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  همقدم
 به آن صيتخص و منابع از يبردار بهره يقاتيتحق سابقه
 تيريمد در انسان يها تالش نياول به مصرف، يها بخش

 از انسان تيمرکز و تيمحور با که گردد يبرم عتيطب
 لياوا از .)۱۹۹۲ ک،يمونوي(س شود يم يبردار بهره عت،يطب

 در يتکنولوژ شرفتيپ موازات به و يالديم ۱۹۸۰ دهه
 مورد آب، منابع صيتخص در يساز مدل گوناگون، علوم
 است عبارت آب صيتخص .است گرفته قرار يشتريب توجه

 دکن يم قادر را کنندگان مصرف که ييها تيفعال بيترک از
 و نيقوان با مطابق سودمند، اهداف يبرا را آب تا

 رنديگ کار به منطقه در شده رفتهيپذ يها تياولو
 يمختلف يساز هيشب يها مدل جمله از ).۲۰۰۰ سکپ،يوني(

 توان يم است شده ارائه يآب منابع صيتخص نهيزم در که
WEAP افزاري نرم هاي بسته به

١، RIBASIM
٢، 

MIKEBASIN، WBALMO و MODSIM
 کرد اشاره ٣

 قاتيتحق در توان يم را ها آن کاربرد از ييها مثال که
 و چن )،۲۰۰۹( همکاران و مهوسيل )،۲۰۰۷( هاگان

 مشاهده )۱۳۸۵( يموسو و انيشور و )۲۰۰۵( همکاران
 ليدل به WEAP مدل موجود، يها مدل نيب از .دکر

 در گذار ريتأث مهم يها نديفرآ توأم لحاظ در آن ييتوانا
 سطح در آب منابع تيريمد يانسان و يعيطب يها ستميس

 مسائل حل يبرا آن از استفاده يريگ فرا رودخانه، حوضه
 نيا در ،آسان يدسترس و جهان مختلف نقاط در مشابه

زيست  محيط مرکز توسط WEAP مدل .دش انتخاب قيتحق
 استفاده تيقابل WEAP .است شده داده توسعه ٤استکهلم

 د.دار را مختلف ابعاد با ييروستا و يشهر آب صيتخص در
 و است استوار يآب النيب معادالت اساس بر WEAP مدل

 تيقابل ص،يتخص يها تياولو گرفتن نظر در با
 و فريجن د.دار را ها بهاحق يساز نهيبه - يساز هيشب

 افزار نرم از استفاده با ،يقيتحق يط )۲۰۱۰( همکاران
WEAP يزير برنامه ابزار کي عنوان به آب صيتخص به 

 در آب از استفاده يها  يريدرگ رساندن حداقل به يبرا
 يها داده يرو WEAP قيتحق نيا در .پرداختند ايکن

 يزير يپ ماهانه گام کي يرو رحوضهيز سه يبرا موجود
 زانيم به ياريآب يور بهره اصالح که دادند نشان ها آن .شد

 بهبود را دست نييپا ازين مورد آب نيتأم يتوجه قابل

                                                             
1- Water Evaluation And Planning System (WEAP) 
2- RIver  Basin SIMulation (BIBASIM) 
3- MODel SIMulator (MODSIM) 
4- Stockholm Environmental Institute (SEI) 

 دو يساز مدل )۲۰۱۲( همکاران و بنگاش .است دهيبخش
 يبرا يرسطحيز و يسطح يها آب يکيدرولوژيه نديفرآ

 استفاده با ترانهيمد حوضه در واقع يفرانکل رودخانه حوضه
 آب منابع صيتخص .دادند انجام را کياستراتژ مدل کي از
 بهتر درک يبرا نيهمچن و يابيارز مختلف يها بخش به

 MIKEBASIN و GIS يبيترک مدل از صيتخص يزير برنامه
 نبودن دسترس در علت به حوضه نيا در .شد استفاده

 مدل در که NAM رواناب -بارش مدل از رواناب يها داده
MIKEBASIN متفاوت ويسنار دو ليتحل يبرا دارد قرار 

 به ادامه در که شد استفاده رواناب يسال خشک و يسال تر
 ستيبا يم ،آب کمبود جبران يبرا دنديرس جهينت نيا

 دوره يبرا يسال تر دوره مازاد و افتهين صيتخص يها آب
 )۱۳۸۶( همکاران و پناه زداني شوند. رهيذخ يسال خشک

 زيآبر حوضه در تقاضا و عرضه تيريمد و يزير برنامه يبرا
 در آب ياصل منبع .کردند استفاده WEAP مدل از ازغند

 آن از يحاک قيتحق جينتا .است ينيرزميز آب حوضه نيا
زيرکشت  سطح کاهش اي و کشت يالگو رييتغ با که است
 ينيرزميز آب تعادل طيشرا به توان يم ،يکشاورز ياراض

 نينو يها ستميس از استفاده با نيهمچن .افتي دست
 ياراض زيرکشت سطح کاهش صورت در فشار تحت ياريآب

 را ينيرزميز آب رهيذخ توان يم يحدود تا ،يکشاورز
 يها ستميس از استفاده که يصورت در يول ؛داد شيافزا

 آب افت باشد، همراه زيرکشت سطح شيافزا با فشار تحت
 نرخ شيافزا ريتأث نيهمچن .شد خواهد ديتشد ينيرزميز

 آب منبع تيوضع بر زيآبر حوضه سطح در تيجمع رشد
 نرخ که آمد دست هب جهينت نيا و شد يبررس ينيرزميز

 زانيم تيوضع در يا مالحظه قابل ريتأث تيجمع رشد
 حوضه سطح در ينيرزميز آب سطح افت راتييتغ و تقاضا

 به يقيتحق در )۱۳۹۰( همکاران و ييزهرا .ندارد زيآبر
 از ستانيس آب منابع بر مياقل رييتغ رثاآ يبررس منظور

 از يحاک قيتحق جينتا .کردند استفاده RIBASIM لمد
 شده، فيتعر مياقل رييتغ يوهايسنار يتمام که بود آن

 به شده ينيب  شيپ يورود يها آورد کاهش موجب
 نيتأم درصد کاهش به منجر جهينت در که شده ها  مهين  چاه

 در )۱۳۹۰( همکاران و ينوروز .است شده زين يآب يازهاين
 يها سد مخازن از يبردار بهره يساز نهيبه يپژوهش

 به را گرگانرود، حوضه در واقع بوستان و ريوشمگ گلستان،
 MATLAB٥ افزار نرم در يتيجمع چند کيژنت تميالگور روش

                                                             
5- Mathematical Laboratory 
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 مخازن از کي هر از يخروج آب نهيبه زانيم و دادند انجام
 را سال مختلف يها ماه در يکشاورز يها ازين نيتأم جهت

 نييتع به )۱۳۹۲( همکاران و دهقان .آوردند دست هب
 و آب راتييتغ ريتأث يبررس و افتهي صيتخص آب مقدار

 يبرا آب صيتخص زانيم يرو )يآب کم و يآب(پر ييهوا
 يها سد از WEAP مدل از استفاده با صنعت بخش

 در داد نشان نتايج .پرداختند ريوشمگ و گلستان
 گرگانرود حوضه آب منابع صيتخص ديجد يزير برنامه

 اندازه به ستميس يرياعتمادپذ کاهش رفتنيپذ با توان يم
 ونيليم ۵/۹ مقدار به ريوشمگ سد هيحاش صنعت ازين %،۵

 خشک، ييهوا و آب طيشرا در .کرد نيتأم را مترمکعب
 به نسبت %۶ يريپذ اعتماد کاهش با آب صيتخص تيوضع
 .دشو يم مواجه منطقه در مرطوب ييهوا و آب طيشرا

 و ستانيس بخش در ريأخ يها يسال خشک به توجه با
 داخل در رمنديه رودخانه باالدست، در عمل ابتکار

 و جامع تيريمد ازمندين مهين چاه مخازن ،است افغاستان
 يزير برنامه و مطالعات در تاکنون که دارد خاص توجه
 نرمال و يسال خشک مختلف طيشرا در آب منابع صيتخص

 يبرا .است نشده گرفته نظر در مدون يا برنامه يپرآب و
 مختلف، يها بخش آب منابع صيتخص قيدق يزير برنامه

 يا ژهيو ضرورت از قيتحق نيا انجام ستانيس منطقه در
 آب مقدار نييتع ق،يتحق نيا از هدف است. برخوردار

 شرب، ،يکشاورز مختلف يها بخش به افتهي صيتخص
 مهين چاه چهارگانه مخازن اززيست  محيط و يپرور يآبز

  .است
  

  ها روش و مواد
 استان يشرق شمال و رانيا شرق در ها مهين چاه مخازن

 و درجه ۶۱ ييايجغراف يها طول نيب بلوچستان و ستانيس
 يها عرض و يشرق قهيدق ۴۴ و درجه ۶۱ تا قهيدق ۲۹

 قهيدق ۵۴ و درجه ۳۰ تا قهيدق ۴۰ و درجه ۳۰ ييايجغراف
 يها گودال مهين چاه ).۱ (شکل است دهش واقع يشمال

 مصرف مازاد يها آب ها آن از يبخش که ندهست يعيطب
 بهار و زمستان پرآب فصول در را رمنديه رودخانه

 يبرا ،پرمصرف و آب کم فصول در و کند يم يآور جمع
 ينواح ريسا و زابل زاهدان، يها شهر شرب آب نيتأم

 هکتار هزار ۴۵ از شيب ياريآب آب و ستانيس يمسکون
 ،۱ يها مهين چاه دهند. يم ارائه منطقه به يکشاورز ياراض
 در رمند،يه آب کنترل منظور به ۱۳۵۲ سال در ۳ و ۲

 نيا دند.ش احداث زهک يکينزد در زابل شهرستان
 مکعبون متريليم ۶۳۰ تيظرف با آب منابع مخزن ستميس

 رهيذخ مکعب،ون متريليم ۲۰۰ مرده حجم بودن دارا با آب
 (سامانه دارد عهده بر را آب مکعبون متريليم ۴۳۰

 و ۲و  ۱ مهين چاه يها گودال ).۱۳۸۷ ،يطيمح يها نديفرآ
 وسعت مربع لومتريک ۹و  ۱۷، ۲۱ حداکثر بيترت به ۳

 تيظرف شيافزا منظور به ).۱۳۸۳ آراسته، کار (دانش دارند
 هياول مخازن کنار در ۴ مهين چاه سد ۳و  ۲، ۱ يها مهين چاه

 برون يها سد نوع از که زين مخزن نيا است. دهش احداث
 با مکعب،ون متريليم ۸۲۰ تيظرف يدارا است، ريمس

 يعبارت به .است مکعبون متريليم ۲۲۰ مرده حجم
ون يليم ۱۴۴۰ ساالنه توانند يم مخازن نيا مجموعه

 همان خشک فصول در و رهيذخ خود در را آب مکعبمتر
 مورد در دهند. قرار استفاده مورد را آن از يبخش سال
 معرض در سطح و متر ۱۷ عمق حداکثر ،۴ مهين چاه
 ،يطيمح يندهايفرآ (سامانه است لومترمربعيک ۹۴ ر،يتبخ

 ياريآب ياصل منطقه چند از ستانيس دشت ).۱۳۸۷
 و نييپا آب پشت و آب بيش مناطق .است شده ليتشک

 قيطر از و ستانيس رودخانه مبدا از زهک هيناح از يقسمت
 از باال آب پشت و آب بيش مناطق و ستانيس يانحراف سد

 سرانجام و زهک يانحراف سد قيطر از و ستانيس رودخانه
 و يانکنگي زهک، مانده،يباق بخش لک،يم آذر، مناطق
 شوند يم مشروب دل ريش و گلمبر احداث نو گلمبر،

  ).۱۳۷۱ سحاب، تهران مشاور نيمهندس(
  

 WEAP مدل

توسط  WEAPمديريت آب در سيستم پشتيباني تصميم 
شود.  تعيين اولويت و ترجيح در برداشت از منابع انجام مي

ر تقاضا براي اها و ترجيحات و مقد سپس از اين اولويت
 اساسگردد.  سازي استفاده مي ساختن يک روند بهينه

بر  WEAPدر  يريتيمد يزير برنامه و رفتار سازي شبيه
 يککه با استفاده از  استاستوار  يآب يالنب معادالت يهپا
 ينمأدر حداکثر کردن درصد ت يسع يخط يساز ينهبه
  مورد مطالعه دارد.  يآب يها شده در سامانه يفتعر يازهان

 شده تعريف هاي نياز به مختلف منابع از آب تخصيص براي
 از زماني گام هر در)، P( اولويت اساس بر حوضه در

 يساز يشينه) با تابع هدف ب)۱( معادله( خطي ساز بهينه
)Max Z (نياز پوشش درصد )C در هر گره استفاده (
  ).۲۰۰۵و همکاران،  ياتسشود ( يم
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)۱                                                (Max Z = C�  
 و منابع هاي داده قسمت دو به مدل نياز مورد هاي داده

 منابع هاي داده قسمت در. شود مي بندي تقسيم مصارف
 يرهها و اطالعات مخازن ذخ رودخانه آوردهاي به توان مي

 تفکيکها  مصارف به انواع تقاضا ياه د و دادهکراشاره 
و الزامات  يکشاورز ي،صنعت ي،از شهر اعم که شود مي
 ينکها يبرا WEAPدر مدل  است. رودخانه يانجر يدرون
دو راهبرد کند،  ييربه مدل در طول زمان تغ يآبده ارمقد

موجود باشد،  يليتفص يها ينيب يشاست. اگر پ شدهارائه 
وارد مدل کرد. روش  يماًرا مستق يدب ييراتتوان تغ يم

مطالعه مورد  يناست که در ا يگريروش د ي،سال آب
 WEAPاستفاده از مدل  براياستفاده قرار گرفته است. 

د. شوانتخاب  يهسال به عنوان سال پا يکالزم است که 
اطالعات و آمار  ياست که دارا يسال يهمنظور از سال پا

به  ۱۳۶۰سال  يقتحق ينو با دقت الزم باشد. در ا يکاف
. مدل با استفاده از اطالعات شدانتخاب  يهعنوان سال پا

مختلف  يريتيمد يوهايسنار يرتأث يبه بررس يهسال پا
تا  ۱۳۶۰ساله ( سيبلند مدت  يدوره آمار يک يبرا

  .ردازدپ ي) م۱۳۹۱

  

  
  ستانيس يها مهين چاه ييايجغراف تيموقع - ۱ شکل

  

  ها مواد و روش
 آورد به توجه با ستانيس منطقه يآب تيوضع روند

  ستانيس رودخانه
 ييهوا و آب روند نييتع ،يآب کم يها سال اثر يبررس يبرا

 مطالعات طبق ،رو نيا از ؛دارد ضرورت يمطالعات منطقه

 اساس بر ها سال يبند ميتقس گرفته، صورت يتيريمد
 آب از نهيبه يبردار بهره (طرح شود يم انجام ۱ جدول

  .)١٣٧١ سحاب تهران رمند،يه رودخانه
  

  

  ستانيس رودخانه انيجر اساس بر مطالعه مورد يزمان دوره تيوضع يبند ميتقس -۱ جدول
  ستانيس رودخانه بده زانيم  سال نوع
  سال) در مترمکعب ونيليم ۴۱۰-۰( پروتکل مصوب يدب %۵۰ از کمتر  آبي کم

  سال) در مترمکعب ونيليم ۸۲۰-۴۱۰( پروتکل مصوب يدب %۵۰ از شتريب  يعاد
  سال) در مترمکعب ونيليم باال به -۸۱۰( پروتکل مصوب يدب از شيب  پرآبي

  

 مطالعه مورد يزمان دوره در ستانيس رودخانه انهساال آورد
  شود. يم مشاهده ٢ شکل در

تا  ١٣٦٠هاي  بندي سال با توجه به توضيح فوق دسته
  به دست آمده است. ٢به صورت جدول  ١٣٩١
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  ستانيس رودخانه انهيسال آورد - ۲ شکل

  

  ۱۳۹۱تا  ۱۳۶۰هاي  سال ستانيس رودخانه يآبده تيوضع روند -۲ جدول
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   هامون تاالب محيطي زيست ازين
 ازين ،يمطالعات ستميس آب النيب يها مؤلفه از يکي
 رمنظو به سد از آب يساز رها است. يطيمح ستيز
 حفظ دست، نييپا يآب يها ستمياکوس بهبود ا،ياح ،يداريپا
 نيا در .است يضرور رودخانه، ييپاال خود و تيفيک

 (تنانت مونتانا روش با مطابق محيطي زيست حقابه مطالعه

 زانيم حداقل ٣ جدول است. شده محاسبه )١٩٧٦
 هب انيآبز اتيح طيشرا به توجه با سد از آب يساز رها

 ازين حداقل دهد. يم نشان را مونتانا روش به آمده دست
 هامون تاالب يمان زنده يبرا که ستانيس رودخانه يستيز

 و سد احداث از قبل رودخانه آورد درصد ۱۰ است يضرور
  .است مخازن

  
  سد از آب يرهاساز حداقل - ۳ جدول

  
  درصدهاي پيشنهادي از ميانگين آورد ساالنه رودخانه

  تابستان - بهار   زمستان - پاييز 
  ۶۰  ۴۰  بسيار عالي

  ۵۰  ۳۰  عالي
  ۴۰  ۲۰  خوب

  ۳۰  ۱۰  عادالنه (قابل قبول)
  ۱۰  ۱۰  ضعيف

  ۰-۱۰  ۰-۱۰  تخريب شديد

 است. شده استفاده فيضع يبند طبقه از مطالعه نيا در
 ١٠ سال دوم ماه شش و اول ماه شش در که بيترت نيبد

  دارد. تعلق يطيمح ستيز ازين به رودخانه يآبده درصد
 

  ريتبخ
 مخزن سطح از ريتبخ مدل، به يورود يها داده از يکي

 در ارتفاع - سطح -حجم يمنحن به توجه با که است

 وارد با WEAP مدل در شود. يم محاسبه مختلف سطوح
 ريتبخ ارتفاع، - سطح - حجم يمنحن و ماهانه ريتبخ کردن

 شکل شود. يم محاسبه ماه هر در مخزن سطح به توجه با
 يها ستگاهيا در را ۲۰۱۲ سال ماهانه ريتبخ متوسط ۳

  دهد. يم نشان نظر مورد
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 ۱۳۹۰-۱۳۶۰ سال های

 آستانه كم آبي آورد نرمال  
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  هاي سيستان نيمه متوسط تبخير از سطح آزاد آب منطقه چاه - ۳شکل 

  
  شرب يتقاضا

 ازين کامل و موقع به صيتخص ،يزير برنامه اهداف از يکي
 هقمنط سه در شرب ازين رو نيا از .است منطقه در شرب
 ازين مورد آب درصد ٣٠ و ستانيس يروستاها زابل، شهر

 ٣ نرخ با يينما تيجمع تابع براساس زاهدان، شهرستان
 نيا جينتا .دش محاسبه )۱۳۹۰ ران،يا آمار (مرکز درصد

 هب ٤ شکل و ٤ جدول مطابق آن ماهانه عيتوز با محاسبه
  است. آمده دست

ميزان ورودي آب به منطقه سيستان از طريق رودخانه 
داراي تغييرات زيادي در  ٢سيستان با مالحظه شکل 

هاي  سالي ها و خشک وجود سيالب علت به گذشته هاي سال
  متعدد است.

  
  ستانيس يروستاها و زاهدان زابل، يشهرها ۱۳۹۰ سال تيجمع و ستانيس در شرب بخش رفامص - ۴ جدول

  سال) در مکعب (متر نفر هر مصرف سرانه  ساالنه رشد نرخ  ١٣۹۰ سال در تيجمع  منطقه
  ١٧٣٤٦٨  زابل شهر

  درصد ٣
٥/٧٤  

  ٥/٧٣  ٢٢٦٣٤٣  ستانيس يروستاها
  ٥/٧٤  )٦٠٠٠٠( تيجمع %٣٠  زاهدان شهر

  

  
  ستانيس منطقه در شرب آب مصرف نهساال عيتوز - ۴ شکل

  
  يکشاورز يتقاضا
 سطح شامل يکشاورز بخش يبرا ازين مورد يها پارامتر

 هکتار هر يازا به آب مصرف نهساال نرخ و ساالنه زيرکشت
 يآب ازين منطقه، در رفته کار هب کشت يالگو طبق .است

 منطقه در شده کشت يکشاورز محصوالت از کي هر يبرا
 موجود وضع يبرا سال در مکعب متر ونيليم حسب بر

 هب ۶ جدول مطابق توسعه برنامه يبرا و ۵ جدول مطابق
  آمد. دست
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 )R, R2, D, D1 يوهايسنار( ساالنه يآب ازين همراه به يکشاورز محصوالتزيرکشت  سطح - ٥ جدول

  پشت آب در وضع موجود (ميليون مترمکعب) آب ماهانه مورد نياز مناطق شيب آب و

ت
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 52/7 11/9 6/1 4/1 4/1 5/5 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 21/1 15450  گندم و جو
 5/4 0/5 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/7 2/2 1/0 1500 حبوبات

 78/7 3/1 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 22/1 20/1 15/7 11/0 6/7 6800 چغندرقند
 47/9 4/7 1/6 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 8/8 20/7 12/1 7500 آفتابگردان

 150/8 6/5 1/7 1/2 1/5 2/7 4/6 12/4 28/7 30/8 28/7 18/9 13/3 10800 علوفه
 8/8 0/4 0/2 0/1 0/1 0/2 0/5 0/8 1/3 1/8 1/5 1/2 0/7 700 باغ

 5/9 0/3 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/4 1/6 1/7 1/2 0/6 750 هندوانه
 6/8 0/3 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 2/1 2/0 1/5 0/8 750 سبزيجات تابستاني
 3/6 0/0 0/9 0/7 0/6 0/7 0/7 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 750 سبزيجات زمستاني

 360/5 27/6 10/4 6/1 6/3 9/0 5/8 13/2 52/6 56/4 60/2 56/7 56/4 45000 جمع
  

  )D, D1 يوهايسنار( توسعه برنامه در يکشاورز محصوالت ساالنه يآب ازين وزيرکشت  سطح - ٦ جدول
 مترمکعب) ونيلي(م توسعه برنامه در آب پشت و بآ بيش مناطق ازين مورد ماهانه آب

ورد  (هکتار)زيرکشت  سطح  کشت نوع
فر

  ني

يارد
ت

هش
ب

  

داد
خر

  

داد  ريت
مر

  

هر
ش

  وري

هر
م

ان  
آب

  آذر  

من  يد
به

ند  
سف

ا
مع  

ج
  

 46/1 10/4 5/3 3/5 3/6 4/8 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 18/5 13500  جو گندم

  آب صيتخص يوهايسنار
  )R( مرجع ويسنار

 طيشرا منطقه، يکيدرولوژيه طيشرامرجع  ويسنار در
 يها مهين چاهمخازن  يآبده ييتوانا از فقط و بوده موجود

 مناطق شود. يم استفاده آب منابع يزير برنامه در ٣، ٢، ١
 .است ٥ جدول با مطاابق يکشاورز محصوالتزيرکشت 

 (حقابه رمنديه پروتکل با مطابق مختلف مناطق شرب آب
 هدف د.شو يم نيتأم مترمکعب) ونيليم ٨٢٠ ساالنه رانيا

 صيتخص آب يساز هيشب و يابيارز ،ويسنار نيا جاديا از
 چيه ،ويسنار نيا در .است مختلف يها بخش به افتهي

 از هامون، تاالب محيطي زيست آب صيتخص يبرا يا برنامه
  است. نشده گرفته نظر در ها مهين چاه

  

  )R1( يويسنار
 است. شده جاديا )R( مرجع يويسنار يمبنا بر ويسنار نيا

 مخازن تيوضع و يکيدرولوژيه طيشرا ويسنار نيا در

زيرکشت  سطح زانيم .است مرجع يويسنار با مطابق
 مناسب کشت يالگو به توجه با يکشاورز محصوالت

 شرب ازين است. افتهي کاهش ،آبي کم طيشرا و منطقه
 يبررس ويسنار نيا جاديا از هدف است. رييتغ بدون
 يالگو در ها ازين گريد و يکشاورز آب نيتام تيوضع

  .است متفاوت يها کشت
  

 محيطي زيست ازين گرفتن نظر در با مرجع يويسنار
   )R2( تاالب

 .است شده جاديا )R( مرجع يويسنار يمبنا بر ويسنار نيا
 مطابق ها  مهين چاه مخازن حجم و ييهوا و آب طيشرا

 که يصورت در ويسنار نيا در .است )R( مرجع يويسنار
 آورد و شده نيتأم شرب) و ي(کشاورز ها بخش ريسا آب

 تاالب ازين باشد، داشته وجود رمنديه رودخانه از يمناسب
  است. شده گرفته نظر در مهين چاه مخازن از هامون
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  )D( توسعه يويسنار
 اضافه رودخانه، يعيطب انيجر بر هيتک با ويسنار نيا در

 سطح زين و يقبل مخازن به ٤ شماره مهين چاه مخزن شدن
 هکتار ١٣٥٠٠ زانيم به يکشاورز محصوالت زيرکشت

 يها بخش به افتهي صيتخص آب زانيم .است هافتي شيافزا
  است. رييتغ بدون شرب و يکشاورز

  
   )D1( توسعه طيشرا در محيطي زيست ويسنار

 در است. شده جاديا D توسعه ويسنار يمبنا بر ويسنار نيا
 با مطابق مخازن و يکيدرولوژيه طيشرا هيکل ،ويسنار نيا

 از ازين مورد آب و شده گرفته نظر در توسعه يويسنار
  است. دهش يبررس چهارگانه مخازن محل

  
  وهايسنار سهيمقا

 توانايي عدم يا كارايي آستانه يك از سيستم كارايي تخطي
 سيستم شكست را، نياز مورد آب تأمين در سيستم

 روش چند از را شكست اي و سيستم كارايي گويند. مي
 مقايسه براي پژوهش اين در که كرد بررسي توان مي

 شده استفاده پذيري اعتماد معيار از يکديگر با ها سناريو
 معمول طور به ).۱۹۸۲ ،همکاران و موتوي(هاش است

 تعريف دست پايين آبي نياز صورت به شكست آستانه
 را آن توان مي و است قراردادي موضوع اين ولي ؛شود مي

 رامقد مجموعه دو به ستميس هاي خروجي داد. تغيير
 تقسيم ،)F( بخش رضايت نا رامقد و )S( بخش رضايت

 عدم ينسب يفراوان اي )�α( ستميس پذيري اعتماد شوند. مي
 حالت در سيستم كه آن احتمال يعني شکست،
 محاسبه ريز رابطه براساس آن مقدار و است بخش رضايت

  ):۲۰۰۴ ،رسجرگ و (کجلسن دشو يم
)۲                                                (α� = ∑ ������∑ ������  

 ،Rt است. زماني گام T شامل ريزي برنامه افق اينجا در
 ،Dt و tي زمان گام در شده داده تخصيص آب مقدار حداقل
 ،همکاران و ي(گنج است t زماني گام در نياز مقدار
١٣٨٥.(  

  
  بحث و جينتا

  ستميس يرياعتمادپذ
 طول در ازين هر در شکست تعداد محاسبه با شاخص نيا

 يبرا شاخص نيا يابيارز شود. يم نييتع يساز هيشب دوره
  است. شده داده نشان ۷ جدول در مختلف ويسنار پنج

  
 دوره) کل( D1 و R، R1، R2، D يهاويسنار در مختلف يهاازين در يريپذ اعتماد شاخص زانيم - ٧ جدول

  مصارف
 هامون تاالب توسعه برنامه يکشاورز زاهدان شرب زابل شرب ستانيس يروستاها شرب  يفعل يکشاورز ويسنار

R 62/5 90/6 90/6 90/6 * * 

R1 86/7 96/9 96/9 96/9 * * 

R2 62/5 90/6 90/6 90/6 * 41/4 

D 62/2 89/1 89/1 89/1 98/7 * 

D1 62/2 89/1 89/1 89/1 98/7 48/7 

  R با R1 ويسنار
 بيضر يبررس و،يسنار دو نيا سهيمقا از هدف

 سطح کاهش طيشرا در مختلف يها بخش يريپذاعتماد
 )پرمصرف محصوالت (حذف يکشاورز ياراض زيرکشت

 آبي کم طيشرا در خصوص به موجود طيشرا به نسبت
 محصوالت زيرکشت سطح کاهش با ويسنار نيا در .است

 کردن کم (با هکتار ۲۹۲۰۰به هکتار ۴۵۰۰۰ از يکشاورز
 اهانيگ حذف و پرمصرف محصوالتزيرکشت  سطح

 درصد دنيرس يبرا آفتابگردان) و چغندرقند حبوبات،

 ،درصد ۸۵ نانياطم سطح يباال به بخش نيا ازين نيمأت
 مواجه رييتغ با زين بخش نيا به افتهي صيتخص آب زانيم

  .شد
 جدول و دوره کل يبرا ۷ جدول در يريپذ اعتماد بيضر
 ۱۳۸۲ تا ۱۳۷۷ يها سال نيب آبي کم دوره کي يبرا ۸
 سهيمقا با است. شده داده نشان R و R1 ويسنار دو يبرا

 زانيم دهد يم نشان ۵ شکل مطابق ،R1 و R يها ويسنار
 به درصد ۶/۹۰ از شرب بخش در يرياعتمادپذ شاخص

 سطح کاهش ليدل هب شيافزا نيا .رسد يم درصد ۹/۹۶
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 باعث که است يکشاورز ازين کاهش تبع به و زيرکشت
 شرب آب ازين در آب نيمأت پوشش درصد نهيشيب شيافزا

 زيتما با آبي کم دوره در شاخص نيا نيهمچن .شود يم
 با ۱۳۸۲ تا۱۳۷۷ يها سال در ،۶ شکل با مطابق شتريب

 .رسد يم درصد ۹/۸۸به درصد ۷۵ از يدرصد ۱۴ شيافزا
 با ها، بخش همه در ستميس يريپذ اعتماد ۵ شکل طبق

 در که  يطور به ؛است شده رو روبه يريگ چشم شيافزا
 ۵/۶۲ از شاخص نيا ۷ جدول مطابق يکشاورز بخش
 نانياطم سطح از که افتهي شيافزا درصد ۷/۸۶ به درصد
 سطح حذف .است برخوردار درصد ۸۵ يباال قبول قابل

 سبب را امر نيا R1 ويسنار در باال يآب ازين با ياراض کشت
   است. شده

  
  )آبي کم (دوره R1 و R يهاويسنار در مختلف يهاازين در يرياعتمادپذ شاخص زانيم - ۸ جدول

  مصارف  
 هامون تاالب توسعه برنامه يکشاورز زاهدان شرب زابل شرب ستانيس يروستاها شرب  يفعل يکشاورز ويسنار

R ٠/٧٥ ٠/٧٥ ٠/٧٥ ١/٤٣ * * 

R1 ٩/٨٨ ٩/٨٨ ٩/٨٨ ٣/٦٥ * * 

  

  
  R1 و R يوهايسنار - دوره) (کل يرياعتمادپذ بيضر - ۵ شکل

  

  
  R1 و R يويسنار -  )۱۳۸۲- ۱۳۷۷ آبي کم (دوره يريپذ اعتماد بيضر - ۶ شکل

  
  R با R2 ويسنار سهيمقا
 در که نيا به توجه با ۷ شکل با مطابق سهيمقا نيا در

 ۱۰ زانيم به هامون تاالب محيطي زيست ازين R2 ويسنار
 گرفته نظر در ها مهين  چاهمخازن  يورود ماهانه آورد درصد
 که دهد يم نشان ٧ جدول در مدل جينتا است، شده
 به نسبت ها بخش ريسا در ستميس يريپذ اعتماد بيضر

 حجم که است يحال در نيا است. مانده ثابت R ويسنار
 تاالب محيطي زيست ازين يبرا شده گرفته نظر در آب

 با متناسب انهماه عيتوز با ها مهين چاه مخزن از هامون
 يبرا يديتهد و است صيتخص قابل ستانيس رودخانه آورد
 منطقه در يها بخش ريسا ازين نيمأت در ستميس تيموفق

   .شود ينم محسوب
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 R2 و R يويسنار -  دوره) (کل يرياعتمادپذ بيضر سهيمقا - ۷ شکل

 

  R با D ويسنار سهيمقا
 سطح شيافزا اثر ۸ شکل با مطابق سهيمقا نيا در

 وضع در هکتار ۴۵۰۰۰ از يکشاورز ياراضزيرکشت 
 شدن اضافه و توسعه برنامه در هکتار ۵۸۵۰۰ به موجود
 آب منابع يبردار بهره ستميس به چهارم مهين چاه مخزن

 با D ويسنار در ۷ جدول مطابق د.شو يم يبررس منطقه
 در يريپذ اعتماد شاخص ريأثت کاهش از يپوش چشم
 توسعه برنامه يکشاورز شرب، و يکشاورز يها بخش
 ۹۸ يباال يريپذ اعتماد شاخص با موجود وضع به نسبت
  بود. خواهد نيتأم قابل درصد

  

  
  D و R يويسنار -دوره) (کل مختلف مصارف يريپذاعتماد بيضر -۸ شکل

  
  R با D1 ويسنار سهيمقا
 يبرا ازين مورد حقآبه نيتأم تيوضع بخش نيا در

 حالت دو در هامون تاالب و شرب ،يکشاورز يها بخش
 شاخص جينتا .شد يبررس توسعه برنامه و موجود وضع

 مشاهده قابل ۷ جدول در ويسنار دو نيا يريپذ اعتماد

 يبررس و يابيارز ويسنار دو نيا سهيمقا از هدف است.
 يبردار بهره ستميس به چهارم مهين چاه شدن اضافه ريثأت

 گرفتن نظر در و منطقه يکشاورز توسعه زين و يآب منابع
 جينتا .است منطقه در هامون تاالب محيطي زيست ازين

  .است شده داده نشان ۹ شکل در سهيمقا نيا از حاصل
  

  
  D1 و R يويسنار -دوره) (کل مختلف مصارف يريپذاعتماد بيضر - ۹ شکل
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  مخازن ريتبخ تلفات
 کمتر ۳ و ۲، ۱ مخازن در ۱۰ شکل مطابق ريتبخ تلفات

 ،۲ ،۱ مخازن يتوپوگراف علت به امر نيا و است ۴ ازمخزن
 .است ۴ مخزن برابر در سطح به عمق نسبت زين و ۳

 آب سطح شيافزا باعث مخازن در مازاد آب يساز رهيذخ
 نسبت D ويسنار در امر نيا که شود يم ريتبخ معرض در

 نشان يساز هيشب جينتا شود. يم مشخص D1 يويسنار به
 در D ويسنار به نسبت D1 ويسنار در ريتبخ تلفات که داد
 کاهش سال در مترمکعب ونيليم ۵۰ اندازه به ۴ مهين چاه

 ازين يبرا آب يسازرها بر زين جهينت نيا .ابدي يم
  .دارد ديکأت هامون تاالب محيطي زيست

  

  
  مختلف يوهايسنار يبرا ۴ و ۳ ،۲ ،۱ مهين چاه مخازن در ريتبخ تلفات زانيم - ۱۰ شکل

  
  يريگ جهينت

 به حقآبه گرفتن نظر در ،R با R2 يوهايسنار سهيمقا طبق
 هامون تاالب يبرا ها مهين چاه آب يورود درصد ۱۰ زانيم

 بود. نخواهد ازهاين ريسا به آب صيتخص يبرا يديتهد
 منطقه آب منابع موجود تيوضع انگريب که R ويسنار تحت
 درصد ۵/۵۷ ها سال درصد ۸۵ در يکشاورز بخش در است

 درصد ۳/۸۷ ها سال درصد ۸۵ در شرب بخش در و ازهاين
 در ازهاين نيتأم يباال درصد علت است. شده نيتأم ازهاين

 بخش به نسبت را بخش نيا برتر تياولو شرب بخش
 تيوضع انگريب که D ويسنار در دهد. يم نشان يکشاورز
 سطح حفظ ضمن ،است منطقه يآب منابع تيريمد توسعه

 هکتار۱۳۵۰۰ مقدار موجود، طيشرا درزيرکشت  ياراض
 ۸۵ در که است يکشاورز ياراض به شدن اضافه قابل

 يبررس با کند. يم نيتأم را ازهاين درصد ۸۰ ها سال درصد
 کننده انيب D1 ويسنار آمده دست هب جينتا و ها ويسنار
 تاالب و يکشاورز بخش در ازهاين شيافزا با توسعه طيشرا

 يريپذ اعتماد سطح از ها ويسنار ريسا به نسبت هامون
 ازين شدن اضافه با نيهمچن است. برخوردار يباالتر

 يآب منابع يزير برنامه به هامون تاالب محيطي زيست
 کاهش چهارم مهين چاه مخزن از ريتبخ تلفات منطقه،

 انيب توان يم يکل يريگ جهينت در است. افتهي يريگ چشم

 يبردار بهره ستميس به چهار مهين چاه شدن اضافه که کرد
 يآب منابع ريذخا عملکرد بهبود موجب D1 ويسنار در

 منطقه در R1 ويسنار يريگ کار به جينتا شد خواهد منطقه
 به ۵/۶۲ از سال ۳۲ دوره کل در موجود وضع به نسبت

 شيافزا با۱۳۸۲ تا ۱۳۷۷ آبي کم دوره و ۷/۸۶
  است. مواجه يريپذ اعتماد

  
  منابع
 رودخانه آب از نهيبه يبردار بهره طرح .١٣٧١ نام. يب .١

، شرکت مهندسين مشاور تهران سحاب .رمنديه
بلوچستان، ستان و يتوسعه منابع آب و خاک س

  ص. ٨٠، ٢٣شماره  يخاکشناس
مهندسين  .مهين چاه ريتبخ مطالعات .١٣٨٧ نام. يب .٢

، شرکت توسعه هاي محيطي مشاور سامانه فرآيند
 يخاکشناسستان و بلوچستان، يمنابع آب و خاک س

  ص. ٩٦، ٢٤ شماره
 يعيتوز مدل کي توسعه .١٣٨٣ پ. آراسته کار دانش .٣

 سنجش فنون از يريگ بهره با يا منطقه ريتبخ برآورد
 دوره رساله هامون). اچهيدر يمورد (مطالعه دور از

 مدرس تيترب دانشگاه ،يکشاورز دانشکده ،يدکتر
 .ص ٢٥٠، تهران
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 .١٣٩٢ ا. محمدرضاپورو  .م يدلبر .ز دهقان .٤
 مدل از استفاده با آب منابع صيتخص يزير برنامه

WEAP يکارشناس نامه انيپا گرگانرود حوضه در 
  .ص ١٤٠، زابل دانشگاه خاک، و آب دانشکده ارشد.

 .١٣٩٠ ج. يسلطانو  ب. باالن يب يجعفر ب. ييزهرا .٥
 ستان.يس آب منابع بر مياقل رييتغ اثرات يساز مدل
 آب منابع يکاربرد يها پژوهش يمل کنفرانس نيدوم

 يا  منطقه آب شرکت ماه، بهشتيارد ٢٩- ٢٨ ران،يا
  .٨- ١ زنجان. زنجان.

 يزير برنامه .١٣٨٥ ج. س يموسوو  م. انيشور .٦
 اهداف با زيآبر حوضه سطح در آب منابع صيتخص

 تيريمد کنفرانس نيدوم .يا  حوضه نيب آب انتقال
  .٨- ١ اصفهان. صنعتي دانشگاه آب، منابع

 عدم ريتأث .١٣٨٥ م. فر ونيهما و د. يليخل آ. يگنج .٧
 مخزن. تيريمد در مخاطره يارهايمع بر نانياطم
  .٢٦- ١٣ :٣ ران.يا آب نابعم قاتيتحق

 ا. يدهقانو  م. يهلق مفتاح غ. يباران ب. ينوروز .٨
 چند ستميس کي از يبردار بهره يساز نهيبه .١٣٩٠
 مطالعه يتيچندجمع کيژنت تميالگور روش به مخزنه
 پژوهش مجله ر).يوشمگ و گلستان يها(سد يمورد

  .٢٠- ١ ):٤(١٨ .خاک و آب فاظتح
 ب. قهرمان ک. داوري س. خداشناس ط. پناه يزدان .٩

 از استفاده با آبريز حوضه آب منابع مديريت .١٣٨٦
 و علوم مجله ازغند). موردي (مطالعه WEAP مدل
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