattern, production increased by changing the crops 

grown in each plain and reducing water consumption in each basin. In this scenario, the Shawur 

plain with the largest amount of 266 million cubic meters showed the highest water consumption. 

This amount was 131, 51, 46, 3.5 and 0.17 million cubic meters for West Das, Lor, East Dez, 

Sabili and Damesh, respectively. Also, production of Shawur Plain was worth 103 * 1.7 billion 

Rials.  By implementing the scenario of changing the cropping pattern, the amount of unprotected 

product area would decrease by 15.6%. With the implementation of the change in the ratio of 

irrigated and rain-fed lands scenario, the optimal percentage of irrigated and rain-fed crops was 

calculated for each plain, which was obtained to be 80% for the irrigated and 20% for the rain-fed 

crops in western Dez, Lor and Sibili . The optimal ratios for eastern Dez, Dimche and 

ShawurShawur plains were 60%, 40% and 20%, respectively. 

In the plains of the basin, if the products were obtained with the percentage of optimum irrigated 

and rain-fed crops ratio, the production rate would increase by 103 * 5.3 billion Rials. Water 

consumption would also be reduced to 977 million cubic meters. In addition, the water stored in 

these parts can be used to meet the needs of other areas in the basin. 

 

Conclusion 
Considering the economic assessments and the percentage of cost requirements, the second 

scenario, i.e., the crop pattern change, was introduced as an optimal scenario. While this scenario       

reduced water consumption, it increased the production rates and improved the economic 

efficiency of products. In all scenarios, the results showed that raising the water price to its true 

value is the best way to optimize the economy. If the price of water comes close to its true value, 

the farmers will save the water and increase the economic efficiency of its consumption, leading 

to its optimal use. 

 


