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 مقدمه -1

به منظور انجام محاسبات تخصیص منابع آب به  UWAP (Urmia Water allocation Package)نرم افزار 

بخشهای مختلف مصرف در سیستم های رودخانه ای حوضه آبریز ارومیه طراحی و توسعه داده شده است. نرم 

افزار قادر است با توجه به پتانسیل جریان موجود در هر سیستم و تعریف سناریوهای مدیریتی برآوردی از 

 زان تخصیص و همچنین سطح خشکسالی مربوطه به کاربر ارائه نماید.می

های مختلف نرم گردد. تالش شده تا بخشپرداخته می UWAPبه شرح کار با بسته نرم افزاری در ادامه 

افزار با اشکال مناسب، تشریح گردد که برای کاربران استفاده از آن را تسهیل نماید. در عین حال در منوی 

 گنجانده شده است تا در موارد الزم، کاربر به آن مراجعه نماید.  Helpبرنامه نیز بخش 

 

 نوار منو -2

 بخش اصلی شامل:  هفتنوار منو از از 

Help  وFile, Data, Management Scenarios, Run, Results, Adaptation Scenario    تشکیل شده

 قابل مشاهده هستند:  1است که هر کدام نیز زیر منوی خاص خود را دارد که در شکل 
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 UWAP: اجزاء منوی نرم افزار 1شکل 

 Fileمنوی  -2-1

امکان ایجاد پروژه جدید،ذخیره سازی و همچنین بازکردن پروژه های  UWAPدر نرم افزار  Fileمنوی  

 (. 2شکل  توسط کاربر را فراهم می کند)قبلی  ایجاد شده

 

 UWAPدر نرم افزار  File: اجزاء زیر منوی 2شکل 
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 شامل موارد زیر می باشد: Fileاجزای منوی 

 New Project: (.3 کند )شکلط کاربر را فراهم می امکان ایجاد پروژه جدید توس 

Open: سازد.امکان باز کردن پروژه های ایجاد شده قبلی توسط کاربر را فراهم می 

Save  وSave asگیرد.ها انجام می: ذخیره سازی پروژه های ایجاد شده توسط این منو 

 

 UWAPنرم افزار ایجاد پروژه جدید در : 3شکل 
 

2-2- Data 

ای موجود در حوضه دریاچه های رودخانهورود و ویرایش اطالعات مربوط به پتانسیل جریان سیستم  

ارومیه و همچنین اطالعات مصارف به تفکیک شرب و صنعت، کشاورزی و نیاز زیست محیطی دریاچه توسط 

در نظر گرفته شده است  Consumptionsو  Inflowsبدین منظور دو زیر منو با نام های  گیرد.این منو انجام می

و  4 هایکه به ترتیب وظیفه ورود و ویرایش اطالعات جریانات رودخانه ای و مصارف را برعهده دارند) شکل

5.)  

آبی حوضه آبریز دریاچه  پتانسیل ساله 44آمار بر اساس  Inflows اطالعات پیش فرض در زیر منوی 

و قابلیت ویرایش و ذخیره سازی آنها توسط کاربر نیز در پنجره مربوطه در نظر گرفته شده  می باشدارومیه 

 است. 
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حوضه آبریز دریاچه نیز بر اساس  مصارف  آبی  Consumption  اطالعات پیش فرض در زیر منوی 

ایش و ذخیره قابلیت ویر در نظر گرفته شده است که در این بخش نیز همانند بخش قبل؟؟؟؟ در سال  ارومیه

 در پنجره مربوطه در نظر گرفته شده است.  ازی آنها توسط کاربرس

 

 پنجره ورود و ویرایش اطالعات پتانسیل جریان: 4شکل 
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 پنجره ورود و ویرایش اطالعات مصارف : 5 شکل
 

2-3- Management Scenarios 

های شرب در بخش ارومیه تعریف سناریوهای مختلف مدیریتی به منظور تخصیص منابع آب حوضه آبریز 

 گیرد.انجام می  Management Scenariosو صنعت، کشاورزی و نیاز زیست محیطی دریاچه توسط منوی 

 ف خشکسالیمختل شرایطدر سناریوهای مدیریتی در هر سیستم رودخانه ای به صورت درصد تامین نیازها 

دسته  4سطوح خشکسالی در  ،ایسیستم رودخانه هر بدین منظور با توجه به پتانسیل جریان .شودیموارد 

. باشدیمتعیین گردیده است و کاربر قادر به مشاهده و ویرایش درصد تامین نیازها در هر سطح خشکسالی 
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رودخانه ای موجود در حوضه آبریز به تفکیک  یهاستمیسدر تمامی  مدیریتیوهای سناریالزم به ذکر است 

 . (6)شکل  باشندیماستانی و نوع مصارف قابل مشاهده و تعریف 

 

 مشاهده  و تعریف سناریوهای مختلف مدیریتی : 6شکل 
 

2-4- Run 

اجرای محاسبات مربوط به میزان تخصیص هر سیستم رودخانه ای در هر بخش از مصارف توسط منوی 

Run ( انجام 7مطابق شکل )در این بخش با توجه به پتانسیل جریان هر سیستم و  قرارگیری آن در . شودیم
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مختلف مصرف با استفاده از مقادیر درصد تامین  یهابخشسطوح چهارگانه خشکسالی میزان تخصیص آب به 

 .گرددیممربوط به هر سناریوی مدیریتی تعیین 

 

  UWAPنوار پیشرفت محاسبات تخصیص منابع آب نرم افزار   :7شکل 
 

 

2-2-5- Results 

. باشدیماز طریق این منو قابل مشاهده  نتایج محاسباتفعال شده و  Resultsمنوی  پس از انجام محاسبات

 در نظر گرفته شده است. Drought Levelsو   Water allocation یمنو ریدو زبدین منظور 

   مختلف مصرف تحت سناریوهای مختلف مدیریتی از طریق زیر منوی یهابخشمیزان تخصیص آب به 

Water allocation  ( قابل رویت 8مطابق با شکل )همچنین در پنجره مربوطه کاربر قار به مشاهده و . باشدیم

 .  باشدیمتحلیل مقادیر تخصیص به تفکیک سیستم رودخانه ای طی دوره آماری ورودی به نرم افزار 
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 نمایش نتایج محاسبات تخصیص منابع آب تحت سناریوهای مختلف مدیریتی  :8شکل 

 

از طریق کلید به ترتیب نیز و همچنین ترسیم نمودار   Excelنرم افزار به محیط  یهایخروجقابلیت انتقال 

Export to Excel   وDraw  .در شکل زیر نمونه ای از نمودارهای ترسیمی توسط نرم افزار فراهم شده است

 آورده شده است.

 
 ترسیم نمودار مقادیر تخصیص منابع آب توسط نرم افزار  :9شکل 
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مشاهده سطوح خشکسالی مربوط به پتانسیل جریان هر سیستم رودخانه ای تحت سناریوهای مختلف مدیریتی 

نرم افزار نشان داده  یهایخروجنمونه ای از  (11)امکان پذیر است. در شکل  Droght Levelsاز طریق منوی 

از طریق   Excelزار به محیط نرم اف یهایخروجشده است. در این بخش هم همانند بخش قبل قابلیت انتقال 

 فراهم شده است.   Export to Excelکلید 

 
 سطوح خشکسالی مربوط به پتانسیل جریان هر سیستم رودخانه ای  نمایش  :11شکل 

 

بر را  Excelدر محیط  در این بخش وظیفه تحلیل فراوانی و  ترسیم هیستوگرام سطوح خشکسالی Drawکلید 

 نشان داده شده است. هایخروجدارد. در شکل زیر نمونه ای از این  عهده
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  Excel:  تحلیل فراوانی و ترسیم هیستوگرام سطوح خشکسالی در محیط 11شکل 

 

مشاهده نمونه ای از راهکارهای تطبیق از طریق سناریوهای کم آبیاری، کاهش سطح کشت و حذف محصوالت 

مختلف  یهابخشبه   بدین ترتیب کاربر قادر به مشاهده میزان تخصیص از طریق این منو فراهم شده است. 

 .باشدیممصرف بر اساس راهکارهای تطبیق پیشنهادی برای هر سیستم رودخانه ای 

 

2-2-6- Help 

 و همچنین شرح کلی  (Help)به راهنمای نرم افزار دسترسی داشت توانیمبا استفاده از این منو 

 (About)نمود  همشاهد راافزار نرم

 

 

 


