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  مقدمه
و اصول اولیه بهداشتی جزو حقـوق اولیـه انسـانی اسـت. بـا ایـن  آب آشامیدنی سالم برخورداري از

میلیارد نفر هـم  2,6میلیون نفر از جمعیت جهان به آب آشامیدنی سالم دسترسی ندارند و  780وجود تقریباً 
  کنند.بدون امکانات بهداشتی زندگی می

   جم این ثروت باارزش رابا وجود کمبودها، درحال حاضر حوزه هاي کشاورزي و تولید بیش از چهار پن

بلعند و تقاضا براي این کاال همچنان روبه افزایش است. با ادامه روند کنونی انتظـار مـی رود تـا سـال می    
میالدي به اندازه نصف میزان مصرف حال حاضر جهان بر مقدار مصرف آب افزوده شود. نتیجه ایـن  2050

ناطقی زندگی خواهند کرد کـه بـا کمبـود شـدید آب درصد جمعیت جهان در م 40که در این سال حدود 
میلیارد نفر دیگر را هم باید به جمعیتی که درحـال حاضـر بـا مشـکل کـم آبـی  2,3دست به گریبانند. یعنی 

  کنند افزود.می دست و پنجه نرم
       نه تر شود،از این رو الزم و ضروري است با استفاده از فناوري هاي جدید نحوه استفاده از آب آشامیدنی مسئوال

شود و حتی از این آب براي بهبود وضعیت بیوگاز و کودها بهره بـرداري کـرد.  تصفیه ها به شکلی مؤثرترفاضالب
دهد که الزم است ما شود سرانه مصرف روزانه آب در ایران بیش از میانگین جهانی است و همین نشان میگفته می

  در این مسیر تالشی مضاعف انجام دهیم.
ا توجه به نیازهاي تحقیقاتی استان گلستان در زمینه آب و استفاده بهینه از آن، شش طرح تحقیقاتی معرفی شـده در ب

این مجموعه با همکاري آب منطقه اي گلستان و دانشگاه گلستان و با مساعدت مجریان و همکاران طرح ها تعریف 
دومجموعـه خصوصـا دفتـر مطالعـات آب منطقـه اي و اجرا شده است و در اینجا الزم است از مساعدت همکـاران 

طرح ها تقـدیر و تشـکر  گلستان و حوزه معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه گلستان در سامان دهی و اجراي مناسب
   .گردد

 
 علی نظري                                                                                     

 رئیس هیات مدیره و مدیر عامل                                                                                     
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 وزارت نيرو

 شركت مديريت منابع آب ايران

 

 اي گلستان شركت آب منطقه

 

 اي گلستان هاي كاربردي شركت آب منطقه كميته تحقيقات و پژوهش

 
 

 خالصه گزارش طرح :

ي نو هب آبهاي با كيفيت اه با استفاده از تكنولوژي اه تحقيق پيرامون آبهاي غيرمتعارف و تبديل آن

 جهت مصرف شرب و غيره با لحاظ آاثر زيست محيطي رداستان گلستان
 

 كد طرح :
 

GLE-91001 

 

 :پژوهشگر

 مرتضي غالمي 
 

 :داور)ان( طرح

دي مهدي اه محمد  -حسین دهقان -داود گیلک –سید محسن حسیني  -محمد ارباهیم یخکشي -محمد نوري  -علي نظري

 مهدي مفتاح هلقي-یحیي لطفي -حسن فرازجو-صالح محمدي-یعقوب نیک قوجق-ژناد
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 شناسنامه طرح

 

تحقيق پيرامون آبهاي غيرمتعارف و تبديل »اين گزارش نتيجه اجراي طرح تحقيقاتي با عنوان 

لحاظ آثار ي نو به آبهاي با كيفيت جهت مصرف شرب و غيره با ها ها با استفاده از تكنولوژي آن

آن پس از داوري و بررسي در كميته  باشد كه پيشنهاد انجام مي« زيست محيطي دراستان گلستان

  اي گلستان مورد تاييد قرار گرفت.تحقيقات آب منطقه

اي گلستان به بين شركت آب منطقه 923/11941به شماره  62/4/1931قرارداد اين طرح در تاريخ 

تنظيم و با حمايت و پشتيباني مالي شركت آب )مشاور( عنوان كارفرما و دانشگاه گلستان به عنوان مجري 

 خاتمه يافته است. 61/13/39تاريخ اي گلستان انجام شده و در  منطقه
گروه تخصصی داوران به بوده، داوري نهايی طرح توسط مرتضی غالمی پژوهشگر اين طرح آقاي 

  انجام  گرديده است. علی نظري هی آقايسرگرو

 هاي كاربردي كميته تحقيقات و پژوهش

 اي گلستان شركت آب منطقه
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هاي نو ها با تكنولوژيهاي غيرمتعارف و تبديل آنتحقيق پيرامون آب

هاي با كيفيت جهت مصرف شرب و غيره با لحاظ آثار زيست آب به

 (GLE-91001 كد پروژه: ( محيطي در استان گلستان

 

، 4نژاد، مجمدرضا مسعودي3مصطفي رقيمي، 2عليرضا شاكري، 1پژوهشگران: مرتضي غالمي

، سيدمحمد 8نسيمه السادات مسلمي عقيلي، 7عليرضا مهرجو،  6، يحيي قليان5حسين آقاگلي

 11يادگار احمدي ليواني، 11پورمحسن قلي، 9خادمي

 

 چكيده

 منجمد آن بيشتر نيز باقيمانده درصد 6از  و استهاي كره زمين شور درصد آب 39

است.  استفاده قابل خشکي، براي موجودات و شيرين زمين، هايدرصدآب كمترازيک.است

 قرار انسان استفاده فراوان مورد مقدار به آب و خانگي صنعتي كشاورزي، هايدرفعاليت همچنين

 مورد منابع آبي انساني، هايفعاليت طريق از شدن آلوده و بيرويه مصرف دليل به اما گيرد.مي

با توجه به  .باشدمي صنعتي و روستايي درمناطق آب شدن آلوده اعظم بخش اند.گرفته قرار تهديد

هاي باالي انتقال آب و افزايش شديد آن مشکالت بهره برداري و نگهداري تاسيسات، هزينه

هاي عميق و ضرورت حفاظت از منابع هاي اخير، مشکالت موجود در عرصه حفر چاهدرسال

هاي پرتابل تصفيه آب براي اجتماعات كوچک و زيرزميني، امروزه در اختيار داشتن سيستم

هاي منابع آب و وجود باشد. محدوديتهاي اتوماتيک شيرين سازي اجتتناب ناپذير ميدستگاه

شهرها و روستاهاي گنبد، هاي سطحي غيرمتعارف در نقاط مركزي و شمالي استان از جمله در آب

ها از آق قال و بندرگز و كردكوي و بندرتركمن با عنايت به تامين آب اين شهرها و روستاهاي آن

نقاط جنوبي استان كه با خط انتقال آب چندين كيلومتري ميسر شده است و از طرفي افزايش 

ا با مشکل مواجه ساخته افزايش توقع، امکان تامين آب بيشتر از مناطق جنوبي ر جمعيت توام با

هاي غيرمتعارف كه منابع آب قابل است، لذا براي جبران بخشي از اين نياز توجه به استفاده از آب

نمايد. در اولين مرحله دهد استفاده از تکنولوژي روز ضروري ميتوجهي را به خود اختصاص مي
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چاه  3آق قال و بندرتركمن از هاي سه شهر گنبد، طرح مطالعه منايع آبي نامتعارف استان از آب

ي موجود، ها در بخش اعظم چاه 9333باالي   ECبرداري شد. با توجه به شور نيمه عميق نمونه

هاي چاه كارخانه آرد زاهدي به عنوان نمونه جهت تصفيه انتخاب شد. دستگاه حذف كليه آالينده

آب اعم از كدورت، ميکروبي، فلزات سنگين و شوري كه با طراحي داخلي و مطابق يا 

استانداردهاي جهاني در دانشگاه گلستان ساخته شده است، قايليت  كارايي بااليي در اين زمينه 

به زير  4333حدود  TDSو  1به زير  NTU 933دارد. اين دستگاه توانايي تبديل آب با كدورت 

هاي ساختماني و روستاها را داشته و مجتمع  ها، ارد. اين دستگاه قابليت نصب در شهرکرا د 133

هاي آب شرب شهري و همچنين تبديل آب شور به آب شيرين را دارد. توان حذف كليه آلودگي

 متر مکعب آب شيرين در شبانه روز خواهد بود. 933الي  93هاي دستگاه از توليد ظرفيت مدل

 

 هاي نامتعارف، استان گلستان، منابع آب، شوري آب، فلزات سنگين، آب: كلمات كليدي

 تصفيه آب

 

 مقدمه طرح

 4/6حييدود گلسييتان اسييتان زيرزمينييي و سييطحي هييايآب نييابع حصييالم اسييت سيياليانه پتانسيييل

 صينعت، شيرب، آب هيايبخش در آبي نياز مجموع است.درحاليکه برآورد شده ميلياردمترمکعب

 گلستان ايمنطقه آب از شده اعالم آمار )مطابق مترمکعب ميليارد  1حدود  كشاورزي و زيست محيط

 هيايبخيش در اسيتان آبيي نيياز كيه اسيت معني اين بدان و شود؛مي زده خمينت (1414درافق سيال 

 امکيان شيرايط ايين بيا و آبي موجيود اسيت منابع از بيشتر بسيار وكشاورزي صنعت شرب، مختلف

 اسيتفاده ،ايين معليلرفتيار  بيرون راه تنهيا ميرسيد .بنظير(1)نيدارد وجيود آبيي هياينياز همه تامين

اسيتان  در كيه اسيت شيور ليب و شيور هيايآب فاضيالب، پسياب جمله از متعارفغير يها ازآب

 و آب جمليه از متنيوع هواي و آب وجود .است موجود مذكور هايآب از سرشاري منابع گلستان

در  حاصيلخيز و هميوار ايدامنيه وسييع دشتهاي (،متر ميلي 291)ن پربارا و ايمديترانه مرطوب هواي

 داراي بعلييا و خشيک نسيبتاً و بياران كيم اراضيي گرگيانرود، رودخانيه محيور در و ميياني بخيش
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 هيايرودخانه آبريز شمال، چهارحوزه در منبع آبي يک عنوانبه مازندران درياي شور،  هاي خاک

 شد جنوب باعث رود در نکا و گرگان خليج حوزه و سوقره مركز، در گرگانرود شمال، در اترک

بوده  برخوردار شمال در معتدل و گرم نسبتاً تا جنوب در كوهستاني و سرد متفاوت اقليم از استان تا

 و آب شيرايط چنين قرارگيرد. استفاده مورد اقتصادي كالن هايريزيبرنامه در پتانسيلي عنوان به و

 مثيال عنيوانبيه .كنيدميي فيراهم را گوناگون هايروش با و مختلف فصول در امکان كشت هوايي

 11 صفركمتراز سرماي و باد معتدل هواي همزمان وجود بخش كوهستاني، در زياد سرماي عليرغم

در عيين حيال بيا توجيه بيه . (6)اسيت  نميوده ايكشت گلخانيه مستعد را آن شمالي بخش در روز

هياي بياالي انتقيال آب و افيزايش شيديد آن نگهيداري تاسيسيات، هزينيهمشکالت بهره برداري و 

هياي عمييق و ضيرورت حفاظيت از منيابع هاي اخير، مشکالت موجود در عرصه حفير چياهدرسال

هياي پيشيرفته تصيفيه آب بيراي اجتماعيات كوچيک زيرزميني، اميروزه در اختييار داشيتن سيسيتم

هاي سطحي غيرمتعارف اين منياطق بيا و وجود آب هاي منابع آباجتتناب ناپذير است. محدوديت

هيا از نقياط جنيوبي اسيتان كيه بيا خيط انتقيال آب عنايت به تامين آب اين شهرها و روستاهاي آن

چندين كيلومتري ميسر شده است و از طرفي افزايش جمعيت توام بيا افيزايش توقيع، امکيان تيامين 

لذا براي جبيران بخشيي از ايين نيياز  (.9)ه است آب بيشتر از مناطق جنوبي را با مشکل مواجه ساخت

هياي استفاده از تکنولوژي روز تصفيه آب ضروري است. در اين طرح دستگاه حذف كليه آالينده

آب اعييم از كييدورت، ميکروبييي، فلييزات سيينگين و شييوري كييه بييا طراحييي داخلييي و مطييابق يييا 

تيامين آب بيا اسيتانداردهاي  بيرداري عمليي جهيتاستانداردهاي جهاني ساخته شده و ميورد بهيره

هياي نامتعيارف در گيرد.نتايج به دست آمده بيانگر اين است كه پتانسيل عظيم آبمختلف قرار مي

هاي سيطحي در دامنيه شيمالي اسيتان، داراي قابلييت هاي شور اليهاستان گلستان، به خصوص آب

آشياميدني اسيت. قسيمت  هاي كشياورزي وبااليي به عنوان يک منبع آب نامتعارف جهت استفاده

قيرار داشيته و متوسيط دراز  متير ميلي 233تيا  933اعظم دشت گرگان تحت پوشش خط هم باران 

اسيت. در ارتفاعيات منطقيه  متير ميلي 133تيا  233مدت بارندگي سياالنه آن در نقياط جنيوبي بيين 

 933بيارش سياالنه افيزايش يافتيه و از تيراز  متير ميلي 933مطالعاتي ابتدا خطوط هم باران تا مقيدار 

يابد. سفره آزاد تقريبا تمامي گستره دشت گرگيان را فيرا تدريج ميزان بارندگي كاهش ميمتري به
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گرفته است. سفره آزاد زيرزميني كه در مناطق جنوبي و شرقي عمق سطح آب آن پايين و به طرف 

يک يا چند سفره تحت فشيار تيا نيميه تحيت  آيد وشمال و غرب عمق سطح آب به تدريج باال مي

كيليومتر  6/4994فشار در اين پهنه شکل گرفته است. وسيعت سيفره آزاد واقيع در دشيت گرگيان 

بيه عليت بياال )نيميه شيمالي( برداري بوده و ما بقي كيلومتر مربع آن قابل بهره 4/6211مربع است كه

رارگييري در انتهياي مسيير جرييان آب بودن عمق سطح آب زيرزميني، وجود رسوبات ريزدانه و ق

برداري نيست. سيفره اول حياوي آب شييرين در دشيت زيرزميني حاوي آب شور بوده و قابل بهره

 -گرگان از جنوب و شرق به حد دشت و ارتفاعات و از غرب بيه ميرز محيدوده مطالعياتي بهشيهر

% از 92دشيت گرگيان  بندرگز با محدوده مطالعاتي گرگان محدود است. سفره دوم آب زيرزميني

كيلومتر مربع است. در سفره سطحي دشت  6/4321گستره دشت گرگان را فرا گرفته و وسعت آن 

گرگان شوري آب زيرزميني از جنوب به شمال و از شرق بيه سيمت دريياي كاسيدين داراي رونيد 

اي انجييرآب،  هياي ورودي آب شييرين بيه دشيت در اراضيي مخيروط افکنيهافزايشي است. زبانيه

كفشگيري، جعفرآباد، قره چاي، اوغان و خرمالو واقع در جنوب دشت قرار داشته و باعيث رانيش 

 هاي شورتر به اراضي شمالي دشت شده است.آب

متر ميکروموس بر سانتي 6693درصد دشت تحت پوشش منحني  93به نحوي كه بيش از 

 1333ان كمتر از است.سفره عميق دشت گرگان شوري آب زيرزميني در بيشتر گستره آبخو

)واقع در شمال غرب ايوان آباد( متر بوده و تنها در اراضي شمال غربي دشت ميکروموس بر سانتي

ميکروموس بر  4333متر و شرق گميشان و بندرتركمن منحني ميکروموس بر سانتي 6693منحني 

موارد زير را به هاي مورد مطالعه ترين عوامل نامتعارف آبمتر ترسيم شده است. از اصليسانتي

 طور تقريبي ذكر كرد:

- EC  برابر استاندارد 13تا  6با مقادير بين 

- TDS  برابر استاندارد 2تا  6با مقادير بين 

 برابر استاندارد 13تا  3.6كدورت با مقادير بين  -

 برابر استاندارد 933تا  133سرب با مقادير بين  -

 برابر استاندارد 13تا  9آلومينيوم با مقادير بين  -
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 برابر استاندارد 9تا  6سولفات با مقادير بين  -

 برابر استاندارد 19تا  9كلرايد با مقادير بين  -

 طرح مجري توسط شده طراحي آب هايآلودگي حذف دستگاه اجزاي

 

 
 شماي شماتيک پايلوت

 

متر مکعب آب شيرين در شبانه روز، بسته به  93الي  93ظرفيت دستگاه طراحي شده از توليد 

راندمان، بوده و قابليت افزايش اندازه را نيز دارد. اين دستگاه با تکنولوژي و طراحي كامال بومي 

ساخته شده و كليه قطعات آن از بهتربن برندهاي جهاني تهيه شده است و يک دستگاه كامال 

 هاي مختلف اين دستگاه شامل واحدهاي زير است:باشد. بخشاتوماتيک مي

 واحد پيش تصفيه -

 د فيلتر ميکرونيواح -
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 ROواحد  -

 UVواحد  -

 CIPواحد  -

 واحد تزريق آنتي اسکاالنت -

 واحد كنترل الکتريکي -

واحد پيش تصفيه به عنوان تنها دستگاه ايراني داراي سه فيلتر سيليسي، زئوليتي و كربني بوده و 

توانايي حذف تمامي كدورت، فلزات سنگين و بوي آب را دارد. اين واحد مجهز به شيرهاي 

 اتوماتيک سه حالتي، فشارسنج و هواگيري اتوماتيک مي باشد.

 

 
ميليارد دالر  11زايي آب جات نمکگذاري در كارخانههاي سرمايهتخمين زده شده كه هزينه

ميليارد دالر آن به روش اسمز معکوس اختصاص پيدا  19بيشتر بوده كه بيش از  6312در سال 

آوري حرارتي و عمدتا بر اساس جداسازيشان به دو گروه فنزايي نمک خواهد كرد. فرآيندهاي 
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به سرعت در حال توسعه بوده و در  1323هاي غشايي از دهه شود. فرآيندغشايي طبقه بندي مي

اند. انرژي مورد نياز هاي حرارتي پيش افتادهحال حاضر در تاسيس كارخانجات جديد از روش

kWh/m 14تا  1اي حرارتي در محدوه هزدايي آب دريا توسط فناوريبراي نمک
و براي  3

kWh/mفنآوري غشايي 
 رسد.مي 2تا  6 3

 

مقايسه فني  (:13زدايي متداول را ارايه نموده است )جدول زير پارامترهاي فني مربوط به نمک

 زدايي متداولفرآيندهاي نمک

 اي تقطيرچندمرحله نوع پارامتر
(MSF) 

 تقطير چند اثر
(MED) 

تقطير بخار 

 (VC)فشرده 

 اسمز معکوس
(RO) 

 الکترو دياليز
(ED) 

دماي بهره برداري 

((C 
 19-43 19-43 23-139 93كمتر از  33-163

 فشار بهره برداري

(Mpa) 
 كمتر از اتمسفر

كمتر از 

 اتمسفر

كمتر از 

 اتمسفر
 اتمسفر اتمسفر 6-9

تاثير كيفيت آب 

 ورودي
 متوسط تا باال باال كم تا متوسط كم تا متوسط كم

 كم وابسته به شرايط كم كم كم نياز به پيش تصفيه

محدوده شوري 

آب ورودي 

(ppm) 

 -23333آب دريا 

93333 

آب دريا  

23333- 

93333 

آب دريا 

23333- 

93333 

 آب سطحي

49333-1933 

 آب سطحي

6933-933 

كيفيت آب 

 TDSمحصول 

(ppm) 

 693-933 133-933 13كمتر از  13كمتر از  13كمتر از 

پتانسيل گرفتگي 

 و خوردگي
 كم كم تا متوسط متوسط به باال متوسط به باال كم تا متوسط

 كم باال باال باال متوسط پتانسيل گسترش

سهم ظرفيت 

 جهاني )%(
44 4 4 46 2 
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زدايي در سرتاسر جهان هيج تخمين در حال حاضر بيشتر با وجود عمر زياد كارخانجات نمک

ها است به همين جهت استفاده از منابع جديد افزايش راندمان انرژي و كاهش هزينهتمركز بروي 

ها و در نظر گرفتن مانند انرژي خورشيدي، بادي و انرژي زمين گرمايي به منظور كاهش هزينه

هاي مربوطه براي مسايل زيست محيطي رو به گسترش است. ظرفيت متوسط و توليد و هزينه

 (.14زدايي در جهان در جدول زير آورده شده است )نمکهاي متداول فناوري

 

 زداييهاي مربوطه براي فناوري نمکظرفيت متوسط و هزينه

mظرفيت  نوع فن آوري
3
/day  هزينهm

3/$ 

MSF 69333 1/1 

MED 13333 19/3 

VCD 9333 24/3 

RO 2333 24/3 

 

مهمترين مباحث مرتبط با اين فناوري تاثيرات بالقوه بازيافت آب بر روي محيط زيست يکي از 

 كننداست. آب شيرين كننده دو تا محصول توليد مي

 ( آب تميز و قابل شرب1

هاي توليدي كه در طراحي اين تاسيسات ثبت ( شورابه يا پسماند دفع مناسب شورابه و روش6

ها را بر روي آب پذيرنده و سفرهاي آب زيرزميني را كاهش توانند تاثيرات اين شورابهاند ميشده

، دما و وزن مخصوص باالست و شامل مقداري مواد شيميايي استفاده TDSدهند. شورابه داراي 

شده در طول تصفيه مقدماتي نيز است. اثرات ناشي از شورابه حاصل از اين فناوري به محيط 
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شيميايي جريان تخليه شده تاثير قابل  –اص فيزيکيزيست اطراف، بايستي مد نظر قرار گيرد. خو

هاي به كار كه اين امر به نوع فناوري (.19)گذارد اي را بر روي محيط زيست بر جاي ميمالحظه

گرفته شده در بازيافت آب و پيش تصفيه بستگي دارد. خواص معمول جريان تخليه شده از واحد 

هاي مورد افزودني)مانند دما و شوري( فيزيکي بندي به صورت خواص سازي قابل دستهشيرين

زدايي، منعقد كننده به منظور حذف جامدات استفاده براي تميز كردن، كنترل گرفتگي و كف

ها تصفيه هاي ناشي از فلزات سنگين است. آب و رسوبات اطراف خروجي واحدمعلق و آالينده

ضد رسوب و گرفتگي كه مورد مصرف ها و مواد آب شامل غلظت بااليي از فلزات، هيدروكربن

كشي است. اثر شوري در مورد هاي لولهبراي تميز كردن غشاهاي اسمز و كاهش رسوب

اي اثر مشاهده شده در بسياري از موارد تا كنند دامنهواحدهاي كه شور آب را مجددا وارد آب مي

اند. سازي، گسترش يافتهنهاي واحد شيريمتر و در بعلي موارد تا چند كيلومتر از ريزشگاه 133

از شوري  ppt 6هاي به سرعت كم شده و معموال بيشتر از در اكثر موارد شدت شوري اين توده

هاي شود. و در فاصلهنمي  هاهاي اين واحدمتري از خروجي 63محيط زمينه، آن هم در محدوده 

بيشتر است. ولي  9/3pptه متر معموال در اكثر موارد شوري نسبت به شوري محيط زمين 133بيشتر 

از آنجايي كه آب شور تخليه شده چگالترند لذا تمايل به گسترش در بستر آب نسبت به سطح 

 (.19)زي آب و موجودات دريايي و پالكتوني اهميت دارند دارند و روي موجودات كف

در كشورهاي امريکا و استراليا فناوري بازيافت آب به روش تقطير به سرعت در حال 

هاي اسمز معکوس است كه اثرات حراراتي كمتري دارند، هاي مبتني با واحدجايگزيني با روش

كنند. به كمک فناوري تبادل فشار ممکن است مقدار نمک تري توليد مياما آب شور غليظ

كاهش مقدار آب )موجود در شورابه حاصل از اسمز معکوس كاهش يابد. با كاهش نرخ بازيافت 

وري انرژي بهبود واحدهاي اسمز معکوس ممکن است بهرهحجم معين از آب شور( شيرين از يک 

يابد و شورابه كمتري توليد شود، و نياز به پيش تصفيه آب مصرفي با مواد شيميايي كاهش يابد. 

شود كه شامل دفع به صورت هاي مختلفي جهت دفع شورابه و پسماند به كار گرفته ميروش

هاي تبخير، دفع هاي فاضالب، دفع شورابه در بركها، دفع به تصفيه خانهور شدن در آب دريغوطه

هايي كه به منظور هاي عميق است. يکي از روشاز طريق حذف كل آب و تزريق شورابه به چاه
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كاهش اثرات زيست محيطي بالقوه ناشي از شورابه، رقيق كردن آن با آب دريا و فاضالب شهري 

كاهش يابد. همچنين انتخاب محل تخليه، عاملي اصلي در ميزان اثرات  است تا شوري قبل از تخليه

هايي هاي رياضي نشان داد كه تخليه سطحي تودههاي شيرين كن است. مدلزيست محيطي واحد

شوند. كند كه تمايل به گسترش بيشتري داشته و با سرعت كمتري رقيق مياز شورابه توليد مي

توان ها است و با انتخاب محل مناسب مير ميزان اثرات شورابهانتخاب محل تخليه عامل اصلي د

زدايي آب دريا بين نيم تا چهار هاي متداول براي نمکهاي سيستماين اثرات را كاهش داد. هزينه

 دالر براي هر متر مکعب آب است.
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Research of unconditional water sources and the domestic 

technologies development for its conversion to potable water in 

the province of Golestan with considering the environmental 

issues 
 
Abstract 

Water sources are being threatened through climate change and human activities 

which led to the loss of availability and quality of potable water. In Iran, the 
Northern provinces e.g. Mazandaran, Golestan and Guilan are facing severe water 

contamination via over usage of agricultural pesticides and fertilizers. In part of 

Golestan, rapid growths of salinization in water sources have been observed in 
recent years. This is potentially due to the impact of shared underground sources 

with Caspian Sea. The shallow water sources have shown salinity of higher than 

12000 of EC as average. Rapid increase of the cost of water transport costs from 
the sources to the communities has brought about the idea of desalination and 

treatment of water as a proper choice. Unconditional water sources are rapidly 

absorbing attentions as new and more reliable sources of water for communities 

and agriculture. Wastewater, seawater and saline water are considered to be main 
sources of unconventional water. In this research, the unconventional sources of 

the province of Golestan have been investigated along with proposing methods of 

producing usable water production methods. On the first step of the research, 9 
shallow water sources in the cities of Aq-qala, Bandar Turkman and Gonbad were 

chosen to be analyzed. The average EC has been ranging from 8000 to 12000. This 

showed that all the water sources were above the drinking quality and even 
brackish water properties. In the second part of the research a design of instruments 

were set up to effectively convert the saline water to the potable water. A 

pretreatment set consisting of sand, zeolite and carbon filters were put to remove 

the turbidity of water passing through which water entered a micron fiber cartridge. 
After this stage, the flow was introduced into reverse osmosis filter and then a UV 

light. The final results showed that the EC of 12000 could be successfully 

decreased to below 1000, and turbidity of the water was decreased from 350 NTU 
to below 0.1 NTU. The introduced device can be successfully utilized for in-site 

water purification for small communities with water consumption of around 50 

m
3
/day. 

 
Keywords: Unconventional water, saline water, water sources, Golestan province, 

heavy metals, water treatment 
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 شركت مديريت منابع آب ايران

 اي گلستان شركت آب منطقه

 

 اي گلستان هاي كاربردي شركت آب منطقه كميته تحقيقات و پژوهش

 
 

 خالصه گزارش طرح :

ريسک ربرسي و ارزیابي تغیير یا دگرگوني اقلیمي رب منابع و مصارف آب  هب منظور اعمال مدرییت 

 بجاي مدرییت بحران رد شرایط واقعي و شیپ ینیب رد استان گلستان
 

 كد طرح :
 

GLW-91006 
 

 پژوهشگر :

لعظیم افنقرهم  عبدا

 

 داور)ان( طرح :

لرضا کایلي -حسن فرازجو  -داود گیلک -حسین دهقان –سید محسن حسیني  -محمد نوري -محمد ارباهیم یخکشي  -خلیل قرباني -عبدا
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 ناسنامه طرحش

 

دگرگوني اقليمي بر بررسي و ارزيابي تغيير يا »عنوان اين گزارش نتيجه اجراي طرح تحقيقاتي با 

منابع و مصارف آب  به منظور اعمال مديريت ريسک بجاي مديريت بحران در شرايط واقعي و 

آن پس از داوري و بررسي در كميته تحقيقات  باشد كه پيشنهاد انجام مي« بيني در استان گلستانپيش

  اي گلستان مورد تاييد قرار گرفت.آب منطقه

اي گلستان به عنوان بين شركت آب منطقه 923/11949به شماره  62/4/31قرارداد اين طرح در تاريخ 

اي  تنظيم و با حمايت و پشتيباني مالي شركت آب منطقه)مشاور( كارفرما و دانشگاه گلستان به عنوان مجري 

 خاتمه يافته است. 91/9/39گلستان انجام شده و در تاريخ  
گروه تخصصی داوران به بوده، داوري نهايی طرح توسط  عبدالعظیم فانقرمه پژوهشگر اين طرح آقاي 

  انجام  گرديده است. سرگروهی آقاي محمد نوري

 

 هاي كاربردي كميته تحقيقات و پژوهش

 اي گلستان شركت آب منطقه
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بررسي و ارزيابي تغيير يا دگرگوني اقليمي بر منابع و مصارف آب  به 

بحران در شرايط واقعي و منظور اعمال مديريت ريسک بجاي مديريت 

 (GLW-91006 كد پروژه :) پيش بيني

 
، اسماعيل 3يرضا خواجه شاهكويي، عل2وشنر غالمرضا، 1نقرمهاق بدالعظيمپژوهشگران: ع

 7، قربان محمد توكلي6، نورالدين نظرنژاد5، جعفر ميركتولي4شاهكويي

 

 مقدمه

بر جوامع  ها آن دار معني تأثير بودنمشخص  ليبه دل ،يمياقلهاي  تغييرپذيري مؤلفه بررسي

يابي  لذا پيش .بوده استبرخوردار  روزافزوني تياز اهم همواره ،يعيطب هاي سيستمو  يانسان

هاي آتي در  ريزي اي جهت برنامه مکاني اين متغيرها در مقياس محلي و منطقه -تغييرپذيري زماني

براي اين منظور،  (.6319 ن،قانقرمه و همکارا) ناپذير است سراسر جهان، ضرورتي اجتناب

راحتي در دسترس  هاي هواشناسي موردنياز است كه اغلب به مدت داده هاي زماني طوالني سري

معموال ) هاي بزرگ مقياس بيني نيستند. خروجي سناريوهاي جهاني اقليمي حاصل از پيش

ي مناسب هاي گردش عمومي جو نيز براي چنين كاربرد كيلومتر( مدل 933تا  169هاي  شبکه

مقياس به دليل عواملي مانند پوشش سطحي،  باشند. چراكه تغييرپذيري فلايي كوچک نمي

و برخي فرايندها مثل  و غيره، تأثير زيادي بر متغيرهاي اقليمي منطقه موردنظر داشته توپوگرافي

 نيز و هاي اقليمي مؤلفه ريجهت كاوش مقادبنابراين  اند؛ توليد رواناب به اين تغييرپذيري حساس

، خروجي نيدر مناطق مختلف زم يآت مياقل ياحتمال راتيياز تغتصويري واضح  به يابيدست

منظور  شوند. از طرف ديگر به هاي گردش عمومي جو، ريزمقياس نمايي مي مقياس مدل بزرگ

هاي آتي بخصوص درزمينه منابع آب و كشاورزي الزم است با توجه به خروجي  مديريت

هاي احتمالي در امان  شده مديريت ريسک را انجام دهند تا از مديريت بحران مهاي انجا بيني پيش

 بمانند.
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پيش يابي و سدس  بنابراين پژوهش حاضر سعي دارد با استفاده از يک رويکرد جديد، به

هاي هواشناسي استان گلستان در بستر تغييرات  ريزگرداني مقادير مؤلفه بارش و دما ايستگاه

رو تا حد ممکن، سعي در  هاي انساني، در سده آتي بدردازد لذا ازاين شي از فعاليتاحتمالي اقليم نا

ارائه تصوير روشني از تغييرات اقليمي آينده براي منطقه موردمطالعه ارائه دهد. تا از اين طريق 

و از طرف ديگر با توجه  هاي استان را شناسايي نمود؛ سالي بتوان وضعيت آتي منابع آبي و خشک

ها  سالي هاي كنوني از منابع آبي سناريوهاي جديدي را براي مديريت ريسک خشک برداري هرهبه ب

 ارائه دهد.

 

 پيشينه تحقيق

هاي مختلف رمزگرداني در  منظور دستيابي به ريزمقياس نمايي، بايستي شناخت كافي از مدل به

استفاده نادرست از  هاي نامناسب و يا كارگيري روش هاي روزانه داشت. چراكه به توليد داده

 ريز هاي تکنيک (.6314فرج زاده و همکاران،) تواند باعث افزايش عدم قطعيت گردد ها، مي مدل

بهره  مقياس بزرگ يرهايو متغ يمشاهدات محل نيب يروابط آمار ياز برقرار ي كهآمار گرداني

هستند  ها آن ديقادر به تول يكنون يمياقل هاي مدلآنچه  انيم يمکان کيقدرت تفک گيرد، فقدان مي

 ,Wilby and Dawson) كنند مياست را پر  موردنياز مياقل ريياثرات تغ يابيارز يبرا آنچهو 

2012; Coulibaly and Dibike, 2006) 

هاي گردش عمومي  ها قادر به تصحيح بخشي از خطاهاي سيستماتيک خروجي مدل اين روش

هاي گردش  ده و منجر به افزايش دقت خروجي مدلجو از قبيل اريب در ميانگين و غيره بو

در نقاط گرداني  ريز ٔ  درزمينه يمطالعات متعددكه  اند. ازآنجايي عمومي جو تا ابعاد ايستگاهي

تقريبًا  ت،يمرجع كه به لحاظ اهم قاتيبه تحق ريهاي ز صورت گرفته است، در بررسي ايمختلف دن

ترين  از مهم شود. شده بودند، پرداخته مي ها ارجاع داده به آن ،تک ريزمقياس نماييمنابع  اكثردر 

 Wilby and Dawsonتوان به مطالعات  مي نه،يزم نيدر ا يقيمند و جامع تطب مطالعات نظام

(6336 ،)Wood و  يهواشناس يمولدها ،يتجرب ليها توابع تبد نمود. آن اشاره( 6336) و همکاران

هاي  داده زيو ن مياقل رييهاي تغ سازي را با استفاده از شبيه ييبندي آب و هوا هاي طبقه طرح
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مطالعات حاصل  نياز ا يديمف جيبررسي قراردادند. نتا مورد ،ييايمنطقه جغراف کيدر  يمشاهدات

به دنبال  گر،يهاي د روش روش خاص نسبت به کي هيتوص يها بجا آنکه آن ليشد، اما به دل

 .تر بود دقيق يابيارز ازمنديتلف بودند، نهاي مخ هاي روش ها و كاستي مهارت

ويژه در موارد غيرخطي به كار  ها و به كه در حال حاضر در همه پديده يهاي عصب شبکه

 برخوردارند؛ تراكم شبکه برآورد مشروط يياز ارزش باال زيروند، در مسائل ريزگرداني ن مي

)كدن( كه بر پايه شبکه عصبي چنداليه استوار است، در مطالعات متعدد جهت ريز گرداني ازجمله 

Cannonشده است.  براي مقادير حدي دما و بارش استفاده
كارگيري اين الگوريتم و  ( با به6316) 

س در افزاري كيدن انجام نمونه موردي در حوضه رود فريزر در برتيش كلمبيا، به توسعه بسته نرم

پرداخت كه شرايط مساعدي را براي ريز گرداني تصادفي مقادير اقليمي فراهم  Rافزار  محيط نرم

 (.Cannon, 2012) سازد مي

اند. يکي از  هاي زماني روزانه مولدهاي هواشناسي تصادفي، روشي پركاربرد در توليد سري

 Furrer and) هست (GMLs) 1يافته خطي هاي تعميم ترين رويکردهاي اين روش، مدل جالب

Katz, 2007 .)و در است  شده شناختهاست كه  ياديمدت زمان ز ،نگيمچ -ليكوانتا کرديرو

شده است. يکي از اين رويکردها،  شده آن استفاده مطالعات مختلف از رويکردهاي توسعه داده

منظور توليد توابع  است كه به (CDF) تابع توزيع تجمعي -روش ريز گرداني آماري با نام تبديل

مقياس،  هاي بزرگ بيني كننده كارگيري پيش توزيع تجمعي متغيرهاي اقليمي سطح زمين، با به

ريز  ٔ  (. يکي از كارهاي بنيادي درزمينه6333 ،و همکاران Michelangeli) توسعه داده شد

ا شش روش ريز گرداني ه ( اشاره نمود. آن6311و همکاران ) Frostتوان به كار  گرداني را مي

را باهم  اياسترال يجنوب شرق سنج ايستگاه باران 93بارش روزانه در  منظور ريز گرداني آماري، به

در  ياز آمارها كه نقش مهم يعيوس فيط ديدر بازتول ،بررسي هاي مورد روشمقايسه كردند. 

با استفاده از  يانمک يدرون ساالنه و وابستگ تغييرپذيريازجمله  -دارند  يکيدرولوژيمطالعات ه

 Frostقراردادند ) شيمورد آزما -هاي گردش عمومي ي مدلو خروج NCEP/NCAR هاي داده

(، پنج روش 6316اي ديگر توسط متخصصين محيط زيست كانادا ) در مطالعه .(6311همکاران  و

                                                             
1 - Generalized Linear Model 



 19                                                  اي گلستان                                                شركت آب منطقه

داني آماري رگرسيوني ريز گرداني آماري تک ايستگاهي و چند ايستگاهي شامل: ريز گر

و ريز  تري جن هاي عصبي رگرسيون كوانتال، اتوماتيک، تصحيح باياس تفکيک مکاني، شبکه

كوهستاني، –منظور ريزمقياس نمايي مقادير حدي منطقه با توپوگرافي پيچيده  هگرداني بسط يافته ب

 (.6316همکاران، و  Bürger) گرفتندغرب كانادا، مورد ارزيابي قرار  -دشتي و ساحلي

هيا عبارتنيد از:  از آن ييها صيورت گرفتيه اسيت كيه نمونيه نهيزم اين در يقاتيتحق نيز رانيدر ا

Soltani ( 6333) همکاران وWGEN ازجمليه  يمختلف هواشناس يپارامترها يساز هيشب يرا برا

را  CLIMGEN (6336) ينصيرت و يبه كاربردند. مراد زيتبر ستگاهيدر ا ممينيمو  مميماكز يدماها

بکيار  رانييا سيتگاهيچنيد ا در ديتابش خورش نيو همچن حداقلو  ي حداكثردماها يساز هيشب يبرا

 يسياز هيشيببيراي  CLIMGENهمچنين در پژوهشي ديگر بيا اسيتفاده از موليد هواشناسيي بردند. 

اقليمي استفاده گرديد ايستگاه هواشناسي ايران با شرايط متفاوت  13 نهيوكم نهيشيب يدماهاتصادفي 

هاي شيبيه سيازي شيده انطبياق مناسيبي بيا  كه بعد از ارزيابي آماري نتايج، مشخص گرديد كه داده

بنيام  يقييدر تحق (6339)و همکياران  ينصيرت (.6339) نصرتي و همکاران) هاي مشاهداتي دارند داده

 يتصيادف يسياز هيشيب منظيورب يهياي هواشناسي داده ديتول يبرا يتصادف يساز هيروش شب يابيارز

هاي دما استفاده  داده ديتول يبرا CLIMGENبه نام  يمولد هواشناس کياز  نهيوكم نهيشيب يدماها

ارزيابي اثرات تغيير اقليم بر بارش و دما در حوضيه آبرييز  يبرا (1992) كردند. آذرانفر و همکاران

 يمدلها را ريز گرداني آمار نيا يجعمومي، خرو گردشزاينده رود با استفاده از خروجي مدلهاي 

دما  ريهاي حداكثر، مقادتأثير تغيير اقليم بر دبي يبمنظور بررس (1993) بواني كردند. آشفته و مساح

رييز ، ريييعاميل تغ يو زميان يتناسيب يمکيان يروشيها قييرا از طر يانوسياق -يجو يو بارش مدلها

در مطالعيه اي بيا اسيتفاده از روش آمياري ريزمقيياس  2013a)) . روشن و همکارانكردند گرداني

نقش گرمايش جهاني بر منحني شدت و فراواني بارش در شمال غرب ايران را  ،Lars-WGنمايي 

جهيت شيبيه سيازي اثير گرميايش جهياني بير مورد ارزيابي قراردادند. همچنيين در تحقيقيي ديگير 

 اسيتفاده گردييد LARS-WGدانيي تقاضاي انرژي در شمال غرب كشور از روش آمياري رييز گر

(Roshan ،2013و همکارانb.) 
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سيالي گيامي مهيم در ميديريت  در زمينه خشکسالي نيز از آنجا كيه شيناخت صيحيح از خشک

هاي اخيير بيراي محاسيبه و  هياي فراوانيي در دهيه شود، تيالش ريسک اين بالي جوي محسوب مي

توان اولين محققي دانست كه در سيال  را مي جانبة اين پديده انجام پذيرفته است. پالمر شناخت همه

هياي مختليف ايين  هاي آمياري بيه بررسيي ويژگي طور علمي و با استفاده از روش ميالدي به 1342

سيالي كيه بيا تحلييل  مقدماتي ديگري در زمينة پايش خشک  . پژوهش(1329)پالمر، پديده پرداخت

توسيط محققيي بيه نيام  1322در سيال  سالي در مقياس خرد مورد توجه بيود، فراواني منطقة خشک

سيالي  همچنين از ديگر پيشيگامان در پيايش خشک (.1999زاده و همکاران، )رحيمويدل آغاز گرديد 

سالي را بر اساس يک سري زمياني ايسيتا و تريوري  است كه خشک (1321) شخصي به نام يوگويچ

آن زميان بيود، قيرار  Xها تعريف كرد. وي سري مشاهدات دبي را روي نموداري كه محيور  دنباله

سالي بيود و ميدتي  اي را براي آن تعريف كرد كه ارقام كمتر از آن مبين خشک داد و سطح آستانه

 مرييد و پيايمزد،)كيرد  سالي را تعيين مي گرفت، تداوم خشک مي كه جريان كمتر از اين آستانه قرار

 (1980a,1980b) دراكوپ و همکاران (،1319) . روش آستانه بعدها توسط گوپتا و همکاران(1992

 به كار گرفته شد. (1333 ،1393) و چانگ

كيه  سالي، در سرتاسر دنيا ارائه شده هاي متنوع و مختلفي براي واكاوي خشک به هرحال روش

اما آنچه در تحقييق حاضير قابيل  پذير نيست؛ ها در فلاي محدود اين مقاله امکان معرفي و ذكر آن

بار، در مقايسه با مطالعات قبلي، با واردكردن  اهميت است، اين است كه در اين پژوهش براي اولين

هياي  سيال بنيدي ، عمل تعيين و رتبيهTOPSISهاي اقليمي متفاوت در الگوريتم  ها و شاخص مؤلفه

تير بير  سالي انجام پذيرفته است. اگرچه پييش آماري يک ايستگاه بر مبناي شرايط ترسالي تا خشک

ترسالي( انجيام گرفتيه اسيت، اميا در مطالعيات قبليي ) سالي محاسبة خشک TOPSISمبناي روش 

هاكمتر اسييت،  ( يييا تعييداد مؤلفييه6316 ؛ روشيين و همکيياران،1999اخييالق و همکيياران،  )خييوش

سازي چهار مولفة اقليمي بوده كيه گياه  ها براي مدل هاي مورد استفادة آن اي كه تعداد مؤلفه نهگو به

( 6316) ها در مقياس ساالنه است يا اينکه هماننيد كيار كياظمي راد و همکياران برخي از اين مؤلفه

هيا  كيه آن سالي آنچنان كارشناسي نشده است؛ چنيان هاي انتخابي براي محاسبة خشک جنس مؤلفه

هار مؤلفة را از جنس دما انتخاب كردند كه شيامل ، چTOPSISسازي خود با شاخص  جهت مدل
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تر آن بيود كيه بيا  كمينه و بيشينة دما، به همراه متوسط حداقل و حداكثر دماست. حال آنکه مناسب

 هاي اقليميي شيده و هايي همانند تبخير و تعرق يا بيارش ميؤثر، باعيث تنيوع مؤلفيه جايگزيني مؤلفه

 كردند. هاي تأثيرگذار ديگر را مالحظه مي همچنين اثر مؤلفه

با توجه به اهميت مديريت خشکسالي تحقيقات زيادي در خارج و داخل كشور انجيام پذيرفتيه 

( بيراي ايياالت متحيده آمريکيا بيوده اسيت. در ايين 1331) ها ريرب سام و همکاران كه ازجمله آن

هرچنيد دولييت آمريکييا از اواييل قييرن بيسييتم حمايييت و مطالعيه مييولفين مييذكور بييان داشييتند كييه 

كمکهايي به خسارت ديدگان خشکسالي در دستور كار خود قرار داده است، اميا نتيايج نشيان ميي 

رييزي منسيجم و يکدارچيه بيوده اسيت. بيه گونيه اي كيه برناميهآهنگ و بييدهد اين اقدامات ناهم

پذيري نشيده اسيت، بلکيه وابسيتگي بيه  يبات دولت، نه تنها موجب كاهش آسبازخورد اين اقدام

هيا، تاكييد بير  بنابراين در واكياوي دولت افزايش يافته كه معادل آسيب پذيري بيش تر بوده است؛

هاي خشکسالي، بسيط و توسيعه هماهنيگ ميدلهاي شيبيه اتخاذ سيستم پايش بهتر، ارزيابي شاخص

عنوان  د براي منابع بحران زده، بهي جديهاي كمک رسان ريزي طرحسازي آثار آب و هوايي و پايه

انيد. بهرحيال ابزارهايي مفيد به منظور بهبود در عکيس العميل مناسيب بيه خشکسيالي معرفيي شيده

محققان معتقدند كه راهکارهاي پيشگيرانه كه بتوانند آثار خشکسالي را به پايين تيرين سيطح خيود 

شوند، بلکه ايين مبالغ ناچيزي را شامل ميهاي جبران خسارت تنزل دهند، نه تنها در مقايسه با هزينه

 شيود، بياهايي كه بعد از رخداد خشکسالي صيرف مييتواند در هزينه گونه ترفندها و راهکارها مي

( نبايستي 6339) ها همراه باشد. از ديدگاه پژوهشگراني همانند ويلهايتجويي و كاهش هزينهصرفه

بلکيه باييد آنيرا جيزم معميولي و بيه نيوعي به خشکسالي بعنيوان ييک پدييده تصيادفي نگريسيت، 

بايسيت  كرد كه كشورهاي مستعد خشکسالي ميجداناپذير اقليم پذيرفت. بر اين اساس وي پيشنهاد 

هياي آميادگي در برابير ايين بيالي جيوي هياي مليي خشکسيالي و برناميهتمركز خود را بر سياست

ي هيا بسيتگي بيه دوليت و كمکمتمركز نموده و رهيافت سنتي مديريت بحران كه اصيل آن بير وا

باشد، به آهستگي از كنار گذاشته شود. لذا هدف از انجام تحقيق حاضر ايين اسيت كيه ديگران مي

ويژه در كشاورزي و شرب با روند كنيوني اداميه يابيد تيا  هاي مختلف بهاگر مصرف آب در بخش

تطبيقي آب با اعميال شمسي اين ميزان چقدر خواهد شد و همچنين اگر برنامه مديريت  1493سال 
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هياي آتيي امکيان هاي پيشنهادي، مورد بازنگري قرار گيرد آيا امکان مقابله با خشکسياليطرحواره

 پذير خواهد بود.
 

 مواد و روشها

 معرفي محدوده مورد مطالعه

استان گلستان بعنوان يکي از استانهاي شمالي ايران در سواحل جنوب شرقي درياي خزر واقع 

ي آالداغ، بينالود و هزارمسجد، ها از شرق به كوه استان از جنوب به كوههاي البرز،شده است. اين 

از شمال به بيابان تركمنستان و از غرب به درياي خزر مي رسد. گلستان از لحاظ موقعيت 

دقيقه شرقي و عرض  61درجه و  92دقيقه تا  91درجه و  99جغرافيايي در محدوده طول جغرافياي 

دقيقه شمالي واقع شده است واقع شده است. اين استان با  1درجه و  99قيقه تا د 93درجه و  92

متعلق به  -62ي جنوبي استان و كمينه ارتفاع به ميزان  متر مربوط در پهنه 9349بيشينه ارتفاع با 

ي ساحلي درياي خزر است. همچنين سامانهاي تاثيرگذار بر الگويهاي اقليمي اين منطقه ها پهنه

و همچنين  و بادهاي غربي ها تم محلي نسيم درياي خزر در غالب ايام سال، عبور سامانهشامل سيس

تاثيرپرفشار سيبري براي فصول سرد پاييز و زمستان و همچنين تاثير گرما و خشکي پرفشار جنب 

 حاراه اي براي ايام گرم تابستان مي باشد.

 

 هاي مورد استفاده داده

به منظور  تغيير يا دگرگوني اقليمي بر منابع و مصارف آبدر اين پژوهش به منظور مطالعه 

هاي دما و  اعمال مديريت ريسک بجاي مديريت بحران در شرايط واقعي و پيش بيني، از داده

اما در  سنجي و تبخيرسنجي استان استفاده شد؛ ايستگاه سينوپتيک، كليماتولوژي، باران 96بارش 

ايستگاه  93مورد بوده كه از اين تعداد  41ان شامل هاي دماسنجي است ابتداي امر، ايستگاه

هاي  تبخيرسنجي مربوط به وزارت نيرو و بقيه متعلق به سازمان هواشناسي است. ولي تعداد ايستگاه

ها مربوط به سازمان هواشناسي و  درصد آن 11ايستگاه است كه حدود  96سنجي استان شامل  باران

سازي طول  نيرو است. در گام اول پيش از بازسازي و يکساندرصد باقيمانده متعلق به وزارت  99

هاي ران  ، با استفاده از روش1933تا  1993ها براي يک دورة مشترک از سال  دورة آماري ايستگاه
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هاي روزانه انجام گرفت و همگني و توزيع  اسميرونوف، كنترل كيفيت داده -تست و كلموگروف

هاي حداقل و حداكثر  كردن مؤلفه د به منظور بازسازي و همزمانها تأييد شد. در گام بع نرمال داده

هاي دما براي  ها چند مرحله انجام پذيرفت. در آغاز بازسازي داده دما براي تمامي ايستگاه

هاي  ها كوتاه بود، به واسطة ايستگاه هاي مفقود داشته يا طول دورة آماري آن هايي كه داده ايستگاه

ها داشتند، انجام پذيرفت و پس از بازسازي و  بستگي دمايي با آنجواري كه بيشينة هم هم

اسميرنوف، تصادفي و  -دن سري زماني، دوباره به وسيلة آزمون همگني و كلموگروفكر  همزمان

سنجي  هاي باران ها كه شامل ايستگاه كه يکسري از ايستگاه ها آزمون شد. حال آن بودن داده نرمال

بنابراين بر مبناي موقعيت تمامي  هاي حداقل و حداكثر دما نداشتند؛ ؤلفهطور كل آمار م بودند، به

سازي دما براي دورة آماري  يابي كريجينگ، مدل هاي مطالعاتي با استفاده از روش واسطه ايستگاه

انجام پذيرفت. ولي براي رسيدن به نتايج معقول و مناسب برخي مالحظات لحاظ  1933تا  1993

حظات، تقسيم استان به دو بخش نواحي پست و نواحي كوهستاني بود. بعد از شد. يکي از اين مال

ها، با استفاده از مدل رگرسيون، گراديان دمايي  محاسبة ميانگين درجة حرارت براي تمامي ايستگاه

هاي آزاد محاسبه شد. پس از توليد مدل رقومي و تصحيح آن با  براي ارتفاعات باالي سطح آب

دماي اوليه با توجه به محاسبة معادلة خط بر  هاي آزاد، نقشة هم تر از سطح آبحذف ارتفاعات كم

استخراج شد. در مرحلة بعد بر  گراد سانتيدرجة  9/3روي مدل ارتفاع توليد و كنتورهاي دمايي 

، با استفاده از گراد سانتيدرجة  9/3همراه خطوط كنتور  هاي موجود به مبناي آمار واقعي ايستگاه

 ساله توليد شد. 43دماي پاية استان براي يک دورة   يابي، نقشة واسطهروش 

سازي آمار بارش براي  ها و همچنين همزمان دن كمبود دادهكر در ادامه به منظور برطرف

هابه  ساله براي تمامي ايستگاه 43سنجي، با استفاده از روش كريجينگ بارش  هاي باران ايستگاه

با استفاده از  Tزمان يا آرايش  -اين مرحله بعد از ساختن آراية مکانصورت روزانه توليد شد. در 

هاي داراي  تهيه شده بود، ابتدا با توجه به ايستگاه Surferافزار  اي كه به اين منظور در نرم برنامه

متر توليد  4333در  4333شده با قدرت تفکيک  بندي آمار روزانه، براي هر روز يک نقشة شبکه

طوري كه تا پايان اين  راي موقعيت هر ايستگاه آمار توليدشده استخراج گرديد، بهگرديد. سدس ب

سازي انجام پذيرفت. همچنين براي برآورد و پيش يابي  روز براي سطح استان داده 14134مرحله 
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حوضه آبريز اصلي  4ايستگاه هيدرومتري در سطح  21منابع آب سطحي از آمار دبي ماهانه 

از طول دوره آماري يکساني نبودند براي تکميل  ها آنجايي كه تمامي ايستگاه استفاده گرديد. از

ي هيدرومتري از طريق رابطه سلسله مراتبي، در هر حوضه ها ستگاهياكمبود آمار مشاهداتي 

ترين ايستگاه در  ايستگاهي كه داراي بيشترين آمار مشاهداتي بودند براي شروع روابط بين نزديک

غيراز  ساله شدند به 43هاي هيدرومتري داراي آمار همزمان  ابراين تمامي ايستگاهبن نظر گرفته شد؛

هاي هيدرومتري در دسترس از اين  سال است، زيرا ايستگاه 91هاي اترک كه دوره آن  ايستگاه

 فاقد آمار بودند. 1999حوضه قبل از سال 

 

 معرفي روش پيشنهادي جهت ريزمقياس نمايي آماري مولفه بارش

ي ميدل گيردش عميومي جيو ها اين پژوهش، به منظور پيش يابي اقليمي از پيش بيني كنندهدر 

HadCM3 با دو سناريوي A2  وB2 استفاده گرديده اسيت (http://www.cccsn.ec.gc.ca .)

 62شيامل  ،HadCM3هاي مدل گردش عميومي جيو بيني كنندهالزم به توضيح مي باشد كه پيش

مولفه گردش عمومي جو مي باشد كه با مقياس روزانه براي كل كيره زميين و بيا قيدرت تفکييک 

هاي گذشته و آينده تهيه شده است كه بر اساس يک رابطه رگرسييوني درجه براي دهه 6.9×9.19

باشيد ارش و دماي حداكثر و حداقل مييچند متغييره مقدار مولفه پيش بيني شونده را كه در اينجا ب

بر مبنياي انتقياالت فيزيکيي، مياده و  HadCM3كنند. شايان ذكر است كه اساس مدل محاسبه مي

 HadCM3گانيه ميدل  62هياي پيش بينيي كننيده (.1936شمسي پور ) گذاري شده استانرژي پايه

النهيياري بيياد،  شييامل ميييانگين سييطح فشييار دريييا، قييدرت جريييان هييوا، سييرعت مييداري و نصييف

 6چرخندگي، جهت باد، واگرايي، ارتفاع سطح فشار، رطوبت نسبي، رطوبت ويژه و دماي ارتفياع 

هکتوپاسيکال  933و  993متري از سطح زمين مي باشد كه براي سه سطح؛ فشار سطح دريا، ارتفاع 

 (.1 جدول) در نظر گرفته شده است

 

 

 

 

http://www.cccsn.ec.gc.ca/
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 هكتوپاسكال 511و  851، ارتفاع SLPبراي سه سطح  HadCM3گانه مدل  26(: خروجي 1)جدول

 ي گردشيها مولفه رديف ي گردشيها مولفه رديف

1 Mean sea level pressure 14 500 hPa geopotential height 

2 500 hPa airflow strength 15 850 hPa geopotential height 

3 500 hPa zonal velocity 16 Surface airflow strength 

4 500 hPa meridional velocity 17 Surface zonal velocity 

5 500 hPa vorticity 18 Surface meridional velocity 

6 500 hPa wind direction 19 Surface vorticity 

7 500 hPa divergence 20 Surface wind direction 

8 850 hPa airflow strength 21 Surface divergence 

9 850 hPa zonal velocity 22 Relative humidity at 500 hPa 

10 850 hPa meridional velocity 23 Relative humidity at 850 hPa 

11 850 hPa vorticity 24 Near surface relative humidity 

12 850 hPa wind direction 25 Surface specific humidity 

13 850 hPa divergence 26 Mean temperature at 2m 

 

، HadCM3هاي ميدلشود كه تمامي پيش بيني كننده بر مبناي جدول شماره يک، مالحظه مي

گيويي و ييا رييز مقيياس نميايي باشند. بنابراين امکيان پييشهاي پيوسته ديناميک جوي مياز مولفه

  پارامترهاي پيوسته جوي به نحوه بهتري عمل خواهد نمود.

درجيه بيه منظيور تعييين بيارش آن  6.9×9.19گانه در يک فلاي  62هاي از طرف ديگر مولفه

يابي و ريزمقياس نمايي بارش باشد. بهرحيال اگير چيه تواند شاخص مناسبي براي پيش موقعيت نمي

هياي هواشناسيي  در روشهاي ريزمقياس نمايي ديناميکي محدوده جغرافيايي تاثيرگذار بر توليد داده

تواند از وسيعت بيشيتر از ييک پيکسيل برخيوردار باشيد وليي در غاليب روشيهاي  خاصي مي نقطه

رويکييرد موجييود در پيييش يييابي و  SDSMو يييا   Lars-WGريزمقييياس نمييايي آميياري نظييير

ي ييک هياي پييش بينيي كننيدههاي جوي يک ايستگاه، فقط متکي به مولفيه ريزمقياس نمايي داده

اميا در ييک نگياه  ايسيتگاه ميورد نظير در آن واقيع گردييده اسيت؛پيکسلي مي باشد كه موقعييت 

تواند عامل بارش نييز در آن محيل شيود ييا بيه عبيارتي  سينوپتيکي معموالً چرخندگي در محل نمي

شرايط ديناميکي براي توليد ابر و باروري آن و نهايتا بارش در يک محدوده وسيع تيري عميل ميي 

صله بيراي تيامين منيابع آبيي بيارش اسيتان گلسيتان را پهنيه آبيي كند به عنوان نمونه اگر كمترين فا
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كيلومتر فاصيله را باييد  993 درياي خزر در نظر بگيريم، از مركز استان تا مركز خزر جنوبي حداقل

شيود  درجيه اسيتنتاج مي 6.9×9.19در نظر گرفت. پس بنابراين كارهايي كه صرفاً از ييک فلياي 

 ل براي بارش ارائه دهد.تواند خروجي مناسبي را حداق نمي

ها براي ريزمقياس نمايي مولفه در اين پژوهش جهت تعيين بهترين محدوده پيش بيني كننده

بنابراين اساس كار بر اين  هاي متوالي استفاده شد؛هاي استان گلستان از آزمونبارش  ايستگاه

 1جوي مربوط به پيکسل  مولفه گردش 62ابتدا با استفاده از  1روش استوار بوده كه مطابق شکل 

يابي ايستگاه مطالعاتي پيش 96كه موقعيت آن بر روي استان گلستان مي باشد، مقادير بارش براي 

رسيد كه اين باعث شد  6ها به و ريزمقياس نمايي شد. به همين ترتيب در مرحله بعد تعداد پيکسل

 3، 9، 9ها به دس تعداد پيکسلشاخص گردشي جو افزايش يابد. س 96ها به تعداد پيش بيني كننده

پيکسل  19ها به افزايش يافت. در حالتي كه فلاي جغرافيايي پيش بيني كننده 19و در نهايت 

شاخص فزوني يافت. پس تا اين مرحله  933هاي پيش بيني كننده به گسترش يافت، تعداد مولفه

ي بارش انجام پذيرفت. فرض پيکسل فرايند پيش يابي و ريزمقياس نماي 19و  3، 9، 6، 1براساس 

ها بر كارايي مناسب تر پيش بينيها بر اين پايه استوار بوده كه با در نظر گرفتن افزايش تعداد پيکسل

هاي گردشي به وسعت محدوده اثرگذاري بر روي بارش و دماي يک نقطه، الگوها و سامانه

-كاوي كارايي هر يک از پيکسلاما جهت وا توانند تاثير خود را نشان دهند؛ تري ميصورت كامل

هاي متنوع و مختلف آماري ها در ريز مقياس نمايي، ميزان عملکرد و خطاي هر كدام با روش

 مورد ارزيابي قرار گرفت.
 

 معرفي روش پيشنهادي خشكسالي براي استان گلستان

TOPSIS گيري چندمعياره  هاي تصميم آل كه ازجمله روش يا روش شباهت به گزينة ايده

ارائه شد و مورد استقبال و توجه محققان و  1391است. اين روش توسط يون و هوانگ در سال 

ها بر اساس شباهت به حل  هاي مختلف علمي قرار گرفته است. در اين روش گزينه كاربران عرصه

تر باشد، رتبة  آل شبيه شوند، به طوري كه هر چه يک گزينه به حل ايده بندي مي آل رتبه ايده

گيري از پشتوانة رياضي قوي برخوردار است و همانند بسياري از  ري دارد. اين روش تصميمبيشت
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هاي  هاي علمي، دانستن و رعايت مفروضات، محدوده و شرايط اعتبار قوانين و صحت فرمول روش

ها بسيار حائز اهميت است )چن و  بودن جواب قبول پيشنهادي، محدودة دقت نتايج و شرايط قابل

 (.6311 ،همکاران

ا ه سالي بندي خشک عمل تعيين و رتبه TOPSISدر اين پژوهش با استفاده از روش 

هاي  در تعيين دوره TOPSISاما در گام آغازين تشريح كاربرد روش  ها( انجام گرفت. )ترسالي

ها با  كردن اين روش در ابتدا سال توان به اين مطلب اشاره كرد كه جهت عملياتي خشک و تر مي

شوند، با  عنوان پارامترهاي آب و هوايي معرفي مي هاكه به مشخص گرديده و شاخص iAعالمت

اند. در اين روش از هفت پارامتر منفرد و تركيبي اقليمي، براي  شده نشان داده iRاستفاده از عالمت 

، تعداد 1Rپارامترها شامل ميانگين بارششود كه اين  هاي مختلف يک ايستگاه استفاده مي سال

، نسبت 3R (USBR)، بارش مؤثر )روش سازمان احياي اراضي آمريکا 2Rروزهاي بارش

، 5R تبخير تشت(، تبخير )به روش تورنت وايت اصالح شده با 4Rروزهاي بارش به كل بارش

است. همچنين الزم به توضيح است كه اين شاخص محدوديتي از  7Rو حداقل دما 6Rحداكثر

پذير  لحاظ محاسبه بر مبناي مقياس زماني روز، ماه، فصل و سال ندارد و از اين لحاظ بسيار انعطاف

 است.

 

 كار به ترتيب شامل موارد زير است:مراحل 

هاي اقليمي در شرايط  هاو شاخص گونه كه مشخص است، هر يک از پارامتر همان گام اول(

ها  بنابراين الزم است تا وزن هريک از شاخص كننده دارند؛ ها( سهم تعيين ها )ترسالي سالي خشک

رد توجه قرار گيرد كه وزن هر يک در اين رابطه محاسبه شود. پس در ابتدا الزم است اين نکته مو

).....(صورت مجموع يک بردار ها به از شاخص 72,1 wwwW  دست خواهد آمد كه در  به

 است؛ اُم iوزن شاخص  iWآن 

استفاده از تکنيک آنتروپي: از آنجا كه ممکن است هر كارشناس وزن خاصي را براي متغيرهاي 

و اين موضوع به اختالف در خروجي نهايي منجر شود، بنابراين براي همسوكردن  اقليمي ارائه داده

دهي، به عناصر  شده است. در تکنيک آنتروپي در وزن ها، از تکنيک آنتروپي استفاده ديدگاه
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اقليمي نظير بارش كه در مقايسه با دما از ضريب تغييرات باالتري برخوردارند، وزن بيشتري 

. در نتيجه اين عدم اطمينان و ضريب تغييرات باال در عناصر اقليمي، در شود اختصاص داده مي

صورت زير تشريح  كننده برعهده دارد. حال اين عدم اطمينان به دهي عناصر نقش تعيين وزن

 شود(: محاسبه مي Eشود )ابتدا ارزشي را با نماد  مي

                        (            9) رابطه   
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10ثابتي مثبت است كه براي تأمين  k( 9در رابطة )  E شود. استفاده مي 

ها با يکديگر ipو به روش آماري محاسبه شده است و در صورت تساوي  ipاز توزيع احتمال  Eمقدار

)1/(يعني  npi :بيشينة مقدار را به صورت زير به دست خواهد داد ،  
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عنوان معياري براي ارزيابي آن بيه  تواند به گيري حاوي اطالعاتي است كه آنتروپي مي يک ماتريس تصميم

 شود: گيري به صورت زير درنظر گرفته مي كار رود. يک ماتريس تصميم

  R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 

A1  r11 r12 r13 r14 r15 r16 r17 

A2  r21 r22 r23 r24 r25 r26 r27 

.  .       

.  .       

.  .       

.  .       

.  .       

Am  rm1 rm2 rm3 rm4 rm5 rm6 rm7 

 

 :شود و به شکل زير محاسبه مي )ijpمحتواي اطالعاتي موجود از اين ماتريس ابتدا به صورت )
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ji                                                                       (                            9) رابطه
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 ها به ازاي هر مشخصه چنين خواهد بود: ijpاز مجموعة  jEو براي 
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طوري كه  به 
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)(اينک عدم اطمينان يا درجة اطمينان jd  از اطالعات ايجادشده به ازاي شاخصj:اُم بدين قرار است 

jEd (                                                                                                         1رابطه ) jj  :1 

)(هاي  و سرانجام براي وزن jw هاي موجود چنين خواهد بود:  از شاخص 

j                                                                              (                              9رابطه )
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نکتة حائز اهميت در اين بخش اين است كه محاسبة لگاريتم مقادير منفي و صفر معنادار نيست 

مقادير منفي يا به هاي اقليمي مثل دما، بعلاً  و از طرف ديگر ممکن است به بعلي از مقادير مؤلفه

شود كه  هايي همانند بارش مقادير صفر تعلق گيرد؛ بنابراين براي حل اين مشکل، پيشنهاد مي مؤلفه

به كل سري زماني مؤلفة مورد نظر، يک ضريب ثابت اعمال گردد تا مقادير منفي و صفر، از ادامة 

شايان ذكر است كه اعمال اين ها شوند. از طرف ديگر،  آن كار كنار روند و مقادير مثبت جايگزين

 كند.  ها هيچ تغييري ايجاد نمي ضريب در واريانس داده

 Rدر ماتريس  )پارامترهاي اقليمي(ها  در اين مرحله بايد اهميت اوزان هر يک از شاخص گام دوم(

بررسي شود كه براي محاسبة اوزان هر يک از پارامترهاي اقليمي، بايد  ها( هاي اقليمي تمام سال )داده

اما از آنجا كه ضرب مذكور قابل تعريف نيست، براي اين  ضرب كنيم؛ w را در بردار R ماتريس

شود كه به صورت زير نمايش  در نظر گرفته مي77صورت يک ماتريس به wعمل، بردار 

 شده است: داده
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                                                   (3رابطه )



























































































 

7654321

7654321

1

654321

7654321

7654321

...

...

...

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

.......................

...

...

..

1111111

1

1

5

4

3

2

1

7..

37333333

2222222

1111111

545

mmmmmmm

mm

m

vvvvvvv

vvvvvvv

W

W

W

W

W

W

W

rr

rrrrrrr

rrrrrrr

rrrrrrr

WRv

 

يک ماتريس قطري است كه عناصر روي قطر اصلي آن،  Wهمان ماتريس اوليه است و  Rدر رابطة باال 

 شود: باشدكه به شکل رابطة زير نشان داده مي مي wهمان بردار 

).....((                                                                                  13) رابطه  71 www  

سالي و ترسالي متفاوت عمل  از نظر كارسازي، عناصر جوي در تعيين شرايط خشک گام سوم(

بارش مؤثر و نسبت عنوان مثال پارامترهاي ميانگين بارش، تعداد روزهاي بارش،  كنند. به مي

سالي )ترسالي( در مقايسه با سه پارامتر تبخير،  روزهاي بارش به كل بارش در رابطه با پديدة خشک

طوري كه چهار مؤلفة اول كه شامل بارش، روزهاي  حداكثر و حداقل دما عملکرد وارونه دارند. به

ير بيشتري داشته باشند، بارش، بارش مؤثر و نسبت روزهاي بارش به كل بارش هستند، هرچه مقاد

اما از طرف ديگر  سالي فاصله دارند و به سمت ترسالي گرايش خواهند داشت؛ از آستانة خشک

سالي افزايش  اگر سه مؤلفة بعدي، شامل تبخير، حداكثر و حداقل دما، بيشتر باشند، پتانسيل خشک

سالي و ترسالي،  خشک ها در ايجاد بنابراين اين شرايط وارون و نقش متفاوت شاخص يابد؛ مي

كند كه روند وارون در بين عناصر مؤثر همسو شود. پس در اين مرحله بايد تأثير روند  ايجاب مي

ها در رخداد  ها را يکسان و نرماليزه كرد. بدين سبب پارامترهايي كه گرايش افزايشي آن پارامتر

گرايش و مقادير سالي( مؤثر است، شاخص مثبت و پارامترهايي كه  كاهش خشک) ترسالي

سالي( مؤثر است، شاخص منفي در نظر گرفته  كاهش خشک) ها در وقوع ترسالي كاهشي آن

هاي مثبت و منفي  كردن شاخص سازي مطالب، از ذكر مراحل نرماليزه اما جهت خالصه شود؛ مي

( 1999) خالق و همکاران  ا  توان به كار خوش اجتناب شده و براي دسترسي به جزئيات كامل مي

 مراجعه كرد.
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شود كه جزئيات آن  بهترين سال( پرداخته مي) آل در اين مرحله به محاسبة سال ايده گام چهارم(

( در دسترس بوده و سعي 6316) ( و روشن و همکاران1999) اخالق و همکاران در كارهاي خوش

 سازي مطالب در اين بخش است. بر خالصه

مثبت و منفي در گام چهارم، حال فاصلة هريک از  آل هاي ايده بعد از تعيين سالگام پنجم( 

شود كه براي رسيدن به اين هدف مراحل زير اجرا  آل محاسبه مي ها با اين دو نقطة ايده سال

 شود: مي

})({                              (                                             13رابطه ) 2

1 


 

jI vjvijd                                                                                                                                           

})({                                          (                                             11رابطه ) 2
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jI vjvijd                                                                                                                                        



Id آل مثبت  اُم از ايدهiفاصلة سال      

آل منفي ايدهاُم از iفاصلة سال 

Id     

j  متغيير اقليمي

v  i براي سال ام   j  ارزش پارامتر اقليمي

در مرحلة پاياني، بعد از محاسبة 

id و

id  براي هر سال، در نهايت جهت محاسبة شاخص

آل مثبت و منفي، از رابطة زير  بندي آن براي هر سال، از نقاط ايده و رتبه TOPSISسالي  خشک

 شده است: استفاده

)/((                                                          19) رابطه   iiii dddcl                                                                                

 

icl   بندي شاخص رتبه   

 clاي كه هر چه ضريب  گونه متغير است، به 1بين صفر تا  clكه خروجي الزم به توضيح بوده

بيشتر باشد، گوياي شرايط ترسالي است و هر چه مقدار آن كمتر باشد، مؤيد شرايط نامساعد 

براي سري  Zگردد كه در گام آخر، مقادير نمرة  سالي است. از طرف ديگر پيشنهاد مي خشک

هاي  ها در محدوده بندي سري زماني داده محاسبه گردد تا مقايسه و طبقه clزماني شاخص 

منفي  Zرسالي بهتر انجام پذيرد. پس الزم به يادآوري بوده كه مقادير مختلف نمرة سالي تا ت خشک



                         آب... مصارف و منابع بر اقليمي دگرگوني يا تغيير ارزيابي و بررسي                                        32

ها با طبقات  ، معرف ترساليZها با طبقات شدت متفاوت و مقادير مثبت نمرة  سالي مؤيد خشک

 شدت گوناگون است. 

 

 TOPSISسالي  معرفي محدودة طبقات كمي و كيفي شاخص خشک

سالي و  هاي مختلف خشک خروجي اين شاخص براي محدودهبا توجه به ارزيابي نتايج 

عنوان ترسالي خيلي  به 9/1آن از بيش از محدودة هفت طبقه انتخاب گرديد كه محدودة  ترسالي،

بندي شده است كه ساير  سالي خيلي شديد طبقه عنوان خشک به -9/1شديد تا محدودة كمتر از 

 نشان داده است. (، 6) ها بين اين دو طبقه در جدول  ه محدود
 

 TOPSISسالي  محدودة كمي و كيفي شاخص خشک -2 جدول

 TOPSISمقدار  طبقات خشک و ترسال

 بيش از 1.5 ترسالي خيلي شديد

 1.5 تا 1 ترسالي شديد

 1تا  0.5 ترسالي متوسط

  0.5 تا 0.5- نرمال

  0.5-  تا  1- سالي متوسط خشک

  1-  تا  1.5- سالي شديد خشک

  كمتر از 1.5- سالي خيلي شديد خشک

 (1934نگارندگان:) منبع

 

منظور تعيين نقش تغيير اقليم بر روي منابع آب استان و نياز آبي با توجه به روند تغيير  در ادامه به

ها با توجه به  كاربري اراضي و رشد جمعيت، چندين مرحله كار  انجام گرفت كه هركدام از آن

 باشد:  نتايج مطالعات قبلي و همچنين ضرورت كارهاي جديد شامل مراحل زير مي

هاي  آبريز استان با استفاده ابتدا از اليه ارتفاعي نقشه ها حوضهي زير ها پهنهتوليد  :اولمرحله 

سو، اترک  رود، قره هاي اصلي استان شامل گرگان براي هريک از حوضه DEM، ابتدا 1:69333
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كه درنتيجه  Arc Hydrologyو خليج براي باالدست هر ايستگاه هيدرومتري با استفاده از ابزار 

 (.6شکل شماره ) پهنه مشخص گرديد 29

هاي توليدشده،  براي هريک از حوضه ها حوضهمحاسبه حجم بارش و تبخير از سطح  مرحله دوم:

شده،  بيني انجام صورت ماهانه با توجه به نتايج پيش به 1493لغايت  1993 براي دوره زماني

زير حوضه توليد  29براي  B و A ديگر متوسط بارش و تبخير براي دو سناريو اقليمي عبارت به

 گرديد.

هدف از اين  ي دبي رودخانه؛نيب شيپ منظور بهبررسي رابطه بارش با رواناب ماهانه  مرحله سوم: 

باشد بدين منظور با توجه  شده مي بيني اي با استفاده از بارش پيش هاي رودخانه بيني دبي مرحله پيش

هاي هيدرومتري رابطه ارزيابي قرار  ايستگاهبه برآورد حجم بارش و رواناب حوضه باالدست 

پارامتريک  هاي نا عنوان يکي از روش گرفت. براي انجام اين كار از رابطه رگرسيون درختي به

صورت ماهانه  اما قبل از مشخص شدن خطاي مدل موردنظر براي دوره مشاهداتي به استفاده شد؛

همخواني اي اين منظور با توجه به عدمبر درصد آزمايشي مورد ارزيابي قرار گرفت. 63براي 

وخيزهاي بسيار  منظور كاهش افت هاي دبي با بارش، به دليل توزيع نامناسب دبي، ابتدا توزيع به داده

شديد به توزيع رايلي تبديل شد و سدس رابطه مورد ارزيابي قرار گرفت كه درنتيجه ميزان خطابه 

وخيز دبي اما تغيير  وزيع باوجود كاهش دامنه افتحداقل موردنظر رسيد. از طرف ديگر در اين ت

 .شود توجهي در ميانگين حاصل نمي قابل

تعيين تفاضل بارش از تبخير؛ هدف از برآورد تفاضل بارش از تبخير بدين منظور  مرحله چهارم:

ديگر هرچند آب  عبارت باشد؟ يا به است كه آب باقيمانده در سطح و زيرزمين در هرسال چقدر مي

زميني در اين مطالعه موردبررسي قرار نگرفت اما با داشتن اين تفاضل و حجم دبي رودخانه زير

شده در سطح حوضه را تخمين زد. براي اين منظور تفاضل مثبت بين بارش و  توان آب ذخيره مي

 عنوان مؤلفه موردنظر استخراج گرديد. تبخير به

ف استان؛ بدين منظور ميزان مصرف ي مختلها بخشبررسي نياز مصرفي آب در  مرحله پنجم:

اي اي برآورد شده است و طي مکاتبه آب در سطح استان قبالً توسط كارفرماي محترم طي پروژه

مي باشد.  1993ها در دسترس قرار گرفت كه شامل ميزان مصرف آب براي ميانگين سال اين داده
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 GPSنمونه با استفاده از  براي هرعبارتي  ها مختصات محور بودند يا به با توجه به اينکه داده

 GISاي در محيط اليه نقطه صورت يک بنابراين مصارف را ابتدا به شده است؛ مختصات گرفته

ها ميزان مصرف با استفاده از آناليز مکاني در  تبديل گرديد. سدس براي هريک از زير حوضه

صورت آب سطحي و  جدا گرديد و درنهايت ميزان مصرف براي هر زير حوضه به GISمحيط 

ها مشخص  در سطح حوضه 1993ترتيب پايه مصرف آب سال  اين  زميني مشخص شد. به زير

 گرديد.

منظور تعيين نيياز آبيي اسيتان  تعيين نياز آبي با توجه به مصرف شرب و كشاورزي؛ به مرحله ششم:

بير ايين اسياس هاي مختلف ارزييابي نميوديم.  ابتدا ميزان مصرف كنوني در سطح استان براي بخش

درصد و شيرب روسيتايي  22.14كه باالترين ميزان مصرف در بخش كشاورزي با  مشخص گرديد

توجييه اسييت  گييردد. همچنييين آب بالاسييتفاده نيييز قابل درصييد تعيييين مي 16.31و شييهري معييادل 

 منظور تعيين نياز بنابراين در اين بخش به ها ميزان مصرف بسيار كم است؛ كه در ساير بخش درحالي

درصيد را نيياز شيرب  19آبي، مصرف را به دو گروه شرب و كشاورزي تقسيم نموديم و بنيابراين 

اساس نفر در هير  درصد را نياز كشاورزي در نظر گرفتيم و مالک نياز جمعيتي را بر 99جمعيتي و 

 منظور بيرآورد جمعييت حوضه و نياز كشاورزي را نيز نياز آبي برمبناي مساحت در نظر گرفتيم. بيه

هاي اسيتان را از آمارناميه جميعتيي  شهرسيتان 1999ها ابتدا جمعييت سيال  در هريک از زير حوضه

نيياز هير نفير  1993 استخراج نموديم در مرحله بعد با توجه به تعداد جمعييت و مصيرف آب سيال

كه با مشخص شدن ميزان مصرف براي هر نفر ميزان مصيرف آب شيرب  طوري همشخص گرديد، ب

آتي مشخص گرديد. همچنين براي برآورد نيياز آب كشياورزي، تغيييرات كياربري هاي  براي سال

سال گذشته  كه به آب نياز دارند موردبررسي قرار گرفتنيد و سيدس بيا توجيه بيه رونيد  43اراضي 

مييزان مصيرف را بيراي واحيد  1993تغييرات كاربري اراضي و به مشخص بودن اراضي آبي سيال 

يزان نياز آبي با توجه به رونيد رشيد و توسيعه اراضيي كشياورزي سطح مشخص نموديم. درنتيجه م

 آبي در هرسال مشخص گرديد.

تعريف سناريوها براي مديريت تطبيقي منابع آب؛ برمبناي اختصاص انواع كاربري  مرحله هفتم:

و همچنين تغييرات سطح زير كشت اراضي آبي استان  1993اراضي آبي استان گلستان براي سال 
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هاي ديگر تبديل  كه تقريباً كاربري اراضي آبي پنبه به كاربري 1993خصوص از سال گلستان، ب

 گردد.سناريوهاي پيشنهادي ارائه مي 3، 1999گرديد و همچنين روند رشد جمعيت برمبناي سال 
 

 هاي تحقيقيافته

نشان  1993 – 1933هاي اقليمي براي استان گلستان در دوره زمان روند تغييرات ميانگين مولفه

، گراد سانتيدرجه  3.11سال گذشته معادل  43دهد كه براي بيشينه دما روند افزايشي در طي مي

است افزايش زياد دما در هنگام شب حاكي از آن  گراد سانتيدرجه  1.96براي كمينه دما معادل 

ن ايام از شبانه است كه تغييرات دمايي استان از الگوهاي افزايش جهاني پيروي مي كند زيرا در اي

روز تغييرات دمايي تابع تابش روزانه محلي خورشيد نيز پس بنابراين قدرت تشديد يا تعديل 

عوامل محلي بر روي دما تقريباً به حداقل ميزان خود مي رسد. همچنين مولفه بارش و تعداد 

ير بارش در سال گذشته روند كاهشي را نشان مي دهد بطوريکه  مقاد 43روزهاي بارشي نيز براي 

 روز كاهش يافته است. 9.21ميليمتر  و تعداد روزهاي  11.69سطح استان گلستان در حدود 

ي آبريز اصلي استان گلستان براي دو ها پيش بيني روند تغييرات حداقل دماي شبانه حوضه

ي آبريز چهارگانه ها سال آتي نشان مي دهد كه براي حوضه 23براي  Bو  Aسناريوي اقليمي 

، 9.99براي حوضه اترک معادل 1931-1493براي دوره  A باالترين روند افزايش دما در سناريوي

درجه  4.3و حوضه خليج گرگان  9.94، حوضه گرگانرود معادل 9.93حوضه قره سو معادل 

پيش بيني شده است در حاليکه كمترين ميزان روند افزايشي در اين سناريوي اقليمي با  گراد سانتي

، حوضه قره 1.39براي حوضه اترک معادل  1931-1463 ي مورد مالحظه در دورهها دروه توجه به

 1931-1493 و حوضه خليج گرگان در دوره 1.99، حوضه گرگانرود معادل 1.11سو معادل 

روندهاي افزايشي  B پيش بيني شده است. همچنين در سناريوي گراد سانتيدرجه  1.99معادل 

براي حوضه اترک معادل  1931-1493ترين رود افزايشي براي دوره ماليمتر مي باشد اما باال

 1.91و حوضه خليج گرگان  1.29، حوضه گرگانرود معادل 1.29، حوضه قره سو معادل 1.22

و  3.13براي حوضه اترک معادل  1931-1413در حاليکه كمترين آن در دوره  گراد سانتيدرجه 
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و حوضه خليج  3.34حوضه قره سو معادل  1931-1463 و در دوره 3.96حوضه گرگانرود معادل 

 است. گراد سانتيدرجه  1.39معادل 

 

 ي آبريز اصلي استان گلستانها پيش بيني روند تغييرات حداقل دماي حوضه-3جدول 

 1450-1391 1430-1391 1420-1391 1410-1391 سناريو حوضه

 اترک
A 2.24 1.08 1.57 3.38 

B 0.19 0.68 1.91 1.66 

 قره سو
A 3.00 1.77 1.84 3.80 

B 0.96 0.94 1.54 1.68 

 گرگانرود
A 2.56 1.38 1.55 3.34 

B 0.52 0.94 1.37 1.63 

 خليج
A 3.29 1.96 1.83 4.00 

B 1.17 1.05 1.75 1.87 

 

ي آبريز اصلي استان گلستان نيز براي دو ها پيش بيني روند تغييرات حداكثر دماي حوضه

هاي آبريز چهارگانه در سال آتي نشان مي دهد كه براي حوضه 23براي  Bو  Aسناريوي اقليمي 

رخ خواهد  1931-1413 و  1931-1493 باالترين روندهاي افزايشي در دو دوره A سناريوي

است بطوريکه  گراد سانتيدرجه  9.9داد. بطوريکه مقدار متوسط اين روندهاي افزايش بيش از 

درجه  9.19معادل  1931-1493باالترين آن در دو حوضه اترک و گرگانرود براي دوره  

باالترين روند افزايشي در حوضه اترک براي دوره   B است در حاليکه در سناريوي گراد سانتي

 خواهد بود. گراد سانتيدرجه  6.64معادل  1493-1931

  



 37                                                  اي گلستان                                                شركت آب منطقه

 ي آبريز اصلي استان گلستانها پيش بيني روند تغييرات حداكثر دماي حوضه - 4جدول 

 1450-1391 1430-1391 1420-1391 1410-1391 سناريو حوضه

 اترک
A 3.38 1.46 1.64 3.78 

B 1.47 1.56 2.33 2.24 

 قره سو
A 3.72 1.65 1.61 3.56 

B 1.64 1.45 1.71 1.67 

 گرگانرود
A 3.59 1.56 1.7 3.78 

B 1.15 1.45 1.95 1.94 

 خليج
A 3.56 1.49 1.42 3.59 

B 1.57 1.62 1.63 1.6 
 

هاي آبريز اصلي استان گلستان براي دو سناريوي اقليمي پيش بيني روند تغييرات بارش حوضه
A  وB  چهارگانه نشان مي دهد كه با توجه به سناريويي ها سال آتي در حوضه 23براي A  بارش

  1931-1413دهد و شديدترين آن در دوره هاي مورد نظر روند كاهشي نشان ميدر تمامي  دوره

-1463و خليج نيز در دوره  114.1، گرگانرود 123.1، قره سو 33.9براي حوضه اترک معادل 
شديدترين كاهش در دوره  B حاليکه در سناريوي متر پيش بيني شد. در ميلي 121.3معادل   1931

و خليج  199.3، گرگانرود 193.2، قره سو 143.3براي براي حوضه اترک معادل  1413-1931

 B متر خواهد بود. از طرف ديگر باز در سناريوي ميلي 664.2معادل   1931-1463نيز در دوره 

 به خود خواهد گرفت. بارش روند افزايشي 1931-1493و   1931-1493براي دوره 
 ي آبريز اصلي استان گلستانها پيش بيني روند تغييرات بارش حوضه 5جدول 

 1450-1391 1430-1391 1420-1391 1410-1391 سناريو حوضه

 اترک
A -90.5 -68.5 -56.1 -59.7 

B -149.0 -54.6 2.3 22.5 

 قره سو
A -169.1 -153.5 -80.7 -32.1 

B -159.6 -11.3 -83.0 18.9 

 گرگانرود
A -114.7 -88.5 -70.0 -99.9 

B -158.0 -49.4 15.0 44.0 

 خليج
A -74.9 -161.9 -130.3 -7.3 

B -224.6 -58.7 -106.5 34.7 
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اين قسمت از پروژه نتيجه نهيايي نقيش سيناريوهاي تغييير اقلييم آتيي و سيناريوهاي پيشينهادي 

را بيراي ميديريت تطبيقيي منيابع آب در چهيار  برمبناي تغيير كاربري اراضي و روند رشد جمعييت

كه بر اسياس نتيايج  طوري هگردد. ب سو، اترک و خليج ارائه مي د، قرهحوضه اصلي شامل گرگان رو

وضيعيت احتميالي منيابع آب  A و بدبينانيه B بينانه حاصل از نقش تغيير اقليم با دو سناريوي خوش

هياي مختليف  در بخش) بطيه منيابع و مصيارف آببيني قابل ارائه است و همچنين برمبنياي را پيش

پروري، شرب شهري، شرب روستايي،  كشاورزي، فلاي سبز، دارويي، گلخانه، دام و طيور، آبزي

بندي( و روند تغيير كاربري اراضي آبي بخصوص در بخش كشاورزي  صنعت، خدمات و آب بسته

صيورت  هياي مختليف به ي بخشو همچنين تراكم جمعيت استان و روند رشد آن، نياز مصرفي بيرا

برداري مناسب از منابع آبيي بيا  منظور بهره بيني گرديد. عالوه بر اين به هاي آتي پيش پايه براي دوره

در طي برداري از اراضي  توجه به وضعيت حال و گذشته بخصوص با توجه به تحوالتي كه در بهره

قيي منيابع آب پيشينهاد گردييد. بير ايين سناريوهايي بيراي ميديريت تطبيسال اخير اتفاق افتاده،  13

، رونيد رشيد جمعييت 1993ترتيب زير با توجه وضعيت كشاورزي آبي در سيال  اساس سناريوها به

ترتييب  بيه 1993لغاييت  1993هاي  ر طي سالو همچنين تغييرات كاربري اراضي د 1999براي سال 

 باشد: زير مي

عالوه افزايش جمعيت  هدرصد از اراضي كشاورزي( ب 19.2حذف شلتوک )معادل  -سناريوي اول 

 .1999بر اساس محاسبه اوليه  1.62با 

سيال  13( اراضي شلتوک برمبنياي افيزايش 1993نسبت به سال ) درصدي 69تغيير  -سناريوي دوم 

درصد از  9.2دل سالي كه كشت پنبه فراموشي گرفته شد. اين مقدار معا 1993گذشته يعني از سال 

 .1999بر اساس محاسبه اوليه  62/1كل اراضي آبي است. بعالوه افزايش جمعيت با 

عيالوه افيزايش  هدرصيد از اراضيي كشياورزي( بي 6/42معيادل ) حذف گندم آبيي -سناريوي سوم 

 .1999بر اساس محاسبه اوليه  1.62جمعيت با 

سيال  13اراضي گندم برمبنياي افيزايش  (1993درصدي )نسبت به سال  91تغيير  -سناريوي چهارم 

درصيد  14.9سالي كه كشت پنبه فراموشي گرفته شد. اين مقدار معيادل  1993گذشته يعني از سال 

 .1999بر اساس محاسبه اوليه  1.62از كل اراضي آبي است. بعالوه افزايش جمعيت با 
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( بعيالوه افيزايش درصيد از اراضيي كشياورزي 14.2معيادل ) حذف سوياي آبيي -سناريوي پنجم 

 1999بر اساس محاسبه اوليه  1.62جمعيت با 

سيال  13( اراضيي سيويا برمبنياي افيزايش 1993درصدي )نسبت به سيال  21تغيير  -سناريوي ششم 

درصد از  9.3سالي كه كشت پنبه فراموشي گرفته شد. اين مقدار معادل  1993گذشته يعني از سال 

 1999بر اساس محاسبه اوليه  1.62معيت با كل اراضي آبي است. بعالوه افزايش ج

درصد از اراضي كشاورزي( بعالوه افيزايش جمعييت  9.1معادل ) حذف جو آبي -سناريوي هفتم 

 1999بر اساس محاسبه اوليه  1.62با 

سيال  13( اراضيي جيو برمبنياي افيزايش 1993درصدي )نسبت بيه سيال  14تغيير  -سناريوي هشتم 

درصد از  6.1سالي كه كشت پنبه فراموشي گرفته شد. اين مقدار معادل  1993گذشته يعني از سال 

 1999بر اساس محاسبه اوليه  1.62كل اراضي آبي است. بعالوه افزايش جمعيت با 

درصيد از  63.9جيو )سيرجمع  6.1سيويا و  9.3گنيدم،  14.9شلتوک،  9.2حذف  -سناريوي نهم 

 1999بر اساس محاسبه اوليه  1.62اراضي آبي( بعالوه افزايش جمعيت با 

در اين ميان از نه سناريوي پيشنهادي، سناريوي نهم از نظر اختصياص منيابع آب نسيبت بيه شيرايط 

 دهند.كنوني، ميزان مصرف پايين تر و متعادل تري را پيشنهاد مي

 

 حوضه آبريز گرگان رود

هاي باالدست گرگيان رود  قال )تمامي بخش مساحت حوضه باال دست ايستگاه هيدرومتري آق

كيليومتر مربيع  13911معيادل  1شيود( از رودخانيه گرگيان رود، مطيابق شيکل شيماره  را شامل مي

-1931،1413-1433، 1931-1939هياي شيده بيراي دوره هياي انجامبينييباشد. بر اسياس پييش مي

حجيم  A از سيناريوي B دهد كه بارش در سيناريوي نشان مي 1931-1493و  1493-1931، 1931

 1661و  316، 166، 393، 1991ترتييب  دهيد، بطوريکيه ايين اخيتالف بيه بارش بيشتري را نشان مي

ي هياميليون مترمکعيب خواهيد رسييد. ايين اخيتالف در ميازاد بيارش از تبخيير نييز دييده در دوره

خواهيد  B و A ميليون مترمکعيب بيين سيناريوي 193و  996، 269، 369، 1112ترتيب  موردنظر به

از ميزان كمتري برخوردار اسيت و  B و A كه اين اختالف در دبي مطابق سناريوي حالي رسيد. در
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ميليييون مترمکعييب بييراي  93.49و  23.9، 199.93، 142.31، 131.99ترتيييب اخييتالف معييادل  بييه

شده براي ميزان مصيرف آب نييز در ايين حوضيه نشيان  بيني انجام باشد. پيش موردنظر مي هاي دوره

 هييا بيير اسيياس افييزايش نييياز كشيياورزي و رونييد رشييد جمعيييت در دوره دهييد كييه در اييين دوره مي

، 349.92معيادل  1931-1413، 922.14معادل  1931-1433، در دوره 964.19معادل  1939-1931

ميليييون مترمکعييب خواهييد رسيييد.  1613.12معييادل  1931-1493و  1114.91معييادل  1493-1931

ميليييون  193.69در دوره كنييوني كييل مصييرف معييادل  99كييه مطييابق جييدول شييماره  درحالي

هياي  درصيد آن از آب 33هياي سيطحي و  درصيد از آب 13كيلومترمکعب است كه از اين ميزان 

، گلخانيه، دام فلاي سيبز شامل كشاورزي، شده است و در اين حوضه نوع مصرف زيرزميني تأمين

باشيد.  و بالاسيتفاده مي پيروري آبزي ،شيرب شيهري، شيرب روسيتايي، خيدمات، صينعتو طيور، 

 اقليمييي حيياكي از آن اسييت كييه در دوره ميييانگين A سييالي بيير اسيياس سييناريوي ارزيييابي خشک

هييد رسيييد، درصييد مواقييع خوا 21.32و  43.33ترتيييب  بييه 1931-1493و همچنييين  1493-1931

 93.42بييا  1931-1493سييالي در ميييانگين دوره  ترين خشک شييديدي B كييه در سييناريوي درحالي

سالي در هير دو سيناريو در  طوركلي كمترين دوره زماني خشک درصد مواقع اتفاق خواهد افتاد. به

 اتفاق خواهد افتاد. 1931-1433ميانگين دوره 
 

-137هاي منتهي به ايستگاه هيدرومتري  مكعب( زير حوضهمنابع و مصارف آب آتي )ميليون متر: 6جدول 

12 (139-12) 

 دوره زماني

ش سناريوي 
بار

A
 

ش سناريوي 
بار

B
 

مازاد از تبخير 
A

 

مازاد از تبخير 
B

 

دبي سناريوي 
A

 

دبي سناريوي 
B

ب 
صرفي آ

نياز م
 

ک
خش

 
سالي سناريوي 

A
 

ک
خش

 
سالي سناريوي 

B
 

1391-1400 5782.11 6770.97 2544.25 3472.36 421.29 568.20 916.46 35.03 34.11 

1391-1410 5495.73 6217.9 2337.71 2962.7 398.60 537.49 999.75 37.3 36.56 

1391-1430 5394.96 6367.25 2352.54 2904.79 428.82 498.62 1166.33 49.09 50.46 

1391-1450 5250.61 6471.93 2247.44 2977.84 421.60 502.08 1332.91 61.96 39 
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 بيني نيازمصرفي هاي مختلف و پيش بخش)ميليون مترمكعب( مصارف كنوني آب : 7جدول 

 نوع مصرف

 آب زيرزميني آب سطحي

ف
صر

ل م
 ك

د
ص

در
 

 نياز مصرفي

ب
کع

رم
 مت

ون
ميلي

 

صد
در

به 
ب 
کع

رم
 مت

ون
ميلي

 

صد
در

به 
 1
3

9
1

-1
3

9
5

 

1
3

9
1

-1
4

0
0

 

1
3

9
1

-1
4

1
0

 

1
3

9
1

-1
4

3
0

 

1
3

9
1

-1
4

5
0

 

 887 777 666 610 582 66.58 63.59 435.05 93.9 70.46 كشاورزي

 1 1 1 1 1 0.09 0.1 0.67 0 0 فضاي سبز

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 دارويي

 1 0 0 0 0 0.04 0.04 0.29 0 0 گلخانه

 12 10 9 8 8 0.89 0.97 6.65 0.09 0.07 دام و طيور

 9 8 7 6 6 0.68 0.61 4.16 1.39 1.04 پروري آبزي

 59 52 44 41 39 4.44 4.92 33.68 0 0 شرب شهري

 66 58 50 46 43 4.97 5.51 37.72 0.05 0.04 شرب روستايي

 9 8 7 6 6 0.66 0.57 3.91 1.43 1.07 صنعت

 1 1 1 1 1 0.09 0.1 0.71 0 0 خدمات

 0 0 0 0 0 0.01 0.01 0.07 0 0 بندي آب بسته

 287 251 215 197 188 21.5 23.56 161.18 2.75 2.06 بالاستفاده

 1333 1166 1000 916 875 100 100 684.19 100 75.04 مجموع

 

گردد كه باالترين مصرف  هاي مختلف مشخص مي براي مصرف كنوني بخش 1مطابق جدول 

 4.31و  4.44، 22.99هاي كشاورزي، شرب شهري و شرب روستايي به ترتيب معادل  در بخش

استفاده معادل باشد و فقط آب بال از يک درصد ميها كمتر  كه ساير بخش باشد درحالي درصد مي

، 1931-1939هاي بنابراين، مصارف موردنياز براي بخش كشاورزي براي دوره درصد است؛ 61.9

و  991و  111، 222، 213، 996ترتيب  به 1931-1493و  1493-1931، 1433-1931،1413-1931

و  99، 93، 42، 49شرب روستايي و همچنين بخش  93و  96، 44، 41، 93در بخش شرب شهري 

درصد آب مصرفي در حال حاضر از منابع  13ميليون مترمکعب خواهد بود. با توجه به اينکه  93

هاي آتي  درصد نياز مصرفي براي دوره 13توان گفت  گردد، بنابراين مي آب سطحي تأمين مي

بود كه در مقايسه با منابع  ميليون مترمکعب  خواهد 199و  111، 133، 36، 91موردنظر  به ترتيب 

، 633، 993، 619 ترتيب مازاد آب سطحي از مصرف( به)ها  تفاوت آن A آب سطحي در سناريوي
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 B كه اين تفاوت در سناريوي متعادل شود، درحالي ميليون مترمکعب برآورد مي 699و  916

شود  طوريکه ديده ميميليون مترمکعب خواهد بود. ب  923و  996، 499، 411، 919 ترتيب معادل به

 در هر دو سناريو مصرف از منابع سطحي بيشتر خواهد شد و اين موضوع با نگاه بدبينانه سناريوي

A هاي زيرزميني  درصد مصرف كنوني از آب 33اما در ارتباط با  به حالت بحراني خواهد رسيد؛

هاي  عنوان آب آن به بايستي مطرح كرد كه اين آب درواقع از همان مازاد از تبخير كه بخشي از

عنوان آب زيرزميني در نظر گرفت و بنابراين در  توان به سطحي و بخش باقيمانده آن را مي

هاي موردنظر به ترتيب معادل  با كسر ميزان آب سطحي از مازاد تبخير براي دوره A سناريوي

و  6999، 6233، 9331، 9196ترتيب  نيز به B و در سناريوي 6349و  6113، 6319، 6991، 6643

درصد مصرف آب زيرزميني مازاد آن در  33ميليون مترمکعب خواهد بود كه با احتساب  6299

 نيز معادل B و در سناريوي 1349و  1939، 1499، 1113، 1292 معادل A آينده براي سناريوي

وع ميليون مترمکعب استفاده نخواهد نشد با توجه به اين موض 1119و  1999، 6329، 6249، 6916

گردد در آينده از منابع آب بيشتر استفاده خواهد شد و اين موضوع با نگاه بدبينانه  مشخص مي

خواهد بود. درهرحال در آينده با توجه به افزايش نياز  B شديدتر از سناريوي متعادل A سناريوي

و روند تغيير اقليم، منابع آبي اين حوضه محدودتر خواهد شد. بدين منظور ضروري است نياز 

شده مديريت شوند.  گانه مطرح 3مصرفي يا عرضه و تقاضاي آب با توجه به سناريوهاي پيشنهادي 

و تقاضاي آب را براي مديريت تطبيقي منابع آب  نياز عرضه 9براي اين هدف جدول شماره  

هاي منتهي به ايستگاه  گانه براي حوضه 3با توجه به سناريوهاي پيشنهادي )ميليون مترمکعب( 

مصارف كنوني آب )ميليون   3هاي  دهد. همچنين جدول شماره قال  نشان مي هيدرومتري آق

 دهد. توجه به سناريوي نهم نشان ميبيني نياز مصرفي با  هاي مختلف و پيش مترمکعب( بخش
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نياز عرضه و تقاضاي آب براي مدديريت تطبيقدي مندابع آب )ميليدون مترمكعدب( بدا توجده بده         : 8جدول 

 (12-139) 12-137هاي منتهي به ايستگاه هيدرومتري  سناريوهاي پيشنهادي حوضه

 دوره زماني
 سناريوهاي نياز آبي

 نهم هشتم هفتم ششم پنجم چهارم سوم دوم اول

1391-1395 714.29 798.85 498.65 723.45 721.33 761.50 798.14 805.19 616.33 

1391-1400 748.93 837.94 521.98 758.58 756.35 798.63 837.19 844.61 645.84 

1391-1410 818.23 916.11 568.64 828.83 826.39 872.88 915.29 923.45 704.86 

1391-1430 956.82 1072.45 661.97 969.35 966.46 1021.38 1071.49 1081.13 822.89 

1391-1450 1095.42 1228.80 755.30 1109.87 1106.53 1169.89 1227.69 1238.80 940.92 
 

 

بيندي نيداز مصدرفي بدا      هاي مختلف و پيش مصارف كنوني آب )ميليون مترمكعب( بخش: 9جدول 

 توجه به سناريوي نهم

 نوع مصرف

 آب زيرزميني سطحيآب 

ف
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 626 548 469 430 014 66.58 63.59 435.05 93.9 70.46 كشاورزي

 1 1 1 1 1 0.09 0.1 0.67 0 0 فضاي سبز

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 دارويي

 0 0 0 0 0 0.04 0.04 0.29 0 0 گلخانه

 8 7 6 6 5 0.89 0.97 6.65 0.09 0.07 دام و طيور

 6 6 5 4 4 0.68 0.61 4.16 1.39 1.04 پروري آبزي

 42 37 31 29 27 4.44 4.92 33.68 0 0 شرب شهري

 47 41 35 32 31 4.97 5.51 37.72 0.05 0.04 شرب روستايي

 6 5 5 4 4 0.66 0.57 3.91 1.43 1.07 صنعت

 1 1 1 1 1 0.09 0.1 0.71 0 0 خدمات

 0 0 0 0 0 0.01 0.01 0.07 0 0 بندي آب بسته

 202 177 152 139 133 21.5 23.56 161.18 2.75 2.06 بالاستفاده

 941 823 705 646 616 100 100 684.19 100 75.04 مجموع
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 12-133حوضه باالدست ايستگاه هيدرومتري  نقشه : 1شكل 

 

 سوحوضه آبريز قره

هياي باالدسيت گرگيان  آب )تميامي بخش مساحت حوضه باال دست ايستگاه هيدرومتري سيياه

باشد.  كيلومتر مربع مي 1991معادل  6سو، مطابق شکل شماره  شود( از رودخانه قره رود را شامل مي

-1493، 1931-1931،1413-1433، 1931-1939هاي براي دورهشده  هاي انجامبينيپيش بر اساس

حجيم بيارش بيشيتري  A از سناريوي B دهد كه بارش در سناريوي نشان مي 1931-1493و  1931

ميلييون مترمکعيب  149و  199، 139، 116، 619دهد، بطوريکه اين اختالف بيه ترتييب  را نشان مي

، 693هاي موردنظر بيه ترتييب خير نيز ديده در دورهخواهد رسيد. اين اختالف در مازاد بارش از تب

كيه اييين  خواهيد رسيييد. درحالي B و A ميلييون مترمکعييب بيين سييناريوي 163و  119، 116، 169

از ميزان كمتيري برخيوردار اسيت و بيه ترتييب اخيتالف  B و A اختالف در دبي مطابق سناريوي

باشييد.  هيياي مييوردنظر ميب بييراي دورهميليييون مترمکعيي 9.99و  9.21، 6.19، 9.29، 16.11معييادل 

هيا بير دهد كه در ايين دوره شده براي ميزان مصرف آب نيز در اين حوضه نشان مي بيني انجام پيش

، در دوره 639.44معيادل  1931-1939اساس افزايش نياز كشاورزي و روند رشد جمعيت در دوره 
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-1493و  991.39معيادل  1931-1493، 919.91معادل  1931-1413، 934.39معادل  1433-1931

در دوره  23كه مطابق جدول شيماره  ميليون مترمکعب خواهد رسيد. درحالي 923.96معادل  1931

درصييد از  4ميلييون كيلومترمکعييب اسيت كيه از اييين مييزان  633.69كنيوني كيل مصييرف معيادل 

وع شيده اسيت و در ايين حوضيه ني هياي زيرزمينيي تأمين درصيد آن از آب 32هاي سيطحي و  آب

، شيرب روسيتايي، خيدمات، صينعت، گلخانيه، دام و طييور، فلاي سيبز مصرف شامل كشاورزي،

اقليمي  A سالي بر اساس سناريوي باشد. ارزيابي خشک و بالاستفاده مي پروري آبزي ،شرب شهري

درصيد مواقيع خواهيد رسييد،  91.96معيادل  1931-1493حاكي از آن است كه در دوره ميانگين 

 44.93بييا  1931-1493سييالي در ميييانگين دوره  ترين خشک شييديدي B ناريويكييه در سيي درحالي

 درصد مواقع اتفاق خواهد افتاد. 
 

هداي منتهدي بده ايسدتگاه      منابع و مصارف آب آتدي )ميليدون مترمكعدب( زيدر حوضده     : 11جدول 

 12-197هيدرومتري 

 دوره زماني
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1391-1395 1210.61 1488.22 641.62 871.53 55.25 67.42 290.52 30.85 33.53 

1391-1400 1329.93 1441.43 684.66 810.11 69.45 65.80 294.01 31.22 30.04 

1391-1410 1239.16 1343.8 595.28 706.79 60.23 62.96 300.98 32.29 32.45 

1391-1430 1206.75 1341.32 568.79 681.99 58.75 64.36 314.92 44.14 44.89 

1391-1450 1217.17 1364.08 564.23 692.88 59.56 65.09 328.86 57.82 34.23 

 

گيردد كيه بياالترين  ميهياي مختليف مشيخص  بيراي مصيرف كنيوني بخش 11مطابق جيدول 

و  16.36، 22.1هاي كشاورزي، شرب شهري و شرب روستايي به ترتييب معيادل  مصرف در بخش

باشد و فقيط آب بالاسيتفاده  ها كمتر از يک درصد مي كه ساير بخش باشد درحالي درصد مي 9.29

اي هيبنيابراين، مصيارف موردنيياز بيراي بخيش كشياورزي بيراي دوره درصد اسيت؛ 13.99معادل 

، 133، 139، 136به ترتييب  1931-1493و  1493-1931، 1433-1931،1413-1931، 1939-1931
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، 64و همچنين بخيش شيرب روسيتايي  99و  92، 99، 94، 94و در بخش شرب شهري  619و  639

درصيد آب مصيرفي در حيال  4ميليون مترمکعب خواهد بود.  با توجه بيه اينکيه  61و  62، 69، 64

درصيد نيياز مصيرفي بيراي  4تيوان گفيت  گيردد، بنيابراين مي ب سطحي تأمين ميحاضر از منابع آ

ميلييون مترمکعيب  خواهيد بيود  19.6و  16.2، 16، 11.9، 11.2هاي آتي موردنظر  به ترتيب  دوره

 ميازاد آب سيطحي از مصيرف()هيا  تفياوت آن A كه در مقايسه بيا منيابع آب سيطحي در سيناريوي

 شود، رآورد ميليون مترمکعب بمي 42و  49، 99، 44ترتيب به

 

 1389هاي مختلف سال  مصارف آب )ميليون مترمكعب( بخش: 11جدول 
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 218 208 199 195 192 66.17 66.1 184.15 67.78 7.89 كشاورزي

 0 0 0 0 0 0.06 0.06 0.18 0 0 سبز فضاي

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 دارويي

 0 0 0 0 0 0.05 0.05 0.15 0 0 گلخانه

 3 3 3 3 3 1 1.03 2.88 0.09 0.01 طيور دام و

پروري آبزي  0.59 5.07 0.08 0.03 0.23 1 1 1 1 1 

 38 36 35 34 34 11.54 12.02 33.48 0 0 شهري شرب

 27 26 25 24 24 8.28 8.63 24.03 0 0 روستايي شرب

 2 2 2 2 2 0.52 0.49 1.37 1.2 0.14 صنعت

 0 0 0 0 0 0.12 0.12 0.34 0 0 خدمات

بندي بسته آب  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 36 34 33 32 32 10.88 11.04 30.76 7.04 0.82 بالاستفاده

 329 315 301 294 291 100 100 278.59 100 11.64 مجموع

 

 

ميليون  96و  91، 94، 92 به ترتيب معادل B كه اين تفاوت در سناريوي متعادل حالي در

مصرف از منابع سطحي بيشتر  از  A شود در سناريو مترمکعب خواهد بود. بطوريکه ديده مي

هاي زيرزميني بايستي  درصد مصرف كنوني از آب 32خواهد شد و اما در ارتباط با  B سناريوي

هاي سطحي و  عنوان آب واقع از همان مازاد از تبخير كه بخشي از آن به مطرح كرد كه اين آب در

با  A عنوان آب زيرزميني در نظر گرفت و بنابراين در سناريوي توان به بخش باقيمانده آن را مي
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، 996، 219، 996ترتيب معادل  هاي موردنظر به تبخير براي دوره ميزان آب سطحي از مازادكسر 

ميليون مترمکعب خواهد  232و  933، 263، 191، 194ترتيب  و در سناريوي ب نيز به 439و  934

 معادل A درصد مصرف آب زيرزميني مازاد آن در آينده براي سناريوي 32بود كه با احتساب 

ميليون  911و  993، 419، 969، 939 نيز معادل B و در سناريوي 643و  662، 932، 436، 929

گردد در آينده از منابع آب بيشتر استفاده  مترمکعب خواهد بود با توجه به اين موضوع مشخص مي

خواهد بود.  B شديدتر از سناريوي متعادل A خواهد شد و اين موضوع با نگاه بدبينانه سناريوي

آينده با توجه به افزايش نياز و روند تغيير اقليم، منابع آبي محدودتر خواهد شد. بدين درهرحال در 

گانه  3منظور ضروري است نياز مصرفي يا عرضه و تقاضاي آب با توجه به سناريوهاي پيشنهادي 

نياز عرضه و تقاضاي آب را براي  16شده مديريت شوند. براي اين هدف جدول شماره   مطرح

گانه براي  3با توجه به سناريوهاي پيشنهادي  )ميليون مترمکعب(يقي منابع آب مديريت تطب

 19  دهد. همچنين جدول شماره آب  نشان مي هاي منتهي به ايستگاه هيدرومتري سياه حوضه

بيني نياز مصرفي با توجه به  هاي مختلف و پيش بخش)ميليون مترمکعب( مصارف كنوني آب 

 هد.د سناريوي موردنظر نشان مي

 
نياز عرضه و تقاضاي آب براي مديريت تطبيقي منابع آب )ميليون مترمكعب( با توجه :12جدول 

 12-197هاي منتهي به ايستگاه هيدرومتري  به سناريوهاي پيشنهادي حوضه

 دوره زماني
 سناريوهاي نياز آبي

 نهم هشتم هفتم ششم پنجم چهارم سوم دوم اول

1391-1395 261.36 291.91 183.45 264.67 263.91 278.42 291.66 294.20 225.97 

1391-1400 264.86 295.72 186.16 268.20 267.43 282.09 295.46 298.03 229.11 

1391-1410 271.85 303.33 191.58 275.26 274.47 289.43 303.07 305.69 235.39 

1391-1430 285.84 318.55 202.42 289.38 288.56 304.10 318.28 321.00 247.94 

1391-1450 299.82 333.77 213.26 303.50 302.65 318.78 333.49 336.32 260.50 
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بيني نيداز مصدرفي بدا     هاي مختلف و پيش مصارف كنوني آب )ميليون مترمكعب( بخش:13جدول 

 توجه به سناريوي نهم

 نوع مصرف

 آب زيرزميني آب سطحي

ف
صر

ل م
 ك

د
ص

در
 

 نياز مصرفي

ن 
ليو

مي

ب
کع

رم
مت

 

صد
در

به 
 

ن 
ليو

مي

ب
کع

رم
مت

 

صد
در

به 
 

19
31

-
19

39
 

19
31

-
14

33
 

19
31

-
14

13
 

19
31

-
14

93
 

19
31

-
14

93
 

 161 110 151 151 154 11.16 66.1 184.15 67.78 7.89 كشاورزي

 4 4 4 4 4 4.41 0.06 0.18 0 0 فضاي سبز

 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 دارويي

 4 4 4 4 4 4.45 0.05 0.15 0 0 گلخانه

 3 1 1 1 1 1 1.03 2.88 0.09 0.01 و طيور دام

 1 1 1 1 1 4.13 0.03 0.08 5.07 0.59 پروري آبزي

 34 12 16 11 11 11.50 12.02 33.48 0 0 شرب شهري

 11 11 12 12 12 8.18 8.63 24.03 0 0 شرب روستايي

 1 1 1 1 1 4.51 0.49 1.37 1.2 0.14 صنعت

 4 4 4 4 4 4.11 0.12 0.34 0 0 خدمات

 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 بندي آب بسته

 18 16 11 15 15 14.88 11.04 30.76 7.04 0.82 بالاستفاده

 261 248 235 229 226 144 100 278.59 100 11.64 مجموع

 
 
 

 
 12-197نقشه حوضه باالدست ايستگاه هيدرومتري : 2شكل 
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 حوضه آبريز اترک

دانشمند از رودخانه اترک، مطابق شکل  دست ايستگاه هيدرومتري درياچهمساحت حوضه باال 

هياي شيده بيراي دوره هياي انجامبينييباشد. بير اسياس پييش كيلومتر مربع مي 2969معادل  9شماره 

دهد كه بيارش در  نشان مي 1931-1493و  1493-1931، 1433-1931،1413-1931، 1939-1931

كه اين اختالف به ترتيب  طوري هدهد، ب بارش بيشتري را نشان ميحجم  A از سناريوي B سناريوي

ميليون مترمکعب خواهد رسيد. اين اختالف در ميازاد بيارش از تبخيير  142و  161، 11، 123، 662

 ميليون مترمکعيب بيين سيناريوي 96و  24، 14، 114، 121هاي موردنظر به ترتيب نيز ديده در دوره

A و B كه اين اخيتالف در دبيي مطيابق سيناريوي خواهد رسيد. درحالي A و B  از مييزان كمتيري

ميلييون مترمکعيب  9.99و  6.99، 9.11، 2.14، 9.91برخوردار است و بيه ترتييب اخيتالف معيادل 

شده براي مييزان مصيرف آب نييز در ايين حوضيه  بيني انجام باشد. پيش هاي موردنظر ميبراي دوره

اساس افيزايش نيياز كشياورزي و رونيد رشيد جمعييت در دوره ها بر دهد كه در اين دوره نشان مي

، 611.14معيادل  1931-1413، 136.43معادل  1931-1433، در دوره 113.16معادل  1939-1931

ميليييون مترمکعييب خواهييد رسيييد.  913.16معييادل  1931-1493و  629.49معييادل  1493-1931

ميليييون  193.24معييادل  در دوره كنييوني كييل مصييرف 13كييه مطييابق جييدول شييماره  درحالي

هياي  درصيد آن از آب 92هياي سيطحي و  درصيد از آب 24كيلومترمکعب است كه از اين ميزان 

، دام و طييور، فلاي سيبز شده است و در اين حوضه نوع مصرف شامل كشاورزي، زيرزميني تأمين

بر اساس  سالي باشد. ارزيابي خشک و بالاستفاده مي پروري آبزي، شرب روستايي، خدمات، صنعت

 1931-1493و همچنيين  1931-1493 اقليمي حاكي از آن است كه در دوره مييانگين A سناريوي

ترين  شيديدي B كيه در سيناريوي درصيد مواقيع خواهيد رسييد، درحالي 14.21و  26.14ترتيب  به

طوركلي  درصد مواقع اتفياق خواهيد افتياد. بيه 99.94با  1931-1493سالي در ميانگين دوره  خشک

اتفياق خواهيد  1931-1433سالي در هير دو سيناريو در مييانگين دوره  رين دوره زماني خشکكمت

افتاد. بدين منظور ضروري اسيت نيياز مصيرفي ييا عرضيه و تقاضياي آب بيا توجيه بيه سيناريوهاي 

نيياز عرضيه و   11شيده ميديريت شيوند. بيراي ايين هيدف جيدول شيماره  گانيه مطرح 3پيشنهادي 
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با توجيه بيه سيناريوي نهيم بيراي  )ميليون مترمکعب(يريت تطبيقي منابع آب تقاضاي آب را براي مد

 دهد.  دانشمند نشان مي هاي منتهي به ايستگاه هيدرومتري درياچه حوضه
 

هداي منتهدي بده ايسدتگاه      منابع و مصارف آب آتدي )ميليدون مترمكعدب( زيدر حوضده     : 14جدول 

 11-161هيدرومتري 

 دوره زماني

ي 
ش سناريو

بار
A

 

ي 
ش سناريو

بار
B

 

خير 
مازاد از تب

A
 

خير 
مازاد از تب

B
 

ي 
ي سناريو

دب
A

 

ي 
ي سناريو

دب
B

 

ب
ي آ

صرف
نياز م

 

ک
خش

 
ي 

ي سال
سناريو

A
 

ک
خش

 
ي 

ي سال
سناريو

B
 

1391-1395 718.7 945.08 224.1 384.72 66.61 75.48 64.86 44.72 38.15 

1391-1400 795.79 964.52 239.76 353.62 69.95 76.09 69.56 42.21 36.06 

1391-1410 784.25 861.17 222.6 296.63 72.03 75.14 78.96 45.08 40.19 

1391-1430 758.8 879.68 222.51 286.78 71.75 74.13 97.75 62.14 55.34 

1391-1450 752.89 898.61 210.35 292.29 70.75 76.58 116.54 74.67 41.66 

 

 1389هاي مختلف سال  بخشمصارف آب )ميليون مترمكعب( : 15جدول 

 نوع مصرف

 آب زيرزميني آب سطحي

ف
صر

ل م
 ك

صد
در

 نياز مصرفي 
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ون

ميلي
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در

به 
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رم
 مت
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ميلي
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3

9
1

-1
3

9
5
 

1
3

9
1

-1
4

0
0
 

1
3

9
1

-1
4

1
0
 

1
3

9
1

-1
4

3
0
 

1
3

9
1

-1
4

5
0
 

 87.0 73.0 59.0 51.9 48.4 72.98 44.28 18.40 89.38 64.97 كشاورزي

 9.2 7.7 6.2 5.5 5.1 6.17 0.00 0.00 9.69 7.04 فضاي سبز

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 دارويي

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 گلخانه

 0.5 0.4 0.3 0.3 0.3 0.52 1.42 0.59 0.00 0.00 دام و طيور

پروري آبزي  0.45 0.61 0.00 0.00 0.39 0.4 0.4 0.5 0.6 0.7 

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 شرب شهري

 5.0 4.2 3.4 3.0 2.8 5.23 14.39 5.98 0.00 0.00 شرب روستايي

 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.12 0.34 0.14 0.00 0.00 صنعت

 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.20 0.35 0.15 0.12 0.09 خدمات

بندي آب بسته  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 13.7 11.5 9.3 8.2 7.6 14.32 39.22 16.29 0.08 0.06 بالاستفاده

 116.5 97.8 79.0 69.6 64.9 100.00 100.00 41.55 100.00 72.69 مجموع

 

گردد كه باالترين  هاي مختلف مشخص مي براي مصرف كنوني بخش 12مطابق جدول 

و  1.99، 14.21ترتيب معادل  سبز و شرب روستايي به هاي كشاورزي، فلاي مصرف در بخش
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استفاده باشد و فقط آب بال ها كمتر از يک درصد مي كه ساير بخش باشد درحالي درصد مي 4.69

هاي بنابراين، مصارف موردنياز براي بخش كشاورزي براي دوره درصد است؛ 11.16معادل 

 39، 13، 13، 29به ترتيب  1931-1493و  1493-1931، 1433-1931،1413-1931، 1939-1931

، 9، 6.9و همچنين بخش شرب روستايي  3.6و  1.1، 2.6، 9.9، 9.1و در بخش فلاي سبز  112و 

درصد آب مصرفي در حال حاضر  13ميليون مترمکعب خواهد بود. با توجه به اينکه  9و  4.6، 9.4

هاي  رصد نياز مصرفي براي دورهد 24توان گفت  گردد، بنابراين مي از منابع آب سطحي تأمين مي

ميليون مترمکعب  خواهد بود كه در مقايسه با منابع  96و  29، 99، 43، 49آتي موردنظر  به ترتيب 

 -11و  9، 11، 61 ترتيب به مازاد آب سطحي از مصرف()ها  تفاوت آن A آب سطحي در سناريوي

 ترتيب معادل به B اريوي متعادلكه اين تفاوت در سن شود، درحالي مترمکعب برآورد ميميليون 

شود در هر دو سناريو  كه ديده مي طوري هميليون مترمکعب خواهد بود. ب -9و  2، 63، 61، 93

تواند نياز را  تنها نمي مصرف از منابع سطحي خيلي زياد خواهد شد يعني اينکه آبدهي رودخانه نه

 موضوع با نگاه بدبينانه سناريويجبران كند بلکه كمبود شديد آب سطحي خواهيم داشت  و اين 

A بينانه و خوش B درصد مصرف كنوني از  91اما در ارتباط با  نيز به حالت بحراني خواهد رسيد؛

هاي زيرزميني بايستي مطرح كرد كه اين آب درواقع از همان مازاد از تبخير كه بخشي از آن  آب

عنوان آب زيرزميني در نظر گرفت و  هتوان ب هاي سطحي و بخش باقيمانده آن را مي عنوان آب به

هاي موردنظر به ترتيب  با كسر ميزان آب سطحي از مازاد تبخير براي دوره A بنابراين در سناريوي

 661و  661، 691، 612، 939رتيب  نيز به  B و در سناريوي 193و  124، 124، 193، 121معادل 

مصرف آب زيرزميني مازاد آن در آينده درصد  91ميليون مترمکعب خواهد بود كه با احتساب 

و  619، 999، 929 نيز معادل B و در سناريوي  119و  139، 613، 639 معادل A براي سناريوي

گردد در آينده از  ميليون مترمکعب استفاده نخواهد نشد با توجه به اين موضوع مشخص مي 691

شديدتر از سناريوي  A بينانه سناريويمنابع آب بيشتر استفاده خواهد شد و اين موضوع با نگاه بد

خواهد بود. درهرحال در آينده با توجه به افزايش نياز و روند تغيير اقليم، منابع آبي اين  B متعادل

اما از طرف ديگر مديريت منابع آب با توجه به نياز آتي طوري بايد  حوضه محدودتر خواهد شد؛

 ا از بخش تأمين نمود.انجام گيرد كه بتوان بخشي از نياز آب سطحي ر



                         آب... مصارف و منابع بر اقليمي دگرگوني يا تغيير ارزيابي و بررسي                                        52

نياز عرضه و تقاضاي آب براي مديريت تطبيقي منابع آب )ميليون مترمكعب( با توجده  : 16دول ج

 11-161هاي منتهي به ايستگاه هيدرومتري  به سناريوهاي پيشنهادي حوضه

 دوره زماني
 سناريوهاي نياز آبي

 نهم هشتم هفتم ششم پنجم چهارم سوم دوم اول

1391-1395 56.15 62.85 39.06 56.88 56.71 59.89 62.80 63.36 48.39 

1391-1400 60.16 67.39 41.71 60.94 60.76 64.20 67.33 67.93 51.78 

1391-1410 68.17 76.47 47.01 69.07 68.86 72.80 76.40 77.09 58.56 

1391-1430 84.19 94.62 57.60 85.32 85.06 90.01 94.53 95.40 72.11 

1391-1450 100.21 112.77 68.20 101.57 101.26 107.22 112.67 113.71 85.67 
 

 

بيني نيداز مصدرفي بدا     هاي مختلف و پيش مصارف كنوني آب )ميليون مترمكعب( بخش: 17جدول 

 توجه به سناريوي نهم

 نوع مصرف

 آب زيرزميني آب سطحي

ف
صر
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 ك

صد
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 نياز مصرفي
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 مت
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93
 

19
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 24 94 44 93 92 72.98 44.28 18.40 89.38 64.97 كشاورزي

 1 2 9 4 4 6.17 0.00 0.00 9.69 7.04 فضاي سبز

 3 3 3 3 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 دارويي

 3 3 3 3 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 گلخانه

 3 3 3 3 3 0.52 1.42 0.59 0.00 0.00 دام و طيور

 1 3 3 3 3 0.39 0.00 0.00 0.61 0.45 پروري آبزي

 3 3 3 3 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 شرب شهري

 4 9 9 6 6 5.23 14.39 5.98 0.00 0.00 شرب روستايي

 3 3 3 3 3 0.12 0.34 0.14 0.00 0.00 صنعت

 3 3 3 3 3 0.20 0.35 0.15 0.12 0.09 خدمات

 3 3 3 3 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 بندي آب بسته

 13 9 1 2 2 14.32 39.22 16.29 0.08 0.06 بالاستفاده

 85.67 72.11 58.56 51.78 48.39 100.00 100.00 41.55 100.00 72.69 مجموع
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 11-161هيدرومتري  نقشه حوضه باالدست ايستگاه : 3شكل 

 

 حوضه آبريز كل حوضه خليج 

باشد، باوجود  كه كل حوضه خليج گرگان بدون يک نقطه تمركز خاص مي ازآنجايي

شده براي بارش و مازاد بارش از تبخير براي كل حوضه خليج و همچنين  هاي انجام بيني پيش

ي از ميانگين ضريب رواناب ناچار براي برآورد دبي كل مشخص نبودن ميزان رواناب كلي حوضه به

كه متوسط  طوري شده بهره جستيم به بيني گيري شده و پيش هايي كه در آن دبي اندازه ماهانه حوضه

باشد بنابراين اين ضريب را براي كل حوضه خليج  مي 3.991ها معادل  ضريب كلي در اين حوضه

 تعميم داديم.

شيده بيراي  هياي انجام بيني ه مطيابق پيشكيلومتر مربع است و ك 914اين حوضه مساحتي معادل 

دهد كيه  نشان مي 1931-1493و  1931-1493، 1931-1931،1413-1433، 1931-1939هاي دوره

حجم بارش بيشتري ديده خواهد شيد، بطوريکيه در پينج سيال آتيي  A از سناريوي B در سناريوي

 62.99، 19.99، 63.6هاي بعد به ترتيب  ميليون مترمکعب و در دوره 93.31ميانگين اين اختالف به 

شيود  ميليون مترمکعب خواهد رسيد. اين اختالف در ميازاد بيارش از تبخيير نييز دييده مي 61.99و 
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ميليون مترمکعيب بيين  91.99و  91.31، 96.11، 42.91، 21.69ترتيب  نظر به هاي مورد مطابق دوره

 كه اين اختالف در دبي برآورد شده مطيابق سيناريوي وجود خواهد بود. درحالي B و A سناريوي

A و B  و  1.19، 9.11، 9.31، 61.39از ميزان كمتري برخوردار است و به ترتييب اخيتالف معيادل

شده براي مييزان مصيرف  بيني انجامباشد. پيش هاي موردنظر ميهميليون مترمکعب براي دور 13.99

ها مطابق افزايش نياز كشياورزي و رونيد رشيد دهد كه در اين دوره آب نيز در اين حوضه نشان مي

 1931-1413، 49.11معييادل  1931-1433، در دوره 41.94معييادل  1931-1939جمعيييت در دوره 

ميلييون مترمکعيب خواهيد  66.96معادل  1931-1493و  91.19معادل  1931-1493، 43.29معادل 

ميليييون  91.19در دوره كنييوني كييل مصييرف معييادل  3كييه مطييابق جييدول شييماره  رسيييد. درحالي

درصيد از  61هياي زيرزمينيي و  درصيد آن از آب 13كيلومترمکعب است كه از ايين مييزان تقريبياً 

، صينعتدام و طيور،  كشاورزي، شود. در اين حوضه نوع مصرف شامل هاي سطحي تأمين مي آب

سالي بير  باشد. ارزيابي خشک و بالاستفاده مي پروري آبزي، شرب روستاييخدمات، شرب شهري، 

 99.91معيادل  1931-1493اقليميي حياكي از آن اسيت كيه در دوره مييانگين  A اساس سيناريوي

ر مييانگين دوره سالي د ترين خشک شديدي B كه در سناريوي درصد مواقع خواهد رسيد، درحالي

درصد مواقع اتفاق خواهد افتاد. بدين منظور ضروري است نيياز مصيرفي ييا  96.96با  1493-1931

شده مديريت شوند. بيراي ايين  گانه مطرح 3عرضه و تقاضاي آب با توجه به سناريوهاي پيشنهادي 

)ميلييون نياز عرضيه و تقاضياي آب را بيراي ميديريت تطبيقيي منيابع آب  19هدف جدول شماره  

دهيد. همچنيين  گانه براي كل حوضه خليج نشيان مي 3مترمکعب( با توجه به سناريوهاي پيشنهادي 

بينيي نيياز  هياي مختليف و پيش مصيارف كنيوني آب )ميلييون مترمکعيب( بخش  61  جدول شماره

 دهد. مصرفي با توجه به سناريوي نهم نشان مي
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 مترمكعب( كل حوضه خليج منابع و مصارف آب آتي )ميليون: 18جدول 

 دوره زماني

ي 
ش سناريو

بار
A

 

ي 
ش سناريو

بار
B

 

مازاد از تبخير 
A

 

مازاد از تبخير 
B

 

ي 
دبي سناريو

A
 

ي 
دبي سناريو

B
 

نياز
 

صرف
م

ب
ي آ

 

ک
خش

 
ي 

سالي سناريو
A

 

ک
خش

 
ي 

سالي سناريو
B

 

1391-1395 201.78 260.85 94.94 162.19 67.39 88.43 47.72 36.57 40.46 

1391-1400 233.42 253.62 109.24 155.55 77.96 85.98 45.70 35.94 34.83 

1391-1410 224.20 237.75 102.45 135.22 74.88 80.60 41.66 36.88 37.77 

1391-1430 210.25 237.10 91.44 128.45 70.22 80.38 33.58 47.48 52.32 

1391-1450 216.83 244.18 93.04 130.87 72.42 82.78 25.51 58.87 39.00 
 

 

 1389هاي مختلف سال  مصارف آب )ميليون مترمكعب( بخش: 19جدول 

 نوع مصرف

 آب زيرزميني آب سطحي

ف
صر

ل م
 ك

صد
در

 

 نياز مصرفي

ب
کع

رم
 مت

ون
ميلي

 

صد
در

به 
ب 
کع

رم
 مت

ون
ميلي

 

صد
در

به 
 1
3

9
1

-1
3

9
5

 

1
3

9
1

-1
4

0
0

 

1
3

9
1

-1
4

1
0

 

1
3

9
1

-1
4

3
0

 

1
3

9
1

-1
4

5
0

 

 15.7 20.7 25.7 28.2 29.5 61.72 51.68 21.18 100 10.75 كشاورزي

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 سبز فضاي

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 دارويي

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 گلخانه

 0.8 1.0 1.3 1.4 1.5 3.11 3.93 1.61 0 0 طيور دام و

 0 0 0 0 0 0.27 0.34 0.14 0 0 پروري آبزي

 1.9 2.5 3.1 3.4 3.5 7.42 9.37 3.84 0 0 شهري شرب

 4.4 5.8 7.2 7.9 8.2 17.19 21.69 8.89 0 0 روستايي شرب

 0 0 0 0 0 0.5 0.63 0.26 0 0 صنعت

 0.4 0.5 0.6 0.6 0.7 1.39 1.76 0.72 0 0 خدمات

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 بندي بسته آب

 2.1 2.8 3.5 3.8 4.0 8.37 10.57 4.33 0 0 بالاستفاده

 25.5 33.6 41.7 45.7 47.7 100 100 40.98 100 10.75 مجموع

 

گيردد كيه بياالترين  هياي مختليف مشيخص مي بيراي مصيرف كنيوني بخش 13مطابق جيدول 

طيور، شرب شهري، شرب روستايي و خدمات  بيه ترتييب  هاي كشاورزي، دام و مصرف در بخش

 ها كمتير از ييک كه ساير بخش باشد درحالي درصد مي 1.93و  61.23، 3.91، 9.39، 91.29معادل 

بنابراين، مصارف موردنيياز بيراي  درصد است؛ 13.91استفاده معادل باشد و فقط آب بال درصد مي
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-1493و  1931-1493، 1931-1931،1413-1433، 1931-1939هياي بخش كشاورزي براي دوره

، 3.9و  1، 1.9، 1.4، 1.9طييور  و در بخش دام و 19.1و  63.1، 69.1، 69.6، 63.9ترتيب  به 1931

و  9.9، 1.6، 1.3، 9.6، در بخش شرب روستايي 1.3و  6.9، 9.1، 9.4، 9.9شرب شهري  در بخش

ميليون مترمکعب خواهد بود.  با توجه بيه  3.4و  3.9، 3.2، 3.2، 3.1و همچنين بخش خدمات  4.4

تيوان  گردد، بنيابراين مي درصد آب مصرفي در حال حاضر از منابع آب سطحي تأمين مي 61اينکه 

 9.4و  1.1، 9.1، 3.2، 13ترتييب  هياي آتيي ميورد نظير بيه ي براي دورهد نياز مصرفدرص 61گفت 

هيا  تفياوت آن A ميليون مترمکعب  خواهد بود كيه در مقايسيه بيا منيابع آب سيطحي در سيناريوي

شيود،  ميليون مترمکعيب بيرآورد مي 26و  92، 91، 93، 41ترتيب  مازاد آب سطحي از مصرف( به)

ميليييون  16و  22، 29، 21، 29بييه ترتيييب معييادل  B در سييناريوي متعييادل كييه اييين تفيياوت درحالي

هياي زيرزمينيي بايسيتي  درصيد مصيرف كنيوني از آب 13اما در ارتبياط بيا  مترمکعب خواهد بود؛

هاي سيطحي و  عنوان آب مطرح كرد كه اين آب درواقع از همان مازاد از تبخير كه بخشي از آن به

بيا  A عنوان آب زيرزميني در نظير گرفيت و بنيابراين در سيناريوي ن بهتوا بخش باقيمانده آن را مي

و  61، 69، 91، 69هاي موردنظر به ترتييب معيادل  كسر ميزان آب سطحي از مازاد تبخير براي دوره

ميليون مترمکعب خواهد بود كه با احتساب  49و  49، 99، 13، 14ترتيب  نيز به B و در سناريوي 61

 و  -9، -9، -9، -13معيادل  A رزميني مازاد آن در آينده براي سيناريويدرصد مصرف آب زي 13

، 66، 99، 92ايين ميازاد  معيادل  B تواند نياز آب زيرزميني را بدهد و در سيناريوي است كه نمي 3

گيردد در آينيده از منيابع  ميليون مترمکعب خواهد بود با توجه به اين موضوع مشخص مي 69و  66

 شديدتر از سناريوي متعادل A واهد شد و اين موضوع با نگاه بدبينانه سناريويآب بيشتر استفاده خ

B  خواهد بود. درهرحال در آينده با توجه به افزايش نياز و روند تغيير اقليم، منابع آبي ايين حوضيه

 محدودتر خواهد شد.
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مترمكعب( با توجده  نياز عرضه و تقاضاي آب براي مديريت تطبيقي منابع آب )ميليون : 21جدول 

 به سناريوهاي پيشنهادي كل حوضه خليج

 دوره زماني
 سناريوهاي نياز آبي

 نهم هشتم هفتم ششم پنجم چهارم سوم دوم اول

1391-1395 41.54 46.29 29.43 42.06 41.94 44.20 46.25 46.65 36.04 

1391-1400 39.88 44.36 28.45 40.36 40.25 42.38 44.32 44.69 34.69 

1391-1410 36.54 40.48 26.49 36.97 36.87 38.74 40.45 40.77 31.98 

1391-1430 29.87 32.73 22.58 30.18 30.11 31.46 32.70 32.94 26.56 

1391-1450 23.19 24.97 18.66 23.39 23.34 24.19 24.96 25.11 21.13 

 

بيني نيداز مصدرفي بدا     پيشهاي مختلف و  مصارف كنوني آب )ميليون مترمكعب( بخش: 21جدول 

 توجه به سناريوي نهم

 نوع مصرف

 آب زيرزميني آب سطحي

ف
صر

ل م
 ك

د
ص

در
 

 نياز مصرفي

ب
كع

رم
مت

ن 
يو
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د
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ه 

ب
 

ب
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ن 
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د
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13
91

-
13

95
 

13
91

-
14

11
 

13
91

-
14

11
 

13
91

-
14

31
 

13
91

-
14

51
 

 19 12 63 61 66 61.72 51.68 21.18 100 10.75 كشاورزي

 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 فضاي سبز

 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 دارويي

 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 گلخانه

 1 1 1 1 1 3.11 3.93 1.61 0 0 دام و طيور

 3 3 3 3 3 0.27 0.34 0.14 0 0 پروري آبزي

 6 6 6 9 9 7.42 9.37 3.84 0 0 شرب شهري

 4 9 9 2 2 17.19 21.69 8.89 0 0 شرب روستايي

 3 3 3 3 3 0.5 0.63 0.26 0 0 صنعت

 3 3 3 3 1 1.39 1.76 0.72 0 0 خدمات

 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 بندي آب بسته

 6 6 9 9 9 8.37 10.57 4.33 0 0 بالاستفاده

 21.13 26.56 31.98 34.69 36.04 100 100 40.98 100 10.75 مجموع
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 نقشه حوضه آبريز خليج گرگان: 4شكل 
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Review and evaluation of the occurrence of climate change or 

variation upon the resources water and uses in order to apply risk 

management instead of emergency management in real terms and 

predictions 
 

Abstract 

Today, the problem of climate change and global warming is one of the current 

challenges facing human societies which directly and indirectly involve many 
different human and natural areas. One of the areas which is most susceptible to 

climate change is access to water supplies, so that minimal changes in reducing 

water resources encounters the society with irreparable challenges. Therefore, 

because of the importance of this issue, in this project monitoring and prediction of 
the effect of climate change on water resources and uses in Golestan province were 

analyzed. This project, due to its size consists of several parts that in any part of it 

different data and methods have been used and each part has been evaluated in 
detail. Temperature, rainfall, days of the occurrence of precipitation, evaporation 

and relative humidity were some of the climatic factors of the data of 82 ground 

stations used in the current study. The data has been extracted from different 
organizations such as Meteorological Organization, Ministry of Energy and 

Golestan Regional Water from 1350 to 1390 and the data extracted from the 

database of نواآ Site included 26 continuous dynamic climatic components for three 

levels of SLP, height 850 and 500 hp which was used in different sectors. In the 
present study, some work was done using synoptic maps on the thickness of the 

rain water and thickness fluctuation of Thicknesses layer in order to detect 

variability of climatic factors and to see how they are affected by global warming. 
And the trend of the components of temperature, precipitation and evaporation 

were calibrated in a spatial-temporal mode. Also to detect climate changes of the 

past decades, dendroclimatology method was used and the results were 

evaluated. Among the innovations of this study is offering a new design of 

TOPSIS application in monitoring and prediction of province`s droughts and the 
results of this index was validated and approved by statistical methods. Despite this 

issue, providing a new way with synoptic climatology view to downscale and 

predict the temperature and precipitation data of province is another innovation of 

this study. Apart from the findings of this study, an important part of the project 

is to present 9 scenarios in order to adaptively manage water resources in 

four main basins of Gorganrood, Gharesoo, Atrak and Khalij. It should be 

noted that based on the combining of the outputs of the components of the climatic 

factors in the coming decades and changes in land use and population growth trend 
until the solar year of 1450, these scenarios were suggested. But evaluations 

showed that Ninth scenario which generally includes details such as the removal of 
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3.6 % unpolished rice, 14.3% of wheat, 8.9% of soybeans and 2.7% of barley 

(29.5% of the total irrigated land) in the province, furthermore, 1.26 population 

growth is based on the initial calculation of 1385, can be the most logical scenario 

for the coming years of the studied water basins. As it is expected, with the 
implementation of this scenario, appropriate consistency and adaptability with 

water resources can be achieved and the risk of vulnerability of various sectors of 

society in relation to water demand can be reduced to its lowest level and on the 
other hand, it can cause proper operation and output for this component for 

different parts. 
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 شناسنامه طرح
 

بررسي و تحقيق تغييرات تراز آب دريا بر  »گزارش نتيجه اجراي طرح تحقيقاتي با عنوان اين 

رود از لحاظ كمي و كيفي و تعيين تراز بهينه آب دريا در كاركرد مناسب  رودخانه گرگان

اي گلستان داوري و بررسي در كميته تحقيقات آب منطقهباشد كه پيشنهاد  انجام  آن پس از  مي «رودخانه

 مورد تاييد قرار گرفت.

اي گلستان به بين شركت آب منطقه 916/91423-1به شماره  64/16/36قرارداد اين طرح در تاريخ 

تنظيم و با حمايت و پشتيباني مالي شركت آب )مشاور( عنوان كارفرما و دانشگاه گلستان به عنوان مجري 

 خاتمه يافته است. 9/4/39اي گلستان انجام شده و در تاريخ   همنطق

يارمحمدي   محمدا.. احساني بوده، داوري نهايي طرح توسط آقاي روحپژوهشگر اين طرح آقاي 

  انجام  گرديده است.

 

 هاي كاربردي كميته تحقيقات و پژوهش

 اي گلستان شركت آب منطقه
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رود از لحاظ  دريا بر رودخانه گرگانتغييرات تراز آب  بررسي و تحقيق

 كمي و كيفي و تعيين تراز بهينه آب دريا در كاركرد مناسب رودخانه

 (GLR-92001  كد پروژه:)

 

 
، ليال هدايتي 3هدا هدايتي مرزباني، 2ي، عبدالرضا ظهير1روح ا... احسانيپژوهشگران: 

 4مرزباني

 

 مقدمه

از جمله منابع رودخانه گرگانرود باشد. يک مسرله اجتناب ناپذير مي در استان گلستان بحران آب

هاي سطحي با عنايت به كنترل آبمصرف آب در استان مي باشد. مهم آب براي مقاصد مختلف 

ي وزارت ها ها، احداث سدهاي مخزني يکي از شاخص ترين برنامهآن     و ممانعت از هدر رفت

ي ها در بازه ها اث اين سدها به نوبه خود، كاهش دبي رودخانهبوده است كه احد استاننيرو در 

پايين دست سدها را به دنبال داشته است كه در نتيجه پتانسيل پااليش زيست محيطي رودخانه 

به بحراني ترين  ،محل اتصال رودخانه به درياداده و در به مقدار چشمگيري كاهش  گرگانرود را 

كاهش جريان آب شيرين ورودي از يک طرف و نفوذ آب دريا از بدين ترتيب . رسدحد خود مي

در مطالعه حاضر روند نوسانات  شود.مي ها طرف ديگر موجب افزايش شوري آب در رودخانه

هاي آق قال و بصيرآباد در طول دوره آماري و همچنين در دوره پس از ساخت همه كيفي ايستگاه

هاي موجود، آناليز كيفي انجام شد با استفاده از روش بررسي شد. (،1991)از سال  سدهاي باالدست

هاي و از روش ويلکاكس و استاندارهاي موجود، حد مطلوب مصارف كشاورزي ودام در ماه

-مختلف انتخاب گرديد. در نهايت نتايج حاكي از نامناسب بودن كيفيت آب منطقه و محدوديت

ثر تراز سطح آب دريا بر كيفيت آب رودخانه باشد. نمودارهاي مربوط به اهاي استفاده از آن مي

گرگان رود در ايستگاههاي تحت تاثير دريا ارائه شده است. سدس در پايان امکان رهاسازي 

جريان از ايستگاه سد گرگان جهت بهبود شرايط كيفي رودخانه در پايين دست و  ميزان رهاسازي 

 جريان براي بهبود شرايط كيفي بررسي شده است. 
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 وري بر تحقيقات گذشتهمر -1
ي منتهي ها تغييرات تراز سطح آب درياي خزر و تاثير آن برزهکش (1993)نعمتي و شاه نظري 

 HECهياي ميدل ي خزر را مورد مطالعه قرار دادند. در ايين تحقييق بيا اسيتفاده از توانياييبه دريا 

RASS افزار و نرمARC VIEW GIS آب درييا سيطح  و الحاقيه آن به بررسي اثيرات نوسيانات

كيليومتر از ايين زهکيش بيا در نظير  2طيول  هاي ب چدکرود پرداخته شد ابتدا در بازهبرروي زهکش 

دسيت آميده نشيان داد كيه تياثير  لگوي جريان تعيين گرديد نتايج بهگرفتن وضعيت موجود منطقه ا

وضع موجيود بيه متر  -69پذيري محدوده مورد مطالعه به واسطه باال امدن سطح آب دريا در رقوم 

متير و  6/34و  9/39متر ماكزيمم عمق به ترتييب  -64و -69ي ها ميزان دو كيلومتر است براي رقوم

 .متر مي باشد 6933و  9429ترتيب  ميزان تاثير پذيري به

اي كارون، بهمنشير و حفيار انتقال و انتشار شوري در رودخانهم شاخه (1991)وهابيان و ساماني 

را با يک مدل يک بعدي رياضي تحليل كردنيد. در ايين  رايط جزر و مدي دريابا در نظر گرفتن ش

معادالت ديفرانسيلي انتقال جرم براي تعيين تغييرات غلظت شوري در نقياط مختليف ييک مطالعه، 

براي نشان گرديد و  محاسبهبا در نظر گرفتن شرايط جزر و مدي ، رودخانه شاخه اي متصل به دريا

كاربرد آن در محاسبه و پيش بينيي، وضيعيت شيوري در سيسيتم ، تهيه شده دادن توان مدل عددي

كارون، بهمنشير و حفار ارايه گرديده است. مدل تهيه شده براي شرايط بحرانيي موجيود و بيدترين 

براي تعيين شيرايط هييدروليکي در سيسيتم كيارون، بهمنشيير و  شد وشرايط محتمل در آينده اجرا 

دهيد نتايج بدست آمده توسط اين مدل نشان مي در نهايت .شدفاده استHEC-RAS  حفار از مدل

ترين عياملي اسيت كيه شيرايط شيوري در رودخانيه بهمنشيير و كه جريان آب شيرين ورودي مهم

 .كندكارون را نعيين مي

با استفاده از روش اجيزام  ها پيشروي شوري آب دريا در دهانه رودخانه (1992)شفيعي و پارسا 

هاي مشابه، ميدان سيرعت سازي كردند. در مدل مورد نظر، برخالف بسياري از مدلرا شبيه محدود

باشيد. بيه شود بلکه خود از مجهوالت مسرله ميعنوان يک كميت معلوم به مدل وارد نميجريان به

هياي هييدروليکي شود كه در بخش اول آن، كمييتاين ترتيب مدل حاضر از دو بخش تشکيل مي

ت شرايط موج جزر و مدي محاسبه شده و در بخش دوم توزيه شوري در نقاط مختلف جريان، تح
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بندي عددي ميدل توسيعه گردد. تکنيک مورد استفاده در فرمولدر طي زمان جزر و مد برآورد مي

باشد و بيه منظيور بررسيي دقيت و صيحت ايين ميدل، چنيدين مثيال يافته، روش تيلور گالركين مي

رسي قرار گرفت كه نتايج حاصله بيانگر كارايي رضايت بخش ايين ميدل عددي و تحليلي مورد بر

 باشد.ها مي سازي پديده پيشروي آب دريا در دهانه رودخانهجهت شبيه

هاي جزر و مدي به منظور دبي بهينه جريان در مصب رودخانه( 1999)جهانفر و غقوري 

سازي پيشروي آب ظور براي شبيهرا تعيين كردند. به اين منجلوگيري از پيشروي آب شور دريا 

شور دريا و تعيين پارامترهاي هيدروليکي جريان، از معادالت هيدروديناميکي شامل پيوستگي و 

ممنتوم به همراه معادله انتقال شوري در حالت يک بعدي استفاده شده است و به روش المان 

يابي افزايشي كالسيک بهينهمحدود اين معادالت محاسبه گرديد. براي يافتن دبي بهينه از روش 

الكرانژ و اعمال محدوديت دبي ورودي استفاده شد و جهت ارزيابي مدل، يک مثال حل شده كه 

 باشد.نتايج حاكي از عملکرد مطلوب مدل در كنترل ميزان شوري مي

 

 وضعيت پيشروي آب شور دريا در رودخانه گرگان رود -2

بيا يش افزا قبيل از بييمخرو هندزسا اتثرا ساحلموجب منطقه در يادر آبسطح اتتغيير

گيذاري، كاهش عمق آب دريا، افزايش با كاهش ارتفاع و قدرت امواج، تغييير در منياطق رسيوب

نشيني يا جلو آمادگي خط ساحلي، نفوذ يا عيدم نفيوذ آب شيور درييا بيه داخيل آب شييرين عقب

زمينيي هياي زييريين بودن سيطح آبزميني به دليل استحصال بيش از اندازه و پارودخانه و آب زير

ها، بر هم خوردن تعادل عناصير موجيود در آب اين مناطق، افزايش و كاهش سطح اساس رودخانه

 دهد. ها و غيره را تحت تأثير قرار ميها و كيفيت آب رودخانهرودخانه

ين تير متر مي باشد. خط القعر رودخانه در محدوده مورد بررسي پاي -9/62تراز سطح آب دريا 

از اين تراز مي باشد. بطوريکه در محل روستاي قارقي تقريبا كف رودخانه بيا تيراز آب درييا برابير 

مي گردد. اين بدان معني است كه از دريا تا روسيتاي قيارقي تحيت تياثير پيشيروي آب درييا قيرار 

عميال  دارد. در فصولي كه دبي رودخانه كم باشد، آب شور دريا تا اين محل پيشيروي ميي كنيد و

 امکان برداشت آب شيرين از رودخانه براي ايستگاههاي پمداژ پايين دست قارقي وجود ندارد.
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 گيري در دراز مدتهاي اندازهوضعيت نوسانات آب درياي خزر در ايستگاه -3
هاي انجام شده توسط دستگاه ثبات موجود در سواحل و بنادر گيريبطور كلي با توجه به اندازه

ها ثبت و جمع آوري شده است، ولي گيرياين اندازه 1993ساحلي درياي خزر تقريباً از سال كشورهاي 

عنوان مالک بررسي سال اخير را به 192عمدتاً آمار  1993هاي قبل از سال علت عدم اطمينان به دادهبه

 اند. گيري دانستهاندازه دوره مبتني بر 
 

 هاي زماني مختلفنوسانات آب درياي خزر  در دوره -1جدول

 
 

 
 سال گذشته 156نوسانات آب درياي خزر در  -1شكل

 

 وضعيت نوسانات آب درياي خزر در ايستگاه آشوراده -4

جهت بررسي وضعيت نوسانات آب درياي خزر در سالهاي اخير از اطالعيات آمياري ايسيتگاه 

 6هياي اين ايستگاه در شکل آشوراده استفاده شده است. تغييرات متوسط ساالنه و ماهانه مربوط به
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تيراز  (1934تيا  1991)از سيال  تيا  شود. در سالهاي اخير كه ديده مي ارائه شده است. همانطوري 9و 

تيوان  ميدريياي خيزر از جمله داليل كاهش تراز آب  سطح آب درياي خزر افت پيدا كرده است.

هاي قبل در حوضه آبريز خزر و كاهش بارش و در نتيجه كاهش آبدهي  ادامه تأثير خشکسالي سال

 .دانست )در كشور روسيه(هاي منتهي به درياي خزر و مهمترين آنها رودخانه ولگا  رودخانه

م ميالدي با شدت بيشتري تاكنون ادامه يافته است. الز 6332اين افت تراز آب خصوصا از سال 

نماييد، در دوره  درصد آب درياي خزر را تيأمين مي 93به ذكر است دبي رودخانه ولگا كه حدود 

درصيد از دوره  64كيلومترمکعيب بيوده اسيت كيه  29/9ميالدي برابر  6319پرآبي و در بهار سال 

 (1323-1333) درصيد دبيي نرميال ولگيا براسياس مييانگين 23مشابه در سال قبل كمتر است و برابر 

بيني انجام شده مندرج در بيولتن خبيري  از سوي ديگر بر اساس پيش. باشد دي اين رودخانه ميميال

 همياهنگي منتشر شيده توسيط كميتيه ميالدي( 6319اكتبر  13)شماره وضعيت تراز آب درياي خزر 

تغييرات تراز آب درييا از سيال (، CASPCOM) خزر درياي حاشيه كشورهاي شناسي وهوا آب

بيني بمنزله قطيع رونيد   از حالت منفي به مثبت تغيير خواهد كرد. اين پيش )يک سال(ميالدي  6311

 .ميالدي با نرخ شديدتري آغاز شده بود 6332كاهشي تراز آب دريا است كه از سال 

 

 
 تغييرات متوسط ساالنه تراز آب درياي خزر در ايستگاه آشورده در طول دوره آماري -2شكل
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 ماهانه تراز آب درياي خزر در ايستگاه آشورده در طول دوره آماري تغييرات متوسط -3شكل

 

 هاي مورد مطالعه در طرحبررسي ايستگاه -5

انجام مطالعات و بررسي وضيعت كيفي آب در طول حوضه به كمک نواسانات پارامترهاي 

شش ماه كيفي، دو ايستگاه هيدرومتري و سه سايت انتخابي جهت اندازه گيري پارامترها در طي 

قال، بصيرآباد، سايت يک در حد فاصل هاي آقباشد، صورت پذيرفت كه شامل ايستگاهمي

دست ايستگاه پمداژ غفار حاجي و باالدست سد الستيکي خواجه نفس، سايت دوم در پايين

مشخصات  4دست روستاي چارقلي مي باشد در جدول روستاي گاميشلي، سايت سوم در پايين

 شده است.ايستگاهها ارائه 
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 هاي مورد مطالعهمشخصات جغرافيايي ايستگاه -2جدول

 كد/محل ايستگاه نام ايستگاه حوزه آبريز

 مختصات جغرافيايي )متريک(
سال 

 تاًسيس
طول 

 جغرافيايي 
عرض 

 جغرافيايي 
ارتفاع از 

 دريا  سطح

 1963 -16 4333144 614332 16391 قالآق رودگرگان
 1999 -61 4333244 641249 16393 آبادبصير رودگرگان

 رودگرگان
سايت شماره 

1 

بين ايستگاه پمداژ غفار 
حاجي و باالدست سد 

 الستيکي
649319 4339412   

 رودگرگان
سايت شماره 

6 
پايين دست روستاي 

 گاميشلي
693332 4331322   

 رودگرگان
سايت شماره 

9 
پايين دست روستاي 

 چارقلي
699992 4331322   

 

 نتايج بررسي كيفيت ايستگاه بصيرآباد از نقطه نظر مصرف كشاورزي و دام -6

گردد كه در فصل بهار و زمستان آناليز شيميايي آب با توجه به دياگرام ويلکاكس مشخص مي

-c4كيفي و در دو فصل تابستان و پاييز در محدوده  c4-s1ايستگاه بصيرآباد در محدوده كيفي 

s2 گردد كه آب ما در بازه بندي ويلکاكس مشخص ميقرار گرفته است و با توجه به جدول رده

كه  هاي صورت گرفته نشان داد.بررسيباشدخيلي شور و ملر براي استفاده در كشاورزي مي

توان از آب به بطور متوسط و با توجه به كيفيت آب در ايستگاه بصير آباد در فصول مختلف مي

 ارائه شده است، استفاده نمود.  9ها كه در جدول ش داممنظور پرور
 

ها از نظرتغذيه دام در ايستگاه بصيرآباد در كل دوره  نتايج بررسي كيفيت آب رودخانه -3 جدول

 آماري

 اقالم مورد پرورش ايستگاه بصيرآباد فصل

 گوسفند مسن -گوسفند -گاو گوشتي -ميش -گاو شيري -اسب بهار

 گوسفند مسن -گوسفند -گوشتيگاو  تابستان

 گوسفند مسن -گوسفند -گاو گوشتي -ميش -گاو شيري -اسب پاييز

 گوسفند مسن -گوسفند -گاو گوشتي -ميش -گاو شيري -اسب -مرغ زمستان
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 بررسي نوسانات ماهانه كيفي نسبت به تراز سطح آب درياي خزر در ايستگاه بصيرآباد -7

زمان براي ايستگاه بصيرآباد ارائه شده است.  -اشل -كيفيت، نمودارهاي 2تا 4هاي در شکل

شود. روند با تغييرات تراز دريا و پيشروي آن در رودخانه،  وضعيت پارامترهاي كيفي آب ديده مي

 مي باشد. كاهش كيفيت پارامترها با افزايش تراز سطح آب دريا، كامال مشهود
 

 
 نسبت به تراز آب درياي خزر براي ايستگاه بصيرآباد ECتغييرات ماهانه  -4شكل

 

 
 نسبت به تراز آب درياي خزر براي ايستگاه بصيرآباد TDSتغييرات ماهانه  -5شكل
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 نسبت به تراز آب درياي خزر براي ايستگاه بصيرآباد SAR تغييرات ماهانه -6 شكل

 

 تغييرات متوسط پارامترهاي كيفي در طول رودخانه گرگانرود تا دريا -8

در  )در ايستگاههاي مختلف(تغييرات متوسط پارامترهاي كيفي در طول رودخانه گرگانرود تا دريا 

 نشان داده شده است. 3تا  1ي ها شکل

 
 در طول رودخانه گرگانرود تا دريا ECتغييرات  -7شكل
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 در طول رودخانه گرگانرود تا دريا TDSتغييرات  -8شكل

 

 در طول رودخانه گرگانرود تا دريا SARتغييرات  -9 شكل

 

)ايستگاه ها با رهاسازي جريان از سد وشمگيربررسي امكان بهبود كيفيت آب در ايستگاه -9

 گرگان(

بر اساس مطالعات انجام شده در اين تحقيق مشخص شد  ميزان شوري بيش از حد مجاز عامل 

باشد. با توجه به كيفيت بهتر هاي آق قال و بصيرآباد مياصلي كاهش كيفيت گرگانرود در ايستگاه

دبي رها سازي شده از سد در جهت بهبود كيفيت آب  )وشمگير(،آب در ايستگاه سد گرگان 
مجاز در دو ايستگاه آق قال و بصيرآباد  از فرمول  ECكشاورزي گرگانرود و رسيدن به غلظت 

  اسبه شد.ذيل مح
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  C0دبي رودخانه گرگانرود در ايستگاه آقال يا بصيرآباد،  Qدبي رها شده از سد،  qكه در آن 

حداكثر غلظت مجاز كه در با  C2غلظت شوري اوليه گرگانرود در ايستگاه آقال يا بصيرآباد، 
غلظت شوري گرگانرود در  C1 ميکروموس بر سانتيمتر و 6693توجه به جدول ويلکاكس 

گرگانرود در هريک از سه ايستگاه،  ECايستگاه سد گرگان رود مي باشد. براي مقادير غلظت  

هاي ثبت شده در نظر گرفته شدكه در ايستگاه سد گرگان، آق قال و بصيرآباد به غلظت ميانه داده

اساس دبي موردنياز براي باشد. بر اين  ميکروموس بر سانتيمتر مي 6919و  9313، 1269ترتيب  
دو ايستگاه آق قال و بصيرآباد بهبود كيفيت آب گرگانرود كه بايد از سد گرگانرود رها گردد، در 

 باشد.  متر مکعب بر ثانيه مي 9/11و  9/11ترتيب   به
 

 تقدير و تشكر

)دفتير اميور در پايان از معاونت پژوهشها و مطالعات پايه منيابع آب سيازمان ميديريت منيابع آب اييران 
 پژوهشي و پشتيباني علمي( به دليل حمايت مالي اين طرح تقدير و تشکر مي شود.
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Evaluation and Investigation of Changes in Sea Level on 

Gorgan River in Terms of Quantity and Quality and the 

Determination of the Optimal Level of Water in the River 

Proper Functioning 

 
Abstract 

Water crisis in Gholston province is an unavoidable issue. GrganRiver is the one of 
the most important sources of water for various purposes including water 

consumption in the province.With regard to control and prevent the loss of runoff, 

Construction of dams is one of the most outstanding programs of the Ministry of 
Energy in the province. Construction of dams caused decreasing the discharge of 

the river in downstream.As a result, the potential for environmental remediation of 

the Gorgan River has decreased in value and at the junction of the river to the sea, 
reaches its most critical point. Thereby reducing the flow of fresh water and 

seawater intrusion input from a side the other hand, increased salinity in rivers. In 

this study, changes in qualitative in Basirabad and Aq Qala stations, during the 

period as well as after the construction of all upstreamdams (from 2008) were 
reviewed. Using existing methods, qualitative analysis was performed, and with 

theWilcox and existing standardsmethods, optimum irrigation supplies In different 

monthswas selected. Finally, the result of unfavorable water quality and limitations 
was to use it.Charts the effect of the sea water level GrganRiver water quality 

stations is provided. Then at the end, the current release of Gorgan dam station 

possible to improve river water quality in downstream and the current release has 

been reviewed to improve the quality conditions. 
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 شناسنامه طرح
 

و نقش آن در  يمصنوع هيراندمان تغذ يبررس» اين گزارش نتيجه اجراي طرح تحقيقاتي با عنوان 

باشد كه پيشنهاد  انجام  آن پس از داوري و  مي« استان گلستان يمورد ينيرزميتوسعه منابع آب ز

 گلستان مورد تاييد قرار گرفت.اي بررسي در كميته تحقيقات آب منطقه

اي گلستان بين شركت آب منطقه  312/31461-1به شماره  64/16/36قرارداد اين طرح در تاريخ 

به عنوان كارفرما و دانشگاه گلستان به عنوان مجري )مشاور( تنظيم و با حمايت و پشتيباني مالي شركت 

 خاتمه يافته است. 39../اي گلستان انجام شده و در تاريخ  ..../... آب منطقه

حامد رضايي بوده، داوري نهايي طرح توسط آقاي حسين دهقان انجام  پژوهشگر اين طرح آقاي 

  گرديده است.

 

 هاي كاربردي كميته تحقيقات و پژوهش

 اي گلستان شركت آب منطقه
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بررسي راندمان تغذيه مصنوعي و نقش آن در توسعه منابع آب زيرزميني 

 GLW-92013)کد پروژه: (استان گلستانموردي 

 
 4، آرش اميني3عليرضا طبرسا، 2نهامرتضي زنگ، 1حامد رضاييپژوهشگران: 

 
 مقدمه

تغذيه مصنوعي، عمليات طراحي شده انسان براي انتقال آب از سطح زمين به داخل آن است. ميزان 

هدف از اين تحقيق تعيين راندمان موفقيت اين عمليات به راندمان سامانه تغذيه مصنوعي مربوط است. 

چاه مشاهده اي،  993احداث سامانه تغذيه مصنوعي در توسعه آبخوان است. به همين منظور آمار مربوط به 

آب بندان  29چاه در حال بهره برداري در اختيار قرار گرفت. از اين ميان  99333آب بندان و حدود  943

اي آمار هيدروژئولوژيکي بوده انتخاب گرديد و در ادامه كار سه اي داري مشاهدهها كه پيرامون آنها چاه

 9/21سامانه جفاكنده، شصت كالته و قرن آباد انتخاب شدند. به طور متوسط راندمان سامانه جفاكنده 

 درصد ارزيابي شده است. 99آباد درصد و سامانه قرن9/49كالته درصد، سامانه شصت

 

 متدولوژي انجام پروژه

زير پس از بررسي امکان انجام تحقيق و ارائه متدولوژي تحقيق در پروپوزال مراحل انجام تحقيق به شرح 

 انجام يافته است.

 از طريق كارفرما اطالعات پايه دريافت آوري سوابق موضوع تحقيق وگرد .1

 هاي تغذيه مصنوعي استان فني سامانه هايمطالعه و ارزيابي گزارش .6

 جفاكنده، شصت كالته و قرن آبادهاي براي سامانههاي مقدماتي مورد نياز تحقيق تهيه نقشه .9

 بر موضوع تحقيقشناسي و هيدروژئولوژيکي موثر شناسايي و بررسي عوامل زمين .4

جفاكنده، شصت ي هاهاي مرتبط با سامانهقنوات و چشمه ،هاآوري مختصات و مشخصات چاهجمع .9

  كالته و قرن آباد

  هاي متاثر از سامانههاها و پارامترهاي هيدروديناميکي آبخوانروگرافارزيابي هيد .2

 هاي نهايي و تدوين گزارش پاياني تحقيقتهيه نقشه .1
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 تحقيقپيشينه 

 1توسط كنيون 1363اولين گزارش مکتوب موجود درباره پخش سيالب براي تغذيه در سال 

ترين هکتار توانست در خشک 4/6مساحت اي خشک به باشد كه در استراليا براي يک منطقهمي

( 1313) 2(. هيزمن1996ها آب كافي را براي كشاورزي تامين كند )احمديان يزدي، سال

هاي تغذيه مصنوعي، بررسي تغييرات سطح آب در ترين روش را در ارزيابي راندمان سامانه مطمرن

( نتايج 1391)3كند. التينوپويوسها ذكر ميهاي پيزومتري درون آبخوان مرتبط با اين سامانهچاه

مطالعات خود را با عنوان پاسخ آب زيرزمين به نقش تغذيه مصنوعي ارائه كرد و بيان نمود كه هر 

تري را بر جريان آب در محيط متخلخل ايجاد كند، چه سامانه تغذيه مصنوعي شرايط طبيعي

 شود.مي پايداري و دوام ارتباط هيدروليکي بين سامانه و آبخوان بيشتر

سازي زماني به عنوان هاي خود نشان دادند كه مدل( در بررسي1399) 5و هرومادكا 4گويمون

هاي هيدرولوژيکي سازي خواهد شد كه از اطالعات ژئوتکنيکي و تحليليک ابزار قدرتمند شبيه

هاي ليتشناسي محيط انجام شده باشد تا بتوان درک درستي از فعااستفاده شده و تفسير كامل زمين

شناسي حركت آب فيزيکي و شيميايي در زون غير اشباع داشت. قطعاً بدون شناخت محيط زمين

توان با اطمينان مدل كرد. افزارها نميشناسي به كمک نرمزيرزميني را به علت پيچيدگي زمين

روي در آمريکا بود، بر  8( در مطالعات خود كه در ناحيه گلدن كلرادو 1334) 7و پواتر 6بيست

هاي ارتباط بين يک رودخانه فصلي با آبخوان اثرات متقابل آن را بررسي نمودند. آنان داده

صحرايي شامل سيالب، هدايت هيدروليکي كف رودخانه، فشار هيدروليکي آبخوان و فشار آبي 

 افزار مادفلو استفاده كردند.سازي خود ازنرمگيري و در مدلرا اندازه

                                                             
1 Kenyon 
2 Huisman 
3 Latinopouios 
4 Guymon 
5 Hromadka 
6 Beest 
7 Puater 
8 Golden of Colorado 
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-( به بررسي مديريت تغذيه آبخوان لبنان در شرايط برگشت آب دريا به آبخوان6319) 1ماسيوپينتو

هاي ساحلي موثر بر آب پرداخت. در اين تحقيق اثرات كمي و كيفي آبخوان 2هاي ساحليآبخوان

هياي سياحلي، دريا كه بطور جانبي باعث تغذيه آن شده مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. آبخيوان

ها قرار گرفتيه و كيفييت و كمييت آب آن متياثر از غييرات اقليمي و خشکساليتحت تاثير مستقيم ت

شيوند. در  هاي دور دست به سمت ساحل مييتغذيه جانبي آب دريا به سمت ساحل و يا از آبخوان

سنگ آبخوان بيه  -حال حاضر يک مدل ساده جديد براي ارزيابي روند كاهش نفوذپذيري خاک 

 ( است.Tجود دارد كه مبتني بر ارزيابي مستمر قابليت انتقال آب )ها وعلت پديده كورشدگي چاه

ي سطحي و زيرزميني در يک سيستم تغذيه ها ( به مقايسه بيالن آب6314بويسون و همکاران )

مصنوعي در هند پرداختند. نتيجه بيالن در حوضچه مورد مطالعاتي به اين صورت بود كه مجموع 

% با انتقال آب از رودخانه تامين شده است. در مقابل  24ش و % از طريق بار92آب ورودي به آن 

درصد نفوذ به زمين بوده است. نتيجه اينکه سهم  29درصد تبخير و  91خروجي از حوضچه شامل 

 شود و آنچه كه از رودخانه وارد آبخوان شده به زمين نفوذ كرده است. بارش با تبخير باالنس مي

، در ارزيابي اثرات متقابل نوع پوشش و خاک و غلظت (1993تابش و جواهري كوپائي )

هاي تغذيه مصنوعي براي جلوگيري از ايجاد پديده  رسوب معلق در آب مورد استفاده در طرح

كورشدگي، سه نوع پوشش خاک بصورت جداگانه شامل كمدوست، ضايعات پنبه و فيلتر 

دليل  پژوهش، پوشش ضايعات پنبه بهبندي را بررسي نمودند. كه براساس نتايج حاصل از اين  دانه

 روي بر صافي يک تراوا نقش نداشتن ريزدانه و همچنين داشتن بافتي به هم پيوسته و تقريباً نيمه

 سطح شده است. همچنين پوشاندن پيشنهاد مناسب پوشش بعنوان و كرده بازي را خاک سطح

 داخل به ذرات ريزدانه نفوذ از جلوگيري جهت هاحوضچه وضعيت بهبود براي مالچ توسط خاک

 كورشدگي پيشنهاد شده است. پديده ايجاد و خاک

(، به منظور ارزيابي آب زيرزميني و امکان افزايش ذخيره زير سطحي 1999كالنتري و همکاران )

دشت پيون مطالعات امکان سنجي تغذيه مصنوعي صورت گرفت. در اين بررسي فيزيوگرافي، 

                                                             
1 Masciopinto 
1 Coastal aquifers 
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دروژئولوژي، هيدروشيمي و آزمايش نفوذپذيري و بار رسوبي شناسي، هيدرولوژي، هيزمين

رغم اينکه تعدادي از پارامترهاي الزم براي تغذيه مصنوعي رواناب مورد مطالعه قرار گرفت. علي

باشد؛ ولي نفوذپذيري زيرسطحي يکي از عوامل مهم بازدارنده جهت اجراي تغذيه موجود مي

 مصنوعي است.

هياي مختليف بير پارامترهياي نفيوذ در بسيترها، ( بر روي تاثير مالچ1994)حيدرپور و همکاران 

هاي تغذيه مصنوعي، ورود رسيوبات بيه داخيل ترين مشکل طرحتغذيه مصنوعي كار كردند. عمده

هياي اصيالح بسيترهاي تغذييه تيرين روشهاي نفوذ اسيت. يکيي از ميوثرترين و كيم هزينيهسيستم

لف است. در اين پروژه سه نوع تيميار ميالچ شيامل كياه و كليش هاي مختمصنوعي استفاده از مالچ

پنبه، بقاياي گندم و گوني و تيمار شاهد )بدون مالچ( مورد استفاده قرار گرفت. همچنين سه غلظت 

گرم در ليتر و شاهد )آب بيدون رسيوب( ميورد آزميايش قيرار گرفيت.  9و  6،  9/3رسوب شامل 

هاي مختلف بجز مالچ گيوني بسييار زيياد وذ اوليه براي مالچدهد كه مقدار سرعت نفنتايج نشان مي

بوده است. مالچ بقاياي پنبه بيشترين تأثير را بر سيرعت نفيوذ نهيايي داشيته و پيس از آن بيه ترتييب 

 تيمار مالچ گندم، تيمار شاهد )بدون مالچ( و مالچ گوني بر روي سرعت نهايي تأثير گذار بوده اند.

بيه منظيور بررسيي  Mod Flow Visual( با استفاده از نرم افزار 1999پورجعفر و همکاران )

طرح تغذيه مصنوعي بهينه به روش پخش سيالب در دشت غملک خوزستان مطالعه كردند. بيدين 

اي مورد بررسيي قيرار گرفيت. چاه مشاهده 1حلقه چاه بهره برداري و سطح ايستابي  91منظور دبي 

حلقه چاه برداشت  13ها، با اضافه نمودن آمده نشان دهنده اين است كه تغيير دبي چاهنتايج بدست 

تاثيري در بهبود نتايج نداشته است. اميا افيزايش ضيريب نفيوذ )تغذييه(، همچنيين افيزايش هيدايت 

 هيدروليکي توانسته است تاثير بسزايي در بهبود نتايج به وجود آورد. 

هياي تغذييه مصينوعي در ر روي روش برآورد راندمان سيامانه(، ب1993بني حبيب و همکاران )

سييازي ابعيياد اصييلي سييامانه كييار كردنييد. در روش پيشيينهادي ابتييدا هيياي فصييلي و بهينييهآبراهييه

هاي مختلف بين اجزاي مختلف ورودي سيامانه تقسييم هاي سيالب در دوره بازگشتهيدروگراف

ف عبيوري از سيرريز اوجيي، دريچيه تخلييه سيازي، هييدروگراگردد. بدين ترتيب كيه بيا ميدلمي

هيا هاي تغذيه، شبيه سازي شده و در نتيجه راندمان آبگيري حوضيچهرسوب و ورودي به حوضچه
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هياي تغذييه و آب گردند. سدس با توجه به ابعاد حوضيچههاي مختلف تعيين ميدر دوره بازگشت

شود. ها تعيين ميغذيه در حوضچهها در طول سيالب، ميزان حجم آب قابل تنفوذ يافته از حوضچه

-و روش اچه  Hec_ Rasسازي هيدروليکي توسط در محاسبه نفوذ از بستر رودخانه از تركيب مدل

هياي بيا دوره وري استفاده شده است. در نهايت پيس از تعييين رانيدمان تغذييه سيامانه در سييالب

تفاده از فرميول  امييد رياضيي بازگشت مختلف، راندمان تغذيه كلي سامانه تغذييه مصينوعي بيا اسي

 تعيين شده است.

هاي تغذيه مصنوعي بر سطح آب پيزومترهاي (، در بررسي تاثير بند1931ابرقويي)رسايي و بري

ها و بعد از هاي زراعي قبل از آبگيري آب بنداندشت مروست واقع در استان يزد، آمار سال

كه ارتفاع مطلق سطح آب پيزومترها در بعد از  آبگيري آنها را مورد مقايسه قرار دهند و نشان داد

آبگيري كمتر از قبل از آبگيري بوده است و روند افت سطح آب در بعد از آبگيري نيز كمتر بوده 

(، در ارزيابي اثرات كمي تغذيه مصنوعي خوي با بررسي 1936است. قوردويي ميالن، كرمي )

تغذيه مصنوعي را در افزايش سطح آب دست نتايج حاصل از طرح  هاي پايين هيدروگراف چاه

 زيرزميني و تعادل سطح ايستابي مثبت ارزيابي نمودند.

 

 ها مواد و روش

اي و بهره برداري هاي مشاهده هاي آماري شامل گردآوري چاهدر اين پژوهش، ابتدا داده

 موجود در منطقه، بررسي تغييرات سطح آب زيرزميني در چندين سال بوده است. براساس آن

هاي پيرامون آن صورت گرفت. سدس با تعيين هاي استان بر روي چاهارزيابي اوليه از اثر آب بندان

هاي پايلوت عمليات صحرايي و آزمايشات مربوطه انجام شده است. معيارهاي انتخاب سامانه

 هاي پايلوت انجام شده است. هاي ميداني مفصل روي سامانهبررسي

ي ها ي استان گلستان انتخاب شد. سدس محدوده اي كه در آن چاهابتدا كل محدوده جغرافياي

مشاهده اي و آب بندان مستقر بوده، مورد مطالعه دقيق تر قرار گرفت. اين محدوده قسمت انتهايي 

حوزه آبريز گرگان رودو قره سو را در بر مي گيرد. در اين محدوده مطالعات زمين شناسي، 

كتشافي موجود مورد ارزيابي و تحليل قرار گرفت. به طور سونداژهاي ژئوفيزيکي و چاههاي ا
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ي ها كلي دو آبخوان در اين منطقه وجود دارد. آبخوان سطحي متاثر از آبهاي سطحي و سامانه

تغذيه مي باشد. منطقه كوهدايه اي شرايط مناسب تري را براي تغذيه ايجاد مي كند كه در تراز بين 

 متر واقع است.  233تا  133

س نشريه راهنمايي تعيين راندمان سامانه با تکميل مشخصات و عملکرد هريک از اجزاي براسا

هاي تغذيه توان درباره راندمان آن بحث شد. در مرحله نخست براي ارزيابي اوليه سامانهسامانه مي

ر اي پيرامون ههاي مشاهدهبندان انتخاب و اثرات آنها بر چاهو تعيين سامانه پايلوت تعدادي آب

باشد. هاي تغذيه مييک از آنها بررسي گرديد. روش بررسي ارزيابي گنبد تغذيه در زير سامانه

مدل گنبد تغذيه حجمي از آب نفوذ يافته از استخرهاي تغذيه به درون زون غير اشباع است كه 

شود. پس از رسيدن به سطح ايستابي باعث افزايش ارتفاع آب زيرزميني و يا كاهش عمق آب مي

ذا عمق متوسط آب در قبل و بعد از آبگيري استخرهاي تغذيه متفاوت بوده و در صورت ل

  شود.اثرگذاري تغذيه بر آبخوان عمق آب كمتر مي

هاي زماني، نوسانات سطح آب در قبل و بعد از آبگيري متفاوت بوده همچنين در ارزيابي سري

ب بندان به علت برداشته بي رويه سطح (. قبل از احداث آ1اند )شکل و قابل مقايسه و ارزيابي

شود. اما پس از احداث آب بندان در صورت اثر ايستابي پايين مي افتد و عمق تراز آب بيشتر مي

گذاري، روند تغييرات عمق آب كم مي شود و يا نزولي مي گردد. لذا شيب  شيب خط روند 

راندمان سامانه تغذيه مصنوعي است. گذاري و تغييرات پارامتر كمي مهمي جهت بررسي ميزان اثر

( به -( به معني افزايش عمق آب يا كاهش سطح ايستابي است. شيب منفي )+شيب مثبت )

 كند. معني كاهش عمق آب و افزايش سطح ايستابي است. نتيجه اينکه آبخوان از سامانه تغذيه مي
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 ه در قبل و سال 11. بررسي نوسانات عمق سطح ايستابي در يک دوره 1 شكل

 بندانبعداز احداث آب
 

گيذاري سيامانه بير آبخيوان بندان چنين نمودارهايي ترسيم شده و رونيد اثيرآب 69براي تعداد 

مورد ارزيابي قرار گرفت. در اين روش ارزيابي از زمان تاثير آب بندان بير تيراز چياه مشياهده اي، 

(. از تالقي 1تراز آب استفاده شده است )جدولميزان باالآمدگي ساالنه آب و ميزان جبران ساالنه 

دو خط رگرسيوني، زمان تاثير بدست مي آيد. با انتخاب يک دوره يکساله از تغييرات عمق سيطح 

 بيه آب سياالنه يباالآميدگبه مفهوم  -h2( بدست مي آيد. مقدار h1 ,-h2آب ارتفاع باالآمدگي )

 را معرفي مي كند.  متر به آب تراز ساالنه جبران  -h2و   h1است و مجموع جبري قدرمطلق  متر

هياي ميورد بررسيي را از لحياظ بنيدانتوان آبمي 1هاي جدولبراي ارزيابي بر اساس شاخص

بندي نمود. براي تعييين هاي داراي كارايي عالي، خوب، مناسب، متوسط وكم تقسيمكارايي به رده

طبقيه مسياوي  9ي جيدول بيه ها خصقرارگيري آب بندها در طبقات مختليف ابتيدا هرييک از شيا

در هر شاخص بدست مي آيد و در انتها كارايي  ها تقسيم مي شود. سدس تعداد و فرواني آب بندان

آب بندانها از  ميانگين گيري هر طبقه بدست مي آيد. بيشترين فراواني مربوط بيه كيارايي كيم ميي 

 توسط كشوري برابر است. درصد است كه با م 63باشد. متوسط فراواني در توصيف كارايي 
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 هاي تغذيه مصنوعيي ارزيابي راندمان سامانهها . طبقات كارايي شاخص1 جدول
 عالي خوب مناسب متوسط كم توصيف كارايي

 زمان تاثير
 6-1 4-6 2-4 9-2 9< دامنه

 6 16 1 6 4 تعداد
 0.194 0.387 0.226 0.065 0.129 فراواني 

 باالآمدگي ساالنه آب
 9/3< 9/3-2/3 2/3-4/3 4/3-6/3 6/3-3 دامنه

 6 9 4 9 14 تعداد

 0.065 0.097 0.129 0.258 0.452 فراواني 

 جبران ساالنه آب
 6< 6-9/1 9/1 -1 1 -9/3 9/3 -3 دامنه

 1 9 9 3 11 تعداد

 0.032 0.161 0.161 0.290 0.355 فراواني 

 331/3 619/3 116/3 634/3 916/3 كارايي آب بندانها

 

سطح  ، عمقغيراشباع ميزان اثرگذاري سامانه بر آبخوان به عواملي همچون همگني زون

هاي هيدروديناميکي زون غير اشباع، ميزان تغذيه از طريق سامانه ، ويژگيايستابي زير سامانه تغذيه

وكيفيت آب نفوذي بستگي دارد. زون غير اشباع منطقه تجمع موقتي آب نفوذ يافته است. برپايه 

شود. هرچه زون غير اشباع دانه زان نفوذپذيري، قابليت انتقال و ضريب ذخيره سنجيده ميمي

تر باشد، اثرگذاري سامانه تغذيه باالسر آن بر آبخوان بيشتر است. از طرفي تر و ضخيمدرشت

تواند به شدت بر كيفيت آب انتقالي به  هاي تركيب شيميايي مواد زمين در اين زون ميويژگي

هاي اند، مدلهاي آبرفتي اجرا شدهاثر بگذارد. از آنجا كه سه سامانه پايلوت در  محل آبخوان

 باشد.مي 6حالت به شرح جدول  2شناسي زون غيراشباع به هاي زميننيمرخ

به منظور بررسي ميزان نفوذپذيري مواد بستر استخرهاي تغذيه و پيرامون آن پس از بازديد و 

هاي ملاعف آزمون ت با استفاده از دستگاه نفوذپذيري به روش حلقههاي پايلوانتخاب سامانه

هاي تغذيه انجام شده است. روش انجام آزمايش و كليه مراحل آن نفوذپذيري در بستر حوضچه

ريزي وزارت نيرو و سازمان مديريت و برنامه 649هاي موجود، بخصوص نشريه براساس استاندارد

ترين نفوذ آب در زون غيراشباع با استوانه ملاعف يکي از رايجگيري كشور بوده است. اندازه
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ها است. در اين روش براي اطمينان از نفوذ قائم آب به درون خاک، از دو استوانه تودرتو روش

(. در اين حالت آب از استوانه داخلي به صورت قائم به درون زمين نفوذ 6گردد )شکل استفاده مي

گيرد. اين دو استوانه از جنس ز طريق آب بين دو استوانه صورت ميكند و نشت داخلي فقط امي

متر و سانتي 99متر در دو حلقه كوچک به قطر سانتي 49متر و ارتفاع ميلي 9ورق فوالد با ضخامت 

متر طراحي و براي اين تحقيق ساخته شد. به همراه اين دو حلقه؛ سانتي 99حلقه بزرگ به قطر  

 نيز تهيه و مورد استفاده قرار گرفته است. كش فلزيدماسنج و خط
 

 ي غيراشباعهاشناسي از زونهاي زمين. مدل2جدول 
 عملکرد مدل زمين شناسي وضعيت مدل زمين شناسي

رسوبات زون غيراشباع و اشباع 

 يکنواخت و همگن

بندي نسبتا در تمام جهات داراي توضيع دانه اي واغلب رسوبات دانه

-هايي از ريزدانه كه در نفوذ بيصورت محدود افقمشابه هستند. به 

 تاثير است ممکن است مشاهده شود.

 مناسب

بخش سطحي زون غيراشباع 

 ريزدانه

آبخوان در نزديکي سطح زمين و در زير حوضچه تغذيه قرار دارد و 

هاي سطحي حاوي مواد ريزدانه با نفوذپذيري كم است. فقط قسمت

 باشد.د كارايي مناسب مياگر از اليه ريزدانه عبور شو

مناسب و 

 خوب

 زون غيراشباع كامال ريزدانه

سطح ايستايي مرز بين ريزدانه و درشت دانه است. كل زون غيراشباع 

ريزدانه است. آبخوان محصور تا نيمه محصور است. اگر ضخامت 

 زون غيراشباع كم باشد كارايي آن متوسط است.

متوسط و 

 ضعيف

از درشت زون غيراشباع تناوبي 

 دانه و ريزدانه

هاي درشت دانه است و هرچه بيشتر باشد عملکرد تابع ضخامت اليه

 عملکرد بيشتر است.

خوب و 

 متوسط

زون غيراشباع حاوي لنزهاي 

 ريزدانه

هرچه تعداد لنزهاي ريزدانه وضخامت آن كمتر باشد عملکرد 

 رود.حوضچه درتغذيه آبخوان به سمت خوب و مناسب پيش مي

 خوب و

 متوسط

زون غيراشباع مرتبط با آبخوان 

 سطحي
 ضعيف شود.شود و آبخوان عميق تغذيه نميفقط آبخوان سطحي تغذيه مي
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 . قرائت تغييرات افت سطح آب در آزمايش نفوذپذيري 2شكل 

 كالتهبندان شصتدر آب

 

 )نمونه( JP1. نتايج آزمايش تعيين نفوذپذيري با استوانه مضاعف در سامانه جفاكنده ايستگاه 2جدول

 قرائت نشانه اشل زمان قرائت

 متر(نفوذ تجمعي )سانتي متر(نشانه اشل )سانتي زمان تجمعي )دقيقه( زمان )ساعت(

9:99 0 1/69 3 

9:91 19 9/61 3/1 

3:93 101 3/19 9/4 

13:69 190 1/12 2/1 

11:99 295 9/19 4/13 

19:16 474 1/13 19 

14:92 598 9/3 6/14 

12:64 786 9 1/19 

19:11 973 9/2 3/12 

 

عواملي چون بافت خاک، ساختمان خاک، رطوبت اولييه، عميق سيطح ايسيتابي، دمياي آب و 

توجيه بيه ماهييت خاک، غلظت آب، تراكم خاک و مجاري اوليه بر مقدار نفوذپذيري موثرنيد. بيا 

پيچيده خاک مقدار نفوذپذيري در جهات قائم و افقي با هم برابر نيسيتند و آنچيه در اينجيا ميدنظر 

هيا تهييه و در باشد. استوانه ملاعف طبق مشخصات تعيين شده در دستورالعملاست، نفوذ قائم مي

م آزميون هياي انجيامحل مورد نظير نصيب گردييد و آزميايش تيا ميدت معيين اداميه يافيت. محيل
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گير بوده اسيت و در ميواقعي كيه هاي تغذيه و يا رسوبنفوذپذيري در حد مکان در بستر حوضچه

هاي خياكريز و ييا در بييرون از حوضيچه و در كنيار امکان انجام آزمون فراهم نبود از روي ديواره

مختليف هياي بندان انجام شده است. مقدار تغييرات اشل نفيوذ آب در درون اسيتوانه در زميانآب

 (.6گيري و زمان تجمعي و نفوذ تجمعي محاسبه گرديد )جدولاندازه

( در يک y( و نفوذ تجمعي )محور xمنحني نفوذ تجمعي نسبت به زمان بر اساس زمان تجمعي )محور

( aخط )( و بر اساس آن شيب 9دست آمد )شکلكاغذ تمام لگاريتمي ترسيم شد و بهترين خط برازش به

تا  13گيري شد. توصيف نفوذپذيري خاک مورد نظر با داشتن سرعت نفوذ بين ( اندازهkو عرض از مبدام )

 در رده سريع قرار دارد. 63

 

 
 از سامانه تغذيه جفاكنده JP1هاي نفوذتجمعي و سرعت نفوذ در ايستگاه . منحني3شكل
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 آبخواني تغذيه مصنوعي در توسعه ها . پارامترهاي تعيين راندمان سامانه3جدول 

 قرن آباد كالتهشصت جفاكنده پارامتر ارزيابي  رديف

 69 99 99 نوع مواد زمين  1

 93 49 29 هاگنجايش و مساحت حوضچه 6

 49 13 19 هاي فني سازهها ارزيابي 9

 13 43 13 شيب توپوگرافي 4

 63 19 13 هانفوذپذيري بستر حوضچه 9

 19 69 93 ضخامت زون غيراشباع 2

 49 99 43 ايجاد پديده كورشدگيعدم  1

 19 19 29 شدگي قاعده گنبد تغذيهپخش 9

 19 69 19 اثرگذاري روي سطح ايستابي 3

 93 93 93 ها براي نفوذسهم آب حوضچه 13

 99 9/49 9/21 ميانگين

 

 نتايج و دستاوردهاي تحقيق

هاي تغذيه مصنوعي سامانهآباد به عنوان كالته و قرنبندان جفاكنده، شصتبا معرفي سه آب

اي، ميداني وآزمايشگاهي انجام شده است.در مطالعات تركتابخانهتر و جامعپايلوت مطالعات دقيق

اي و هاي مشاهدهها، چاههاي مربوط به سامانهبندي و تحليل دادهآوري، دستهاي به جمعكتابخانه

شاتي كه در ارتباط با سامانه بوده انجام برداري و گردآوري هر نوع اطالعات و گزارهاي بهرهچاه

ها و پيمايش صحرايي جهت كسب هاي صحرايي، با مراجعه به محل سامانهشده است.در بررسي

شناسي، مورفولوژي واطالعات اجزاي سامانه وتغيرات سطح آب شناسي، رسوباطالعات زمين

فصل يک بازديد يک روزه هاگردآوري گرديد.حداقل در هر اي از دانستهونظايرآن، مجموعه

كند و كاماًل ازهرسامانه انجام شده است. انتخاب روز بازديد از معيار و مبناي خاصي تبعيت نمي

گيري شود و اتفاقي بوده است. سعي شده درهربازديد تغييرات پارامترها نسبت به دوره قبل اندازه

گزارش شود. در هر مرحله شناسي، آب، اقليم ونظايرآن ثبت وهمچنين كليه اطالعات زمين

هاي مورد نظر ازبازديد عملکرد و وضعيت اجزاي سامانه نيزمورد ارزيابي قرارگرفته و در جدول

هاي انجام شده در يک سري از  ثبت شده است. در نهايت بر پايه جمعبندي اطالعات و تحليل
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(. به طور متوسط 9)جدول  ها ارزيابي شده است پارامترهاي مرتبط با توسعه آبخوان راندمان سامانه

درصد  99آباد درصد و سامانه قرن9/49كالته درصد، سامانه شصت 9/21راندمان سامانه جفاكنده 

 ارزيابي شده است. 

 

 تشكر و سپاسگزاري

و مطالعات پايه منابع  ها با حمايت مالي معاونت پژوهش -GLW 36319اين تحقيق به شماره 

آب سازمان مديريت منابع آب ايران )دفتر امور پژوهشي و پشتيباني علمي( و به كارفرمايي شركت 

آب منطقه اي گلستان به پايان رسيده است. مجري طرح معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه 

رم و مديران و گلستان بوده است. در اينجا جا دارد تا از همکاري و مشاركت مدير عامل محت

همکاران محترمشان بخصوص داور محترم طرح جناب آقاي مهندس حسين دهقان معاون محترم 

طرح و توسعه صميمانه تقدير و تشکر نماييم. همچنين از خانم دكتر مهناز اقدسي معاون محترم 

نشان اه و همکاراپژوهش و فناوري دانشگاه و آقاي دكتر آرش اميني، مدير محترم فناوري دانشگ

 نماييم.  تقدير و تشکر مي

 

 منابع

. ارزيابي اثرات متقابل نوع پوشش خاک و غلظت 1993تابش، مسعود. جواهري كوپاني، روزبه.  .1

ي تغذيه مصنوعي. سومين كنفرانس هيدرولکيک ايران. ها رسوب معلق در آب مورد استفاده در طرح

 دانشکده فني دانشگاه تهران.

بررسي مزيت و معايت چهار طرح تغذيه مصنوعي در سه استان كشور. . 1993كالنتري، نصراهلل.  .6

 .932-639ي آبخيز. ص ها نخستين همايش آبخيزداري و مديريت استحصال آب در حوضه

. بررسي ساختار زمين شناسي دشت 1999جعفري، محمدرضا. عسگري، شمس اله. آذر كردار، خيراله.  .9

منطقه. همايش ملي علوم آب، خاک، گياه و مکانيزاسيون موسيان ايالم در تغذيه سفره آب زيرزميني 

 كشاورزي. 

. ارزيابي اثرات كمي طرح تغذيه مصنوعي خوي. 1933قوردويي ميالن، محمد. كرمي، غالمحسين.  .4

 هشتمين همايش انجمن زمين شناسي مهندسي و محيط زيست ايران. دانشگاه فردوسي مشهد. 
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ي ها . روش برآورد راندمان سامانه1991نيکو، محمدرضا. بني، محمد ابراهيم. علم دوست، حبيب.  .9

ي فصلي و بهينه سازي ابعاد اصلي سامانه )مطالعه موردي: طرح امام زاده ها تغذيه مصنوعي در آبراه

 عبدا... سمنان. اولين كنفرانس بين المللي بحران آب.

 

 

Abstract 

Artificial recharge is the operation of transferring water from the surface into 

anunderground aquifer,and success of this operation depends on the efficiency of 
artificial recharge system.This study aimed to determine the effect of efficiency of 

artificial recharge system on the aquifer developments. For this purpose, data of 

359 observational wells, 340 ponds and about 35,000 operational wells was 
acquired.Of these, 65 ponds around whichhydrogeological data of observational 

wellswas availablewere chosen, and ultimately three systems, Jafa Kandeh, 

Shastkalate and Gharnabad, were investigated. The meanefficiency ofJafa Kandeh, 
Shastkalate and Gharnabad systems were found to be, respectively, 67.5, 43.5, and 

33 percent. 
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 وزارت نيرو

 شركت مديريت منابع آب ايران

 اي گلستان شركت آب منطقه

 

 اي گلستان هاي كاربردي شركت آب منطقه كميته تحقيقات و پژوهش

 
 خالصه گزارش طرح :

کان سنجي رزیابي ا  تثبیت خاک با استفاده از اننو تكنولوژي و اراهئ راه کاراهي کارربدي رد اراضي زه دار گلستانربرسي و ام
 

 كد طرح :
GLD-92021 
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 عليرضا طبرسا
 

  :داور)ان( طرح
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 شناسنامه طرح

 

بررسي و امكان سنجي تثبيت خاک با رزيابي ا»اين گزارش نتيجه اجراي طرح تحقيقاتي با عنوان 

باشد كه  مي« استفاده از نانو تكنولوژي و ارائه راه كارهاي كاربردي در اراضي زه دار گلستان

گلستان مورد تاييد قرار اي پيشنهاد  انجام  آن پس از داوري و بررسي در كميته تحقيقات آب منطقه

 گرفت.

اي گلستان به بين شركت آب منطقه 916/91491-1به شماره  64/16/36قرارداد اين طرح در تاريخ 

عنوان كارفرما و دانشگاه گلستان به عنوان مجري )مشاور( تنظيم و با حمايت و پشتيباني مالي  شركت آب 

 تمه يافته است.خا 9/9/39اي گلستان انجام شده و در تاريخ  منطقه

عليرضا طبرسا بوده، داوري نهايي طرح توسط آقايان داود گيلک، محمد پژوهشگر اين طرح آقاي 

  نوري، عبدالرضا كابلي و حسين عرب عامري انجام  گرديده است.

 

 هاي كاربردي پژوهشكميته تحقيقات و                                                                                

 اي گلستان شركت آب منطقه                                                                                
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 بررسي و امكان سنجي تثبيت خاک با استفاده از نانوتكنولوژي و 

 زه دار گلستان ارائه راهكارهاي كاربردي در اراضي
 (GLD-92021)كد پروژه: 

 
 ، 4، منصوره مازندراني3، علي نورزاد2، حامد رضايي1پژوهشگران: عليرضا طبرسا

 6، سيد جاسم حسيني5فريبرز كاوه

 

 چكيده

هياي نيو و مهميي بيه كاربرد فناوري نانو در مهندسي ژئوتکنيک و تثبيت خياک يکيي از روش

و ارائيه  يخياک بيا اسيتفاده از نيانو تکنوليوژ تيتثب يو امکان سنج يبررسرود. به منظور  مي شمار

بيرون در شيمال اسيتان و شيبکه ، دو منطقيه اينچيهدار گلسيتانزه يدر اراضي يكياربرد يراهکارها

بييرداري و آزمايشييات بوسييتان در شييرق گنبييد انتخيياب گرديييد. در اييين دو منطقييه حفيياري، نمونييه

ژئوتکنيکي خياک شناسيايي شيد. در ها و رفتار صحرايي و آزمايشگاهي انجام شد و سدس ويژگي

هاي مطالعه شده وجود دارد و پتانسيل ها، دو پديده واگرايي و رمبندگي در خاکنتيجه اين بررسي

رساني به پروژه شبکه بوستان شده است. در اين تحقيق با انتخاب واگرايي و رمبندگي باعث آسيب

هياي خياک با خاک دو منطقه، ويژگي درصد وزني از نانورس 9و  6، 1، 9/3تيمارهاي مختلف از 

دهيد كيه افيزودن نيانورس و رفتار ژئوتکنيکي آن مجدداً مورد ارزيابي قرار گرفت. نتايج نشان ميي

هاي ميورد  هاي خاک و نيز كاهش پتانسيل رمبندگي و واگرايي خاکباعث افزايش مقاومت نمونه

 -ه صيورت اخيتالط در محيل خياک باشد. همچنين با توجه به اجراي بهسازي موردي ب مطالعه مي

متر از طول كانيال شيبکه  2سانتيمتر و تراكم آن در درصد رطوبت بهينه در  93نانورس به ضخامت 

هياي اولييه و مشياهدات مييداني و توان پي برد بعيد از ارزييابيسد بوستان با درصدهاي مختلف مي

بييرداري از كانيال، افييزودن رهانجيام آزمايشييات رمبنيدگي و واگرايييي بعيد از دوران آبگيييري و بهي

نانورس نقش بسيار مهمي در بهسازي خاک محل داشته به طوريکه نتيايج حياكي از مناسيب بيودن 

درصيد نيانورس بير روي رفتيار خياک در بهسيازي عمليي پيايلوت در  6مقدار درصد وزني معادل 
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 ردگيييسان قرار نمپروژه حاضر اگر چه نانورس در تماس با ان درمحدوده مورد مطالعه بوده است. 

مراحيل  يدر تميام، ليذا در ديينما جاديرا ا يو ممکن است خطرات شدهستيز طيوارد چرخه مح يول

 دييتول هيايتيمحدود. باشد يم ينانوذرات الزام يحاو هايطيو كار در مح يمنيمقررات ا تيرعا

 رينظ هايافزودن ريبا سا سهيبه پروژه در مقا اديز اريبس نهيهز ليماده در داخل كشور، باعث تحم نيا

متر طيول  کييانجام شده برا يبا محاسبات اقتصاد در اين خصوص. ديخواهد گرد مانيآهک و س

شيته ودر صيورتيکه هزينيه عملييات دا نيهيهز اليير ونييليم 93 حيدودبا نيانورس  شده تيكانال تثب

 با نانورس خواهد بود. نهيهز 1/3حدود  مانيبا س تيتثب اجرايي

 

 واگرايي، رمبندگي، نانورس كليدي:كلمات 

 

 سوابق انجام تحقيق

ي مختليف هيا كارايي و توانايي دانش خاک مسلح در ارائه راهکارهاي عملي مناسب در پروژه

عمراني موجب گرديده تا اين دانش به سرعت جاي خود را در علم مهندسي ژئوتکنيک باز نمايد. 

اي با افزايش درصيد نانوسييليس مقاوميت هاي ماسه دريافتند كه در خاک ]1[پرسوف و همکاران 

درصيد وزنيي نانوسييليس بيه  61ها تحت فشاري خاک زياد شده بطوريکه مقاومت ماكزيمم نمونه

گيردد. تاپودييا و كيلوپاسکال رسييده و نييز موجيب كياهش ضيريب نفوذپيذيري خياک ميي 433

دي كلريد كلسيم، اكسيد كلسيم و نيتيرات پتاسييم بير روي به بررسي تأثير نانوذرات  ]6[همکاران 

خواص خاک پرداختند. نتايج آنها حاكي از افزايش مقاومت برشي، كاهش نفوذپذيري و كياهش 

تراكم پذيري تحت افزودن نانوذرات بوده است. با توجه بيه اهمييت مطالعيات ژئوتکنييک زيسيت 

، مطالعات جامعي توسط  كنعياني زاده و ها ي زبالهدر طراحي مدفن بهداشت ها محيطي و تأثير شيرابه

هاي مختلفي ژئيوتکنيکي بير روي خياک ميورد انجام گرديد. در اين مطالعه آزمايش ]9[همکارن 

درصد نيانورس انجيام گردييد. نتيايج آزميايش تيراكم  9و  4، 9، 6، 1مطالعه تحت مقادير مختلف 

زن مخصوص خشک ماكزيمم و درصد رطوبيت نشان داد كه با افزودن نانورس به خاک، مقادير و

اند. همچنيين افيزودن نيانورس موجيب كياهش بهينه به ترتيب كاهش و افزايش نا محسوسي  داشته
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 ]4[گيردد. نتيايج  ژاندنيگ ظرفيت تبادل كاتيوني خاک و تعيير بافت خاک به ساختار پراكنده  مي

تيأثير   ]9[يابد. طاها و طاها بهبود مي نيز نشان داد كه با افزودن نانورس، خواص مکانيکي آسفالت

نوع مختلف نانوذره شامل نانو آلومينيوم، نانو مس و نانو رس را بير روي رفتيار تيورمي و  9افزودن 

نوع خاک ريزدانه مورد بررسي و مطالعه قراردادند. در اين تحقيق افزودن نانو آلومينيوم  4انقباضي 

بيا انجيام  ]2[هيا گردييده اسيت. مجييد و همکياران هو نانو مي باعث كاهش شاخص خميري نمون

هياي مختليف تيأثير افيزودن نييانوذرات اكسييد ميس، اكسييد منييزيم و نيانو رس بيير روي آزميايش

ها نشان داد كه افزودن مقدار كيم نيانو ذرات، هاي مختلف مورد مطالعه قرار دادند. نتايج آن خاک

گردد. اين نتيجه در مطالعات مجيد و خاک ميهاي موجب افزايش مقاومت فشاري ماكزيمم نمونه

هياي مختلفيي نظيير مقاوميت با انجام آزمايش ]9[نيز آورده شده است. خليد و همکاران  ]1[طاها 

هياي  فشاري تک محوري و سه محوري، حدود اتربرگ و ميکروسکوپ الکترونيي بير روي خاک

خياک ميورد مطالعيه را ميورد درصد نيانورس بير روي خيواص ژئيوتکنيکي  9رسي، تأثير افزودن 

  بررسي قرار دادند.

 

 هامواد و روش

هياي انجيام در اين بخش كليه مطالب و مسائل مربوط به بخش آزمايشگاهي تحقييق، آزميايش

گردد. بيدين منظيور ابتيدا خصوصييات فيزيکيي و مکيانيکي شده و نتايج حاصل از آنها تشريح مي

هيا مطيرح و سيدس خصوصييات آمياده سيازي نمونيهمصالح انتخاب شده در اين تحقيق و مراحيل 

هاي مورد آزمايش و نحوه انجام آزمايشات توضيح داده شده است. در نهاييت نتيايج حاصيل نمونه

از آزمايشات در دو سايت مختلف مورد مطالعه مربوط به شبکه بوستان گنبيد و اينچيه بيرون ميورد 

ر شمال شرق شهرستان گنبد كاووس در امتداد منطقه مورد مطالعه دگيرند. تجزيه و تحليل قرار مي

ساحل راست رودخانه گرگانرود واقع شده است. با توجه به بازديدهاي مييداني صيورت گرفتيه از 

هياي نامتقيارن و هياي عميقيي در كيف و بدنيه كانيال ناشيي از نشسيتمنطقه مورد مطالعيه، تيرک

و فرج زياد خاک و نيز آب شکستگي اي بتن به علت واگرايي و رمبندگي و خلل هاي سازه خرابي

 (. 1ذرات خاک و واگرايي خاک مشاهده گرديد )شکل 
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 . نشت آب از بدنه كانال انتقال آب و تخريب خاكريز پروژه 1شكل 

 

 برداريحفاري و نمونه

متير  933پيرو بازديدهاي ميداني صورت گرفته و لزوم تدقيق مطالعات طرح  و شناسايي حدود 

چاهيک دسيتي  6متر و نييز  93متري به فواصل تقريبي  13و  9حلقه گمانه  13كانال، تعداداز طول 

 هيايالييه و اعماق ازهاي اكتشافي ها و كف كانال منطقه حفاري گرديد. طي حفر گمانهدر ديواره

. خالصيه است شده بردارينمونه خاک شناسايي و آزمايشگاهي هايآزمايش انجام جهت مختلف

دهيد كيه عيدد نفيوذ اسيتاندارد خياک هاي نفوذ استاندارد نشان ميدست آمده از آزمايشنتايج به 

باشيد. در ايين  هيا ميگونيه خياکمورد مطالعه پايين بوده كه حاكي از مشخصات نسبتاً ضعيف اين

هاي مختلفي از قبيل دانه بندي و هيدرومتري، حدود اتربرگ، وزن مخصوص ويژه تحقيق آزمايش

بييه طيور خالصييه  1ندارد خياک تحييت اسيتانداردهاي معتبيير انجيام گرديييد. جيدول و تيراكم اسييتا

 مشخصات خاک مورد آزمايش را نشان مي دهد. 
 

 هاي مورد استفاده. مشخصات خاک1جدول 

CL-ML نام خاک در طبقه بندي متحد 

 وزن مخصوص ويژه ذرات خاک 94/6

 حد رواني)درصد( 66

 شاخص خميري )درصد( 2

 ( )ميليمتر(D50) ها اندازه متوسط دانه 332/3

 رطوبت بهينه )درصد( 19

 وزن مخصوص خشک ماكزيمم )گرم بر سانتميتر مکعب( 94/1
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 نانورس مورد استفاده

نانوذره مورد استفاده در تحقيق از شركت سيگما آلدريچ آمريکا به نام نانورس مونتموريلونيت 

مشخصات  6مواد ايرانيان خريداري شده است. جدول بوده كه از طريق شركت پيشگامان نانو 

 دهد. نانورس مورد استفاده را نشان مي فيزيکي

 

 . مشخصات فيزيکي نانورس مورد استفاده2جدول 
 واحد سنجش مقدار هاويژگي

 كاني رسي مونت موريونيت نام علمي

 Kg/m3 913تا  933 چگالي

 nm 6تا  1 اندازه ذرات

 m2/gr 613-663 مساحت سطح ويژه

 MV 69 مقدار هدايت الکتريکي

 Meg/100gr 49 ضريب تبادل يوني

 A 23 فاصله خالي بين ذرات

 - زرد رنگ

 % 6تا  1 رطوبت

 

 ي آزمايشگاهيها بررسي

 هاآماده سازي نمونه -الف

به هاي مورد مطالعه، با توجه به منظور بررسي تاثير افزودن نانورس بر مکانيسم بهسازي خاک

درصد نانورس به خاک مورد نظر افزوده شد.  9و  6، 1، 9/3ها، مقادير مختلف وزن خشک نمونه

بعد از مشخص شدن مقادير وزني به تفکيک مصالح مورد نظر، مقادير مختلف وزني نانورس به 

صورت تدريجي همراه با اضافه نمودن آب تحت شرايط رطوبت بهينه و وزن مخصوص خشک 

اضافه شد. ابتدا پتانسيل رمبندگي خاک منطقه مورد مطالعه با كمک آزمايش  ماكزيمم به خاک

تحکيم ملاعف انجام پذيرفت. با توجه به نتايج آزمايش فوق و بررسي معيارهاي مختلف 

توان دريافت كه خاک منطقه داراي پتانسيل رمبندگي با شدت متوسطي بوده رمبندگي خاک مي

انسيل رمبندگي خاک، آزمايشات مختلفي از قبيل حدود اتربرگ، است. در نهايت بعد از تعيين پت
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تراكم استاندارد، مقاومت فشاري تک محوري، سه محوري، برش مستقيم،  تحکيم ملاعف و پين 

 هاي معمولي و بهسازي شده با مقادير مختلف نانورس انجام گرديد.هول بروي نمونه

 

 نتايج آزمايش حدود اتربرگ -ب

ها به تدريج زياد شود كه حد رواني و حد خميري نمونه نانورس به خاک مشاهده ميبا افزودن 

هاي بهسازي شده با نانورس شود كه در نتيجه اين امر باعث افزايش شاخص خميري نمونه مي

 گردد.  مي

 
 نتايج آزمايش حدود نراكم استاندارد -ج

خشک ماكزيمم و درصد  نتايج نشان دادند كه با افزودن نانورس به خاک وزن مخصوص

 .يابدها به ترتيب كاهش و افزايش ميرطوبت بهينه نمونه

 

 نتايج آزمون مقاومت فشاري تک محوري -د

و  ها نتايج آزمايشها حاكي از تاثير بسيار زياد افزودن نانوري بر روي مقاومت ماكزيمم نمونه

 مدول االستيسيته خاک بوده است.

 

 سه محوري نتايج آزمون مقاومت فشاري -ه

درصد نانورس حاكي از  9و  6، 1هاي بهسازي شده با نتايج آزمايش مذكور بر روي نمونه

 باشد. افزايش محسوس مقدار چسبندگي و كاهش نسبتاً كم زاويه اصطکاک داخلي خاک مي

 

 نتايج آزمون برش مستقيم -و

 باشد. نتايج حاكي از افزايش مقاومت برشي خاک با افزودن نانورس مي
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 نتايج آزمايش تحكيم مضاعف -ز

ها نشان داد كه افزودن نانورس باعث كاهش پتانسيل رمبندگي مطابق شيکل زيير نتايج آزمايش

 مي گردد.

 
 هاي مورد مطالعه. تأثير افزودن نانورس بر ضريب رمبندگي نمونه2شكل 

 
 

 نتايج آزمايش پين هول -ح

درصد نانورس در رده كمي تا نسبتا  1و  9/3مقادير نتايج نشان دادند كه خاک بهسازي شده با 

ي كانال، خاک ها هاي معمولي اخذ شده از كف و ديوارهباشد در صورتي كه در نمونه واگرا مي

درصد، به  6در رده واگرا  تعيين گرديد. الزم به ذكر است با افزودن مقدار نانورس به خاک تا 

اخص خميري و پر كردن منافذ ريز بين ذرات، رده هاي شيميايي و افزايش بيشتر شعلت واكنش

خاک از نظر واگرايي تقريباً در محدوده غير واگرا قرار گرفت كه اين موضوع حاكي از نقش 

باشد )شکل  تعيين كننده نانورس بر خواص آبشستگي ذرات خاک و كاهش پتانسيل واگرايي مي

9.) 
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 ج                            الف                                         ب                              
                             

 هاي خاک بهسازي شده در انتهاي آزمايش واگرايي. نمونه3شكل 

 درصد نانورس 2درصد نانورس )ج(خاک با  5/1)الف( خاک طبيعي، )ب(خاک  با 

 

 ثير نوع خاکتا -ط

اخذ شده از منطقه اينچه برون  ي خاک ها با توجه به انجام آزمايشهاي مختلف بر روي نمونه

 ها توان گفت به طريق مشابه، افزودن نانورس باعث كاهش پتانسيل رمبندگي و واگرايي نمونه مي

 باشد. يسه با خاک منطقه بوستان كمتر ميشده و تاثير آن در مقا
 

 پايلوت طرحاجراي بهسازي 

هاي موجود در محدوده مورد مطالعه شبکه متر از كانال 2عمل آمده  هاي بهبا توجه به بررسي

متر با كمک  6هاي هريک درصد به طول 6و  9/1، 1نوع درصد مختلف شامل  9سد بوستان با 

تدا بعد نانورس بهسازي گرديد و نتايج هر مرحله مورد بررسي قرار گرفت. براي اجراي اين كار اب

متر طول كانال، الينينگ و پوشش بتني آن مطابق تخريب گرديد. بعد از  2از مشخص كردن 

سانتيمتر  93هاي بستر و ديوارهاي كانال به ضخامت  هاي موجود ابتدا خاکتخريب كانال

خاكبرداري شد  و بعد از تسطيح با كمک غلطک دستي عمليات تراكم در محدوده طولي كانال 

، 1متري هر يک با درصدهاي مختلف شامل  6د. سدس عمليات بهسازي در سه ناحيه انجام گردي

درصد بر اساس مشخصات تراكمي و محاسبه احجام انجام گرديد. عمليات اختالط خاک  6و  9/1

درصد  19( تحت شرايط رطوبت بهينه معادل 4با نانورس با كمک افزودن تدريجي نانورس )شکل 

ي ديوار ها سانتيمتر در بستر و جداره 13ريزي و هر يک به ضخامت مرحله اليه خاك 9در طي 

كانال انجام گرديد. قبل از ريختن هر اليه، شيارهايي در اليه قبلي به منظور حصول تراكم مناسب 
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ي كانال ها هر اليه، اقدام به پخش اليه بعدي شد و همچنين عمليات خاكريزي و تراكم در ديواره

 (. 9شيب پايدار آن انجام گرديد )شکل به صورت پلکاني و با 

 

 
 اختالط دستي نانورس با خاک محل براي ساختن يک مخلوط همگن .4شكل 

 

 
 . مشخص ساختن متراژهاي درصد اختالط نانورس با خاک در بستر و ديوار كانال5شكل 

 
 

 جمع بندي و نتيجه گيري

نانورس باعث بهبود خواص با توجه به مطالعات مختلف آزمايشگاهي، افزودن مقدار كم 

ها، پذيري خاک خواهد گرديد، بطوريکه ضمن بهبود خواص خميري خاکمقاومتي و تغييرشکل

باعث كاهش پتانسيل رمبندگي و واگرايي خاک خواهد گرديد. در اين راستا به منظور امکان 

نانورس با  -عملي اختالط خاک با نانورس و ساير مسائل اجرايي، روش اختالط در محل خاک
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سانتيمتر با  13اليه به ضخامت  9سانتيمتر و مشتمل بر  93درصدهاي مختلف بهسازي به ضخامت 

متر از طول كانال تحت شرايط رطوبت بهينه مورد استفاده قرار  2کسان در محدوده تراكم ي

گرفت. همچنين بعد از آبگيري و تماس مستقيم آب با محدوده بهسازي شده خاک با نانو، در اين 

روش بدون ايجاد هرگونه پوشش حفاظت سطحي از قبيل الينينگ بتني كانال به منظور ارزيابي 

تحت شرايط بحراني ) ناشي از حركت و جريان آب در مدت زمان زياد و مکانيسم بهسازي 

هاي مختلف به منظور ارزيابي پتانسيل رمبندگي و واگرايي هاي مختلف( آزمايشتناوب آبگيري

برداري از كانال انجام درصد نانورس بعد از دوره بهره 6و  9/1، 1خاک مورد مطالعه حاوي 

مسائل اجرايي در اين مطالعه موردي و بهسازي عملي به صورت  گرديد. با در نظر گرفتن ساير

درصد وزني نانورس  به خاک  6توان به نقش موثر افزودن ها ميپايلوت و نتايج حاصله از آزمايش

 برد. مورد مطالعه پي
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Feasibility Study of Soil Stabilization Using Nanotechnology 

and Applications in Swamp Areas of Golestan 

 
Abstract 

The application of nanotechnology in geotechnical engineering and soil 

stabilization is considered to be one of the important and novel approaches. In 

orther to investigate and study the feasibility of soil improvement using 

nanotechnology and offering practical methods in swamp areas of Golestan, 
Incheberon in north of Province and Bostan dam network in east of Gonbad were 

chosen to be studied. In these two regions, subsurface exploration, sampling and 

laboratory and field experiments carried out, followed by reorganization of 
characteristics and geotechnical behavior of soil. According to this investigation, 

two phenomena, including dispersivity and collapsibility in the studied soils were 

noted. The potential of dispersivity and collapsibility have damaged Bostan dam 
network. In this research by adding different amounts of ranging from 0.5 to 3 of 

weight percentage of nanoclay to the soil of two regions, characteristics and 

geotechnical behavior have been evaluated again. The result indicate that adding 

nanoclay cause the potential of dispersivity and collapsibility to decrease. Also 
with regard to important implementation, mixing soil and nanoclay particles, with 

thickness of 50 cm and soil compaction under optimum moisture in 6 meter length 

of caused, it can be found out that nanoclay addition plays a significant role in soil 
modification. In addition, 2 percent weight of nanoclay addition is a proper amount 

in treatmentprocedure. In the present research, although nanoclay is not in contact 

with human, it can enter into environmental cycle and might lead to some danger. 
As a result in all steps securing rules observation in nanomaterials contaminated 

environment is highly recommended. The domestic production restrictions have 

imposed heavy costs on project compared to other additives such as lime and 

cement. In terms of economy, one meter length of canal treated by nanoclay will 
cost almost 30 million rials, while using cement to treat the same length will cost 

almost 0.1 that of nanoclay.  

 
Keywords: Dispersivity; Collapsibility; Nanoclay  
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 شناسنامه طرح

 

تعيين حجم مفيد برداشت شن و ماسه براي » عنواناين گزارش نتيجه اجراي طرح تحقيقاتي با 

از داوري باشد كه پيشنهاد  انجام  آن پس  مي« جلوگيري از اثرات مخرب آن بر مورفولوژي رودخانه

 اي گلستان مورد تاييد قرار گرفت.و بررسي در كميته تحقيقات آب منطقه

اي گلستان به بين شركت آب منطقه   916/91499-1به شماره  64/16/36قرارداد اين طرح در تاريخ 

 عنوان كارفرما و دانشگاه گلستان به عنوان مجري )مشاور( تنظيم و با حمايت و پشتيباني مالي شركت آب

 خاتمه يافته است. 13/11/39اي گلستان انجام شده و در تاريخ   منطقه

 حسينيمحسنعبدالرضا ظهيري بوده، داوري نهايي طرح توسط آقاي سيدپژوهشگر اين طرح آقاي 

  انجام  گرديده است.

 

 هاي كاربردي كميته تحقيقات و پژوهش

 اي گلستان شركت آب منطقه             
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مفيد برداشت شن و ماسه براي جلوگيري از اثرات مخرب تعيين حجم 

 (GLR-92007 هژروپ)كد  آن بر مورفولوژي رودخانه
 

 2و اميراحمد دهقاني 1شگران: عبدالرضا ظهيريپژوه
 

 چكيده

هاي مهندسي ها داراي اهميت زيادي در طرحتغييرات عرضي بار بستر رودخانه محاسبه

هاي برداشت مصالح هاي آبگير، مديريت سايتجانمايي دهانهرودخانه به ويژه در طراحي و 

اي و طراحي بندهاي انحرافي است. اگرچه روابط و معادالت زيادي توسط محققين رودخانه

مختلف براي محاسبه نرخ انتقال رسوب بار بستر ارائه شده است، اما در تمامي اين معادالت، 

ورد استفاده قرار گرفته و تغييرات عرضي اين بعدي( ممتغيرهاي هيدروليکي متوسط )يا بک

شود. اين در حالي است كه بار بستر در عرض رودخانه داراي نوسانات و متغيرها لحاظ نمي

اند كه برداشت بار بستر بايد در چندين نقطه تغييرات شديدي بوده و همواره محققين توصيه نموده

انتقال بار بستر از اين نظر داراي اهميت است كه در عرض رودخانه انجام شود. اطالع دقيق از نرخ 

اي به صورت درصدي از تقريباً در تمامي كشورهاي دنيا، ميزان مجاز برداشت مصالح رودخانه

گيري يا محاسبه دقيق بار بستر شود. عدم اندازهآورد بار بستر رودخانه در آن محل درنظر گرفته مي

، باعث ايجاد اثرات منفي بسياري بر سيستم رودخانه و هاي برداشت مصالحدر بسياري از پروژه

ها محيط زيست آن شده است.در اين پروژه از يک مدل رياضي براي تخمين بار بستر رودخانه

-استفاده شد. اين مدل شامل معادالت ديفرانسيل به فرم متوسط در عمق بوده و از معادالت ناويه

هاي محدود، توزيع اضي ابتدا به كمک روش تفاضلاستوكس استخراج شده است. در اين مدل ري 

سرعت جريان در عرض رودخانه حل شده و سدس بر اساس توزيع سرعت، توزيع عرضي تنش 

دست آمده، نرخ انتقال بار بستر به كمک شد. با استفاده از توزيع تنش برشي بهبرشي بستر محاسبه 

در ايستگاه هيدرومتري سرمو در رودخانه  چند رابطه تجربي معروف محاسبه شد. كاربرد اين مدل

 ( باالترين دقت را در تخمين بار بستر دارد.1394پيتر)-محمدآباد نشان داد كه رابطه رسوبي مير
 برداشت مصالح، بار بستر، حل عددي، تنش برشي بستر، روابط انتقال رسوبكلمات كليدي: 



 119                                                  اي گلستان                                                شركت آب منطقه

 مقدمه و سابقه تحقيق

باشند. هاي روان ميهاي آبدرياها، شاخص يا نماد زيستگاهها و ها بر خالف درياچهرودخانه

هاي جانوري و گياهي خاصي باشند كه بر اساس آنها، گونههاي روان داراي مشخصاتي ميآب

قابليت زندگي و رشد دارند. بنابراين الزم است اين مشخصات )از قبيل سرعت و عمق جريان، 

چار نوسان شديد نشود. يکي از مواردي كه امروزه به دماي آب، كيفيت آب و ...( تا حد امکان د

ها تحت تاثير قرار داده است، برداشت مصالح شن و ماسه شدت اين مشخصات را در رودخانه

ها موجب تغييرات بسيار زياد هيدروليکي، رسوبي، است. برداشت رسوبات آبرفتي از بستر رودخانه

ييرات محدود به محل استخراج و برداشت نيست شود. اين تغمحيطي ميمورفوديناميکي و زيست

-هاي كشور و به ويژه استانشود. در اغلب رودخانهتر از آن ظاهر ميبلکه كيلومترها باالتر و پايين

مواد برداشت شده در محل استخراج معموال بسيار   هاي شمالي كشور )مازندران و گيالن( ميزان

به رسوبگذاري و ترميم ذخيره شن و ماسه بستر خود مي زيادتر از مقداري است كه رودخانه قادر 

باشد. از اين رو كاهش در ذخيره و موجودي شن و ماسه در اثر بهره برداري بي رويه منجر به پايين 

شود. در بيشتر موارد با گذشت زمان، مقطع رودخانه در افتادن بستر رودخانه و خط داغ آب مي

ي و گودبرداري بزرگتر شده و در نتيجه باعث تغييرات محل برداشت شن و ماسه در اثر حفار

هاي رودخانه به عنوان آب روان شود. اين امر شاخصزيادي در عمق و سرعت طبيعي جريان مي

كند. اخيراً برخي از پژوهشگران نشان را تحت تاثير قرار داده و زندگي آبزيان را دچار مخاطره مي

زيرين بستر   هايامترهايي از قبيل تنوع و عدم تجانس اليهاند كه عالوه بر كيفيت آب، پارداده

باشند. يکي از رودخانه، عمق و سرعت جريان نيز در كميت و كيفيت جمعيت آبزيان موثر مي

تواند تا حدودي زيادي مشکالت ناشي از برداشت را كاهش دهد، تعيين حجم مواردي كه مي

صات هيدروليکي و رسوبي رودخانه در باالدست باشد. تعيين اين حجم به مشخمفيد برداشت مي

حل نشيني بار رسوب انتقالي ارتباط مستقيم داشته و بهترين راهمحل برداشت و نيز ميزان تجمع يا ته

باشد. نکته مهم آن، تخمين صحيح و واقعي آورد رسوبي رودخانه در باالدست سايت برداشت مي

دخانه، تقريباً فقط بار بستر در اين مسرله دخيل بوده در اين بحث اين است كه از بار كل رسوب رو

شود. نشين ميو به احتمال بسيار زياد بخش تقريباً كمي از بار معلق در محل سايت برداشت ته
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اي توان بار معلق را به عنوان عامل آورد يا تغذيه محل برداشت شن و ماسه رودخانهبنابراين نمي

ها را به صورت ي از كشورها، ميزان برداشت مجاز از رودخانهبرشمرد. به همين دليل در بسيار

اند. البته محققين مختلف نظرات متفاوتي در مورد ميزان مجاز درصدي از بار بستر در نظر گرفته

ها دارند. بعلي از محققين بر اين عقيده هستند كه برداشت از آورد رسوب بار بستر رودخانه

ر بستر رودخانه قابل برداشت است و برداشت بيش از اين ميزان، درصد حجم ساالنه با 93حداكثر 

باعث تخريب سيستم طبيعي رودخانه خواهد شد. اين دستورالعمل در ايالت واشنگتن اجرا شده 

داند. اين در درصد آورد بار بستر ساالنه رودخانه را مجاز مي 93تا  69است. پرينس، برداشت 

برابر ميانگين  6تا  1توان تا حدود اين عقيده هستند كه مي حالي است كه رينوف و همکاران بر

بلندمدت بار بستر رودخانه را برداشت نمود بدون اينکه اثر سوئي بر سيستم رودخانه داشته باشد. 

هاي بلغارستان گزارش شده است. بنابراين با تکيه بر تحقيقات فوق، اين مسرله در بعلي از رودخانه

 قطعي براي هر رودخانه درنظر گرفت. توان دستورالعملنمي

-المللي مطالعات زيادي در زمينه ارزيابي اثرات مخرب برداشت بيتاكنون در سطح ملي و بين

اي انجام شده است. بر پايه اين مطالعات، در چندين كشور رويه مصالح شن و ماسه رودخانه

ب اين مطالعات صرفا بر پايه برداشت شن و ماسه از بستر رودخانه ممنوع شده است. البته اغل

افزارهاي هيدروليک جريان )از مشاهدات و بازديد از محل سايت بوده و يا با استفاده از اجراي نرم

هاي هيدروليک ( بوده است. با توجه به عدم كفايت آمار و دادهGSTARSو  HEC-RASقبيل 

 . افزارها دشوار خواهد بودجريان و رسوب، فرآيند واسنجي اين نرم

( جابجايي حفره ناشي از برداشت ماسه در بستر كانال داراي انحنا را مورد 1993زاده )اقبال

بعدي ديناميک سياالت محاسباتي استفاده شده افزار سهبررسي قرار داد. در اين مطالعه از يک نرم

تجن، رودخانه مهم استان مازندران ) 9( اثرات برداشت شن و ماسه از 1999است. روشن طبري )

ها در تنکابن و شيرود( را مورد بررسي قرار داد. نتايج اين مطالعه نشان داد كه وضعيت اين رودخانه

اي به حدي بوده رويه بسيار ناگوار است. اهميت بحث برداشت مصالح رودخانهاثر برداشت بي

اندارد مفصل با ريزي وزارت نيرو اقدام به تهيه چندين نشريه استاست كه سازمان مديريت و برنامه

(، راهنماي برداشت 1996اي )برداري از مصالح رودخانهعناوين ساختار نظام حفاظت و بهره
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( 1994اي )( و نيز فهرست خدمات مطالعات برداشت مصالح رودخانه1994اي )مصالح رودخانه

ت محيطي برداشنموده است. همچنين دفتر مهندسي و معيارهاي فني وزارت نيرو ضوابط زيست

نامه استاندارد ارائه نموده است. شركت مهندسين ( را به عنوان آيين1933اي )مصالح رودخانه

هاي هاي رودخانهافکنه(، مطالعات ساماندهي معادن شن و ماسه در مخروط1992مشاور پندام )

محيطي برداشت شن و ( اثرات اقتصادي و زيست1991جاجرود و كردان را انجام دادند. مهرجو )

گل در استان گلستان را مورد بررسي قرار داد. صالحي نيشابوري و سو تا زريناسه از رودخانه قرهم

( با انجام يک كار آزمايشگاهي، به بررسي نحوه و الگوي فرسايش حفره برداشت 1993همکاران )

يش دست حفره پرداختند. بديهي است كه ميزان و نحوه فرساشن و ماسه به سمت باالدست و پايين

حفره برداشت ارتباط مستقيمي با آورد رسوب رودخانه و به ويژه بار بستر دارد. با توجه به اينکه 

اي بوده و اين پيچيدگي در شرايط انتقال رسوب بار بستر در رودخانه داراي وضعيت بسيار پيچيده

نيسم فرسايش تواند مکارسد انجام مطالعات آزمايشگاهي نميسيالب بسيار بيشتر است، به نظر مي

ترين حالت حفره را به صورت واقعي نشان دهد. البته احتماالً اين مطالعات براي نمايش بحراني

 تواند سودمند باشد.فرسايش حفره )حالت بدون تغذيه از باالدست( مي

هاي فراوان در زمينه اثرات منفي برداشت مصالح، متاسفانه عليرغم وجود مطالعات و گزارش

لعات صرفا بر پايه مشاهدات و بازديد از محل سايت بوده و اثرات ناشي از برداشت اغلب اين مطا

رويه را به تصوير كشيده است. در اين تحقيق، مديريت برداشت و تعيين حجم مفيد آن مدنظر بي

گيري پارامترهاي هيدروليک جريان و رسوب برداري و اندازهبوده و اين هدف با تکيه بر نمونه

برداري محل برداشت در چندين نوبت قبل و بعداز وقوع سيالب تامين شده است. نقشهرودخانه و 

افزار رياضي كاربردي به صورت دوبعدي براي محاسبه آورد همچنين به اين منظور، از يک نرم

 رسوب بار بستر و معلق رودخانه استفاده شد.
 

 هامواد و روش

سازي هيدروليک جريان و رسوب ي شبيههاي رياضي زيادي توسط محققين براتاكنون مدل

ها و نيز عرض و عمق محدود ها ارائه شده است. با توجه به طوالني بودن مسير رودخانهدر رودخانه
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، HEC-RASهاي اند. مدلبعدي داراي كاربرد زيادتري بودههاي رياضي يکآنها، معموالً مدل

HEC-6 ،MIKE11 ،ISIS ،GSTARS باشند. معادالت حاكم در اين ها مي... از جمله اين مدلو

باشند كه به كمک ها، معموال معادله انرژي يا پيوستگي جريان و نيز پيوستگي رسوب ميمدل

ها، پارامترهاي جريان و رسوب به صورت يک مقدار شوند. در اين مدلهاي عددي حل ميروش

شرايطي كه رودخانه داراي  شود. بنابراين برايمتوسط در كل مقطع عرضي رودخانه محاسبه مي

عرض قابل توجهي باشد )مثال در هنگام وقوع سيالب( و يا مقادير پارامتر هيدروليکي يا رسوبي در 

عرض رودخانه داراي تغييرات زيادي باشد )مثل بار بستر كه معموال در عرض رودخانه داراي 

ندان دقيقي نيست. از طرف بعدي داراي نتايج چهاي يکتوزيع غيريکنواختي است(، كاربرد مدل

)از بعدي متعددي وجود دارند كه به اين منظور قابل استفاده هستند هاي دوبعدي و سهديگر، مدل

ها . در اين مدل...(و SSIIM ،FLOW-3D ،FLUENT ،CCHE-2D ،MIKE21قبيل 

استوكس تقريباً به صورت كامل حل شده و ميدان سرعت جريان به -معادالت حركتي ناويه

ها از دقت مناسبي برخوردار است اما شود. اگرچه نتايج اين مدلبعدي محاسبه ميورت سهص

هاي كاربرد آنها بسيار محدود بوده و فقط مطالعات آزمايشگاهي و نيز براي نواحي مجاور سازه

فسير و افزارها براي تكاربران اين نرماي قابل استفاده هستند. هاي كوتاه رودخانهاي و بازهرودخانه

. باشندبعدي جريان ميتعبير صحيح نتايج، نياز به آگاهي از تروري و مباني پيچيده هيدروليک سه

داراي زمان اجراي بسيار هاي بزرگ، به ويژه براي شرايط طبيعي رودخانهها اين مدلهمچنين 

(. به همين 6331هاي زيادي نياز دارند )نايت، سنجي، به دادهطوالني بوده و براي واسنجي و صحت

 1392اي در حال تدوين و توسعه است.  از سال هاي رياضي بهينهدليل از چندين سال پيش، مدل

هاي بسياري توسط محققين مختلف صورت گرفته است تا يک مدل رياضي مناسب تاكنون تالش

سازي هيدروليک جريان و رسوب در هاي ورودي اندک براي شبيهبا حداقل پيچيدگي و داده

ها، تغييرات سرعت جريان در عمق ها ارائه شود. با توجه به آشفته بودن جريان در رودخانهودخانهر

شود. به عبارت ها استفاده ميگيري عمقي سرعت در رودخانهقابل توجه نبوده و معموالً از انتگرال

نقاط با  هاي متفاوت دربهتر به دليل اختالط جريان و تبادل مومنتوم بين ذرات آب با سرعت

فواصل مختلف از كف رودخانه، سرعت ذرات به همديگر نزديک شده و توزيع قائم سرعت 
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شود.  گفته مي 1هاي شبه دوبعدي يا توزيع عرضيها، مدلگونه مدلشود. به اينتقريباً يکنواخت مي

ها، توزيع سرعت و پارامترهاي ديگر جريان و رسوب در عرض رودخانه بنابراين در اين مدل

توان ظرفيت ها ميبا محاسبه توزيع عرضي سرعت و غلظت رسوب دررودخانهشوند. محاسبه مي

آبي تا ها را در شرايط متفاوت دبي جريان )كمآبگذري و نيز ظرفيت انتقال رسوب رودخانه

اي نسبت به نتايج هاي شبه دوبعُدي مزيت عمدهنتايج ارائه شده توسط مدلسيالب( برآورد نمود. 

اي داراي ايستگاه بُعدي دارند. ضمناً با واسنجي اين مدل در مقاطع رودخانهکيفزارهاي انرم

توان توزيع عرضي سرعت و تنش برشي را براي هر عمق دلخواه جريان محاسبه هيدرومتري، مي

گيري سرعتتوان  به شرايط ويژه در هنگام وقوع سيالب كه اندازهنمود. از  مزاياي اين روش مي

هاي سرعت گيري و تحليل دادهگير است، اشاره نمود. فرآيند اندازهاري خطرناک و وقتها، ك

بردار( هاي نمونهسنج مولينه( و غلظت رسوب )به كمک دستگاهجريان )به كمک دستگاه سرعت

-هاي رياضي شبه دوبُعدي است به طوريها، تقريباً مشابه فرآيند تروري حاكم بر مدلدر رودخانه

ر طبيعت و هم در مدل رياضي، پارامترهاي جريان و رسوب به صورت متوسط در عمق كه هم د

 شود.محاسبه شده و تغييرات آنها در عرض رودخانه ارائه مي

دوبعدي زيادي توسط محققين مختلف ارائه شده است )وارک و هاي رياضي شبهتاكنون مدل

يانگ و  ؛6333اروين و همکاران،  ؛6313هو و همکاران،  ؛1331شيونو و نايت،  ؛1333همکاران، 

( داراي كاربرد و مقبوليت بسيار 1331ها، مدل شيونو و نايت )(. از ميان اين مدل6319همکاران، 

(. اين مدل تاكنون در بسياري از مطالعات آزمايشگاهي و 6313زيادي است )اونال و همکاران، 

ک جريان و رسوب مورد استفاده قرار گرفته و نتايج هاي كاربردي در زمينه هيدروليطرح

؛ 6334وبر و منندز،  ؛6316رضايي و نايت،  ؛6334آميزي داشته است )آبريل و نايت، موفقيت

(. اين مدل كه در حقيقت 6314ظهيري و همکاران، ؛ 1931ظهيري و همکاران،  ;6333شريفي، 

ن ماندگار است، براي محاسبه توزيع استوكس در حالت جريا-مدل ساده شده معادالت ناويه

گيري عمقي از ( با انتگرال1331ها ارائه شده است. شيونو و نايت )عرضي سرعت در رودخانه

                                                             
1Pseudo Quasi-2D Model or Lateral Division Method (LDM) 
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هاي ثانويه، تغييرات سرعت طولي جريان در عرض استوكس و دخالت اثر جريان -معادله ناويه

 سازي نمودند:رودخانه را به صورت زير مدل
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جرم حجمي آب  كه  3/ mkg ،g  شيتاب ثقيل 2/ sm ،H  عميق جرييان m ،S0  شييب

سيرعت متوسيط در عميق udويسباخ،  -ضريب اصطکاک دارسي fطولي بستر،  sm / ،s  شييب

ميوقعيتي از عيرض مقطيع  yبعد لزجت تالطمي جرييان و ضريب بدون ، كانال يا رودخانه جانبي

در معادله فوق بيانگر حالت متوسط در  dباشد كه سرعت در آن نقطه بايد به دست آيد. انديس مي

 سرعت است. 1عمق يا ميانگين عمقي

رياضي و عملي داراي مشکالت ( از نظر 1هاي ثانويه در معادله )محاسبه جمله يا عبارت جريان

بير وپرهزينيه هاي طولي و عرضي در نقاط مختليف جرييان، زميانگيري سرعتزيادي است. اندازه

بوده و نياز به تجهيزات خاص و گرانقيمت دارد. به همين دليل و براي سادگي محاسبات، محققيين 

رضييه را شييونو و ناييت ارائيه تيرين فاند. مهمترين و دقيقمختلف فرضيات متفاوتي را درنظر گرفته

نمودند. در اين فرضيه، عبارت جريان ثانويه تابعي مستقيم از تنش برشيي بسيتر درنظير گرفتيه شيده 

 است:

(6                                                                    )0gHS 

هاي هاي با مسير مستقيم و بدون دشترودخانههاي ثانويه بوده و براي ضريب جريان βكه 

 9( داراي 1معادله ديفرانسيلي )(. 6334توصيه شده است )آبريل و نايت،  39/3سيالبي به مقدار 

( كه بايد با توجه به شرايط هندسي و هيدروليکي رودخانه و  f ،باشد )ضريب واسنجي مي

بدست آيند. ضريب لزجت تالطمي    متغير بوده و  به طور متوسط  93/3تا  31/3در محدوده

(. از طرف ديگر، مطالعات 1333گزارش شده است )اولسن،  11/3ها حدود مقدار آن در رودخانه

هاي رياضي، به اين ضريب حساس نبوده و در نظر گرفتن يک كه مدل مختلف نشان داده است

بخشي را براي توزيع عرضي سرعت جريان ارائه ضريب ثابت در كل مقطع عرضي، نتايج رضايت

                                                             
1Depth-Averaged 
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(. بنابراين در اين تحقيق نيز، ضريب لزجت 1393نايت و همکاران،  ;1332دهد )نايت و آبريل، مي

درنظر گرفته شده است.  31/3(، مقدار ثابت 6334جريان متالطم بر اساس مطالعات آبريل و نايت )

درنظر گرفته شد.  39/3هاي طبيعي غيرسيالبي حدود هاي ثانويه نيز براي رودخانهضريب جريان

ک به سادگي قابل محاسبه نبوده و بايد بر اساس شرايط جريان در بنابراين فقط ضريب اصطکا

 رودخانه موردنظر بدست آيد.

 

 واسنجي مدل رياضي 

همانطور كه اشاره شد براي استفاده كاربردي از مدل رياضي فوق، بايد ضريب اصطکاک 

ل محاسبه شود. به اين مرحله از محاسبات، واسنجي شرايط هيدروليک مد fويسباخ -دارسي

شود. از نظر تروري و با توجه به اينکه اين ضريب تابع ضريب زبري مانينگ و نيز رياضي گفته مي

توان براي آن عمق جريان است، بنابراين ضريب اصطکاک در عرض رودخانه متغير بوده و نمي

يک مقدار ثابت درنظر گرفت. اين در حالي است كه ضريب زبري مانينگ بيانگر جنس و بافت 

شود. تشکيل دهنده بستر آبراهه بوده و معموال به صورت يک مقدار ثابت درنظر گفته مي مصالح

 بنابراين در اين تحقيق واسنجي بر اساس ضريب زبري مانينگ انجام شد.

قابل ذكر است كه در اين پروژه و با توجه به هدف اصلي تحقيق، مدل رياضي پيشنهادي در دو 

بخش اول، هيدروليک جريان است و بخش دوم، واسنجي بخش يا حالت بايد واسنجي شود. 

گيري شده در محل هاي اندازهشرايط رسوبي رودخانه است. واسنجي هر دو بخش با توجه به داده

موردنظر انجام خواهد شد. براي واسنجي يا كاليبراسيون هيدروليکي مدل رياضي، ابتدا يک 

ه و با اجراي مدل رياضي )حل عددي ضريب زبري مانينگ فرضي براي رودخانه انتخاب شد

مددل( به ازام تراز سح آب مشاهده شده، توزيع سرعت در عرض رودخانه محاسبه خواهد شد. 

هاي مولينه در تراز سطح آب گيريدست آمده از اندازههاين توزيع سرعت بايد با توزيع سرعت ب

ر ضريب زبري مانينگ براي حصول مورد نظر مطابقت كافي داشته باشد. به اين ترتيب بهترين مقدا

هاي محاسباتي با مقادير واقعي بدست خواهد آمد. ضريب اصطکاک بيشترين مطابقت سرعت
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مورد نياز مدل رياضي به كمک رابطه زير و ضريب زبري مانينگ محاسبه و در مراحل مختلف 

 محاسبات استفاده خواهد شد:

(9                                         )                     
3/1

28

H

gn
f  

-ضريب بايد در شرايط مختلف رودخانه شامل كيماين واسنجي  ضريب زبري مانينگ است. nكه 

 آبي و پرآبي انجام شود. 

مرحله دوم واسنجي مدل رياضي، واسنجي بخش رسوب رودخانه است. براي انجام ايين كيار، 

رودخانه محاسيبه شيده و سيدس توزييع تينش برشيي بسيتر در ابتدا توزيع عرضي سرعت جريان در 

اي هياي نقطيه( با استفاده از سيرعتعرض رودخانه تعيين خواهد شد. محاسبه تنش برشي بستر )

 شود:جريان و به كمک معادله زير انجام مي

(4                                                            )      2
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 بيانگر مقادير متفاوت در عرض رودخانه است.  iكه انديس 

ها )شامل ميير پيتير ها و نيز با كمک روابط تجربي انتقال بار كف در رودخانهبر اساس اين تنش

بير و ... كيه عموميا مبتنيي  1316فردسو و انگلونيد، ؛ 1392شيلدز،  ؛1394راين، فان ؛1392و مولر، 

رايين  شيود. بيه عنيوان مثيال، رابطيه فيانباشند(، بار بستر رودخانه محاسيبه مييتنش برشي بستر مي

 ( براي محاسبه بار بستر رودخانه به صورت زير بيان شده است:1394)
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چگالي  Gsقطر ميانه رسوبات بار بستر،  d50دبي بار بستر در هر نقطه از عرض رودخانه،  qbكه 

تنش برشي بحراني كه از دياگرام شيلدز و بر اساس مقادير عدد رينولدز cويژه رسوبات رودخانه،

ب لزجت سينماتيک ضري υ( و 32/3تا  34/3آيد )معموال دست ميهذره و عدد بدون بعد شيلدز ب
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گيري شده باشد. با مقايسه نتايج محاسباتي در اين مرحله از روابط مختلف با بار بستر اندازهآب مي

 در محل، بهترين رابطه بار كف در رودخانه و محل مورد نظر انتخاب خواهد شد.

 

 روندنماي مدل رياضي )فلوچارت مدل( -2-4

هاي مستقيم عرضي سرعت و تنش برشي در رودخانهبراي اجراي مدل رياضي و محاسبه توزيع 

ها و انجام محاسبات در و به دنبال آن تخمين ظرفيت انتقال بار بستر رودخانه، مراحل ورود داده

 نشان داده شده است.  1شکل 
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 روندنماي محاسبات در مدل رياضي پيشنهادي -1كل ش

 

 شروع

 هاي وروديمعرفي داده

 تعريف مقطع و پارامترهاي هندسي رودخانه:

 (yi , zi)مقطع عرضي رودخانه  .1

 (Soشيب كف رودخانه ) .2

 

 تعريف شرايط و پارامترهاي رودخانه:

 (n)  ضريب زبري مانينگ  .1

 (Hتراز سطح آب ) .2

 قطر ميانه رسوب معلق و مصالح كف .3

 انتخاب يک رابطه تجربي بار بستر  .4

 معرفي شرايط مرزي
u(0)=u(N)=0 

 

 ويسباخ در هر گره-محاسبه ضريب اصطكاک دارسي

3333.02 /8 ii Hgnf  

 :محاسبه پارامترهاي مقطع عرضي

(R)، شعاع هيدروليكي (T)عرض سطح آزاد  و عمق جريان در هر گره   (Hi) 

 پايان

 ادامه

 حل دستگاه معادالت خطي و محاسبه توزيع عرضي سرعت

 حاصل از تفكيک معادله متوسط در عمق در هر گره a,b,c,dمحاسبه ضرايب 

 

 محاسبه تنش برشي در عرض رودخانه

 محاسبه بار بستر رودخانه
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 منطقه مورد مطالعه

( در استان گلستانآباد )محمدرودخانه و رسوب هاي هيدروليک جريان در اين تحقيق از داده

كيلومتر  2/9آباد با طولي حدود حدفاصل بازه ايستگاه هيدرومتري سرمو تا روستاي رحمت

هاي مناسب مقاطع ترين ويژگي اين بازه انتخاب شده، دسترسي به آمار و دادهاستفاده شد. مهم

سال و با  933با دوره بازگشت  9/9/1939عرضي اين رودخانه در زمان قبل و بعد از سيالب مورخ 

سرمو  نمايي از ايستگاه هيدرومتري 6مترمکعب بر ثانيه است. در شکل  641دبي جريان حدود 

نشان داده شده است. اين ايستگاه هيدرومتري به عنوان ايستگاه ورودي به بازه تحقيق درنظر گرفته 

 شده است. 
 

 
 ايستگاه هيدرومتري سرمو در باالدست بازه مورد مطالعه-2شكل 

 

رشته رودخانه موجود در حوضه آبريز گرگانرود بوده  66رودخانه محمدآباد كتول يکي از 

كليومتر، شيب متوسط  13گيرد. طول اين رودخانه حدودارتفاعات سياه مرزكوه سرچشمه ميواز 

 69/1مترمکعب بر ثانيه و متوسط دبي ساالنه حدود  13/1درصد، حداكثر دبي ساالنه  13آن حدود 

باشد. از باشد. جنس و تركيب بافت ديواره رودخانه در طول مسير مختلف ميمترمکعب بر ثانيه مي

دانه آباد به سمت باالدست، بخش زيادي ازتركيب بدنه ديواره روخانه از مصالح درشتفاضل شهر
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گردد. در گذشته بعلت كاهش بوده و بيشتر اراضي كناري براي امور كشاووزي استفاده مي

درصد، رودخانه  99/6درصد  به حدود   13ناگهاني و گاه تدريجي شيب طولي رودخانه از حدود 

دانه پر كرده و امروزه اين رودخانه از ي سيالبي خود را از رسوبات آبرفتي درشتهاكليه دشت

نمايد و كوچکترين تغيير شيب كف بستر باعث فرسايش همين محور رسوبگذاري شده، عبور مي

-دست شهر فاضلهاي كناري اين رودخانه از پايينگردد. تركيب بافت خاکكناري رودخانه مي

ه رودخانه گرگانرود،  ريزدانه از نوع رس و لس بوده و محدوده آبرفتي آباد تا محل اتصال ب

وضعيت اين  4و  9هاي (. در شکل1939شود )شجاع شفيعي، دانه كمتري مالحظه ميدرشت

 رودخانه از نظر رسوب بستر نشان داده شده است.

ن اطمينان از اينکه تر از آدر اين تحقيق به دليل فراهم بودن اطالعات مورد نياز محدوده و مهم

اي با مختصات كمترين دخل و تصرف در محدوده فوق در دوره تحقيق انجام خواهد شد، بازه

انتخاب شده  Y=4084587و X=300242و مختصات پايان  Y=4081616و  X=301710شروع 

محدوده مورد مطالعه نشان داده شده است.براي تعيين حجم رسوبگذاري در طي  9است.در شکل 

برداري مسير ، و با توجه به اينکه قبل از وقوع اين سيالب، نقشه1939وقوع سيالب خردادماه 

نظر با دقت برداري مجددي از طول مسير مورد رودخانه انجام شده بود، بعد از وقوع سيل نيز نقشه

 مناسب انجام شد.

 
 دانه بستر رودخانه و اراضي كشاورزي در ساحل راست رودخانهآبرفت درشت -3شكل 
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 هاي دانه بستر رودخانه و جاده بين مزارع و زمينآبرفت درشت -4شكل 

 كشاورزي )در ساحل چپ رودخانه(

 

 
 مطالعه بازه مورد بخشي از موقيعت  -5شكل 

 (محمد آباد تا روستاي رحمت آبادحدفاصل روستاي )
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 منطقه مورد مطالعه

 واسنجي ضريب زبري مانينگ

يک نمونه از نتايج توزيع عرضي سرعت جريان در ايستگاه سرمو در مرحله واسنجي ارائه  2در شکل 

دار شده است. اين واسنجيبراي تعيين مقدار بهينه براي ضريب زبري مانينگ انجام شد. بعد از تعيين اين مق

سنجي ضريب زبري مانينگ در اين ايستگاه سنجي نيز انجام شود. نتايج صحتبراي ايستگاه، بايد صحت

دوبعدي شيونو و شود، دقت نتايج مدل رياضي شبهطور كه مشاهده ميارائه شده است. همان 9در شکل 

ري سرمو در مراحل نايت در تخمين توزيع عرضي سرعت در رودخانه محمدآباد در محل ايستگاه هيدرومت

سنجي ضريب زبري مانينگ قابل قبول بوده و مقادير سرعت محاسباتي از اين مدل واسنجي و صحت

گيري شده مطابقت خوبي دارند. با استفاده از توزيع عرضي سرعت در اين ايستگاه، رياضي با مقادير اندازه

سباتي و واقعي اين ايستگاه اشل محا-نتايج روابط دبي 3دبي جريان محاسبه شده است. در شکل 

شود كه نتايج محاسباتي مدل شيونو و نايت مطابقت بسيار هيدرومتري نشان داده شده است. مشاهده مي

 اشل داشته و از دقت بسيار مناسبي برخوردار است. -خوبي با مقادير واقعي دبي

 
دست آمده از مدل شبه دو بعدي شيونو و نايت با مقايسه توزيع عرضي سرعت جريان به -6 شكل

 مقادير مشاهداتي رودخانه محمدآباد در محل ايستگاه هيدرومتري سرمو در مرحله واسنجي 

 متر مكعب بر ثانيه( 18/2)دبي جريان 
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مقايسه توزيع عرضي سرعت جريان بدست آمده از مدل شبه دو بعدي شيونو و نايت با مقادير  -11-3شكل 

سنجي )دبي جريان هداتي رودخانه محمدآباد در محل ايستگاه هيدرومتري سرمو در مرحله صحتمشا

 متر مكعب بر ثانيه( 43/1

 

 نتايج توزيع عرضي رسوب

در اين قسمت نتايج مربوط به محاسبه دبي رسوب بستررودخانه محمدآباد در محل ايستگاه 

جريان و نيز به كمک روابط تجربي مناسب هيدرومتري سرمو با استفاده از توزيع عرضي سرعت 

ها ارائه شده است. نتايج توزيع عرضي رسوب بستر اين رودخانه به ازام انتقال رسوب بستر رودخانه

نشان داده شده است. با توجه به پراكندگي بسيار زياد  3و  9هاي هاي جريان مختلف در شکلدبي

ها در مطالعات محققين مختلف، نتايج بستر رودخانهنتايج محاسباتي انتقال رسوب و به ويژه رسوب 

دوبعدي شيونو و دست آمده از اين تحقيق نسبتاً مناسب بوده و حاكي از كارايي مدل رياضي شبهبه

 باشد. نايت در برآورد توزيع عرضي دبي رسوب بستر مي
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رسوب با مقادير مشاهداتي دست آمده از روابط تجربي انتقال مقايسه توزيع عرضي رسوب به -8شكل 

 متر مكعب بر ثانيه( 4/2رودخانه محمدآباد در محل ايستگاه هيدرومتري سرمو )دبي جريان 
 

 
دست آمده از روابط انتقال رسوب با مقادير مشاهداتي مقايسه توزيع عرضي رسوب به -9شكل 

 ر مكعب بر ثانيه(مت 184/2رودخانه محمدآباد در محل ايستگاه هيدرومتري سرمو )دبي جريان 

 

دست آمده از روابط مختلف انتقال رسوب در دبي رسوب به-رابطه دبي جريان 13در شکل 

طور كه گيري نشان داده شده است. همانايستگاه هيدرومتري سرمو در مقايسه با نتايج اندازه
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تري بوده است. با پيتر نسبت به بقيه روابط داراي دقت بسيار باال -شود نتايج معادله ميرمشاهده مي

دانه رودخانه محمدآباد، منطقي است كه روابط انتقال رسوبي كه براي توجه به بافت درشت

 اند داراي دقت مناسبي باشند.هاي شني توسعه داده شدهرودخانه

 
 مقايسه نتايج روابط محاسبه انتقال رسوب در تعيين دبي رسوب در ايستگاه هيدرومتري سرمو -11شكل 

 

-گيري شده و به تبع آن دبيهاي جريان اندازهشود دبيمشاهده مي 13طور كه از شکل همان

هاي رسوب ثبت شده در ايستگاه هيدرومتري سرمو داراي محدوده بسيار كمي است )حداكثر 

مترمکعب بر ثانيه است كه در مقايسه با سيالب  9/6دبي جريان ثبت شده در اين ايستگاه حدود 

ها و تر از آن، دادهمترمکعب بر ثانيهبسيار ناچيز است(. مهم 641معادل  1939خرداد اتفاق افتاده در 

گيري تري است. وضعيت اندازههاي رسوب است كه داراي وضعيت به مراتب نامناسبآمار دبي

هاي هيدرومتري استان به ويژه در شرايط سيالب داراي هاي جريان و رسوب در ايستگاهدبي

مترمکعب بر ثانيه، حجم رسوبي  641. بر اساس نتايج فوق به ازام دبي سيالب شرايط خوبي نيست

يابي ميليون تن بر روز از ايستگاه هيدرومتري سرمو عبور كرده است. اين نتيجه از برون1/1معادل 

 استخراج شده است. 13دبي رسوب شکل -منحني سنجه دبي آب
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ضيي رودخانيه محمييدآباد و نييز حجييم گييري و برداشيت مقيياطع عرنتيايج انييدازه 1در جيدول 

رسوبگذاري در بستر رودخانه در طي قبل و بعد از وقوع سييالب نشيان داده شيده اسيت. مالحظيه 

هزارمترمکعب رسيوبگذاري  29ساله بين دو برداشت مقطع عرضي، حدود  9شود در طي فاصله مي

 ار مترمکعب است. هز 9/19اي حدود اتفاق افتاده است كه بيانگر حجم رسوبگذاري ساالنه
 

 گذاري دركف بستر)محدوده وسط( رودخانهوضيعت  و نتايج رسوب- 5-4جدول 

 ردیف موضوع واحد مقدار/حجم

 1 طول بازه متر 2323

 2 گذاریمدت زمان رسوب سال 5

 3 سال 5گذاری در مدت حجم کل رسوب مترمکعب 68622

 4 گذاری ساالنهحجم  رسوب مترمکعب 72528
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Determination of allowable rate of sand mining for 

prevention of adverse impact on rivermorphology 

 

 

Abstract 
Calculation of lateral variation of bed load movement in rivers has important 

role in river engineering projects such as design and arrangement of river intake 

head works, management of sand mining sites and design of diversion dams. 
Although several empirical equations have been developed for bed load transport 

prediction in rivers, but almost in all of these equations the mean value (or 1-D) of 

hydraulic parameters are used and the lateral variation of these parameters are 

neglected. Indeed, bed load movement across the river has very large variations so 
that many researchers have suggested that the bed load measurements should be 

done at the many points of a river bed width. The proper understanding of the bed 

load transport rate is crucial in almost all countries in the world which the 
allowable volume of river sand mining is defined as a specific percentage of the 

inflow bed load. Lack of suitable measured or calculated bed load data in many 

sand mining sites causes huge negative impacts on river system and its ecosystem. 
In this research, a mathematical model was used for bed load transport prediction. 

The selected model is based on the Navier-Stocks equations and includes a depth-

averaged differential equation. In this mathematical model, at first the lateral 

distribution of flow velocity was numerically solved using finite difference method 
and then based on this velocity distribution, the lateral variation of bed shear stress 

was obtained across the river. Finally the bed load transport rates were computed 

using the bed shear stress as well as several well-known empirical relationships for 
bed load movement. Application of the proposed mathematical model at the Sarmo 

hydrometrical station on Mohammad-Abad River showed the Meyer-Peter 

equation (1934) has the highest degree of accuracy in bed load prediction. 

 

Keywords: Sand mining, Bed load, Numerical method, Bed shear stress, Sediment 

transport equations 
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