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Background and Objectives: Development of agricultural lands, the 

occurrence of droughts, and climate change have made the Maroon-Jarahi 

basin to become one of the most stressful basins both quantitatively and 

qualitatively. Due to the existence of numerous irrigation and drainage 

networks in this basin, it is very important to investigate the effect of 

returned drainages on the river. Due to having suitable water potential, the 

study basin has always been suitable for the development of irrigation and 
drainage networks, also Shadegan Wetland at the end of the basin has 

increased the importance of quantitative and qualitative water resources 

management. Therefore, in this study, the effect of drainage from irrigation 

and drainage networks and traditional agriculture on the quantity and 

quality of rivers, and more importantly, the endpoint of the Jarahi River 

and the entrance to Shadegan wetland was investigated. Quantitative and 

qualitative simulation of the basin for a period of 60-year was performed 

by the WEAP model. Considering that none of the studies conducted in the 

Maroon-Jarahi basin has comprehensively and accurately examined all 

agricultural drains and critical points of the basin from a quantitative and 

qualitative perspective, so the study was conducted in this regard. 

 
Materials and Methods: In this study, the WEAP model was used as a 

comprehensive tool for quantitative and qualitative Modeling and their 

effect on downstream. First, the WEAP model was calibrated and validated 

in a period of 5-year (2012-2016) using the observed data. In order to 

evaluate the results of calibration and validation of the quantitative model, 

the statistical indices of root mean square error (RMSE), squared 

correlation coefficient (R2), and NASH model efficiency coefficient were 

used. The model was implemented for a 60-year simulation period (2017 to 

2077) under the control management scenarios of network drainage in 

terms of quantity and quality to determine the effect of each drainage on 

the river system of the basin. 
 

Results: The results of the model showed that the amount of salinity in the 

reference scenario is 3.6 (dS m-1) which in comparison with other scenarios 

only in Matbag drainage transmission scenario with a decrease of 34%  

(1.2 (dS m-1)) salinity compared to the reference scenario. This rate of 
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salinity improvement is very important at the end of the Jarahi River and 

the entrance of the Shadegan Wetland and will have an excessive effect on 

the environment. Also, according to the reliability values of the 

environmental node of the Jarahi River, the difference between the 

reliability in the two references and the Matbag drainage transmission 

scenarios is 0.4%, which shows the minor effect of the Matbag drainage on 

the flow of the Jarahi River and also the reliability of other scenarios is 

equal to the reference scenario. 

 

Conclusion: According to the results of quantitative and qualitative 
modeling in the Maroon-Jarahi basin, the Matbag drainage transmission 

scenario (left drainage network of Ramshir) has the maximum effect in 

terms of quality compared to other scenarios. If this drain is transferred, the 

salinity at the end of the basin during the simulation period will decrease 

by 1.2 (dS m-1) (34%). 
 

Cite this article: Movahedi, Mohammad, Zarei, Heidar, Shahbazi, Ali. 2022. Evaluating the Impact of 

Agricultural Drainage on the Quantity and Quality of Flow Into Shadegan Wetland By 

WEAP Model (Case Study: Maroon-Jarahi Basin). Journal of Water and Soil Conservation, 

28 (3), 115-131.  
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ها و تغییر اقلیم سبب شده تا حوضه  سالی توسعه اراضی کشاورزی، وقوع خشک سابقه و هدف:

های آبریز هم ازنظر کمی و هم کیفی تبدیل گردد.  ترین حوضه پرتنشجراحی به یکی از  -مارون

های برگشتی  های آبیاری و زهکشی متعدد در این حوضه، بررسی اثر زهاب علت وجود شبکه به

علت دارا بودن پتانسیل آبی  اهمیت است. به دارایای بسیار  ها به سیستم رودخانه این شبکه

های آبیاری و زهکشی مناسب بوده است؛  برای توسعه شبکهمناسب، حوضه موردمطالعه همواره 

چنین تاالب شادگان در انتهای این حوضه، اهمیت مدیریت کمی و کیفی منابع آب را دوچندان  هم

های آبیاری و زهکشی و  های شبکه نموده است. به همین دلیل در این پژوهش، تأثیر زهاب

تر از آن نقطه انتهایی رودخانه جراحی و  ها و مهم های سنتی بر کمیت و کیفیت رودخانه کشاورزی

 60سازی کمی و کیفی حوضه برای دوره  ورودی به تاالب شادگان موردبررسی قرار گرفت. شبیه

شده در  یک از مطالعات انجام که تاکنون هیچ انجام شد. با توجه به این WEAPساله توسط مدل 

های کشاورزی و نقاط بحرانی حوضه  زهکشجراحی به بررسی جامع و دقیق کل  -حوضه مارون

 حاضر در این راستا انجام شد. پژوهش بنابرایناند،  از منظر کمی و کیفی نپرداخته
 

سازی کمی  منظور مدل عنوان ابزاری جامع، به به WEAPدر این پژوهش از مدل  ها: مواد و روش

ساله  5در یک دوره  WEAPدست استفاده گردید. ابتدا مدل  ها بر پایین ها و تأثیر آن و کیفی زهاب

شده حوضه واسنجی و اعتبارسنجی شد. جهت ارزیابی  ( با استفاده از اطالعات ثبت2016-2012)

های آماری جذر میانگین مربعات خطا  اخصنتایج واسنجی و اعتبارسنجی مدل کمی از ش
(RMSE( مجذور ضریب همبستگی ،)𝑅2( و آماره نش )NASH استفاده گردید. مدل برای یک )

ها از  ( تحت سناریوهای مدیریتی کنترل زهاب شبکه2077 الی 2017ساله ) 60سازی  دوره شبیه
 ای حوضه اجرا گردید.  رودخانهنظر کمی و کیفی جهت تعیین میزان تأثیر هر زهکش بر سیستم 
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زیمنس بر متر  دسی 6/3نتایج مدل نشان داد که میزان شوری در سناریو مرجع برابر با  ها: یافته

درصدی  34تنها در سناریو انتقال زهکش مطبگ کاهش  ،بوده که در مقایسه با سایر سناریوها
گردد. این میزان بهبود  ه میزیمنس بر متر( نسبت به سناریو مرجع مشاهد دسی 2/1شوری )

هم در انتهای رودخانه جراحی و ابتدای ورودی به تاالب شادگان بسیار مهم بوده و  شوری آن
زیست خواهد داشت. ضمناً با توجه به مقادیر اعتمادپذیری تأمین نیاز  سزایی بر محیط تأثیر به

سناریو مرجع و انتقال اختالف بین اعتمادپذیری در دو  ،محیطی رودخانه جراحی گره زیست
درصد بوده که تأثیر ناچیز زهکش مطبگ بر جریان رودخانه جراحی  4/0زهکش مطبگ برابر با 

 باشد. چنین اعتمادپذیری سایر سناریوها برابر سناریو مرجع می دهد و هم را نشان می
 

سناریوی جراحی،  -سازی کمی و کیفی در حوضه مارون با توجه به نتایج مدلگیری:  نتیجه

ترین تأثیر را نسبت به  انتقال زهکش مطبگ )زهکش شبکه چپ رامشیر( از نظر کیفی، بیش
سایر سناریوها دارد. در صورت انتقال این زهکش، میزان شوری در انتهای حوضه در دوره 

 درصد( کاهش خواهد یافت. 34زیمنس بر متر ) دسی 2/1سازی  شبیه
 

های کشاورزی بر کمیت  و کیییت  یرنتار وروبی بت       بررسی تأثیر زهاب(. 1400) علی، شهبازی، حیدر، زارعی، محمد، موحدی: استناد

 .115-131(، 3) 28، حیاظ  آب و خاک یها شتپژوه. یراحی( -)حوض  مارور WEAPتاالب شابگار با استیابه از مدل 
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 مقدمه

با توجه به حجم محدود منابع آب شیرین، 

طور مداوم یکی از  مدیریت کیفیت و میزان آن به

دلیل تغییرات  ها به چالش ترین پیچیدهو  ترین بزرگ

ها همیشه  جهانی است. بهبود کیفیت آب در رودخانه

رفته و  های اصلی مهندسین آب به شمار  دغدغه وجز

ترین عواملی که موجب کاهش کیفیت  یکی از مهم

های مزارع و  شود ورود زهکش ها می آب رودخانه

اگر  است؛ بنابراین به این منابع های کشاورزی شبکه

ها را کنترل و از ورود  های شبکه زهکش  بتوان زهاب

ها جلوگیری کرد قطعاً کیفیت  ها به رودخانه آن

تغییر سیستم آبیاری  ها بهبود خواهد یافت. رودخانه

تر(  تلفات کمباالتر )یی با راندمان ها شبکهبه  ها شبکه

ایی با نیاز آبی و ه تو یا تغییر الگوی کشت به کش

کارهایی است که راه ازجملهتر   کمتولید زهاب 

 بنابراین کشاورزی را کنترل کرد. های زهاب توان می

ریزی منابع آب و  بررسی تأثیر کنترل کیفیت بر برنامه

. یکی استای بسیار مهم  کمیت جریان در هر حوضه

های کمی و کیفی  ترین و پرکاربردترین مدل از معروف

 مورداستفادههای اخیر در دنیا بسیار  که در سال

1مدل  قرارگرفته
WEAP مدل توانایی  این .است

 های آب سطحی و های آب سازی کمی و کیفی شبیه

( همراه با ای غیرنقطهای و  نقطه صورت بهزیرزمینی )

را  رودخانه محیطی نیاز زیست حداقل در نظر گرفتن

آن اولویت محور  منابع و الگوریتم تخصیصداشته 

حداکثر کردن میزان تأمین . تابع هدف این مدل است

. مزیت اصلی مدل استهای مصرف  نیاز گره

WEAPیکپارچه منابع آب در  مدیریت ، رویکرد

سازی و  های آبی است. مدل شبیه سازی سامانه شبیه

عنوان یکی از  به توان میرا  WEAPارزیابی منابع آب 

سازی هیدرولوژیکی  شبیه توزیعی نیمههای  بهترین مدل

های زمانی  حوضه آبریز و مدیریت منابع آب در گام

                                                
1- Water Evaluation and Planning System (WEAP) 

 آالمانوس و همکاران .(9) مختلف در نظر گرفت

به بررسی  WEAPبا استفاده از مدل  (2019)

ناشی از مدیریت  محیطی زیست های تنشوضعیت 

ترکیب  سازی مدلنادرست بخش کشاورزی براساس 

در یک حوزه آبخیز  آب اقتصادی های کیفی، جنبه

 ازحد بیش. نتایج این مطالعه افزایش یونان پرداختند

کرد که  یدأیتبرداری از منابع آب این حوضه را  بهره

 این مطالعه نیاز فوری به اقدامات مدیریتی و

سازی یکپارچه را جهت بهبود  رویکردهای مدل

تران یان و نگو .(1) دهد میوضعیت این حوضه نشان 

آب  ریزی برنامهاستفاده از ابزار ارزیابی و  ( با2020)

(WEAP کیفیت آب آینده ،)منطقه  در ها رودخانه

تأثیر شهرنشینی و تغییرات آب و  را تحت 2هانوی

را  3کاو آبریز خلیجو حوضه  کردههوایی ارزیابی 

رودخانه خلیج  گرفتند.عنوان مطالعه موردی در نظر  به

ست و فاضالب کاو یک سیستم رودخانه ساخت بشر ا

را دریافت  5جیا لمو  4النگ بینتصفیه نشده مناطق 

 خانه تصفیه، بدون اجرای دهد مینتیجه نشان  .کند می

در فصل  فاضالب، کیفیت آب رودخانه خلیج کاو

 2/0-2/1 برابر DO خشک بدتر خواهد شد یعنی مقدار

 گرم میلی 52-55 برابر BOD و مقدار بر لیتر گرم میلی

و  DOبا اجرای طرح جامع، سطح  .باشد میبر لیتر 

BOD 7-8/13و بر لیتر  گرم میلی 1/7-3/7 به ترتیب 

 در فصل مرطوب ودر فصل خشک بر لیتر  گرم میلی

 1/36-8/41و بر لیتر  گرم میلی 7/3مقادیر این 

 کاو و همکاران .(15بود )خواهد بر لیتر  گرم میلی

 وتحلیل تجزیه( به WEAPبا استفاده از مدل ) (2018)

و  2015 های سالروند استفاده و تقاضای آب بین 

این و  کشور چین( پرداختند) 6شهر شیامن برای 2050

بود که منابع آب هر  فرد منحصربه جهت ازآنمطالعه 

                                                
2- Ha Noi 

3- Cau Bay 

4- Long Bien 

5- Gia Lam 

6- Xiamen 
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طور جداگانه در نظر  یک از پنج منطقه شهر را به

که مصرف آب در آینده  دهد مینتایج نشان  تند.گرف

بدون منابع جدید آب پس از  و یابد یمبسیار افزایش 

کمبود آب وجود خواهد داشت.  2030سال 

جویی در  )صرفه سناریوهای تجدید ساختار صنعت

SWSمصرف آب 
 جویی صرفهو فناوری پیشرفته  (1

در مصرف  جویی صرفهدر مصرف آب )سناریوی فنی 

2آب، 
TWS )آب  جویی صرفهمنجر به  تواند می

 2050تا سال  درصد 82/9و  درصد 97/6ترتیب  به

هر دو استراتژی  زمان همبا اتخاذ که  شود، ضمن این

3در مصرف آب،  جویی برابر صرفه)دو 
DWS )

 (.11) کند جویی صرفه درصد 44/16 تواند می

با استفاده از مدل آب  (2020) میرزایی و همکاران

را  رود گرگانآبخوان آزاد  MODFLOWزیرزمینی 

مدیریت تخصیص آب در  منظور بهمدل کرده و سپس 

ات حاصل از مدل آب ، اطالعموردمطالعهمنطقه 

 KITCHEN LINK افزار نرمزیرزمینی با استفاده از 

( WEAP) و تخصیص منابع آب ساز شبیهبه مدل 

 ازجملهناریوهای مختلف مدیریتی س ت.انتقال یاف

، خانه تصفیهافزایش راندمان آبیاری، استفاده از پساب 

ر اقلیم و ترکیبی از بی رودخانه در اثر تغییکاهش د

وق برای برآورد میزان کاهش تقاضای سناریوهای ف

ساله انجام و اثرات آن روی  20برای یک دوره آب 

. نتایج نشان قرار گرفت موردبررسیابع آب حوضه، من

راهبردهای مختلف  زمان هم کارگیری بهه داد ک

اده منفرد مدیریت مصرف آب، بهتر از سناریوی استف

ف را ، برداشت آب از منابع مختلها آناز هر کدام از 

با  (2012) آلفارا و همکاران (.13) دهد میکاهش 

های  به ارزیابی گزینه WEAPاستفاده از مدل 

( پرداختند. JV)4جایگزین منابع آب در دره اردن 

ها سناریوهای افزایش میزان تصفیه پساب  آن

                                                
1- structural water-saving scenario 

2- Technical Water-Saving scenario 

3- Double Water-Saving scenario 

4- Jordan Valley 

مورد  2050تا سال  کشاورزی و تغییرات اقلیم را

 (2019) اشرفی و همکاران. (2) دادند سازی قرار مدل

سازی  در شبیه WEAPبه بررسی عملکرد مدل 

هیدرولوژیک حوضه آبخیز الند پرداختند. نتایج بیانگر 

سازی رفتار هیدرولوژیک  عملکرد خوب مدل در شبیه

رواناب، جریان پایه، آب زیرزمینی و -اعم از بارش

صاحبدل  .(3) باشد بیالن آبی حوضه میسایر اجزای 

به بررسی و ارزیابی مدیریت کمی  (2011) و اکبرپور

مدل سو در استان گلستان با  و کیفی حوضه قره

WEAP  پرداختند که در بخش کمی از دو سناریوی

کالته و در بخش  وضع موجود و احداث سد شصت

توسعه کیفی از چهار سناریو با توجه به شرایط 

. نتایج نشان داد که با احداث سد ردیدتعریف گ

کالته و با توجه به اولویت تأمین برای مصارف  شصت

گردد و  شرب و کشاورزی نیاز نقاط تقاضا تأمین می

محدودیتی را برای  TDSدر بخش کیفی میزان 

( 2008) پرکی و همکاران. (17) تخصیص به وجود

محیطی،  منظور بررسی اثرات افزودن اهداف زیست به

در حوضه  WEAPمدل ای با استفاده از  مطالعه

انجام  آمریکا 6در ایالت کالیفرنیای 5ساکرامنتو دریاچه

( در 2008و  2006) آساف و ساده .(16) دادند

در لبنان، به توسعه محیط  7باالدست حوضه لیتانی

8گیری ) سازی سامانه تصمیم شبیه
DSS از طریق )

برای کنترل کیفیت آب در  WEAPپارامترهای جهانی 

این منطقه پرداختند. نتایج حاصله، نشان از پراکندگی 

شدت با  دارد که به BODیکدست فصلی در میزان 

های خشک، میزان  دبی رودخانه مربوط است. در ماه

تر  هایی با دبی زیاد، میزان کم و در ماه BODتر  بیش

BOD اسالتر و همکاران .(5و  4) هده کردندرا مشا 

سازی و  به مدل WEAP( با استفاده از مدل 2016)

تعیین اثرات تغییر اقلیم در آفریقای جنوبی بر کیفیت 

                                                
5- Sacramento 

6- California 

7- Litani 

8- Decision Support System 
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پرداختند. نتایج  1منابع آب از نظر شوری و مواد مغذی

تأثیر تغییر اقلیم بر کیفیت بوده و یک مدیریت  بیانگر

همراه با نظارت مستمر جهت حفظ کیفیت منابع آب 

( با استفاده از مدل 2018) کومار. (18) توصیه گردید

WEAP شهر ) 2سازی کیفی در رودخانه گمتی به مدل

چنین  ، هند( جهت ارزیابی جریان و هم3الکونو

دخانه تحت بینی وضعیت کیفی آینده این رو پیش

سناریوهای مختلف و با در نظر گرفتن عوامل کلیدی 

تغییرات جهانی، یعنی تغییرات اقلیمی و رشد جمعیت 

 24سازی کیفیت آب در یک بازه  پرداخت. شبیه

گرفته و نتایج  کیلومتری از رودخانه گمتی انجام

کاهش کیفیت آب  بیانگرسازی تحت سناریوها  مدل

یجه نیاز به اقدام فوری و بوده و در نت 2030تا سال 

( با 2017) موحدی و همکاران .(12) استجامع 

های مشراگه، گرگر و  های کیفی ایستگاه استفاده از داده

شادگان به بررسی تأثیر زهکش مطبگ بر کیفیت 

آن است در  بیانگررودخانه جراحی پرداختند که نتایج 

حالت کنترل زهکش مطبگ کیفیت گرگر و شادگان 

اند و  گرفته قرار 𝐶4𝑆2 بندی اشته و در دستهبهبود د

واحدی شوری را در حالت عدم  1000کاهش حدود 

 دهد ورود زهکش نسبت به شرایط موجود را نشان می

با استفاده از ( 2017) بوالحسنی و همکاران. (14)

پایش کیفی آب  به ایستگاه هیدرومتری 8 اطالعات

 ون، اهلل و جراحی در سال آبی های مار رودخانه

 و جهت بررسی کیفیت آب  پرداختندرا  94-93

برای مصارف کشاورزی، شرب و تعیین رخساره 

های ویلکاکس، شولر و  هیدروشیمیایی آب از دیاگرام

ها نشان داد که  پایپر استفاده گردید. نتایج بررسی

های سطحی در حوضه، کاهش کیفیت آب  کیفیت آب

 ، TH ،TDS،EC در پارامترهایفزایش را به صورت ا

دهد،  ها در دوره مطالعاتی نشان می ها و کاتیون آنیون

به صورتی که کیفیت آب سه رودخانه مارون، اهلل و 

                                                
1- Nutrients 

2- Gomti 

3- Lucknow 

جراحی در حوضه از لحاظ کشاورزی به ترتیب در 

، شور و نامناسب و استفاده قابلهای شور و  کالس

 های محدودهشور قرار دارند و از لحاظ شرب در  خیلی

قبول، متوسط و نامناسب نزدیک به نامطبوع  قابل

علت دارا  جراحی به -حوضه مارون .(6) باشند می

بودن پتانسیل آبی مناسب همواره بستر مناسبی برای 

ی و زهکشی در استان های آبیار توسعه شبکه

و نیز قرارگیری تاالب  ودر شمار می خوزستان به

المللی شادگان در انتهای رودخانه جراحی اهمیت  بین

( را ECکیفی مدیریت منابع و مصارف )کمی و 

به همین دلیل در این پژوهش  است.دوچندان نموده 

سازی  و شبیه WEAPسعی شد تا با استفاده از مدل 

)جهت در نظر گرفتن  ساله 60ره حوضه برای یک دو

 تأثیربتوان و متوسط حوضه(  پرآبی آبی، شرایط کم

های آبیاری و زهکشی و اراضی  های شبکه زهاب

تر از  محلی بر میزان کمیت و کیفیت کل سیستم و مهم

نقطه انتهایی جراحی )آن نقطه انتهایی رودخانه 

 سیستم( و ورودی به تاالب شادگان بررسی گردد.

 

 ها و روش مواد

 24310جراحی به مساحت  -حوضه آبریز مارون

 3/43کیلومترمربع آن ) 9802که  استکیلومترمربع 

 7/59کیلومترمربع ) 14508درصد( کوهستانی و 

ای تشکیل  های دامنه ها و زمین درصد( آن را دشت

دو رودخانه مهم این حوضه مارون و اهلل  .داده است

جراحی را تشکیل داده رودخانه  ،بوده و بعد از تالقی

و با عبور از دشت رامشیر و شادگان وارد تاالب 

های  گردد. مجموع کل مساحت شبکه شادگان می

های مطالعاتی،  آبیاری و زهکشی در وضعیت

برداری و اجرایی موجود در حوضه آبریز  بهره

 26023باشد که  هکتار می 159313موردمطالعه معادل 

آبیاری و زهکشی  های هکتار مربوط به کل شبکه

هکتار  21000 و هکتار اجرایی 5023مارون )حوضه 
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باشد. مجموع کل شبکه  می (برداری در وضعیت بهره

هکتار  62656آبیاری و زهکشی حوضه اهلل معادل 

هکتار دارای وضعیت اجرایی،  21398باشد که  می

هکتار  17000برداری و  هکتار در وضعیت بهره 4458

چنین مجموع کل  رار دارند. همدر وضعیت مطالعاتی ق

هکتار  70634شبکه آبیاری و زهکشی جراحی معادل 

هکتار در وضعیت  31015باشد که از این مقدار  می

هکتار در وضعیت مطالعاتی  39619برداری و  بهره

حوضه مارون شامل  برداری بهرهی ها شبکه باشد. می

ی بهبهان شمال و جنوب، جایزان و فجر و ها شبکه

و حوضه  2شبکه رامهرمز ناحیه  اهلل شاملحوضه 

جراحی شامل شبکه رامشیر راست و چپ و شبکه 

 . باشند میشادگان راست و چپ 

 

 
 

 .جراحی، استان خوزستان، ایران -نقشه حوضه مارون -1 کلش
Figure 1. Map of Maroon-Jarahi Basin, Khuzestan Province, Iran. 

 
بندی  سازی تهیه پیکره ولین گام در مدلا

 (...ها و رودخانهمنابع )( حوضه شامل نقاط 1شماتیک)

و  تمحیطی، صنع شرب، زیست نیازمصارف ) و

 GISهای  از الیه باشد. با استفاده می (کشاورزی

 3شکل  بندی حوضه در مدل آماده گردید. پیکره

 WEAPجراحی را در مدل  -بندی حوضه مارون پیکره

جراحی  -سیستم مارون بندی پیکرهدهد. در  نشان می

 های زهابو نیز محل تخلیه  ها برداشتمحل 

                                                
1- Schematic 

ی آبیاری و زهکشی در سه ها شبکهکشاورزی و 

رودخانه مارون، اهلل و جراحی مشخص گردید. از 

 های زهکش به توان میرودخانه مارون  های هکشیز

شبکه بهبهان  های زهکش عنوان بهکُره سیاه، بَدَلی 

زهکش شبکه  عنوان بهشمال و زهکش سَرآسیاب 

ی جایزان و فجر ها شبکهبهبهان جنوب اشاره کرد. 

زهکش شاخصی ندارند و به صورت بازه در نظر 

 2. در رودخانه اهلل نیز تنها شبکه عمرانی اند شده گرفته

رامهرمز وجود داشته و بقیه اراضی در باالدست و 



 همکاران و موحدیمحمد ... /  های کشاورزی بر کمیت بررسی تأثیر زهاب

 

123 

سد رامهرمز سنتی بوده که رودخانه اهلل به  دست پایین

. در رودخانه باشد میبازه قابل تقسیم و بررسی  2

جراحی نیز زهاب شبکه راست رامشیر وارد رودخانه 

توسط زهکش  و زهاب شبکه چپ رامشیر شود نمی

شبکه  دست پایین. در شود میمطبگ وارد رودخانه 

 های زهابشدن تمامی  ای شاخه علت رامشیر به

زهاب شبکه شادگان وارد  خصوص به دست پایین

که  شوند میو وارد تاالب شادگان  شوند نمیرودخانه 

مطالعه تنها مسیر اصلی رودخانه جراحی این در 

مدل فلوچارت  .تگرف قرار سازی مدلو  موردبررسی

WEAP راهنمای آورده شده است.  2شکل  نیز در

 آورده شده است. 1در جدول  WEAPمدل شماتیک 

 

Start

شروع
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study basin

تعیین حوضه مورد 
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Schematic 

drawing

ترسیم شماتیک
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کیفی
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سازی شبیه
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 و اعتمادپذیری شاخص ارزیابی
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EC کاهش و اعتمادپذیری افزایش نظر از سناریو بهترین تعیین

END 

پایان

 
  .WEAPفلوچارت مدل  -2 شکل

Figure 2. WEAP model flowchart. 

 
 .WEAPشماتیک مدل عالئم اختصاری  -1 جدول

Table 1. Schematic abbreviations of the WEAP model. 
 مخفف 

Abbreviation 

 نوع گره )منابع/مصارف(
Node type (Resources/Needs) 

 عنوان
Title 

AGR اراضی محلی  Local lands 

 مصارف

Needs 

AND برداری( های آبیاری )بهره شبکه  Irrigation networks (operation) 

ANF توسعه( های آبیاری )درحال شبکه  Irrigation networks (development) 

C شرب شهری  Domestic 

F محیطی نیاز زیست  Environmental requirement 

ID صنعت  Industrial 

V شرب روستایی  Rural drinking 

BF ها جریان پایه آبراهه  Baseflow of streams 

 منابع

Resources 
G آب زیرزمینی  Groundwater 

RF جریان میان حوضه  Inter-basin flow 

S ایستگاه هیدرومتری  Hydrometric station 
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 .منابع و مصارف( بندی پیکرهجراحی ) -برای حوضه مارون WEAPمدل شماتیک  -3 شکل
Figure 3. WEAP model schematic for Maroon-Jarahi basin (configuration of resources and needs). 

 

بندی سیستم، در گام دوم اقدام  پس از تهیه پیکره

 ECها و میزان  آوری اطالعات آبدهی رودخانه به جمع

ایستگاه هیدرومتری موجود در حوضه گردید.  10از 

های  ها و زهکش چنین در این حوضه آبراهه هم

متعددی وجود دارد که فاقد هرگونه اطالعات 

باشند. پس به همین جهت اقدام به  هیدرومتری می

( در یک دوره ECکیفی )برداری کمی و  نمونه

 نقطه حساس از  21( در 2016-2017ساله ) یک

در  برداری نمونه. نقاط منظر کمیت و کیفیت گردید

تحت عنوان  رنگ صورت نقاط صورتی به 1شکل 

Sample_point جهت برآورد مشخص شده است .

های حوضه نیز پس  ها و رودخانه آبراهه  مقادیر رواناب

 های مختلف در های فراوان و امتحان روش از بررسی

 ،های روزانه داده و SCSاز روش با استفاده نهایت 

ها محاسبه و وارد مدل گردید. آمار  تمامی رواناب

ساله اخیر  60های ورودی به سیستم برای دوره  جریان

آمار با استفاده از فاقد های  محاسبه گردید و بازه

های آماری متناسب با شرایط آن نقطه تکمیل و  روش

ها نیاز  تطویل گردید. در مواردی که برخی از ایستگاه

شده داشتند از روش همبستگی  به بازسازی آمار گم

های دارای آمار ناقص  های مبنا و ایستگاه بین ایستگاه

منظور تکمیل و تطویل  . به همین خاطر بهشداستفاده 

سنجی  های آب های ماهانه و ساالنه ایستگاه آبدهی

 در استفاده گردید.  HEC-4مدل مطالعه از  مورد

 یازموردن های داده، بازسازی و تولید HEC4 مدل

(Data Generationبر مبنای یک مدل اتو رگرسیون ) 

که در آن یک  شود میلگاریتمی خطی چندگانه انجام 

و از آن  شود میعامل تصادفی در برآوردها لحاظ 

 های دادهطریق، پراکندگی آماری مورد اشاره در 

فوق،  افزار نرمدر  رو ازاین. شود میاعمال  شده بازسازی

به نوعی اشکاالت عمده روش همبستگی عادی رفع 

را ارائه خواهد داد.  تری کاربردیشده است و نتایج 

دوره  هم ها ایستگاههای ماهانه  بدین ترتیب آبدهی

گردید. الزم به ذکر است که ضرایب همبستگی 
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 شده تهیه) HEC-4 افزاری نرمبسته برقرارشده توسط 

 99در سطح  کا(توسط گروه مهندسی ارتش آمری

 نیازهای شرب، آمار اند. دار بوده درصد معنی

و صنعت از سازمان آب و برق خوزستان و  کشاورزی

سازمان آب و فاضالب روستایی و شهری اخذ گردید 

های مارون، اهلل و  محیطی رودخانه و نیز نیاز زیست

که براساس  (1976تنانت )جراحی با استفاده از روش 

باشد برآورد  ها می آبدهی رودخانهدرصدی از پتانسیل 

و وارد مدل گردیدند. الزم به ذکر است دلیل 

ساله این است که بتوان  60در یک دوره  سازی مدل

را  سالی خشکو  ترسالی ازجملهتمام تغییرات اقلیمی 

 های دورهساله اخیر  60که در دوره  قرارداد مدنظر

 .اند شده  مشاهده سالی خشکترسالی و 

 11( با بررسی میدانی جریان 1976) تنانت

به  1974تا  1964 های سالایالت بین  3رودخانه در 

و نتیجه  ارزیابی و آزمایش روش مونتانا پرداخت

MAFساالنه )درصد جریان متوسط  10گرفت که 
1) 

مدت زیستگاه  حداقل جریان برای حفظ کوتاه

درصد جریان متوسط ساالنه توانایی  30. هاست ماهی

ایط بقا برای اکثر آبزیان و تفریحات عمومی حفظ شر

بهترین شرایط را ه ساالن متوسطدرصد جریان  60و 

زندگی آبزیان و اکثر مصارف تفریحی  برای بقای

 (.19) کند میفراهم 

واسنجی مدل فرآیندی است که طی آن تعدادی از 

شوند تا  قدر تغییر داده می پارامترهای ورودی آن

شده انطباق  گیری با مقادیر اندازه شده سازی مقادیر شبیه

در این مدل به جهت شرایط خاص  (.10د )پیدا کنن

جراحی و اهمیت دقت باالی مدل  -حوضه مارون

گیری  با استفاده از مقادیر اندازه مدل ،سازی جهت شبیه

 ها واسنجی گردید. در ابتدا مدل برای بازه  ایستگاه

اده از ( اجرا و با استف2016الی  2012ساله ) 5

های هیدرومتری چم نظام  های مشاهداتی ایستگاه داده

                                                
1- Mean Average Flow 

و جوکنک از نظر کمی و کیفی واسنجی گردید. دلیل 

ها  انتخاب این دو ایستگاه صحت و دقت اطالعات آن

باشد.  های حوضه می نسبت به سایر ایستگاه

های ماشین و تنگ تکاب به علت قرارگیری  ایستگاه

عدم برداشت در این  بعد از سدهای جره و مارون و

قرار نگرفتند. ایستگاه مشراگه بازه مورد استفاده 

جایی و قرارگیری بعد از سد انحرافی  علت جابه به

خصوص در بحث آبدهی دقت کافی را  رامشیر به

قرار نگرفت.  مورداستفادهنداشته و به همین جهت 

علت  های گرگر و شادگان به چنین ایستگاه هم

انه جراحی نیز مناسب شاخه شدن رودخ شاخه

واسنجی نبوده و تنها از دو ایستگاه مذکور جهت 

واسنجی و اعتبارسنجی کمی و کیفی استفاده گردید. 

جهت ارزیابی نتایج واسنجی و اعتبار سنجی مدل 

های آماری جذر میانگین مربعات  کمی از شاخص

2خطا )
RMSE( مجذور ضریب همبستگی ،)𝑅2 و )

 استفاده گردید. در روابط زیر( NASH) آماره نش

H̅O   ،میانگین مقادیر دبی مشاهداتی در کل دوره 

𝐻 𝑀
𝑖 سازی مدل برای دوره  مقادیر دبی شبیهi،ام 𝐻 𝑜

𝑖 

تعداد کل  nام و iمقادیر دبی مشاهداتی برای دوره 

 هاست. داده

 

(1              )𝑅𝑀𝑆𝐸 = √
1

𝑛
∑ (𝐻𝑂

𝑖 − 𝐻𝑀
𝑖 )

2𝑛
𝑖=1 

 

(2              )      𝑁𝐴𝑆𝐻 = 1 −
∑ (𝐻𝑂

𝑖 −𝐻𝑀
𝑖 )

2𝑛
𝑖=1  

∑ (𝐻𝑂
𝑖 −𝐻𝑂̅̅ ̅̅ )

2𝑛
𝑖=1

 

 
 ها بر کمیت و کیفیت جهت تعیین تأثیر زهکش

یک  در WEAPانتهای سیستم، مدل  ( درECآب )

جراحی  -سازی حوضه مارون ساله شبیه 60دوره 

 :اجرا شدتحت سناریوهای زیر 
 

                                                
2- Root Mean Square Error 
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ادامه شرایط آتی و ورود مرجع )سناریو  -1

 (ها زهکش

کاهش حجم یا کاهش شوری ها ) مدیریت زهکش -2

اراضی با مدیریت مناسب یا انتقال  از زهاب برگشتی

 ها در صورت امکان( آن

در واقع خالصه چند سناریو است.  2 سناریو تذکر:

ها و اراضی  های شبکه به جهت مدیریت زهکش

اهلل و جراحی بازه  ،های مارون کشاورزی رودخانه

 بندی شد و هر بازه جداگانه تحت سناریوهای 

% 10کاهش  -2% حجم زهاب برگشتی 10کاهش  -1

و شوری  % حجم10 زمان همکاهش  -3شوری زهاب 

شامل ها  سازی قرار گرفت. این بازه زهاب مورد مدل

ایستگاه چم نظام  -2نظام  سد مارون تا ایستگاه چم -1

سد جره تا سد رامهرمز  -3مارون تا انتهای رودخانه 

از تالقی تا  -5سد رامهرمز تا انتهای رودخانه اهلل  -4

تنها زهکشی که به رودخانه جراحی )انتهای رودخانه 

شبکه چپ مطبگ )شود زهکش  جراحی تخلیه می

باشد که با توجه به امکان انتقال آن به  رامشیر( می

 گرفته شد(.فارس، سناریو انتقال برای آن در نظر  خلیج

مصرف در همه سناریوها ثابت و  اولویت نقاط *

 :باشد میشرح زیر  به

 = شرب 1اولویت  -

 محیطی زیست=  2ولویت ا -

 کشاورزی =3اولویت  -

 = صنعت 4اولویت  -

توزیع عادالنه  بر اساسفوق  بندی اولویتترتیب 

دارای  زیست محیطبوده که در شرایط واقعی  آب

و مشکالت  باشد می نیازهاو بعد از همه  4اولویت 

موجود نیز ناشی از همین عدم توجه به  محیطی زیست

 .باشد می محیطی زیستاولویت نیاز 

جهت بررسی کمیت جریان ورودی به تاالب 

شادگان از شاخص اعتمادپذیری ماهانه تأمین نیاز 

محیطی در نقطه انتهایی رودخانه جراحی  زیست

رودخانه  محیطی زیستنیاز  .(8) فاده گردیداست

 که روش هیدرولوژیکی تنانت است بر اساسجراحی 

 Mپذیری زمانی،  شاخص اطمینان RIt، 3رابطه در 

امین واقعه -d(j) j تعداد کل وقایع شکست سیستم،

شده  های تعریف تعداد کل دوره Tشکست سیستم و 

 .باشند در سیستم می

 

(3                                )𝑅𝐼𝑡 = 1 −
∑ 𝑑(𝑗)𝑀

𝑗=1

𝑇
 

 

 نتایج و بحث

بندی حوضه موردنظر و  سازی پیکره پس از آماده

 2012) ساله 5ورود تمامی اطالعات، مدل در دوره 

سازی با  سازی گردید و مقادیر مدل ( شبیه2016الی 

های هیدرومتری  مقادیر مشاهداتی در موقعیت ایستگاه

کمی و  های مدلچم نظام و جوکنک جهت واسنجی 

 با توجه به .مورد مقایسه و بررسی قرار گرفتند کیفی

که مقادیر آبدهی مشاهداتی  شود میمشاهده  4شکل 

ون( در محل دوره کالیبراسیدر مدل ) سازی شبیهو 

اکتبر، نوامبر و  های ماهنظام در  ایستگاه هیدرومتری چم

توجهی  دسامبر )معادل فصل تابستان( اختالف قابل

دارند. با مقایسه مقادیر آبدهی خروجی سد  باهم

 شده سازی مارون با مقادیر آبدهی مشاهداتی و شبیه

  دست پاییندر محل ایستگاه و نیز بررسی نیازهای 

دوره کالیبراسیون( و بررسی بیالن در ایستگاه )سد تا 

حجمی منابع و مصارف مشخص گردید که آمار 

. باشد میمشاهداتی در ایستگاه چم نظام دارای خطا 

اکتبر،  های ماهدلیل این خطا ناشی از نیاز حداکثری در 

نوامبر و دسامبر و متعاقباً رهاسازی حجم زیاد آب 

ایستگاه چم نظام  تجهیزات توسط سد مارون و مشکل

چنین عدم حضور  های زیاد و هم گیری دبی در اندازه

اکتبر،  های ماهدر  باشد. می ها زمانمتصدی در این 

زمانی که  2013و  2012 تابستان(دسامبر )نوامبر و 

 ترین اختالف سد مارون آبدهی باالیی داشته، بیش
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و  شده سازی شبیه( بین دو نمودار cms 20 تقریباً)

های  شاخص 2جدول شود. در  اتی دیده میمشاهد

سنجی ایستگاه چم نظام  صحت و آماری جهت بررسی

با  RMSEآماری   شده و دلیل فاصله شاخص محاسبه

همین اختالف آمار علت وجود  مقدار مطلوب نیز به

در فصول تابستان و اطالعات نادرست ایستگاه چم 

که از سازمان آب و برق خوزستان اخذ  است نظام

در مورد  ذکرشدهطبق موارد درنهایت  گردیده است.

بیان  توان می سازی شبیهاختالف مقادیر مشاهداتی و 

در محل ایستگاه  مدل شده سازی شبیه مقادیر کرد که

چم  از مقادیر مشاهداتی ایستگاه تر صحیح چم نظام

ترتیب مدل کمی در بازه رودخانه  و بدین بوده نظام

اعال رودخانه  گردید. سنجیاعتبار مارون واسنجی و 

 فاقد هرگونه ایستگاه هیدرومتری بوده و  صیدون()

به همین جهت نیز مقادیر آبدهی این رودخانه از 

روش بیالن بین ایستگاه ماشین و جوکنک برآورده 

شده و وارد مدل گردید. بین مقادیر مشاهداتی و 

 باالیی ایستگاه جوکنک همخوانیدر محل سازی  شبیه

نتیجه گرفت منابع و مصارف  توان میشته و وجود دا

با خوبی برآورد شده است. ضمناً  در بازه موردنظر به

نیز  2جدول  توجه به مقادیر شاخص آماری در

د کرد أییهای ورودی به مدل را ت حت دادهص توان می

ای بازه موردنظر واسنجی و و درنتیجه مدل بر

 رودخانه مارون سنجی گردید. مدل کیفیاعتبار

در  شوری سازی شبیهمقادیر مشاهداتی و براساس 

با و  قرار گرفت بررسی موردمحل ایستگاه چم نظام 

 به دارا بودن جزئیات دقیق نقاط بحرانی کیفی توجه

 بهترین همخوانی برداری نمونهو...( ناشی از ها  زهکش)

𝑅2)را  = ( با مقادیر مشاهداتی داشته است. 0/85

علت  به )اهلل( رامهرمز چنین مدل کیفی رودخانه هم

محاسبه شوری رودخانه اعال از روش بیالن جرمی 

های ماشین و جوکنک، مقادیر  شوری بین ایستگاه

 سازی و مشاهداتی روند یکسانی داشته شبیه

(R
2
=  حوضه نیزترتیب مدل کیفی  ( و بدین0/91

 پور و همکاران، )حجی سنجی گردید.واسنجی و اعتبار

ارزیابی نتایج واسنجی و نیز جهت  (2019

( و جذر میانگین 𝑅2)تبیین سنجی از ضریب اعتبار

 .(7) استفاده کردند (RMSE) مربعات خطا

 

 
 .(2012-2016نظام )سازی در ایستگاه چم  آبدهی مشاهداتی و شبیه -4شکل 

Figure 4. Graph of observational and simulated Flow at Chamnezam station. 
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 .(2012-2016نظام ) چم ایستگاه سازی آبدهی خروجی سد مارون و آبدهی مشاهداتی و شبیه -5 شکل

Figure 5. Graph of Maroon Dam Outflow and Observational and Simulated Flow of chamnezam station. 
 

 .ها سازی ایستگاه مقادیر آبدهی مشاهداتی و شبیه بین خطا و مجذور همبستگیهای نش، ریشه میانگین مربعات  شاخص -2 جدول
Table 2. Nash, RMSE, and 𝑹𝟐𝐢𝐧𝐝𝐢𝐜𝐞𝐬 of observed discharge values and station simulations. 

 Station R2 RMSE NASHایستگاه 

 Chamnezam 0.68 20.05 0.52چم نظام 

 Jokanak 0.98 3.89 0.96جوکنک 

 
بعد از تکمیل اطالعات و واسنجی و اعتبار 

 2017ساله ) 60سنجی، مدل کمی و کیفی برای دوره 

 4جدول  که در طور گردید. هماناجرا  (2077الی 

 14گردد مقادیر متوسط ماهانه شوری در  مشاهده می

آورده  نقطه پایانی رودخانه جراحی مورد نظر سناریو

 6/3 با شده که میزان شوری در سناریو مرجع برابر

بوده که در مقایسه با سایر  زیمنس بر متر دسی

 سناریوها تنها در سناریو انتقال زهکش مطبگ کاهش

نسبت ( رزیمنس بر مت دسی 2/1) شوری درصدی 34

 12در مقابل  گردد. به سناریو مرجع مشاهده می

سناریو مرجع نداشته سناریو دیگر اختالف چندانی با 

باشد. این  ها بر سیستم می و این گویای عدم تأثیر آن

هم در انتهای رودخانه جراحی  میزان بهبود شوری آن

و ابتدای ورودی به تاالب شادگان بسیار مهم و 

. ضمناً با توجه به بودزیست خواهد  بر محیطگذار تأثیر

محیطی  مقادیر اعتمادپذیری تأمین نیاز گره زیست

اختالف بین  4جدول  رودخانه جراحی در

اعتمادپذیری در دو سناریو مرجع و انتقال زهکش 

درصد بوده که تأثیر ناچیز زهکش  4/0مطبگ برابر 

دهد و  مطبگ بر جریان رودخانه جراحی را نشان می

چنین اعتمادپذیری سایر سناریوها برابر سناریو  هم

ادپذیری نیز باال بودن مقادیر اعتم دلیل .باشد مرجع می

در مدل بوده  محیطی زیست های گرهمربوط به اولویت 

 تأمینو  باشند می 2که بعد از شرب دارای اولویت 

زودتر از کشاورزی و صنعت صورت  ها آننیاز 

شوری اراضی شبکه چپ رامشیر و سازند  .پذیرد می

گچساران( را زهکش )منطقه باالدست  شناسی زمین

بودن این زهکش بیان  ترین علت شور مهم توان می

بر بودن اصالح خاک شبکه چپ  کرد. با توجه به هزینه

فارس بسیار  رامشیر، انتقال زهکش مطبگ به خلیج

ها  گیری باشد. بر اساس اندازه می  و اقتصادی  منطقی

 80تا  18میزان شوری در زهکش مطبگ از 
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 5/1تا  5/0و آبدهی آن از زیمنس بر متر  دسی

 متغیر بوده است.  مکعب بر ثانیهمتر

عدم وجود آمار  علت بهباید بیان کرد که  ضمندر 

 های دادهکمی و کیفی از زهکش مطبگ جهت تکمیل 

 سازی شبیهمنظور کالیبراسیون و نیز  ورودی به مدل به

مساحی( و میزان کشت )با استفاده از آمار سطح زیر 

تخصیص آب از سد انحرافی رامشیر به شبکه چپ 

رامشیر، مقادیر شوری و آبدهی محاسبه و وارد مدل 

این زهکش در کل دوره فعالیت  تأثیربنابراین ؛ گردید

از  صرفاًو  شده گرفتهشبکه چپ رامشیر در نظر 

استفاده نگردیده  برداری نمونه یک سالاطالعات 

 سازی مدل ای رودخانه های هباز 4جدول  در. است

در  ها آنصورت اختصار آورده شده که توضیح  به

 .آورده شده است 3جدول 

 
 .سازی مدل های بازهعالئم اختصاری  -3 جدول

Table 3. Abbreviations of modeling intervals. 

 ها رودخانهبازه 
Range of rivers 

 عالئم
Abbreviation 

 Maroon Dam to Cham Nezam a  سد مارون تا چم نظام

 Cham Nezam to the end of Maroon River b  چم نظام تا انتهای رودخانه مارون

 Mashin station to Ramhormoz Dam c  ایستگاه ماشین تا سد رامهرمز

 Ramhormoz Dam to the end of Allah River d  سد رامهرمز تا انتهای رودخانه اهلل

 

 .محیطی( گره زیستجراحی )سازی شوری و اعتمادپذیری در انتهای رودخانه  شبیه مقادیر -4 جدول

Table 4. Salinity simulation and reliability at the end of Jarahi River (environmental node). 

 سناریو
Scenario 

 اعتمادپذیری )%(

Reliability 

 متوسط شوری

Avg Salinity 
(𝑑𝑆 𝑚−1) 

 Transfer of Matbag drainage 98.5 2.4  انتقال زهکش مطبگ

 Reference 98.9 3.6  مرجع

 20% reduction in drainage salinity 98.9 3.6(a)  شوری زهاب %20کاهش 

 20% reduction in drainage salinity & volume 98.9 3.6(a)  حجم و شوری زهاب %20زمان  کاهش هم

 20% reduction in drainage salinity 98.9 3.6(c) شوری زهاب  %20کاهش 

 20% reduction in drainage salinity 98.9 3.6(d)  شوری زهاب %20کاهش 

 20% reduction in drainage salinity & volume 98.9 3.6(b)  حجم و شوری زهاب %20زمان  کاهش هم

 20% reduction in drainage salinity & volume 98.9 3.6(c)  حجم و شوری زهاب %20زمان  کاهش هم

 20% reduction in drainage salinity 98.9 3.6(b)  شوری زهاب %20کاهش 

 20% reduction in drainage volume 98.9 3.6(b)  حجم زهاب %20کاهش 

 20% reduction in drainage volume 98.9 3.6(d)  حجم زهاب %20کاهش 

 20% reduction in drainage volume 98.9 3.6(a)  حجم زهاب %20کاهش 

 20% reduction in drainage salinity & volume 98.9 3.6(c)  حجم و شوری زهاب %20زمان  کاهش هم

 20% reduction in drainage volume 98.9 3.6(c)  حجم زهاب %20کاهش 
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 کلی گیری نتیجه
سازی کمی و کیفی در  با توجه به نتایج مدل

سناریوی کنترل  14جراحی و بررسی  -حوضه مارون

، سناریوی انتقال زهکش موردنظر های بازهدر  ها زهاب

زهکش شبکه چپ رامشیر( از نظر کیفی مطبگ )

را نسبت به سایر سناریوها با سناریو  تأثیرترین  بیش

مرجع داشته است که در صورت انتقال این زهکش به 

مسیر دیگر و خروج از منطقه میزان شوری در انتهای 

بر متر  زیمنس دسی 2/1سازی  سیستم در دوره شبیه

کاهش خواهد یافت. ضمناً با بررسی درصد  34 یعنی

های محیطی در انت شاخص اعتمادپذیری گره زیست

 4/0زهکش مطبگ رودخانه جراحی میزان تأثیر 

بیان کرد  توان میدرنهایت  بنابرایندرصد بوده است. 

در صورت کنترل و خروج زهکش مطبگ از حوضه، 

میزان شوری در انتهای سیستم و ورود به تاالب 

اثر نامناسبی  گونه هیچشادگان کاهش خواهد داشت و 

 ضمناًنیز بر جریان ورودی به تاالب شادگان ندارد. 

زهکش مطبگ ضمن تخلیه زهاب کشاورزی شبکه 

باالدست حوضه که از  های روانابچپ رامشیر، 

و زهاب پایگاه هوایی  کنند میسازند گچساران عبور 

 .کند میامیدیه را نیز تخلیه 
 

 تقدیر و تشکر

در  نامه ایانپدر قالب یک طرح  پژوهشاین 

 دانشگاه شهید چمران اهواز صورت گرفته است.

 

 ها، اطالعات و دسترسی داده

 نامه پایانمربوط به  پژوهشاین  های داده

که با مکاتبه با  استنویسنده اول  لیسانس فوق

 .باشند می دسترسی قابلنویسنده مسئول 

 

 تعارض منافع

در این مقاله تعارض منافعی وجود ندارد و این 

 .همه نویسندگان است تأییدله مورد أمس

 

 مشارکت نویسندگان

ارشد  کارشناسی نامه پایاناین مقاله برگرفته از 

 آوری جمع، ها آزمایشنویسنده اول است که انجام 

و نگارش مقاله را انجام داده  وتحلیل تجزیه، ها داده

ترتیب اساتید  است. نویسنده مسئول و نویسنده سوم به

، نامه پایانبودند که در انجام  نامه پایانراهنما و مشاور 

 .کمک کردند ها داده وتحلیل تجزیه

 اصول اخالقی

نویسندگان اصول اخالقی را در انجام و انتشار این 

 تأییدو این موضوع مورد  اند نمودهاثر عملی رعایت 

 .باشد می ها آنهمه 

 

 حمایت مالی

دانشجویی و با  نامه پایانپژوهش حاضر در قالب 

 شده انجامحمایت مالی دانشگاه شهید چمران اهواز 

 .است
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