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  مقاله پژوهشی

  
 ارازکوسه حوضهدر  ينيرزميآب ز يداريشاخص پا يص آب در دسترس بر مبنايتخص يسازنهيبه

  ستميس ييايکرد پويبا استفاده از رو
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  ٧يرام کمکيبا يچوق

  
  دهيچک

  
برداري بهينه از منابع، تحت تقاضاهاي پيچيده در يک محيطي و تقاضاهاي انساني و بهرهحفظ تعادل مناسب بين مسائل زيست

راستا ترکيبي از دو تکنيک قدرتمند تجزيه و هاي رياضي است. در اين آبخوان نيازمند استفاده از تکنيکک يو يا  هضحو
و  مؤثرها بسيار گيري و مديريت جامع، پايدار و بهينه اقتصادي پروژهسازي در فرآيند تصميمسازي و بهينهتحليل، شامل شبيه
افزار يط نرمارازکوسه با استفاده از مدل پويايي سيستم در مح حوضهسازي سيستم منابع آب ، شبيهپژوهشراهگشاست. در اين 

VENSIM ه، ميزان آب در دسترس حاصل از منابع آب ضو بر اساس معادله بيالن آب حو بر اساس روابط علي و معلولي انجام
زيست، کشاورزي و صنعت انجام و بر نياز آبي در مصارف مختلف شرب، محيط ةسطحي و زيرزميني تخمين زده شد. محاسب

ريزي خطي، آب به مصارف مختلف محاسبه شد. با استفاده از تکنيک برنامه ةعرضاساس نيازها و آب در دسترس، مقدار 
سازي آب مصرفي در بخش سازي منابع آب با دو هدف حداکثرسازي سود اقتصادي حاصل از سطح زيرکشت و حداقل بهينه

از  حوضهويژه کشاورزي در بهآب مورد نياز در مصارف مختلف  تأميندرصد  ۷۵کشاورزي، انجام شد. نتايج حاصل نشان داد که 
دو برابر بيشتر از آب زيرزميني  که آب در دسترس حاصل از منابع آب سطحي تقريباًحاليدر ؛شودمي تأمينآب زيرزميني 

اما  ؛نقش رواناب داشته باشد يه شده ممکن است زمانياز آب تغذ ينکه بخشيرغم ايدهد که علاست. اين موضوع نشان مي
آب مورد نياز مصارف مختلف به  تأمينشود. لذا به شکل رواناب از دسترس خارج مي هآب در دسترس حوضحجم زيادي از 

بر  ،سازي مصرف آب در بخش کشاورزيهمچنين بررسي اثر بهينه شود.استفاده بيش از حد از ذخاير آب زيرزميني منجر مي
آب  ةدر شرايط بهين ۹/۱فعلي به مقدار  تيوضعدر  ۴/۱۴نشان داد که اين شاخص از مقدار  ،شاخص پايداري آب زيرزميني
  کند.مورد نياز کشاورزي تغيير مي

  

  م.يافزار ونسنرم، حوضه ارازکوسه، ريزي خطي، تخصيص منابع آببرنامه: يديکل يهاواژه
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  مقدمه
ت، يل رشد جمعيدلآب به يش روزافزون تقاضايافزا
 يامروز امر يايدر دن يو کشاورز يشرفت صنعتيپ

و اصل  يت منابع آبيمحدود ،ياز طرف و استر يپذنا اجتناب
موجود را  يازهاين ةيآب کل تأمينت آن، يريدر مد يداريپا
ه از منابع آب يروي. برداشت برممکن ساخته استيغ
در اکثر نقاط  يسال، کاهش بارش و بروز خشکينيرزميز

شدت ، بر ينيرزميو ز يسطح يهاآب يجهان و آلودگ
استفاده  ،نيبنابرا ؛اندافزوده قابل استفاده منابع آب کمبود
 استح يت صحيريمستلزم اعمال مد ياتين منبع حياز ا
 ياصل يازهاياز ن يکي). ۱۳۹۰و همکاران،  ي(صادق
در مورد  ينيبشيق در مورد مسائل آب، پيدق يزير برنامه

ثر بر تقاضا است. مؤ يبه عوامل و ابزارها ييتقاضا و آشنا
ت يت، محدوديبه آب بر اثر رشد جمعروزافزون  يازهاين

ن يسنگ ةنيمنابع آب قابل استحصال در کشور، هز
 آثار ،گريو از طرف دمنابع آب  ةتوسع ديجد يها طرح
هستند که  يليها از جمله دالآن يو اجتماع يطيمحستيز
بر  مؤثردو راهکار  عنوان بهد آب را يت تقاضا و توليريمد
 کنديم يمطرح و ضرورت جامع منابع آب يريمد

متعدد در  يهاان مدلي. از م)۱۳۸۷و سرلک،  يمحمود(
ات يخصوص يها دارااز مدل يت منابع آب برخيريمد
رات ييو تغها درک مسائل ن مدليهستند. در ا ييايپو
ن يا يهدف عمدهاست.  ١و بازخورد ياصورت حلقه به

و  يفعل تيوضعها در ستميرفتار س يسازهيشب هاروش
 يياياست. روش پو يريادگيل يع و تسهيتسر ينده برايآ
ها ستميل سيتحل يهاگر روشيسه با ديها در مقاستميس

ده يچيات پياضيستم به ريو در شرح س استثر ؤساده و م
درک بهتر  يبراابتدا توسط فورستر  را ن روشياز ندارد. اين

ده ابداع يچيپ يکيناميد يهاستميدر س يمسائل استراتژ
و  يخوزانخي؛ ش۲۰۰۰؛ استرمن، ۱۹۶۱فورستر، ( کرد

  ). ۱۳۸۹همکاران، 
ا، ياز اش يدرک شهود يبرا يروش ٢يستميتفکر س

 يستميتفکر س. ستهاآن يرفتار يز الگوهايها و نستميس
و  جزءن يآن، روابط ب يستم و اجزايصدد فهم کل س در

و  ين است (مرعشط آيمحن کل با يکل و روابط ب
ک يک تکني ٣ستميس يياي). روش پو۱۳۸۸همکاران، 

                                                             
1- Feedback 
2- System Thinking 
3- System Dynamic approach 

مسائل  يبرا است که مخصوصاً يسازهيو شب يسازمدل
علم شود. يم يا طراحيمدت، مزمن و پويطوالن يتيريمد
که قادر به  است يتيريک ابزار مديستم، يس ييايپو
باشد. به يده منابع آب ميچيپ يهاستميس يساز هيشب

ن عناصر مختلف يتوان ارتباط بين روش ميکمک ا
ز يآورد و ندر يورت روابط علت و معلولصستم را بهيس

بهبود  يکه برا ييت پارامترها و ساختارهايريامکان مد
  ). ۲۰۰۰(استرمن، شود يسر مير دارند، ميياز به تغيرفتار ن
قدرتمند در مطالعه  ياز جمله ابزارها VENSIMافزار نرم
ابزار  يافزار، نوعن نرمي. ااستمنابع آب  يهاستميس

، کردناست که قادر به مجسم  يريتصو يساز مدل
ده يچيپ يهااستيل سيو تحل يازسهنيپردازش، به

 يهاستميمربوط به س يهامنابع آب و مدل يهاستميس
ص يتخص يسازهيشب يبرا VENSIMافزار  از نرم. استا يپو

ز استفاده يتوسعه منابع آب ن يهاو طرح حوضه منابع آب
رفتار  يريادگي، يسازهين روش شبيکمک ابه. شوديم
ز يل و نيع و تسهينده تسريو آ يفعل تيوضعها در ستميس
  شود. يها آشکار ميريگمينامشخص تصم يامدهايپ
 را يمخازن آب سطح ستميس يبرا يسازهين مدل شبياول

مطالعات  يبرا ۱۹۵۳کا در سال يارتش آمر انمهندس
 يطراح يسوريم ةرودخان يشش مخزن رو يبرداربهره
 يرا برا Canada Water) مدل ۲۰۰۳( چيمونويس. کردند

در اطراف  اکياز کشور آمر يکل منطقه کانادا و قسمت
 يسازلومترمربع مدليون کيليم ۱۰ر بزرگ به وسعت يجزا

 يياي) با استفاده از روش پو۲۰۰۰و احمد ( چيمونويسکرد. 
و  يسال پرآب يک مخزن را براياز  يبردارستم بهرهيس

و رفتار  يبررسک سد ي يبراالب رخ داده ين سيچند
کردند. شن و  يسازهيالب شبيمخزن را در برابر س

ن ييتع يبراک يناميد يزيربرنامه از )۲۰۰۵همکاران (
 ، آب و هواينيکپارچه منابع آب زميت يريجاد مديا ةويش

از جمله . استفاده کردندز يآبخ يهاهضدر سطح حو
در خارج از کشور  نهيزمن يشده در ا قات انجاميتحق
چانگ و همکاران  )،۲۰۰۵وينز ( توان به مطالعات  يم
 )و۲۰۱۴و همکاران ()، چن ۲۰۱۲وهمکاران ( يل )،۲۰۰۷(

. از جمله مطالعات کرداشاره  )۲۰۲۰و فرنالد ( يماشال
 )۲۰۰۹نو (يو مار يتوان به مدنيران ميانجام شده در ا

 ياسي، سي، اقتصاديت روابط متقابل مختلف اجتماعيريمد
تبار و همکاران  يصلورود، ندهيزا حوضهدر  يکيزيو ف

ان و همکاران يدر تهران، گل يت آب شهريريمد )۱۳۸۵(
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 )،۲۰۱۲( هيو اکبر ي، ضرغاميچايآج حوضه) ۱۳۸۴(
ستم سد يس يايپو يسازمدل) ۱۳۹۳و همکاران ( ياعلم

ستان و بلوچستان، يدر استان س ينيرزميز يهاگلک و آب
ص منابع آب سد يتخص )۱۳۹۶و همکاران ( ينيکدخداحس
  اشاره کرد.  ياريمحال و بختدر استان چهار چغاخور
ارازکوسه  حوضهمنابع آب ص ي، طرح تخصپژوهشن يدر ا

ستم و با استفاده از يس ييايپوکرد يبا در نظر گرفتن رو
  . شود يل ميو تحل يسازهيشب VENSIMافزار نرم

منابع آب  يسازنهيبه به پژوهشن يدر بخش دوم ا
ک يبا استفاده از تکن يافته به بخش کشاورزيص يتخص
مصرف و  يسازنهيبهشود. يپرداخته م يخط يزيربرنامه
 يژه در بخش کشاورزيوص منابع آب موجود بهيتخص
ست و يزطيمحرگذار در حفاظت يثأک عامل تي عنوان به
است  يت منابع آب ضروريريدار در مديک راهکار پاي

ثر ؤت ميريمد يبرا نيبنابرا). ۲۰۰۹و همکاران،  ي(صادق
ر آب يدپذيدار منابع تجديپا ةمنابع ّآب و تحقق توسع

ت يالن و رعايب ةک منطقه، محاسبي ينيرزميز
  .است ياز اساسينشيک پيبرداشت  يها تيمحدود
 ةنيص بهيدر تخص يخط يزيرمدل برنامه يباال ييکارا
و  يمراد يچند محصوله توسط مهد يدر الگو ياريآب آب

منابع آب  يقيبرداشت تلف يسازنهيبه و )۲۰۰۷همکاران (
فرموله ) گزارش شده است. ۲۰۰۴توسط ودوال و همکاران (

 يعيطب يهاستميحاکم بر اکوس ةديچيط پيشرا کردن
گران توسط پژوهش بمنابع ّآت يريمد يسازنهيبه يراب

و گوو  ي)، ل۲۰۰۹و همکاران ( ياز جمله صادق يمختلف
 ياريص منابع آب آبيتخص ةنيبه يبرداردر بهره )۲۰۱۴(

، يکياکولوژ يايکردن مزانهيت و با بهيط عدم قطعيدر شرا
) در ۲۰۱۵؛ آلماراز و همکاران (ياراض يو اجتماع ياقتصاد
مورد توجه قرار گرفته ص آب يتخص يهاشبکه يطراح

، در )۲۰۱۵و همکاران ( ياصفهانحسن ن ياست. همچن
دگاه يبا استفاده از د يارينه آب آبيص بهيتخص يابيارز
ص ي) در تخص۲۰۱۵و همکاران ( يالن آب و روزبهانيب
، يمنافع اقتصاد هب يابيدست يدار آب براينه و پايبه

ت يريمد يسازنهيآب، روش به يطيمح ستيو ز ياجتماع
) در ۲۰۱۳واکار و همکاران (يد. کردنشنهاد يمنابع آب را پ

ن آب قابل دسترس و مدل ييتع يبيلند از مدل ترکيتا
و نشان دادند که سطح  کردنص استفاده يساز تخصنهيبه
نه نسبت به يحالت به يو بازگشت اقتصاد يتمنديرضا

داس و همکاران افته است. ي دت موجود بهبويتجارب وضع

را  ينيرزميو ز يسطح يهاآب يقيتلف ةاستفاد) ۲۰۱۵(
و با استفاده از  ندتسد دانياز مناطق جهان مف ياريبس يبرا

به ص منابع آب و خاک را ي، تخصيخط يزيرمدل برنامه
و  يکران يکاظم. کردننه يه بهضمختلف حو يهابخش

ک يتم ژنتيالگور يهاروشبا استفاده از  )۱۳۹۸( همکاران
 يبررسبه  ک)ي(تنت، هنون، لجست و آشوبناک يتصادف
 يبرار ير درانجيکو حوضهدر  ينه از منابع آبيبه ةاستفاد
دار يپا ةتوسع يکشت مناسب در راستا ين الگوييتع

، آنان پژوهشحاصل از  يج عدديل نتاي. تحلپرداختند
ها گر روشينسبت به د را تنتک يتم ژنتيت بهتر الگويقابل

  نشان داده است. 
 ييايشد با استفاده از روش پو يق حاضر سعيدر تحق

، مقدار آب در VENSIM يسينوط برنامهيستم و محيس
ارازکوسه  حوضهدر  ينيرزميو ز يدسترس منابع سطح

، يستيزطيشرب، مح يازهاين تأمينزان يو من شود ييتع
 ۱۳۸۱-۱۳۹۵ يدوره زمان يبرا يو صنعت يکشاورز
 ن بعد ازيرد. همچنيقرار گ يابيو مورد ارز يساز هيشب
مصارف مختلف، با  يافته برايص يتخص ن مقدار آبييتع

به چند هدفه  يخط يزيرک برنامهياستفاده از تکن
دو با  يافته در کشاورزيص يمقدار آب تخص يساز  نهيبه

زان يم نمودن و حداقل يحداکثر نمودن سود اقتصاد هدف
 حوضهاز آنجا که در  ه مذکور پرداخته شد.ضحودر مصرف 

 يه را اراضضاز مساحت حو يعيارازکوسه بخش وس
 ياريآب آب تأميندرصد  ۷۵دهد و يل ميتشک يکشاورز
شود، اثرات يم تأمين ينيرزمياز آب ز يمزروع ياراض يبرا
 يبر رو يافته به کشاورزيص يآب تخص يسازنهيبه

  رد.يگيقرار م يمورد بررس ينيرزميآب ز يداريشاخص پا
  

  هامواد و روش
ارازکوسه است  حوضه، پژوهشن يمورد مطالعه در ا ةمنطق

 حوضهاز  يبخشلومترمربع يک ۱۵۳۵که با مساحت حدود 
 ياستان گلستان که در شمال شرق درواقع  ،رودگرگان

 ۴۰´ ۴۰"تا  ۵۵˚ ۰۹´ ۱۲" يکشور در مختصات طول شرق
 ۳۷˚ ۱۵´ ۱۰"تا  ۳۶˚ ۴۵´ ۱۵" يو عرض شمال درجه ۵۵˚

در  ياسيسمات ياز لحاظ تقس ،هضن حوياقرار گرفته است. 
نودشت و گنبد واقع يآزادشهر، م يهاشهرستان ةمحدود

ارازکوسه  حوضهب متوسط يارتفاع متوسط و ششده است. 
بارش . استدرصد  ۲۹متر و  ۱۱۵۲برابر با  ترتيب به

 متوسط يمتر و دمايليم ۶۵۰ هضاين حو ةساالن متوسط
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 ۱در شکل  باشد.يم سلسيوس ةدرج ۵/۱۸ آن ةساالن
در استان گلستان و ارازکوسه  حوضه ييايت جغرافيموقع
ستگاه ياپنج ( يسنجباران يهاستگاهيا نيهمچن
 )يرسنجيستگاه تبخياچهار ( ير سنجيو تبخ )سنجي باران

 يدروگرافيه ةبه همراه شبکاين مطالعه در  مورد استفاده

مشاهده  ۱که در شکل  گونههماننشان داده شده است. 
 ۴۰ه را جنگل (ضن حويا ين مساحت اراضيشتريشود بيم

و  ي. زراعت آبدهديل ميتشکدرصد)  ۳۶(و مرتع  درصد)
 لومترمربعيک ۱۹۸مساحت حدود  ترتيب به زينم يزراعت د

  دهد.يپوشش مارازکوسه را  حوضهاز  لومترمربعيک ۱۳۶و 
  

   
 يسنج و باران يرسنجيتبخ يهاستگاهيو ا يدروگرافيه ةارازکوسه در استان گلستان به همراه شبک حوضه ييايت جغرافيموقع - ۱شکل 

  قيمورد استفاده در تحق
  

 يکاربر ةشامل نقش پژوهشن يااستفاده در مورد  يهاداده
 و اطالعات مربوط به انواع محصوالت مورد کاشت ياراض
 انواع رکشتي(شامل عملکرد و سطح ز ارازکوسه حوضهدر 

شامل آمار  يکيدرولوژيه -يمياقل يهامحصوالت) و داده
- ۱۳۹۵ يآب يهاسال شر از تشت، دما، باريتبخ ةماهان

و جهاد  يعيکه از اداره کل منابع طب است ۱۳۸۱
. شده ياستان گلستان ته ياو سازمان آب منطقه يکشاورز

 حوضهساکن موجود در ت ياطالعات مربوط به جمع
 ۱۳۹۶سال  استان گلستان يآمار ةارازکوسه از سالنام

  شد. استخراج
  

  قيروش تحق
در دو  پژوهشن يمنابع آب در ا ةنيص بهيتخص يسازمدل
ستم يس يسازهيشب ،اول ةمرحل :انجام شد ياصل ةمرحل
ص يتخصمحاسبه آب در دسترس و راز کوسه، ا حوضه
ست، يز طيآب در مصارف چهارگانه آب شرب، مح ةياول

مصرف آب  يساز نهيبه ،دوم ةو صنعت و مرحل يکشاورز
 يخط يزيرک برنامهيبا استفاده از تکن يدر بخش کشاورز

 کردنو حداقل  يد اقتصادسو کردنبا دو هدف حداکثر 
آب در بخش  يسازنهيت اثر بهيدر نها .است يآب مصرف
 حوضه ينيرزميآب ز يداريبر شاخص پا يکشاورز

  شود.يم يبررسارازکوسه 
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افزار  ستم در نرميس يايپو مدل يارچوب مفهومچ
VENSIM ت يريدر مد يستميبا توجه به وجود نگرش س
ستم يق سين تحقي، در اهاهضحو يايپو يژگيمنابع آب و و

 ييايکرد پويبا در نظر گرفتن روارازکوسه  حوضهمنابع آب 
 VENSIM يسينو ط برنامهياز محها و با استفاده ستميس
 حوضه يمنظور، مدل مفهوم نيشده است. بد يسازهيشب
سپس  والن آب مشخص يثر در بؤل مماعو ةهمجاد و يا

شد. ق برآورد يطور دقبه ،هضن حويمنابع و مصارف آب در ا
الزم است  ،VENSIMافزار با نرم يسازهيانجام شب يبرا

ستم و اتصاالت و يس يرهايف متغيابتدا ساختار مدل (تعر
و پس از وارد  شوده يمذکور) ته يرهاين متغيروابط ب
 يسازهيافزار، اجرا و شبمربوطه در نرم يهاداده کردن

 ۲. شکل شدندحاصل  يخروجج يرد تا نتايمدل صورت پذ
 يعرضه و تقاضاستم منابع آب، يس ينمودار علت و معلول

شگر ساختار ينما ۲شکل  دهد.يآب را در هر بخش نشان م
عرضه و  ةويشو  ينيرزميان کل و آب زيجر يدبمدل 

، يطيمحستيشرب، ز ةگانچهار در مصارف را تقاضا 
دهد. در ادامه به طور مختصر يو صنعت نشان م يکشاورز
شود. يپرداخته م رمدليزهر  ةح چگونه محاسبيبه تشر
ربخش و يشامل چند ز پژوهشن يستم در ايس يايمدل پو
ن ياولرد. يگيبرمرا در يگريمهم د يهامؤلفهربخش يهر ز

الن يب يهالفهؤم ييايبحث پو پژوهشن يربخش مهم ايز
ها حجم ارازکوسه است که با توجه به آن حوضهدر  يآب

 يرسطحيو ز يکل آب در دسترس از منابع آب سطح
ستم يس يسازهيشب ياصل ةدر واقع معادلشود. ين مييتع
است که مقدار  يالن آبيب ةمعادل حوضهک يدر  يدرولوژيه
 ةدهد. در ادامه معادلينشان م حوضهان را در يره و جريذخ
  :شده است ارائهالن آب يب

)۱                      ( 
m

dS P SR R AET
dt

= − − −  

  
  ارازکوسه  حوضهحجم آب در دسترس در  ةمحاسب

براي تعيين حجم کل آب در دسترس از نتايج حاصل از 
آب سطحي و آب زيرزميني استفاده  ةحجم ماهان برآورد

شد. در واقع با مشخص شدن حجم آب در دسترس و 
هاي مختلف اعم از شرب، برآورد حجم تقاضا در بخش

توان بررسي کرد که زيست، کشاورزي و صنعت ميمحيط
نيازهاي  تأمينتوانايي  حوضهتا چه ميزان منابع آب 

هاي روش ۱موردنظر را دارا هستند. در جدول  حوضه
ها هاي آنهاي بيالن آبي و تشريح مؤلفهمؤلفه ةمحاسب

  ارائه شده است.

  
  ارازکوسه و تشريح اجزاي معادالت حوضههاي بيالن آبي مؤلفههاي تعيين روش -۱جدول 

  تشريح اجزاي معادله  مورد استفاده ةمعادل هاي بيالن آبيمؤلفه

)  تبخير و تعرق واقعي ) (1/ )/ (1 ( / ( * )) )e eK t K t
v

AET
P P K PET

=

+
بعد  ب بيضراي Ketو   Kvتعرق پتانسيل و  -، تبخيرPET، بارش ماهانه، Pدر اين معادله  

 معادله هستند.

*  رواناب سطحي *m sr hSR C C P=  

Csr ،ضريب رواناب واقعي و بدون بعد ،Ch ،وضعيت رطوبت  ةدهندضريب بي بعد نشان
  .خاک است

wp 24
sr

wp 24 wp

C P
C

(C P RCD C ) RCD
=

− × +
 

m آب زيرزميني ةتغذي mR P AET SR= − −  
عنوان مقدار آب تغذيه زيرزميني در نظر گرفته شده  مانده معادلة بيالن آبي، بهترم باقي

  است.

 حجم آب نفوذ يافته
 * *  

 *24*3600
mcontribut F R AInf

N days
=  

Contribute F را که در ايجاد تغذيه  حوضه، ضريبي است که درصدي از مساحت
  دهد.کند را نشان ميمشارکت مي

A حوضه، مساحت ،N daysتعداد روزهاي ماه مورد نظر ،  

) جريان پايه ) ( ) ( )1 1 *b t b tQ Q Infβ β−= + −  βسازي، ، پارامتر ذخيرهQb(t-1) در ماه، جريان پايه از ماه قبل بر حسب مترمکعب  

total دبي کل رودخانه m bQ SR Q interflow= + +  
Interflow جريان آب زيرقشري که درصد خيلي کمي از حجم آب نفوذ يافته را تشکيل ،

  دهد.مي

fGW* آب زيرزميني ةذخير DS Inf=  DSfعامل ذخيرة عميق آب زيرزميني است ،  

آب در  کل حجم
 دسترس

 totalTAW Q GW= +  
حجم آب ذخيره شده زيرزميني  حجم کل آب در دسترس از مجموع دبي کل رودخانه و

 آيد.دست ميبه
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  VENSIMط يافته در محياجزا مدل توسعه  يروابط علت و معلول يکيساختار گراف - ۲شکل 

  
  مختلف مصارف در آب تقاضاي ميزان ةمحاسب

  نياز آبي شرب
نياز شرب، ابتدا با استفاده از متغيرهاي  ةبراي محاسب

مصرف آب،  ةميزان رشد جمعيت، جمعيت اوليه و سران
 ةشود. سرانميزان مصرف آب آشاميدني محاسبه مي

مصرف آب شامل مصرف خانگي (شرب، بهداشت، 
وشو و ...)، تجاري و صنعتي، عمومي، فضاي سبز و  شست

طور است که ميزان مصرف آن، براي هر فرد، به تلفات آب
اي شود. با توجه به اطالعات آب منطقهساالنه محاسبه مي

مصرف براي هر فرد در استان  ةاستان گلستان، سران
ليتر به ازاي هر نفر در نظر گرفته شد. ميزان  ۱۷۰گلستان 

درصد در سال  ۱/۱رشد جمعيت در حوضه مورد مطالعه 
نيز  ۱۳۹۵تا  ۱۳۸۱هاي است بررسي آمار جمعيت در سال

  کننده اين موضوع است.بيان
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)۴                                         (0*(1 )nP P R= +  
)۵                                (        ( )*DWD UR P=  

ميزان رشد  R، جمعيت در سال مقصد، Pفوق  معادالتدر 
تفاوت ميان سال  nجمعيت در سال مبدا و P0 جمعيت، 

دهنده  ، نشانDWDنيز  )۵معادله (مبدا و مقصد است. در 
  ميزان مصرف است. URنياز آبي شرب، و 

  
  

  زيستينياز آبي محيط
هاي آبي و حفظ کيفيت پايداري، احيا، و بهبود اکوسيستم

ها امري ضروري است. براي تعيين اين نياز از رودخانه
) که روشي معتبر از ديدگاه ۱۹۷۶روش مونتانا (تنانت، 

شود، براي ايستگاه معاونت امور آب و آبفا محسوب مي
ارازکوسه در خروجي حوضه مورد مطالعه هيدرومتري 

محيطي حداقل نياز آبي زيست ۲محاسبه شد. در جدول 
  به روش مونتانا ارائه شده است.

  
  )۱۹۷۶به روش مونتانا (تنانت،  يطيمحستياز زيحداقل ن -۲ جدول

 در رودخانه يات ماهيت حيفيک
رودخانه (درصد) هن ساالنيانگيسهم م  

  مهر تا اسفند (اکتبر تا مارس) )يل تا ميروور (آين تا شهريفرورد
۶۰- ۱۰۰  ۶۰- ۱۰۰  نهيت بهيوضع  
 ۴۰  ۶۰ يار عاليبس

 ۳۰  ۵۰ يعال
 ۲۰  ۴۰ خوب
 ۱۰  ۳۰ قابل قبول

 ۱۰  ۱۰ فيضع
>۱۰ ديکمبود شد   >۱۰  

  .رديگيتعلق م يطيمحستياز زيرودخانه به ن يدرصد آبده ۱۰ماه دوم سال  ۶درصد و  ۳۰ماه اول سال  ۶ ،قابل قبول ةطبقطبق ق ين تحقي* در ا
  

   ياز آب کشاورزين
 ياز آبيدست آوردن نبا به ياز آب در بخش کشاورزين

که با  ياريآب يبازدهب يه و ضرضمحصوالت غالب حو
تحت  ياريتحت آب يماهانه اراض يهااستفاده از مساحت

  د. يآيدست مشود، بهيمحاسبه م يفشار و ثقل

)۶ (            
( )

( )
0.75* /

0.32* /

IE PrI PrI UnPrI

UnPrI PrI UnPrI

= + +

+
  

 و تحت فشار ياريتحت آب يمساحت اراض PrI ،که در آن
UnPrI ياز آبين .است يثقل ياريتحت آب يمساحت اراض 

 NETWATافزار ه با استفاده از نرمضخالص محصوالت حو
 يکشاورز ياز آبير نيز معادلهت با استفاده از يو در نها

  :محاسبه شد

)۷      (( )1
* *

  *

n
jt jtj

AAD efdAD SE TE
α

==
∑  

به مترمکعب در  يکشاورز ياز آبين AD ،فوق معادلهدر 
 ،در ماه ببه مترمکع هر محصول ياز خالص آبين ADjt، ماه
αjt يآب ينسبت مساحت هر محصول به کل مساحت اراض ،
A به هکتار ارازکوسه حوضه يآب يکل مساحت اراض ،efd 

ع و انتقال يب توزيضر ترتيب به TEو  SE و ياريآب بازده
ارازکوسه  حوضهکشت شده در  يمحصوالت آب. هستند

، يامحصول (گندم، جو، برنج، ذرت علوفه نوزدهشامل 
، ينيزمبيسگردان، باا، آفتيا، عدس، پنبه، سوينخود، لوب

ونجه، شبدر و يار، خربزه، هندوانه، ي،خيفرنگ از، گوجهيپ
ک يکشت هر زيرکه اطالعات مربوط به سطح  استکلزا) 

ه ياستان گلستان ته يجهاد کشاورز ةاز محصوالت از ادار
  .شد
  
  صنعت ياز آبين
 صورت بهل در دسترس نبودن اطالعات مناسب يدلبه
 بامحاسبه شد.  ياز به روش فصلين نيماهانه، ا يها داده

 يااز که از سازمان آب منطقهين نيا يتوجه به آمار کل
شش  يصنعت را برا ياز آبيه شد، نياستان گلستان ته

از يصورت که مقدار ن نيبه اسرد و گرم محاسبه شد.  ةماه
و در  ۲/۱ب يشش ماه گرم با ضر يصنعت موجود برا

  شد.محاسبه  ۸/۰ب يسرد با ضر يها ماه
  

  مختلف  يهاآب در بخش تأمينزان يم ةمحاسب
 ترتيب به يبند تيازها با اولوين تأمين ،پژوهشن يدر ا
ت يو در نها ي، کشاورززيست محيطاز شرب، ين تأمين

. با )۱۳۸۸رو، يوزارت ن يت بندي(بر اساس الو استصنعت 
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 يهر ماه ط يبرا ةکل مقدار عرضتوجه به آب در دسترس 
واقع مقدار در محاسبه شد.  ۱۳۹۵تا  ۱۳۸۱ يهاسال

 شود.ين مييبخش تع هر يبرا ياز آبيعرضه آب با توجه ن

مندرج در  معادالتآب از  تأمينزان يها متياولو ترتيب به
  شود.يمحاسبه م ۳جدول 

  
  عرضه در مصارف مختلف بر اساس تقاضازان يم ةمحاسب يمعادالت مورد استفاده برا - ۳ جدول

  ها تياولو معادله

( )( )( ); ; ; ; 0;0;TAWD IF TAW DWD DWD IF TAW DWD TAW IF TAW DWD= >= <= <=  از شربين تأمين 

( ) ( ) ( ) ( )( )( )(  ; ;  ;  ; 0;0;TAWE IF TAW TAWD EWD EWD IF TAW TAWD EWD TAW DWD IF TAW TAWD EWD= − >= − <= − − <=

 
 يزيست محيطاز ين تأمين

( ) ( )
( ) ( )( )

 ;
   ; ; ; 0;0;

TAW TAW D TAW E AD
TAW A IF TAW TAW D TAW E AD AD IF TAW TAW D TAW E IF TAW TAW D TAW E AD

−


− <=
= − − >= − <

    =
 − − − 

 ياز کشاورزين تأمين 

( )
( ) ( )

( )( )

 ; ; 
  ;   ;     0;0; 

TAW TAWD TAWE TAWA IWD IWD
TAW TAWD TAWE TAWA IWD TAW TAWD TAWE TAWATAWI IF IF IF TAW TAWD TAWE TAWA IWD

− − >=
− − <= − −=

− −

 
 

  
    <=

 از صنعت ين تأمين 

TAW حجم کل آب در دسترس، TAWD از آب شرب، ين تأمينزان يمEWD يزيست محيطاز آب ين ، TAWE از ين تأمين
  از صنعتين تأمين TAWI ،از آب صنعتين IWD ،ياز آب کشاورزين تأمين، TAWA ،يطيست محيز

  معادالت  يح اجرايتشر

  
ص يآب تخص يسازنهيق بهين تحقين بخش مهم ايدوم
ص آب يتخص يسازنهيبه .است يبخش کشاورز بهافته ي

 با دو هدف يخط يزيرق با استفاده از برنامهين تحقيدر ا
 يسود اقتصاد يسازحداکثرمصرف آب  و  يسازحداقل

ت سطح و يو با دو محدود تحاصل از کشت محصوال
در انجام شد.  يافته به بخش کشاورزيص يمقدار آب تخص

ن يص آب بيتخص يسازنهيبه يبرا ي، مدلپژوهشن يا
 کردندر جهت حداکثر  و صنعت و شرب يبخش کشاورز
در  ون يتدو مصرف منابع آب يساز، حداقليسود اقتصاد

ستم منابع آب يس يداريپااثر آن بر  يبررس ت بهينها
منافع  کردن: حداکثر هدفتابع  .پرداخته شد ينيرزميز

با توجه به حداقل  حاصل از کشت محصوالت ياقتصاد
  مصرف آب  کردن
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تعداد  ةشمارند jرها عبارتند از: يه متغمعادلن يدر ا
درصد  αj، يتعداد کل محصوالت مورد بررس nمحصول، 

سطح کل قابل کشت در  j، Aتحت پوشش محصول 
 j ،Ci اليبه ر مت فروش محصوليق Bj، به هکتار منطقه
، اليبه ر jکل (کاشت و داشت و برداشت) محصول  ةنيهز
Yj زان عملکرد محصول يمj لوگرم در يبه ک در منطقه

لوگرم در يبه ک jحداکثر عملکرد محصول  Ymax، هکتار
، tام در ماه jت محصول يب حساسيضر Kj ،هکتار

TAWAjt ص داده شده به محصول يکل آب تخصj  در ماه
t به مترمکعب ،ADjt محصول  ياز آبينj ام در ماهt  به

م شامل يتصم يرهايدر تابع هدف اول متغ. است مترمکعب
ص داده شده به هر محصول و درصد سطح يکل آب تخص
  باشند. يتحت پوشش م

  
  آبخوان يداريشاخص پا
از آب  يانگر بخشيآبخوان در واقع ب يداريشاخص پا

پونن، يوربا و ل( شوديآبخوان است که از آن برداشت م
۲۰۰۷(.  
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کل آب  TGAWtرها عبارتند از: يمتغ معادلهن يدر ا
به  tص داده شده به منطقه در ماه يتخص ينيرزميز

ص داده شده به بخش يکل آب تخص TADW، مترمکعب
کاربرد  يبازده، efd، به مترمکعب tشرب منطقه در ماه 

آب به آب  يدرصد نفوذ عمق  Perآب در منطقه، 
ل آب به پساب در يدرصد تبد PWدر منطقه،  ينيرزميز

صنعت در نظر گرفته مصرف شرب،  يکه برااست منطقه 
م در تابع هدف دوم شامل کل آب يتصم يرهايشد. متغ
در تابع . استداده شده به بخش شرب و صنعت ص يتخص

که  يص داده شده به کشاورزيزان آب تخصيهدف دوم م
 عنوان بهدر تابع هدف اول مورد محاسبه قرار گرفت، 

با  رد.يگيدر تابع هدف دوم مورد استفاده قرار م يورود
و سطح  ينيرزمي، زيتوجه به محدود بودن منابع آب سطح

ت يمحدودچهار ، يمورد بررس ةدر منطق يرکشت اراضيز
  ف شد:يتعر يسازنهير در مدل بهيز

     t tDWD TAWD<=  
    jt jtTAWA AD<=   

1
n

j
j

α =∑   

t t t tTAW TAWA TAWD TAWI=> + +  
  

  ايمدل پو يابيروش ارز
 يدب يهاداده ةسيد مدل از مقاييأو ت يسنجصحت يبرا
 يواسنج ةشده در دور يريگشده و اندازه يسازهيشب

-۱۳۹۵ يهاسال( ي) و اعتبارسنج۱۳۸۱- ۱۳۹۰يها(سال
ف و ينش ساتکل يابيار ارزيبا استفاده از دو مع )۱۳۹۱
  استفاده شد.  R2تبيين ب يضر
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که  استف ينش ساتکل ييب کاراي، ضرNSEه معادلن يدر ا
تر شود، کيک نزديو هرچه به کند ير مييتغ ۱ن صفر و يب

 يمشاهدات يدب    دهد. يمدل را نشان م يباال ييکارا
ن يانگيز مين    . استشده  يسازهيشب يدب    و  ماهانه
  دهد.يکل دوره را نشان م يمشاهدات يدب
  
  ج و بحثينتا
 VENSIMط يج مستخرج از مدل ساخته شده در محينتا

پس  VENSIMط يجاد شده در محيا يو معلول يمدل عل

و  يژدرولويانجام شده در دو بخش ه يهاياز بررس
در بخش جاد شد. يص منابع آب موجود در مصارف ايتخص
بر  حوضهمنابع آب  يسازمدل ياساس يمبنا يدرولوژيه

عنوان به يتعرق واقع - ريتبخ .است يالن آبيب ةاساس معادل
بر  )۱۹۶۱( با استفاده از روش تورکالن آب يجزء مهم ب
 يکو محاسبه شد. قانون اول منحنيبود ياساس منحن

 حوضهاس ساالنه در سطح يکند که در مقيان ميکو بيبود
ر بارش منطقه يثأشدت تحت تهب يتعرق واقع -ريتبخ
 ،يالن آبيب ةجزء دوم معادل عنوان به يرواناب سطح. است

محاسبه  WetSpassمورد استفاده در مدل  ةمعادلبر اساس 
ن يشد تا بهتر يواسنجمربوطه  يو با استفاده از پارامترها

در گام حاصل شود.  يرواناب مشاهدات يهاتطابق با داده
محاسبه شده  ةيه با استفاده تغذيان پايجر ةمحاسب يبعد

 βو با استفاده از پارامتر هر ماه محاسبه  يه براضدر حو
کل در  يه جدا شده از دبيپا يتا با دبشد  يواسنج

افزار ارازکوسه با استفاده از نرم يدرومتريستگاه هيا
WHATکل بر اساس  يه از دبيآب پا يافزار جداسازنرم( ١
 ياز مجموع دبسه شد. يمقا )يتال بازگشتيجيلتر ديروش ف

شده  يسازهيشب يرقشريان زيو جر يه و رواناب سطحيپا
مدل  يابيارز يمحاسبه شد و براه ضحو يکل خروج يدب

اراز کوسه  يدرومتريستگاه هيا يدب يمشاهدات يهابا داده
ب يو ضرف ينش ساتکل ييب کارايضر ،يصورت بصربه
 ةنه و محدودير بهيمقاد .سه قرار گرفتنديمورد مقان ييتب

استفاده شده در بخش مدل  يقابل قبول پارامترها
  است.ارائه شده  ۴ک در جدول يدرولوژيه

سازي شده هيدروگراف مشاهداتي و شبيه ۳و  ۲شکل 
-را در دو مرحلة واسنجي و اعتبارسنجي نشان مي حوضه

دهد. ضريب کارايي نش ساتکليف و ضريب تبيين جريان 
و در  ۶۵/۰و  ۶۲/۰ترتيب برابر با  کل در دوره واسنجي به
است.  ۶۰/۰و  ۵۴/۰ترتيب برابر با  دورة اعتبارسنجي به

حاصل از ارزيابي دقت قابل قبول مدل پويا در نتايج 
  دهد.ه را نشان ميضسازي سيستم منابع آب حو شبيه

براي محاسبه آب زيرزميني در دسترس در طول دورة 
سازي از حجم نفوذي آب و ضريب ذخيرة عمقي شبيه

استفاده و در نهايت مقدار آب دسترس از مجموع آب 
درصد مقدار  ۷۵ ه محاسبه شد.ضزيرزميني و دبي کل حو

درصد آن از  ۲۵ه، از آب زيرزميني و ضآب مصرفي در حو
شود. قابل ذکر است که نتايج منابع آب سطحي تأمين مي

                                                             
1- Web-Based Hydrograph Analysis Tool 
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) ۱۳۸۸دست آمده در اين مورد با مطالعات وزارت نيرو (به
مطابقت دارد. به طورکلي حجم کل آب زيرزميني در 

ميليون  ۷۵ارازکوسه حدود  حوضهدسترس ساالنه در 
 ۱۵۵مترمکعب و حجم کل آب سطحي در دسترس 

 حوضهدهد که در ميليون مترمکعب است. اين نشان مي
ه و از ضارازکوسه حجم زيادي از آب سطحي از حو

شود که اين باعث فشار بيشتر به آب دسترس خارج مي
شود و پايداري آبخوان را زيرزميني براي تأمين نيازها مي

  کند. ار خطر ميدچ

بعد از تعيين مقدار آب در دسترس وارد فاز دوم تحقيق 
که همان تعيين مقدار آب تخصيص يافته به مصارف 

باشد زيستي، کشاورزي و صنعت ميمختلف شرب، محيط
شوند. ميزان نياز که بر اساس تقاضا و عرضه محاسبه مي

زيست، کشاورزي و صنعت ماهانه در مصارف شرب، محيط
ميزان  ۵هاي مذکور محاسبه شد. جدول استفاده از روش با

  دهد.نياز ماهانه را در اين مصارف نشان مي

  
  کيدرولوژياستفاده شده در بخش مدل ه يقابل قبول پارامترها ةنه و محدودير بهيمقاد - ۴جدول 

رمدليز پارامتر قابل قبول ةمحدود  نهيمقدار به   
Kv ير و تعرق واقعيتبخ  ۱  - ۰  ۶۵/۰  
Ket ير و تعرق واقعيتبخ  ۱۰- ۵/۰  ۱۵/۱  

RCD يرواناب سطح  ۱۵  - ۱  ۶/۶  
LP يرواناب سطح  ۵/۳ -۳/۰  ۶۵/۰  

Contribute F هيتغذ  ۱  -۰  ۳۸/۰   
β هيان پايجر   ۱  -۰   ۴۸/۰   

  

  
  )۱۳۸۱ – ۱۳۹۰( يواسنج ةارازکوسه در دور حوضه يشده و مشاهدات يسازهيدروگراف شبيه ةسيمقا - ۲ شکل

  

  
  )۱۳۹۱ – ۱۳۹۵( ياعتبارسنج ةارازکوسه در دور حوضه يشده و مشاهدات يسازهيدروگراف شبيه ةسيمقا - ۳ شکل
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دهد که بيشترين ميزان مصرف آب در نشان مي ۵جدول 
ه را کشاورزي به خود اختصاص داده است. با توجه ضحو

درصد از سطح  ۳۲اراز کوسه حدود  حوضهبه اينکه در 
اراضي آبي به کشت برنج اختصاص دارد و آبياري در 

صورت غرقابي است و از آنجا که اراضي تحت کشت برنج به
ه نسبت ضدر آبياري با روش غرقابي بازدهي آبياري در حو

تر اي و باراني پايينآبياري مانند قطرههاي به ساير روش
با استفاده از ضرائب انتقال و توزيع در  حدودياست؛ لذا تا 

توان به افزايش بازدهي آبياري در سطوح آبياري مي
زيرکشت کمک نمود. در ادامه به بررسي ميزان تأمين هر 
يک از نيازها با توجه به مقدار آب در دسترس پرداخته 

ولويت ميزان تأمين آب براي مصارف شرب، ترتيب اشد. به
ارازکوسه  حوضهزيستي، کشاورزي و صنعتي در  محيط

ميزان عرضه و تقاضاي  ۴مورد توجه قرار گرفت. در شکل 
-ساله شبيه ۱۵ه در طي دورة آماري ضکل مصارف حو

  سازي نشان داده شده است. 
  

  ون مترمکعب)يليارازکوسه (م حوضهو صنعت در  ي، کشاورزيستيزطياز شرب، محين - ۵جدول 
  دسامبر  اکتبر  نوامبر  سپتامبر  آگوست  يجوال  ژوئن  يم  ليآپر  مارس  هيفور  هيژانو ماه

۶۴/۰  ۶۹/۰  از شربين  ۶۹/۰  ۶۷/۰  ۶۹/۰  ۶۷/۰  ۶۹/۰  ۶۹/۰  ۶۷/۰  ۶۷/۰  ۶۹/۰  ۶۹/۰  

۶/۶  ۴/۵ يزيست محيطاز ين  ۷/۷  ۷/۶  ۶/۴  ۶/۲  ۶۴/۰  ۷۱/۰  ۶۴/۰  ۵۵/۱  ۹۳/۰  ۷/۱  

۹۵/۰ ۰  ۰ ياز کشاورزين  ۹/۷  ۵۲/۱۶  ۱۳/۲۲  ۲۲/۲۴  ۵۱/۲۶  ۵۸/۱۷  ۵/۹  ۲۴/۴  ۰ 

۰۹۷/۰  ۰۹۷/۰ از صنعتين  ۰۹۷/۰  ۱۴/۰  ۱۴/۰  ۱۴/۰  ۱۴/۰  ۱۴/۰  ۱۴/۰  ۰۹۷/۰  ۰۹۷/۰  ۰۹۷/۰  

۱۸۷/۶ مجموع  ۳۳/۷  ۴۳/۹  ۳/۱۵  ۹۶/۲۱  ۵۴/۲۵  ۶۹/۲۵  ۰۵/۲۸  ۰۳/۱۹  ۸۷/۱۱  ۹/۸  ۴/۲  

  

  
  ۱۳۸۱-  ۱۳۹۵ يهاسال يشده در ط يسازهيشب ةسال ۱۵ ةدور يارازکوسه ط حوضهدر کل آب  ةماهان ينمودار عرضه و تقاضا - ۴شکل 

  
زان عرضه يد ميکنيکه در شکل باال مشاهده م گونههمان
ل يدلر بهياخ يهاو در سال استتقاضا کمتر  زانياز م
اختالف عرضه ه ضو کاهش بارش در سطح حو يسالخشک

زان ين ميشترينکه بيشود. با توجه به ايشتر ميو تقاضا ب

 يبه بررس ،اختصاص دارد يآب به بخش کشاورز يتقاضا
 ۵شود. شکل يارتباط عرضه و تقاضا پرداخته م يچگونگ

را  يزان آب در بخش کشاورزيم ينمودار عرضه و تقاضا
  . دهدينشان م

  

  
ساله  ۱۵دوره  يارازکوسه ط حوضهدر  لومترمربعيک ۱۹۸رکشت يسطح ز يبرا يکشاورزنمودار عرضه و تقاضا ماهانه آب  - ۵شکل 

  ۱۳۸۱- ۱۳۹۵ يساز هيشب
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زان تقاضا يمشود که يوضوح مشاهده مبه  ۵در شکل 

. است يآب در بخش کشاورز ةشتر از مقدار عرضيار بيبس
ن بخش يو تقاضا در ا هعرض يسازهيج حاصل از شبينتا

از يزان آب مورد نيم يفعل تيوضعدهد که در ينشان م
مترمکعب و  ۵/۲۸۵۱۹۲۸۳۳ساالنه برابر با  يکشاورز
 ۲/۷۱۹۴۷۴۵۲برابر با  يآب کشاورز تأمينمقدار 

 هضجود در حوومقدار آب مگر يان ديبه ب است؛مترمکعب 
رکشت ياز آب سطح زيدرصد ن ۲۵تنها  يدر بخش کشاورز

آب مورد استفاده  يمابق کند.يم تأمينارازکوسه را  حوضه
 ،شوديم تأمين حوضهموجود در  يهاها و چاهبنداناز آب
ر با افت يدر چندسال اخ ،حوضهن يل در اين دليهمبه
ن يبا توجه به ام. يهستمواجه  ينيرزميآب ز ةد سفريشد

ن عامل يتر که آب مهم کردان يتوان بينمودار م
. است حوضهن يدر ا يبخش کشاورز ةتوسع ةمحدودکنند

جاد يت آب، ايريدر مد مسألهن ين مناطق مهمتريدر ا
که مقدار  ييآنجا. از استآب  ين عرضه و تقاضايتعادل ب

ش يز با افزايباشد و مقدار تقاضا نيعرضه معموال محدود م
 ةاستفاد يبرا يزير ، برنامهدارد يروند صعودت يجمع
  . دارد ياژهيت وياهم ينه از آب در بخش کشاورزيبه
با  ينه آب در بخش کشاورزيص بهيج حاصل از تخصينتا

کشت  ياستخراج الگو يبرا يخط يزيراستفاده از برنامه
ن ييمحصوالت واقع در منطقه مورد مطالعه و تع ةنيبه

 يزيرک برنامهيص منابع آب از تکنيتخص ةنيبهمقدار 
 يسازحداقلبا دو هدف  Lingoافزار ط نرميدر مح يخط
 يمنفعت اقتصاد يحداکثرسازو  يزان آب مصرفيم

و  يفعل تيوضعسه دو يمقااز  ج حاصلينتااستفاده شد. 
  نشان داده شده است. ۶جدول نه در يبه تيوضع

  
  نهيو به يط فعليدر دو شرا يرکشت و منفعت اقتصاديسه سطح زيمقا - ۶جدول 

 يط فعليشرا نهيط بهيشرا
 محصوالت عملکرد محصول

  رکشت (هکتار)يسطح ز  ال)ي(ر يمنفعت اقتصاد  رکشت (هکتار)يسطح ز  ال)ي(ر يمنفعت اقتصاد
۱۰۱۱*۴/۱  ۴۹۷۰ ۱۰۱۱*۸۴/۲  ۹۵۳۲ ۱/۴۳۶۹  گندم 
۱۰۱۱*۰۷/۱  ۳۱۶۸ ۲۵۵۰۱۷۷۹۴۶۰ ۸۰۲ ۷/۴۵۶۶  جو 
۰ ۰ ۱۰۱۱*۹۵/۵  ۶۵۵۰ ۵/۴۵۵۰  برنج 
۱۰۱۱*۶/۱  ۱۹۸۰ ۱۳۵۸۵۵۲۷۳۹۳ ۲۲۳ ۹/۴۳۲۰۸  ذرت 
۰ ۰ ۳۲۶۵۲۸۰۰۰ ۳۵ ۹/۱۷۵۴  نخود 
۰ ۰ ۱۱۱۹۷۴۹۰۰۰ ۱۸۹ ۶۱/۱۱۸۷  ايلوب 
۰ ۰ ۴۹۶۴۰۹۸۶۵۰ ۵/۶۶  ۱/۱۲۳۷  عدس 

 پنبه ۱۸۲۰ ۱۲۲ ۲۳۲۵۶۳۸۷۰۰ ۱۳۸۶ ۲۶۳۹۹۱۴۲۰۰۰
 ايسو ۲۵۱۴ ۶۳۰ ۱۷۴۹۶۷۰۶۵۰۰ ۰ ۰
۰ ۰ ۲۸۲۳۵۳۳۶۸۰۰ ۳/۲۲  ۴/۱۵۶۲  آفتابگردان 

 کلزا ۲۱۸۵ ۱۵۴ ۵۵۰۰۰۰۳۳۰۰۰ ۲۵۶۴ ۹۱۹۲۹۱۲۳۰۰۰۰
 ينيب زميس ۲۰۷۱۰ ۱۵۴ ۱۷۶۳۴۸۷۸۸۰۰ ۰ ۰
۰ ۰ ۲۴۲۵۳۶۱۵۱۷۶ ۹/۳۱۹  ۳/۲۲۷۶۳  ازيپ 
۰ ۰ ۴۸۸۸۳۹۰۸۱۱۰ ۳/۱۲  ۹/۳۸۱۵۸  يگوجه فرنگ 
۰ ۰ ۱۰۱۱*۶/۱  ۳۸۸ ۳/۳۴۳۴۰  خربزه 
۰ ۰ ۱۲۳۲۰۱۷۵۰۰ ۷ ۵/۴۵۴۰۰  هندوانه 
۰ ۰ ۱۲۷۶۶۷۱۷۰۴۰ ۵۶ ۷۵/۲۰۹۱  اريخ 
۱۰۱۱*۶/۳  ۱۹۸۰ ۴۶۷۱۳۲۸۰۰۰۰ ۲۵۰ ۳/۱۲۲۴۱  ونجهي 
۱۰۱۱*۶/۷  ۳۷۶۲ ۶۰۱۲۲۴۵۲۵۰۰ ۲۹۷ ۳/۸۹۱۷  شبدر 
۱۰۱۲*۶/۱  ۱۹۸۱۰ ۱۰۱۲*۲۵/۱  ۱۹۸۱۰ 

 
 مجموع

  
کنيد، براي کشت گونه که در جدول فوق مشاهده ميهمان

سازي مصرف آب و حداکثر کردن منفعت بر اساس بهينه
اقتصادي محصوالت گندم، شبدر، جو، کلزا، ذرت، يونجه، 

 ۷و ۹۹/۹، ۹۵/۱۲، ۱۰، ۹/۱۵، ۹۹/۱۸، ۲۵ترتيب با  پنبه به
ارازکوسه در  حوضهدرصد از کل مساحت اراضي آب 

دهد که سود اولويت کشت قرار گرفتند. نتايج نشان مي
سازي برابر با د بهينهاقتصادي ساالنه حاصل از رويکر

ريال و سود ساالنه حاصل از الگوي کشت  ۶۱/۱*۱۰۱۲
ريال است. مقدار آب مصرفي  ۲۵/۱*۱۰۱۲فعلي برابر با 

مورد نياز براي کشاورزي در وضعيت بهينه برابر با 
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ميليون مترمکعب است که در مقايسه با حجم  ۳۳/۱۲۳
ار آب مورد نياز براي کشاورزي در وضعيت فعلي که مقد

 ۸/۱۶۱ميليون مترمکعب است، حدود  ۱۹/۲۸۵برابر با 
دهد ميليون مترمکعب  کاهش يافته است. نتايج نشان مي

سازي در کشاورزي با در نظر کارگيري تکنيک بهينهبه
گرفتن ضرائب بازدهي آبياري، ضريب توزيع و انتقال باعث 

درصد از اراضي تحت  ۶۰شود که بتوان نياز حدود مي
که در حاليارازکوسه را تأمين کرد. در وضهحکشت در 

وضعيت فعلي کشاورزي با مقدار آب تخصيص يافته به 
درصد آب مورد نياز محصوالت  ۲۵توان کشاورزي تنها مي

کشاورزي را تأمين کرد. مقدار شاخص پايداري آبخوان 
)Z2 در دو وضعيت فعلي و بهينه  ۱۰) است که از رابطة

دهد که شاخص پايداري ميمحاسبه شد. نتايج نشان 
سازي آب آبخوان در وضعيت فعلي و در وضعيت بهينه

  است. ۹/۱و  ۴/۱۴ترتيب برابر با  مورد نياز کشاورزي به
  
  يريگجهينت
ارازکوسه با درنظر  حوضهستم منابع يس ،پژوهشن يدر ا

 يساز هيو شب يسازستم، سادهيس ييايکرد پويگرفتن رو
ن اجزا ييتع يبرا يکيدرولوژيبعد از انجام بخش هشد. 
زان آب در ين مين تخميه و همچنضحو يالن آبيب

در  ينيرزميو ز ينابع آب سطحدسترس حاصل از م
ص منابع آب موجود در مصارف يه، اقدام به تخصضحو

، زيست محيطاز آب شرب، يت نيمختلف بر اساس اولو
ن شده هر ييتع ياز آبيبا توجه به نو صنعت  يکشاورز

زان يص ميج تخصينتا. شدبخش بر اساس روابط مربوطه 
زان آب يدهد که ميه نشان مضآب به مصارف مختلف حو

شتر يدو برابر ب باًيتقر يافته حاصل از آب سطحيص يتخص
ان ياست اما اطالعات و منابع موجود ب ينيرزميآب زاز 
ارازکوسه  حوضه يآب يازهايدرصد ن ۷۵کند که حدود يم

درصد آن از منابع آب  ۲۵و تنها حدود  ينيرزمياز آب ز
زان يدهد که مين نشان ميشود و ايم تأمين يسطح
خارج و از  حوضهق رواناب از ياز طر ياز آب سطح ياديز

خطر افتادن  ه آب از آبخوان باعث بهيرويبرداشت ب يطرف
ن يشتريکه بنيا با توجه بهشود. يه مضآبخوان حو يداريپا
خود به ياراز کوسه را مصرف کشاورز حوضهدر  ياز آبين

ن يشتريست که با يحالن دريصاص داده است و ااخت
 تأمين ينيرزمياز آب ز ياز کشاورزيزان آب مورد نيم
مصرف  يسازنهيق به بهين تحقيکار ا ةدر اداملذا  ؛شود يم

و  يآب مصرف يساز با دو هدف حداقل يآب در کشاورز
سود حاصل کشت محصوالت، با استفاده از  يحداکثر ساز

ن بخش يج حاصل از اينتاشد.  يخط يزيرک برنامهيتکن
 يمقدار آب در بخش کشاورز يساز نهيدهد که بهينشان م

زان آب يباعث کاهش م يطور قابل توجهتوان بهيم
 يان برايشود. در پا يش سود اقتصاديو افزا يمصرف
به  يمصرف آب در بخش کشاورز يسازنهياثر به يبررس
و  يفعل تيوضعآبخوان در دو  يداريشاخص پا ةسيمقا
ز به وضوح ين نين مورد ايج اينتاکه نه پرداخته شد يبه
 ۹/۱به  ۴/۱۴آبخوان از  يداريکند شاخص پايان ميب
شتر آبخوان يهرچه ب يداريپا ن موضوع،يکه اده است يرس
  دهد.ينشان مرا 
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