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  مقاله پژوهشی

 
 بررسی طرح های انتقال آب بین حوضه ای با استفاده از مدل 

WEAP )تونل بهشت آباد: مطالعه موردی(  
  

  3و روح اهللا فتاحی 2ی، حسین صمدی بروجن1*مهری سعیدی نیا
 

  چکیده
ات طرح های انتقال آب ، اثرWEAPدر این تحقیق سعی شده است با انجام مدل سازی ماهانه منابع آب، با استفاده از مدل 

و تونل بهشت آباد ) در دست اجرا(کوهرنگ  3، تونل )در دست بهره برداری(کوهرنگ  2و  1تونل های  بین حوضه ای کارون شامل
ساله  10ره مدل برای یک دو. های بهشت آباد و کوهرنگ بررسی شود بر وضعیت منابع آب سطحی حوضه) در دست مطالعه(
نتایج نشان می دهد خروجی ). طول دوره شبیه سازی( ساله اجرا گردید 30واسنجی و برای یک دوره ) میالدی 2004تا  1995(

رودخانه های بهشت آباد و کوهرنگ در افق آینده با فرض اینکه طرح های توسعه منابع آب تعریف شده به مرحله بهره برداری 
همچنین با در نظر گرفتن . درصد کاهش خواهد یافت 27 برسند به طور متوسط نسبت به شرایط عدم توسعه حوضه باالدست،

محیطی رودخانه پایین دست، آب مازاد حوضه برای انتقال به فالت مرکزی با درجه اعتماد مناسب تأمین آب حداقل نیاز زیست
یره آب و نتایج مدل سازی نشان داد که حجم مفید مورد نیاز برای ذخ. میلیون مترمکعب در سال است 220شرب و صنعت، 
میلیون متر مکعب  1800که با رقم پیشنهادی مشاور طرح که در حدود  آیددست میه میلیون مترمکعب ب 600تنظیم آن برابر 

  .است، اختالف فاحش دارد
  

   WEAPهای بهشت آباد و کوهرنگ، مدل انتقال آب بین حوضه ای، حوضه :واژه ها ی کلیدی
  

تونل : مطالعه موردی(  WEAPای با استفاده از مدل  های انتقال آب بین حوضه بررسی طرح. 1387. فتاحی رو  .صمدی بروجنی ح. سعیدی نیا م  :ارجاع
  .33-44): 3(2. مجله پژوهش آب ایران. )بهشت آباد
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  مقدمه
توزیع غیر یکنواخت آب در طول مکان و زمان، وجود 
بیشترین تقاضای آب در زمان وقوع کمترین بارندگی، عدم 
توازن بین عرضه و تقاضای آب و خصوصاً افزایش تقاضای 
آب، محدودیت منابع آب و در بعضی مکانها کاهش آن با 
تنزل کیفیت آبهای سطحی و زیر زمینی، اتالف زیاد آب در 
بخش کشاورزی و حتی در بخش شهری، مدیریت منابع آب 

با این مشکالت، یکی از اهداف . کشور را پیچیده کرده است
مدت مدیریت راهبردی آب کشور برقرار کردن تعادل بلند 

موجود با کمترین هزینه ممکن   بین تقاضای آب و منابع آب 
حوضه کارون شمالی واقع در استان چهارمحال و . است

های  بختیاری از سال های قبل مورد توجه خاص بوده و طرح
. انتقال آب بین حوضه ای در آن مطالعه یا اجرا شده است

کوهرنگ از جمله طرح های انتقال آب در  2و1ای تونل ه
دست بهره برداری و تونل سوم کوهرنگ به عنوان طرح در 
دست اجرا و طرح انتقال آب بهشت آباد به فالت مرکزی به 

  .استوان یک طرح مطالعاتی مطرح عن
در مورد ارزیابی اثرات طرح های انتقال آب بـین حوضـه ای   

ورت گرفته و مطالب زیادی کارون شمالی مطالعات زیادی ص
ولی برای تعیین میزان آب قابل انتقـال از  . منتشر شده است

هـای مجـاور تـا کنـون یـک      های کارون بـه حوضـه  سرشاخه
انجـام نشـده   ارزیابی جامع منابع آب در مورد این طـرح هـا   

که امروزه به دلیل پیچیدگی و تعداد مصرف کنندگان،  است
رد این طرح هـا بـا اسـتفاده از    انجام ارزیابی منابع آب در مو

لـذا در ایـن   . اسـت مدل های شبیه سازی منابع آب مقـدور  
مطالعه برای شبیه سازی منابع آب در حوضه مـورد مطالعـه   

، از بـین  اسـت های بهشت آبـاد و کوهرنـگ   که شامل حوضه
ــترس اســـت از    ــل دسـ ــه قابـ ــی کـ ــای مختلفـ ــدل هـ مـ

  .استفاده شده است  1WEAPافزار نرم
توسط مؤسسه محیط زیست  1990سالدر  WEAPمدل

 WEAPکنون طی دو نسخه توسعه یافت و تا 2استکهلم
که  WEAP21بوده و  DOSکه تحت سیستم عامل  99

. بوده به بازار عرضه شده است Windowsتحت عامل 
WEAP سازی یک نرم افزار جامع و پیشرفته شبیه

که در مدیریت منابع آب  استسیستمی منابع آب 

                                                 
1 Water evaluation and planning 
2 Stockholm Environment Institute (SEI) 

از نقطه  WEAP. ای داردبریز کاربرد گستردههای آ حوضه
های  نظر ابزار تحلیلی، تمام ابعاد مدیریت آب و چاره اندیشی

تواند ارزیابی کند و مصارف چند منظوره و متفاوت را می
  .کندرقابتی را در یک سیستم منابع آب مدل 

در کشورهای مختلف در طرح های مختلف  WEAPمدل 
استفاده قرار گرفته است، به  تحقیقاتی و کاربردی مورد

عنوان نمونه در بررسی علل کاهش حجم دریاچه آرال و یا 
برای بررسی و تحلیل تاًثیر مخازن   کنیا در منطقه کیتیوی

به کار رفته  WEAPذخیره ای بر وضعیت منابع آب، مدل 
وان لون و دروگرز، ؛ 1992راسکین و همکاران، ( است

برای  در کنیا نایواشا اچه طی تحقیقی در حوضه دری). 2006
بررسی سیستم حوضه این دریاچه در یک قالب جامع نگر از 

با هدف یافتن علل و نوع مشکالت آتی  WEAPنرم افزار 
در حوضه اولیفان ). 2004آلفارا، ( استفاده شده است

بررسی جامع وضعیت عرضه و  برایآفریقای جنوبی هم 
تفاده قرار مورد اس WEAPتقاضای آب در منطقه، مدل 

در این منطقه سناریوهایی با محوریت مدیریت تقاضا . گرفت
  ).2001هربرتسون و تیت، ( مطرح و بررسی گردید

ای کرخه و ایذه به منظور بررسی در ایران هم در حوضه ه
ثیر توسعه منابع آب و تاًمین تقاضا در بخش های مختلف أت

در آینده کشاورزی، شرب و صنعت با توجه به رشد نیاز آنها 
؛ 1385سیفی و همکاران، (از این مدل استفاده گردید 

در تحقیق دیگر در دشت گرمسار، وضعیت ). 1385علیزاده، 
مورد ارزیابی  WEAPشبکه آبیاری این دشت توسط مدل 

کشت مناسب  قرار گرفت و در نهایت توسط مدل سطح زیر
رسیدن به این سطح زیر کشت  برایو راهکارهای مناسب 

 ).1385حافظ پرست، (شد  ارائه
   

  مواد و روش ها
  معرفی منطقه مورد مطالعه

شامل   با توجه به اهداف این تحقیق، محدوده مورد مطالعه
آباد در موقعیت های آبریز کوهرنگ و بهشت حوضه

دقیقه  35درجه و  32دقیقه تا  50درجه و  31جغرافیایی 
ل دقیقه طو 25درجه و  51ا درجه ت 50عرض شمالی و 

ها تماماً در محدوده استان این حوضه. استشرقی 
حوضه بهشت آباد با . چهارمحال و بختیاری واقع هستند

کیلومتر مربع وسعت، وسیعترین زیرحوضه در حوضه  3860
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واحد هیدرولوژیک به  8آبخیز کارون شمالی است که از 
-فارسان، شهرکرد، بروجن –های سورشجان، جونقان  نام

شرقی، کیار غربی، سپید دشت و بهشت آباد فرادنبه، کیار 
. )1379مهندسین مشاور یکم، ( است تشکیل شده

وسیعترین دشت های استان چهارمحال و بختیاری در این 
 60زیر حوضه واقع شده و از لحاظ تمرکز جمعیت حدود 

. درصد جمعیت استان در حوضه بهشت آباد ساکن هستند
کیلومترمربع  1230حوضه آبریز کوهرنگ که وسعت آن 

. است از جمله سرشاخه های حوضه کارون به شمار می رود
این حوضه به دلیل بارندگی زیاد، دارای بیشترین آبدهی 

 3ولی به دلیل کوهستانی بودن دارای حدود  استویژه 
نمایی از منطقه مورد  1 شکلدر  .استدرصد جمعیت استان 

 .شده استمطالعه و موقعِت آن نسبت به استان نشان داده 
 3و  2، 1در سال های گذشته در این حوضه تونل های 

کوهرنگ برای انتقال آب به حوضه زاینده رود احداث شده 
است و اکنون طرح انتقال آب بهشت آباد در دست مطالعه 

کوهرنگ به  3و  2، 1تقالی در تونل های ظرفیت آب ان. است
ت و میلیون متر مکعب در سال اس 270و  300،250ترتیب  

ظرفیت آب انتقالی در طرح بهشت آباد در مطالعات اولیه 
میلیون متر مکعب در نظر گرفته شده  1100این طرح برابر 

که این رقم معادل متوسط درازمدت آبدهی دو حوضه 
پس از کسر سهم تونل های قبلی (بهشت آباد و کوهرنگ 

چون در این رقم سهم برداشت های آتی . است) کوهرنگ
محیطی رودخانه ین سهم زیستاالدست و همچنحوضه در ب

در نظر گرفته نشده است، لذا در سالهای دست ایین پدر 
 اخیر انتقادات زیادی به این طرح وارد شده است

            .)1387نیا و همکاران،  سعیدی(

  
  نمائی از زیر حوضه های بهشت آباد و کوهرنگ و موقعیت آن نسبت به استان -1شکل

  
  ندی سیستم منابع آبپیکرب

برای مدل سازی حوضه از یک ساختار  WEAPمدل  در 
  .کمان استفاده می شود –شبکه گره 

در این تحقیق برای مدل سازی حوضه های بهشت آباد و 
کوهرنگ از گره های مختلف نظیر سایت های تقاضای شرب 

نیاز زیست محیطی،  آبخوان ها،و کشاورزی، مخازن سدها، 

آب سنجی وکمان های مختلف شامل شبکه ایستگاه های 
انتقال آب از منابع عرضه آب به سایت های تقاضا، شبکه 
. برگشت آب و بازه های مختلف رودخانه استفاده شده است

 های اجزای مدل را به صورت شماتیک در حوضه 2شکل 
  .   مورد مطالعه نشان می دهد
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 ای بهشت آباد و کوهرنگشماتیک پیکربندی سیستم منابع آب حوضه ه - 2شکل

  
  تشکیل فایل ورودی مدل

به این صورت است کـه یـک    WEAPنحوه استفاده از مدل 
در نظر گرفتـه شـده و اطالعـات     1)شرایط موجود(سال پایه 

الزامـاً   ،سال پایه. مورد نیاز برای این سال وارد مدل می شود
بلکه سـالی اسـت    یستتخمین از سال های موجود ن بهترین
در ادامـه  . ه های سالم با دقت مورد نیاز موجود باشـد که داد

شـود  سال پایه، یک دوره آماری چند ساله به مـدل داده مـی  
سـازی الزم را انجـام داد و   تا در این دوره آماری بتوان شـبیه 

  . دست آورده نتایج مورد نظر را ب
  
  
  
  
  
  

  

                                                 
1- Current account  

ز منابع اطالعاتی برای استخراج داده های اولیه مورد نیا -1جدول 
  مدل

 منبع اخذ اطالعات و داده ها نوع داده ها ردیف
 شرکت آب منطقه ای استان دبی ماهانه رودخانه ها 1

 شرکت آب منطفه ای استان داده های پیزومتریک 2

فایل اطالعاتی سازمان  برداشت از آبخوان ها 3
 مدیریت منابع آب ایران

4 
سطوح زیر کشت و نیاز 

)1379( گزارش مشاور یکم  آبی  

 شرکت آب و فاضالب نیاز آبی شرب 5
 اداره برنامه ریزی و مدیریت اطالعات جمعیت 6

شرکت آب و فاضالب و جهاد  اطالعات مخازن سدها 7
 کشاورزی

 سازمان هواشناسی اطالعات هواشناسی 8

  
به عنوان ) 1383-84( میالدی 2004در مطالعه حاضر سال 

تـا   2004(سـاله   30سال پایـه انتخـاب شـد و دوره آمـاری     
داده هـای  . سازی ها انتخاب گردیـد برای انجام شبیه) 2033

دوره آماری مذکور به صورت قطعی و بر اساس آمار سـالهای  
گذشته در نظر گرفته شده است، لـذا داده هـای مربـوط بـه     
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منابع آب سطحی زیر حوضه ها، داده های آبهای زیر زمینی، 
نـدگان و مشخصـات   مقادیر تقاضای آب، اولویـت مصـرف کن  

) 1جـدول  (فیزیکی مخازن سدها از منابع اطالعاتی موجـود  
  .استخراج گردید

شایان ذکـر اسـت کـه قبـل از تشـکیل فایـل ورودی مـدل،        
های ایستگاه های هیدروکلیماتولوژی موجود، مورد تست  داده

همگنی قرار گرفت و با روش رگرسـیون بازسـازی و تکمیـل    
ب، صنعت و کشاورزی، الزم است در کنار نیازهای شر. گردید

نیاز زیست محیطی رودخانه، آن هم با اولویت اول در برنامـه  
در ایـن تحقیـق نیـاز زیسـت     . ریزی منابع آب، لحـاظ شـود  

درصـد آبـدهی رژیـم طبیعـی      20محیطی رودخانـه معـادل   
  .رودخانه در هر ماه در نظر گرفته شده است

  
  واسنجی مدل

ساله از سال  10یک دوره  در این تحقیق برای واسنجی مدل
علـت  . دشـ انتخـاب   1383-1384لغایت  1374-1375 آبی

ــه      ــوط ب ــای مرب ــود داده ه ــانی، وج ــازه زم ــن ب ــاب ای انتخ
از منابع سـطحی  های آب سنجی و آمار برداشت آب  ایستگاه

بعـد از تشـکیل فایـل ورودی مـدل، الزم     . اسـت و زیرزمینی 
هیـدرومتری   است مدل بر مبنای اطالعات دبی ایستگاه های

ــف مو   و داده ــای مختل ــک دشــت ه ــای پیزومتری ــود در ه ج
مهمتــرین پارامترهــای . شــودمحــدوده مطالعــاتی، واســنجی 

ــنجی عبارتنــد از  ــی، هــدایت    :  واس ــبت تغذیــه طبیع نس
داده هـای اولیـه ایـن    . ها و آبـدهی ویـژه   هیدرولیکی آبخوان

ر پارامترها با توجه به مطالعات انجام گرفته از گزارشات مشاو
در این تحقیق مبنای واسنجی ایـن اسـت کـه    . دشیکم اخذ 

درصــد خطــای محاســباتی اطالعــات آب هــای زیرزمینــی و 
ــاله    ــاهداتی در دوره ده س ــادیر مش ــه مق ــبت ب ــطحی نس س

با انجـام  . باشد%) 10کمتر از(واسنجی در یک حد قابل قبول 
با توجه به اینکـه  (  سعی و خطا و تغییر پارامترهای واسنجی

قیقی جهت کسب اطالعات مربوط به پارامترهای فوق منبع د
نمی توان بـه اعتبـار هـر یـک از ایـن ارقـام        ، لذاوجود ندارد

اعتماد کرد، لذا، پارامترها به گونه ای تغییر پیدا کردند که تا 
های به دست آمده از گزارشـات مشـاور یکـم     حدودی با داده

الزم  بـین  همخوانی را داشته باشد و عالوه بر این همخـوانی  
دبــی خروجــی از رودخانــه و داده هــای ثبــت شــده در      

ــراز ایســتابی   ایســتگاه هــای هیــدرمتری و همچنــین بــین ت
) دشـو محاسباتی و مقادیر ثبت شده توسط پیزومترها ایجـاد  

باالخره دقت مدل به حد مورد نظر رسـید و مـدل واسـنجی    
 مـده دامنه تغییـرات پارامترهـای واسـنجی آ    2در جدول. دش

  .است
  
  
  

  
  دامنه تغییرات پارامترهای واسنجی -2جدول

 
 گره زیرزمینی

 
 نام اختصاری

 هدایت هیدرولیکی نسبت تغذیه طبیعی
m/day 

 آبدهی ویژه

قبل از
 واسنجی

بعد از
 واسنجی

قبل از 
 واسنجی

بعد از 
 واسنجی

قبل از 
 واسنجی

بعد از 
 واسنجی

GW 3 24/0 کیار شرقی  17/0  6 3/5  03/0  03/0  

رشلمزا  GW 4 15/0  08/0  2/4  3 025/0  022/0  

جونقان- فارسان  GW 6 38/0  27/0  7/4  4 02/0  022/0  

GW 2 28/0 سپید دشت  18/0   -  - 03/0  03/0  

GW 5 4/0 شهر کرد  25/0   -  - 047/0  047/0  

فرادنبه - بروجن   GW 1 27/0  13/0   -  -- 03/0  03/0  
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شـاهداتی و  به عنوان نمونه منحنی تغییرات آبـدهی ماهانـه م   

محـل  (محاسباتی در محل ایسـتگاههای بهشـت آبـاد و کـاج     
  4و 3در شکلهای ) خروجی حوضه های بهشت آباد و کوهرنگ

بر این اساس خطای مربـوط بـه بـرآورد    . نشان داده شده است
دبــی ماهانــه در محــل ایســتگاه هــای هیــدرومتری محــدوده  

 3دول مطالعاتی مطابق رابطه زیر محاسبه و نتیجه کلی در جـ 
  . ارائه شده است

            )1(                 100×
−

=
obs

obscal

Q
QQE  

  

  .دبی محاسباتی است Q calدبی مشاهداتی ،  Q obs:که در آن
همچنین در مورد مقادیر حجم مخازن زیر زمینی نتایج مشابه  

به دست آمده مشـاهداتی و محاسـباتی بـه طـور نمونـه بـرای       
رائه شده و بر این اسـاس متوسـط   ا 5دشت شهرکرد در شکل 

ذکـر شـده    4خطای مدل برای دشت های مختلف در جـدول  
شایان ذکر است که مقادیر مشاهداتی مربوط به ذخیـره  . است

آب های زیر زمینی بـا توجـه بـه قرائـت ماهانـه پیزومترهـای       
موجود در دشت و میانگین گیری بـه روش تیسـن بـه دسـت     

  . آمده است

                

0
50

100
150
200
250

1 ر  995
هه

1 د 995
مردا

1 اد996
خرد

1 ن997
وردی

فر
1 ن998

بهم
1 ذر999

آ
20 0 0 مهر 

20 0 0 اد 
مرد

20 0 اد1
خرد

20 0 ن2
وردی

فر
20 0 ن3

بهم
20 0 ذر4

آ

زمان

ب )
کع
ر م

 مت
ون

یلی
ی(م

جم
ی ح

دب

مشاهده ای

شبيه سازی

  
  خروجی رودخانه بهشت آباد     - 3شکل

              

0
50

100
150
200
250

1 ر  995
هه

1 د  995
مردا

1 اد996
خرد

1 ن 997
وردی

فر
1 ن 998

بهم
1 ذر999

آ
20 0 هر  0

م
20 0 اد  0

رد م
20 0 اد1

خرد
20 0 ن 2

وردی
فر

20 0 ن 3
بهم

20 0 ذر4
آ

زمان

ب  )
کعـ

تر م
ن مـ

لیو
( می

می 
حج

ی 
دب مشاهدهای

شبيه سازی

  
  خروجی رودخانه کوهرنگ - 4شکل
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  های محدوده مطالعاتیمتوسط خطای مدل در برآورد حجم آبدهی رودخانه  - 3جدول

(%)متوسط خطا   
ایستگاه آبسنجی  و نام 

 اختصاری در مدل
 نام واحد نام رودخانه

 هیدرولوژیک 
 ردیف

25/1  کیار G1  - تنگ دهنو 
(River 1) 

 1 فرادنبه -بروجن
52/5  2 کیار شرقی G2  - پل خراجی 
35/6  3 شلمزار G3  - کوه سوخته 
43/7  4 سورشجان R.1.4) (گرگک   G4  -تنگ پردنجان 
08/3  5 جونقان )River 4 (جونقان G5 -درکش ورکش 
59/2  6 بهشت آباد (River 5 )بهشت آباد  G6  -بهشت آباد 
04/1  7 کوهرنگ River 6)(کوهرنگ G7  - کاج 

 

50 0
70 0
90 0

1 1 0 0
1 30 0
1 50 0
1 70 0

1 9 ر  95
هه

1 9 اد 95
مرد

1 9 داد96
خر

1 9 ین97
ورد
فر

1 9 من98
به

1 9 ذر99
آ

20 0 هر 0
م

20 0 داد 0
مر

20 0 داد1
خر

20 0 ین2
ورد
فر

20 0 من3
به

20 0 ذر4
آ

زمان

ب) 
مکع

تر 
ن م

لیو
( می

می
حج

بی 
د

مشاهده ای
شبیه سازی

 
مقایسه حجم مخزن مشاهده ای و شبیه سازی در دشت شهر کرد در حالت واسنجی - 5شکل  

  
  های مورد مطالعه در حالت کالیبراسیون پارامترهای آبخوان -4جدول

  و متوسط خطای مدل در برآورد حجم آبخوان 

متوسط 
(%)خطا   

اههامیانگین حجم آبخوان م  
)میلیون مترمکعب(  

ضریب
آبدهی 
 ویژه دشت

(%) 

 ضریب
نفوذ به  

 *دشت

آبخوان حجم اولیه  
 )میلیون مترمکعب(

 ردیف نام دشت
ایمحاسبه ایمشاهده   

94/4  3/204  9/200  3 13/0  GW 1( 1(بروجن   201 
03/6  5/61  4/64  3 18/0  6/92  GW2) ( 2سفیددشت 
66/2  6/86  8/85  2/2  27/0  1/88  3 (GW 6) فارسان   
5/4  
 

3/181  8/178  3 17/0  4/191  GW 3 4) ( کیار    

2/5  8/1297  7/1313  7/4  25/0  1/1332  GW 5 5 )(شهرکرد   
66/5  7/86  3/84  2/2  8/0  GW 4 6) (شلمزار    82 

.   آیدضریبی که با ضرب کردن آن در بارندگی منطقه، میزان تغذیه طبیعی بدست می * 
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  یج و بحثنتا

بــرای WEAPبــا توجــه بــه واســنجی انجــام گرفتــه، مــدل 
 30سناریوی توسعه نهایی حوضه  مورد مطالعه در یک دوره 

د و نتـایج مـورد بررسـی و    شـ اجـرا  ) 2033تـا   2004(ساله 
در سناریوی نهایی توسعه، فرض شده بود . ارزیابی قرار گرفت

ه که در حوضه بهشت آباد سدهای مخزنـی آلـج، بیـدکل، در   
باد، گوجان، بیـدکان، بابـا حیـدر، گهـرو، خراجـی، سـورک،       

آبـاد بهـره بـرداری شـدند و همچنـین      چشمه زنـه و بهشـت  
کیـار و   های تغذیه مصنوعی دشت هـای سـفید دشـت،    طرح

. شهر کـرد نیـز در مـدار بهـره بـرداری قـرار گرفتـه باشـند        
همچنین در سناریوی توسعه فرض شده طرح هـای توسـعه   

شده نیز اجرا شده و در حال بهره بـرداری   باغ های شناسایی
با توجه به هدف این تحقیـق کـه ارزیـابی منـابع آب     . باشند

، لـذا در سـناریوی   اسـت های بهشت آباد و کوهرنـگ  ضهحو
ای توسعه نهایی حوضه، طرح هـای انتقـال آب بـین حوضـه    

تونل های اول، دوم و سوم کوهرنگ و طرح انتقال آب بهشت 
طـرح انتقـال آب   . دشـ ی در مدل تعریـف  آباد به فالت مرکز

بهشت آباد به فالت مرکزی در دو گزینـه مختلـف بـه مـدل     
   :داده شد

مطابق همان گزینه پیشنهادی مشاور طرح کـه   :گزینه اول
دست تالقی دو ینیشامل احداث یک سد مخزنی بزرگ در پا

آباد و کوهرنگ و احداث یک تونـل بـه طـول    رودخانه بهشت
مترمکعـب درثانیـه بـرای     50ر با ظرفیـت  کیلومت 65حدود 

حـوالی  (آباد به حوضه زاینـده رود  انتقال آب از مخزن بهشت
  .است) بهادرانشهر باغ

تغییر سایت احداث سد بـه باالدسـت روسـتای     :گزینه دوم
کیلومتری از محل بند اردل بـرای   4کاج و احداث یک تونل 

.  سـد انتقال آب زمستانه بهشت آبـاد بـه پشـت مخـزن ایـن      
دلیل مطرح شدن گزینه دوم این اسـت کـه در گزینـه دوم،    

آباد و کوهرنگ بـه زیـر   برخالف گزینه اول، روستاهای بهشت
توان در مواقع کم آبی کـه کیفیـت آب   آب نرفته و ضمناً می

سـطح   آباد به دلیل تمرکز باالی جمعیـت در رودخانه بهشت
آب بـه  ، از ورود ایـن منـابع   کنـد آباد افت مـی حوضه بهشت

مخزن سد ممانعت کرد و این امر موجب حفـظ کیفیـت آب   
شود، مخزن برای تأمین مصارف آب شرب مناطق مرکزی می

  . 6مطابق شکل

  
  اجزای مدل دربخش خروجی زیرحوضه های بهشت آباد و کوهرنگ -6شکل

  
بر اساس نتایج مدل، میزان آب خروجی سـاالنه دو رودخانـه   

در شرایط بدون توسـعه  ) کوهرنگآباد و بهشت(مورد مطالعه 
ــایی مــدل در طــول دوره   ــت توســعه نه ســاله  30و در حال

نتـایج نشـان   . نشان داده شـده اسـت   7سازی در شکل شبیه

دهد میانگین درازمدت خروجـی دو رودخانـه مـذکور در    می
شرایط توسعه حوضه باالدست نسبت به آبدهی رودخانه قبل 

ــ(از توســعه   3و  2، 1ل هــای و تنهــا لحــاظ کــردن اثــر تون
ولـی در بـرآورد آب   . درصد کاهش یافته است 27) کوهرنگ
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-ینیمحیطـی رودخانـه پـا   قابل انتقال الزم است نیاز زیسـت 
در منطقـه  (ین دسـت  یدست و همچنین نیاز آبی مناطق پـا 

در سـال هـای اخیـر ارزش    . در نظر گرفتـه شـود  ) خوزستان
ی ویـژه در منـاطق کـم آب کشـور بـه خـوب      ه اقتصادی آب ب

تبیین شده و به منظـور انتقـال هرچـه بیشـتر آب بـه ایـن       
های طرح انتقـال  مناطق، این کشش وجود دارد که در هزینه

گذاری در امـر مـدیریت تقاضـای آب در منطقـه     آب، سرمایه
ولـی  . دیده شـود ) خوزستان و چهارمحال و بختیاری(مقصد 

محیطی رودخانه پائین دست را نادیـده   توان نیاز زیستنمی
روش های . گرفت و باید این نیاز با اولین اولویت تأمین شود

ترین آنهـا  مختلفی در این ارتباط وجود دارد که یکی از ساده
محیطی رودخانه را در سـه  است که نیاز زیست 1روش تنانت

حفـظ  ) الـف :  دکنـ حالت مختلف به صورت زیر محاسبه می
 1/0ل نیاز زیست محیطـی معـاد  : زیستگاه در بدترین شرایط

حفـظ زیسـتگاه بـا    ) متوسط درازمدت آبـدهی رودخانـه، ب  
متوسـط   3/0نیاز زیسـت محیطـی معـادل    : کیفیت متوسط

حفـظ زیسـتگاه بـا کیفیـت     ) درازمدت آبدهی رودخانـه و ج 
متوسـط درازمـدت    6/0نیاز زیسـت محیطـی معـادل    : عالی

بـرای یکـی از    1386وزارت نیـرو در سـال   . آبدهی رودخانـه 
) کـوه طرح سـبزه (در منطقه مورد مطالعه طرح های موجود 

درصـد   20دست را معادل ینیمحیطی رودخانه پا نیاز زیست
بـا ایـن   . مقدار رژیم طبیعی آبدهی رودخانـه درنظـر گرفـت   

فرض  مدل برای دو گزینه طرح انتقال آب بهشت آباد اجـرا  
 30د که براساس آن، میزان آب قابل انتقال در طول دوره ش

دهـد  این نتایج نشـان مـی  . بدست آمد 8دار ساله مطابق نمو
ـ   دسـت  ه مقدار آب قابل انتقال در دو گزینه تقریباً یکسـان ب

، حجـم آب قابـل انتقـال بـه ازای     1در گزینـه شـماره   آمده، 
 222و  313درصد بـه ترتیـب برابـر     95و  90احتمال وقوع 

و در گزینـه  ) جدول بخـش قبـل  (میلیون مترمکعب در سال 
میلیون مترمکعـب   220و 240جام به ترتیباین اح 2شماره 

این نتایج با این فرض بـود کـه   . دست آمده استه در سال ب
تنظیم آب توسط سد مخزنی طرح انتقال آب در مقیاس یک 

برداری از مخـزن ایـن سـد، بـا     اگر در بهره. ساله انجام پذیرد
بندی و تنظیم آب در مقیاس چند سـاله، مبـادرت بـه    جیره

، حجـم آب قابـل انتقـال بـا درجـه اعتمـاد       انتقال آب شـود 
یعنـی درجـه اطمینـان    (مناسب تأمین آب شـرب و صـنعت   

                                                 
1 Tenant 

میلیـون مترمکعـب    470معادل  2و1در هر دو گزینه %) 95
در گزینه دوم نیز هدف اصلی، عبور . آیددست میه در سال ب

در این حالت بـا در  .ماکسیمم آب عبوری مد نظر قرار گرفت 
درصـد آبـدهی    20( زیسـت محیطـی  نظر گرفتن رفـع نیـاز   

واقـع هـدف    همان رقم گزینه اول به دست آمد، در) رودخانه
اصلی در این سناریو تغییر محل انتقال آب، بـا توجـه بـه در    

ــدا  ــرفتن شــرایط حوضــه مب ــار محــال و اســ( نظرگ تان چه
بـه عبـارت دیگـر در حالـت دوم ابتـدا آب      . اسـت ) بختیاری

و سـپس بـه حوضـه    توسط یک تونل به محل دیگـر منتقـل   
رقم بـه دسـت آمـده بـه عنـوان      . مقصد انتقال پیدا می کند

انتقال آب بهشت آباد مطرح حداکثر آب قابل انتقال در طرح 
آبـاد در  البته با توجه به خطرات احـداث تونـل بهشـت   . است

زهکش کردن آب زیرزمینی منطقـه مسـیر تونـل و خشـک     
یگزین شدن چشمه های محدوده آبگیر تونل، در صـورت جـا  

شدن گزینه تونل با خط لوله انتقال آب الزم است قطر بهینه 
همچنـین  . لوله در میزان آب قابل انتقال در نظر گرفته شود

برداری مخزن سد های مدل در رابطه با وضعیت بهرهخروجی
بهشت آباد مورد بررسی قرار گرفت که بر اساس آن تغییرات 

سـازی در  یهحجم آب مخزن در ماه هـای مختلـف دوره شـب   
تغییرات حجم  10ارائه شده است و در نمودار  9نمودار شکل

آبـاد  آب قابل انتقال به ازای حجم مفید مخـزن سـد بهشـت   
شود به ازای حجـم مفیـد   مالحظه می. نشان داده شده است

میلیون متر مکعب، حجـم آب انتقـالی تقریبـاً     600بیشتر از 
ن گفت حجم مفیـد  توابر اساس این نمودار می. ماندثابت می

آبـاد  مورد نیاز برای تنظـیم آب در طـرح انتقـال آب بهشـت    
میلیون متر مکعب است که ایـن رقـم بـا آنچـه      600معادل 

یعنی رقم بـیش از  (مشاور در طرح اولیه در نظر گرفته است 
بـا توجـه بـه    . اختالف قابل توجه دارد) میلیارد متر مکعب 2

بهشت آبـاد و کـاج،   منحنی حجم ارتفاع مخزن در دو گزینه 
میلیون مترمکعب  600امکان ایجاد این مخزن با حجم مفید 

شایان ذکر اسـت کـاهش حجـم    . در هر دو گزینه وجود دارد
مخزن سد در طرح انتقال آب بهشت آباد از رقم پیشـنهادی  

بـه رقـم   ) میلیـارد متـر مکعـب اسـت     2که بیش از (مشاور 
اری ناشـی از  پیشنهادی این تحقیق، باعث خواهد شد بارگـذ 

ای هـ مخزن کاهش یابد و این امر ریسک وقـوع زمـین لـرزه   
خیـز کشـور   ی در منطقه طرح را که یکی از مناطق زلزلهیالقا

  . است، کاهش خواهد داد



 . . .  ای بین حوضه بررسی طرح های انتقال آب                                           42

0
20 0
40 0
60 0
80 0

1 0 0 0
1 20 0
1 40 0
1 60 0
1 80 0
20 0 0

1 4 7 1 0 1 3 1 6 1 9 22 25 28 31 34 37 40
سال 

ب) 
کع
ر م

 مت
ون

میلی
ه ( 

االن
ب س

جم آ
ح

خروجی بعد از توسعه
خروجی قبل از توسعه

With BeheshtAbad Dam

  
  تغییرات خروجی ساالنه آب دو رودخانه کوهرنگ و بهشت آباد در دو حالت با و بدون توسعه در حوضه- 7شکل
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1(سد بهشت آباد) آب قابل انتقال در گزینه 
2(سد کاج) آب قابل انتقال در گزینه

 
  آباد و سد کاج با لحاظ کردنل انتقال در دو گزینه سد بهشتحجم آب قاب -8شکل

دستمحیطی رودخانه پائیننیاز زیست   
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حداکثر حجم مفید مورد نیاز:600 میلیون متر مکعب

 BeheshtAbad Dam

 
  تغییرات حجم ذخیره آب در مخزن سد بهشت آباد در ماه های مختلف شبیه سازی - 9شکل
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آبادتغییرات حجم آب قابل انتقال به ازای حجم مفید مخزن سد بهشت - 10شکل  

  یج مدل سازیبا توجه به نتا
  

  نتیجه گیری
نتایج این تحقیق که از طریق مدل سـازی جـامع منـابع آب    

ــا اســتفاده از مــدل  هــای بهشــتحوضــه ــاد و کوهرنــگ ب آب
WEAP  استانجام گرفت، به شرح زیر :  

ظرفیت انتقال آب با توجه به نتایج مدل و با لحاظ کردن ) 1
ای ین دسـت، بـه از  یمحیطی رودخانـه پـا  حداقل نیاز زیست

احتمال وقوع مناسب برای تأمین آب شرب و صنعت، معادل 
در صورتی . آیددست میه میلیون متر مکعب در سال ب 220

که در نظر باشـد بـا مخـزن سـد، حـداکثر آب حوضـه را در       
 470مقیاس چندساله کنترل کرد، ایـن رقـم در نهایـت بـه     

 . رسدمیلیون متر مکعب در سال می
اگر به دلیل تـأثیر  . استاث تونل نتیجه فوق با فرض احد )2

احداث تونل در زهکش شدن آب زیرزمینی محـدوده مسـیر   
های منطقه گزینـه انتقـال آب از   تونل و خشک شدن چشمه

طریق لوله مورد توجه قرار گیـرد، الزم اسـت تـأثیر انتخـاب     
قطر بهینه لوله در ظرفیت آب قابـل انتقـال در نظـر گرفتـه     

  .   شود
دهد حجـم مفیـد مـورد نیـاز بـرای      ن مینتایج مدل نشا )3

ــره ــر   ذخی ــداکثر براب ــیم آب ح ــازی و تنظ ــون  600س میلی
آید که این رقـم کمتـر از یـک سـوم     دست میه مترمکعب ب

  . رقمی است که مشاور طرح در مطالعات در نظر گرفته است
در صورتی که سایت احداث سد بهشت آباد بـه باالدسـت   )4

کرد طرح انتقـال تغییـر قابـل    روستای کاج تغییر یابد در کار
تـوان از ورود  در ایـن صـورت مـی   . آیدوجود نمیه مالحظه ب

آباد در مواقع کم آبی کـه بـه دلیـل تمرکـز     منابع آب بهشت
جمعیت زیاد در این حوضه در معرض آلودگی شـدید اسـت،    

 . جلوگیری کرد
شود بـه دلیـل حساسـیت زیـاد طـرح هـای       پیشنهاد می )5

ــ  ــین حوض ــال آب ب ــات، تجــارب و  هانتق ــد مطالع ای، در رون
  .معیارهای جهانی مد نظر قرار گیرد

  
  منابع

ریزی منابع آب با  برنامه .1385. م پرست حافظ - ١
در بخشی از حوضه آبریز   WEAPاستفااده از مدل 

. دومین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران. حبله رود
  .اصفهان

 .ع عرب، د و زارعی .صمدی بروجنی ح .نیا مسعیدی - ٢
های  بررسی میزان آب قابل انتقال از سرشاخه. 1387

کارون به حوضه های مجاور با استفاده از مدل 
WEAP .ایران،  سومین کنفرانس مدیریت منابع آب .

 .تبریز
. 1385. و مومنی ر. رشیدی م. ه.فر م نظری .سیفی ک - ٣

تقاضای آب در جهت پایداری مدیریت منابع  مدیریت
دومین کنفرانس ). تان ایذهمطالعه موردی شهرس(آب 

  .اصفهان. مدیریت منابع آب ایران
ارزیابی تاًثیر هیدرولوژیکی . 1385 .علیزاده ح - ۴

سناریوهای تخصیص آب در سطح حوضه با استفاده از 
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