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 سامانه سازیمدل در زميني و ایماهواره داده پايگاه از برداریبهره تلفيق

 (آمودريا آبريز حوضه: موردی مطالعه) آبريز حوضه آب منابع

 

  3علیرضا فریدحسینی، 2محمدرضا علوی مقدم، *1پوریا انوری

انشگاه آزاد اسالمی، آب، گروه مهندسی عمران، واحد مشهد، د -دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران -1

 مشهد، ایران. 

 استادیار گروه مهندسی عمران، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسالمی، مشهد، ایران. -2

 دانشیار گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران. -3
 

 چکیده:

 آب منابع مدیریت در زیادی اهمیت از آبریز، حوضه مقیاس در آب برنامه ریزی منابع

و برآورد مولفه های مختلف آن )مانند بیالن منابع آب، وضعیت آب  می باشد برخوردار
های زیرزمینی و...( در مقیاس های مکانی بزرگ به دلیل عدم در اختیار بودن داده های 

 این به آمدن فایق های راه از یکیمناسب، همواره با مشکالت فراوانی روبرو بوده است. 

 باشد. می هیدرولوژیکی مدل های و ماهواره ای تصاویر از یتلفیق استفاده مشکالت
آب  بیالن اجزای محاسبه و منابع و مصارف آب میزان محاسبه منظور به حاضر تحقیق
ای و  ماهواره داده های و  MODSIMهیدرولوژیکی  مدل از ترکیبی استفاده با سطحی
ظور مولفه های بیالن آب بدین منپذیرفت.  صورت آمودریا آبریز حوضه در مختلف زمینی

سطحی، منابع و مصارف آب )نظیر شرب، کشاورزی و صنعت( در این حوضه با استفاده 
اجرا شد.  MODSIMاستخراج و در نرم افزار  GLDASو  TRMM ،GPMاز اطالعات 

همچنین منابع آب سطحی و مصارف آن نیز به تفکیک مورد بررسی قرار گرفت تا ضمن 
در نهایت مقدار تامین نیازها و کمبودها در این حوضه آبریز  مشخص شدن مقادیر آن،

 بدست آید. 
سنجش ، MODSIMسازي، آمودريا، اي، مدلداده ماهوارهکلمات کلیدي: 

 از دور.
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 مقدمه .1

 
یکی از مهمترین نیازهای اولیه بشر در جهان، آب می باشد و برای ادامه زندگی خود به 

ان حیات انسان های اولیه وجود داشته است و با گذشت زمان آن نیاز دارد. این نیاز از زم
به ابعاد آن اضافه شده است. به طوری که امروزه با پیشرفت تکنولوژی، عالوه بر نیاز 
شرب و کشاورزی، نیازهای صنعت به آب نیز مطرح شده و پیشرفت صنایع نیز به میزان 

 یاد جمعیت و افزایش میزان نیازآب در دسترس، بستگی پیدا کرده است. از طرفی با ازد
به آب و گسترده شدن ابعاد آن، به دلیل محدود بودن منابع آب در کره زمین، مسئله 
کمبود مطرح می شود. برای رفع این کمبود بشر از روش های مختلفی مانند ذخیره و 

  ]1[ انتقال آب استفاده نموده است تا بتواند به نحوی آن را کنترل کند.
 از آب مدیریت منابع در همواره زیرزمینی و سطحی آب منابع اندرکنش سازی مدل

 مرزی شرط یک عنوان به معموالً اندرکنش این .است بوده برخوردار ای ویژه اهمیت

 اندرکنش دقیق وضعیت و شده گرفته نظر در زیرزمینی آب های مدل سازی در داخلی

 مدل سازی جهت .گردد می مشخص مدل سازی یندفرآ خالل در یکدیگر بر منابع

 تصاویر از استفاده که است زیادی های داده حجم به نیاز منبع، دو این تلفیقی دقیق

می نماید.  الزم کمکی ابزار عنوان به را جغرافیایی اطالعات های سیستم و ای ماهواره
 از اعم ای آبی،ه سیستم همزمان آنالیز گرفتن نظر در با آب منابع مدیریت امروزه

 نام به آن از که یکدیگر بر منابع این متقابل اثرات بررسی و زیرزمینی و سطحی

 در مدیریتی آمد کار و مناسب روش عنوان به شود، می یاد آب منابع تلفیقی مدیریت

 عملکرد بررسی در .باشد می مطرح ها هیدروسیستم ریزی برنامه و شناخت زمینه
 های هداد از ای عمده بخش که است ضروری نکته این به توجه همچنین ها سیستم

 قطعاً و بوده غیرقطعی و استوکستیک نوع از آب، منابع مبحث در خصوص به موجود

  ]2[ .می سازد مواجه خود خاص دشواری های با را ها پدیده اینگونه کامل مدلسازی
ی از زهای آببه منظور مقابله با کمبود آب و وضعیت بحرانی آب در کشور و افزایش نیا

یکسو و از طرفی چالش های روزافزون در مدیریت منابع آب های شیرین که عصر حاضر 
را عصر جنگ بر سر منابع آبی، در کشورهای مختلف دنیا، به خصوص در کشورهای در 
حال توسعه، نام نهاده اند، ضرورت برنامه ریزی مناسب و مدیریت یکپارچه منابع آب را 
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همین اساس با توجه به نیازهای کشاورزی، شرب و صنعت، استفاده  ایجاب می نماید. بر
 از مدل به عنوان ابزاری عملی برای برنامه ریزی و تحلیل سیاست استفاده می شود.

گام اصلی تهیه و اجرا  3در این تحقیق مدل منابع و مصارف آب در حوضه آمودریا طی 
می شود.  محاسبه آب منابع مصرف نحوه ی و مصارف منابع، شده است. در گام اول

بدین منظور با استفاده از سنجش از دور و پردازش داده های ماهواره ای به کمک برنامه 
 منطقه و مصارف آب منابعدر گام بعدی نویسی، داده های مورد نیاز به دست می آید. 

 MODSIMشده و جهت اجرای مدل در نرم افزار مدل سازی منابع آب  سازی شبیه
تفاده قرار گرفته است. در گام آخر نیز نتایج مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. مورد اس

 پیشنهاداتی نیز جهت بهبود و توسعه روش برای پژوهشگران آینده ارائه گردیده است.
 

 

 مواد و روش ها .2

 

 معرفی محدوده مطالعاتی حوضه آبریز آمودریا
 پامیرهای  آمودریا از کوه است. آسیای میانهترین رود رآبپکیلومتر  2022با طولی حدود یا درودخانه آمور

 و تاجیکستانبا  افغانستانکیلومتر از آن در قسمت مرزهای شمالی  112۱سرچشمه گرفته و حدود 
 جاری است.  ازبکستان

ان ن و افغانستان با گذر از مرز افغانستهای مرزی تاجیکستاپس از سرچشمه گرفتن در کوه دریاودخانه آمور
 .ریزدآرال می به دریاچه سیر دریاو پس از گذر از ترکمنستان و ازبکستان با پیوستن به رود 

ده و با پیوستن به نموبعدها مسیر آن تغییر  می شده نتهیم دریای خزره ای بدر گذشته در دورهاین رود 
چند مسیر اصلی رود به سوی آرال است اما تمامی آب آن  ریزد. امروزه هرمی دریاچه آرالبه  سیردریارود 

 ]3[ .رسدهایی که برای کشاورزی صورت گرفته به مصرف میکشیو با کانالدر طول مسیر 

اصلی ترین سرشاخه های آمودریا که بخش اعظم حجم آورد این رودخانه را تشکیل می دهند دو رودخانه 
 شرقی تاجیکستانباشند که اولی از کوهستانهای شمال شرقی افغانستان و جنوب می 2و وخش 1پنج

 یابد و دومی نیز از کوهستانهای جنوبسرچشمه گرفته و در روی مرز تاجیکستان و افغانستان جریان می
اخل خاک ، در دقرقیزستان و شمال تاجیکستان سرچشمه گرفته و در مسیر شمال شرقی به جنوب غربی

 میدهد. حوضة آبریز آمودریا را نشان1شکل شماره  ]4[ یابد.جریان می تاجیکستان،

                                                 
1 - Pandj 
2 - Vakhsh 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%AC%DB%8C%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%AC%DB%8C%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B2%D8%A8%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%B1_%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%B1_%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%AE%D8%B2%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%AE%D8%B2%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%B1_%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%B1_%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%86%D9%87_%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%86%D9%87_%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%84
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 حوضة آبریز آمودریا -1شکل 

 
 

 روش کار .3

 
در این تحقیق سعی شده با اجرای یک مدل منابع و مصارف آب در حوضه آبریز آمودریا 

ب جتماعی این حوضه و همچنین پرآا -که به دلیل نزدیکی شرایط جغرافیایی و فرهنگی
بودن رودخانه های موجود در آن، اهمیت ویژه ای دارد، بتوان به یک جمع بندی 
درخصوص مقدار آب ورودی به حوضه، میزان مصرف و مقدار آب خروجی ازآن دست 
یافت. از این نتایج و بررسی ها مورد سوم یعنی مقدار آب خروجی از این حوضه اهمیت 

د به این دلیل که می تواند با انجام موارد حقوقی و دیپلماسی بین المللی و بیشتری دار
همچنین برآوردهای اقتصادی و اجتماعی به مناطق همجوار که درگیر بحران آب و تنش 
های مربوط به آن هستند، انتقال یابد. از جمله این کشورها می توان به کشورمان ایران 

لند مدت بتواند نقشی در حل بحران آب در کشور و اشاره کرد که این طرح شاید در ب
 کاستن از مشکالت متعدد آن داشته باشد. 
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همچنین در این تحقیق هدف مدل کردن منابع و مصارف در نرم افزار مدل سازی 
MODSIM  می باشد که برای رسیدن به این هدف نیاز به داده های اولیه شامل

خش شرب، صنعت و کشاورزی در این حوضه ب 3ورودی ها و همچنین میزان مصارف در 
است. برای این منظور و به دلیل محدودیت دسترسی به داده های مورد نیاز، از داده های 

می  GLDASو مدل  TRMM ،GPMماهواره ای که شامل داده های ماهواره های 
 باشد، استفاده شد.

است(، با  MODIS)که دارای سنجنده  GLDASدر این تحقیق از داده های مدل 
میالدی،  2212تا  2222کیلومتر در مقیاس ماهانه و برای بازه زمانی  20تفکیک مکانی 

 2214کیلومتر در مقیاس روزانه و برای بازه زمانی  12با تفکیک مکانی  GPMماهواره 
کیلومتر در مقیاس روزانه و  20با تفکیک مکانی  TRMMمیالدی و ماهواره  2212تا 

میالدی استفاده شده است. این نسخه ها  دارای  2212تا  2222برای بازه زمانی 
پارامترهای مختلفی از جمله بارش، تبخیر و تعرق، میانگین حداقل دما، میانگین حداکثر 

 دما، پوشش ابر و رواناب سطحی هستند. 
از مجموع این داده ها مقادیر مربوط به بارش ماهانه، میانگین حداقل و حداکثر دمای 

دهی به دلیل اهمیت و عدم اطمینان از صحت داده های موجود که از اینترنت هوا و آب
استفاده شد. همچنین جهت تبدیل داده  MODSIMدریافت شده، برای اجرای مدل 

های خام به داده های کاربردی و قابل استفاده، الگوریتم های استاندارد متلب مورد 
دهی به صورت مستقیم در مدل و از سایر استفاده قرار گرفت. به طوریکه از داده های آب

 داده ها به صورت غیرمستقیم و در نرم افزار اکسل استفاده شد. 

  MODSIMنرم افزار 
 بر و گردید طراحی کلرادو ایالت دانشگاه در 1792 سال در ابتدا MODISM مدل

 چنین برای و مداوم طور به که است رودخانه مدیریت حوضه مدل تنها اساس همین

  MODISMکاربرد دارد. هم هنوز البته که است، گرفته قرار توسعه تحت مدیدی تمد
 برنامه ریزی برای که است رودخانه حوضه مدیریت برای تصمیم پشتیبانی سیستم یک

 قابل و گردیده طراحی مدت کوتاه بهره برداری و مدت میان بلندمدت، مدیریت

 مانند مایکروسافت عامل ت سیستم)تح شخصی رایانه های روی بر استفاده و دسترسی

قابل  رایگان طور به مدلها سایر خالف بر مدل این .است ( 2222 و XP ویندوزهای
 .باشد می دسترسی
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 اختیارکاربران در آن ایجادکنندگان توسط که مدل این دستورالعمل دفترچه اساس بر

 آب منابع برنامه ریزی مطالعات حوزه مختلف ر مباحثد مدل این کاربرد شده داده قرار

 شده داده مدل های توسعه با رقابت قابل آن باالی کارایی بدلیل و بوده گسترده بسیار

 ]0[ .است بودهWEAP  از جمله آن از بعد
 محیط عمومی نرم افزار را نشان می دهد. 2شکل 

 
  MODSIMمحیط عمومی نرم افزار  -2شکل 

 

 

 نتایج و بحث ها .4
 9گیرد )کمتر از اگرچه آب شرب و بهداشت بخش کوچکی از مصارف آب را در برمی
اسخگویی منظور پدرصد مصارف(، لیکن استحصال آب شرب با کمیت و کیفیت مناسب به

های آینده از اهداف عمده جوامع امروزی به نیاز فعلی و حفظ منابع آب شیرین برای نسل
 شود.محسوب می

 منابع اینترنتیهای وضع موجود آب شرب و بهداشت بر اساس آمار و اطالعات بررسی
 طحیس از منابع شدهبرداشتدهد که میزان آب ها نشان میانجام شده است. نتایج بررسی

ن میانگیهمچنین  می باشد.میلیون مترمکعب  3/424برابر حوضه آبریز این برای مصارف 
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برآورد شده لیتر در روز  122و  179 به ترتیب حدودحوضه  دو مصرف سرانه خانگی این
 است.

منابع بر اساس آمار و اطالعات  بخش صنعتدر های وضع موجود آب بررسیهمچنین 
از  دهشبرداشتدهد که میزان آب ها نشان میانجام شده است. نتایج بررسی اینترنتی

میلیون   0/07برابر با صنعت در حوضه آبریز آمودریا برای مصارف  سطحی منابع
  می باشد.مترمکعب 

میزان مصرف آب در بخش کشاورزی که بیشترین حجم برداشت را در این حوضه به 
 میلیون مترمکعب است. 11932خود اختصاص داده است نیز برابر 

 
 اند:نیازهای مصرفی در سه گروه به شرح زیر خالصه شده

 صنعت -3  کشاورزی -2  شرب -1

از روند تغییرات جمعیت و به تبع آن تغییرات مصرف در بازه سری زمانی  شرب:

 مطالعاتیآبریز  های ی واقع در حوضهستان هااست. در بین شهر گردیده نظرصرف
 گردد.تأمین می سطحینیازهای آب شرب آب 

 هگردید نظرصرفاز روند تغییرات سطح زیر کشت در بازه سری زمانی  کشاورزی:

گردد. لحاظ کردن نواحی نیازهای کشاورزی از منابع آب سطحی تأمین می ایناست. در 
یازها است. در تأمین نای ورودی به نیاز امکان پذیرهاین وضعیت با اولویت دهی به لینک

 باشد.های سطحی میمعموالً اولویت با برداشت از آب

 در تامین این نیازها هم از آب سطحی استفاده می شود. :صنعت
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ایر نیازها( آن نسبت به س توجهقابلنیازها آخرین اولویت )با توجه به حجم  بندیاولویتبا توجه به اینکه در 

یاز ماهانه، ابتدا مقادیر مورد ن سازشبیهبه تأمین نیاز کشاورزی اختصاص یافته است، بدیهی است مدل 
  تأمین نیازهای کشاورزی کمتر خواهد بود. مقدارهای شرب و صنعت را تأمین خواهد کرد. بنابراین گره

با توجه به نتایج مشخص می شود در وضع موجود نیازهای شرب و صنعت در کل محدوده ها تامین شده 
 و همچنین نیازهای کشاورزی در محدوده وخش نیز تامین می شود.

در این حوضه تامین خواهد شد.  نیازهای کشاورزی %7۱و حدود کل نیازهای شرب و صنعت  در مجموع 
تامین نیازهای شرب و صنعت محدوده ها که اولویت بیشتری نسبت به سایر نیازها دارد، پس از  بنابراین
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در این کشورها و کشورهای  از جمله کشاورزی در طرح های توسعه منابع آب د حوضهآب مازامیتوان از 
ر حقوقی در اموهم جوار استفاده کرد. همچنین می توان با اتخاذ تصمیمات ملی و دیپلماسی بین المللی  

 وو بررسی اقتصادی و زیست محیطی، از این منابع سرشار از آب جهت انتقال به کشورهای درگیر بحران 
 تنش آبی مانند ایران آن هم به دلیل نزدیکی جغرافیایی و فرهنگی سود برد.
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