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 چکيده
 یچالشهابا  متعدد و پيچيدهمسائل  دربرداشتن ليبه دلهای آبريز ريزی تخصيص منابع آب در حوضهبرنامه

 ذينفعران داخلري براوجودکره  باشرديمرمرزی ايرران  یهارودخانهرودخانه اترک يکي از  متعددی مواجه است.

در  )خراسان رضوی، خراسان شمالي و گلستان( و ذينفع خارجي )ترکمنستان( با چالش تخصيص آب مواجره اسرت.

توزيع تخصيص منابع آب حوضره برين ذينفعران داخلري و مسأله بازحوضه آبريز  یسازهيشباين تحقيق با استفاده از 

بهبرود حراکي از  آمدهدسرتبهنتراي  سرت. ا قرارگرفترهمختلف مورد ارزيابي  یزيربرنامه یوهايسنارخارجي در 

  مي باشد. ذينفعان در حالت همکارانه و کشاورزی استان گلستان حوضهشرب و صنعت وضعيت تامين نيازهای 

 

 بازتوزيع بهينه تخصيص منابع آب، رويکرد همکارانهها: کليدواژه

 
 

 مقدمه -0

مختلف تبدیل گردیده  یهابخشتوسعه، در  ودکنندهمحدآب، در بسیاری از نقاط جهان، به فاکتور  مسئلهامروزه 

مختلف صنعتی، اقتصادی و کشاورزی،  یهابخش، توسعه ینیشهرنشکه با افزایش جمعیت، توسعه  است یحالاست. این در 

تلفی هر کشور آب موردنیاز خود را از منابع مخ. یابدیمافزایش  روزروزبهو تقاضا برای آن  یداکردهپ روزافزونآب اهمیتی 

گیرند. این رودهای جاری است. این رودها همیشه از داخل یک کشور سرچشمه نمی هاآنکند که یکی از تأمین می

گذرند. به همین دلیل منازعات کنند و از دو یا چند کشور میکیلومتر را طی می هزار چندهای حیات، گاهی اوقات سرچشمه

خشک است و اکنون به دلیل تغییرات  ذاتاًای مانند خاورمیانه که در منطقه آبی میان کشورها از دیرباز وجود داشته است.

آب را در اختیار دیگری بگذارد.  راحتیبهتر هم شده، آب یعنی آبادانی و هیچ کشوری حاضر نیست وهوایی خشکآب

 ٥دهند اما ن را تشکیل میدرصد از مرزهای ایرا ٦٦ ،رود کوچک و بزرگ ٦٢ای است که گونهموقعیت جغرافیایی ایران به

 کیلومتر ٢٢6 داشتن با اترک رودخانه .دارند، اترک و هریرود نقش حیاتی برای ایران اروندرودهیرمند، ارس، رود بزرگ 

 اترک و خارجی داخلی، قسمت اترک 3 به جغرافیایی شرایط به دلیل اترک رودخانه .است ایران بلند رودخانه پنجمین طول

گلستان،  یهااستانذینفع ) سهبا توجه به این مسئله که رودخانه اترک در داخل کشور ایران . گرددیم بندیتقسیم مشترک
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منابع آب در  یعباز توزهای ایران و  ترکمنستان( دارد، )کشور المللیینبذینفع  دوخراسان شمالی و خراسان رضوی( و همچنین 

 حتمالی در آینده بسیار حائز اهمیت باشد.ا یهاتنشجلوگیری از  منظوربه تواندیماین حوضه 

 که کندمی فراهم را فرصت این ریاضی یهامدل آب، کارآمد تخصیص ریزیبرنامه موضوع هایپیچیدگی به توجه با

 یطورکلبه. گردد سازیشبیه تقاضا، و عرضه نقاط بین حاکم روابط و آب منابع سیستم با مرتبط هیدرولوژیکی فرآیندهای

 یهامدل. شوندمی تقسیم سازیبهینه -سازیشبیه و سازیبهینه سازی،شبیه نوع سه به آب منابع مدیریت خصیصت یهامدل

 با مطابق را آب منابع سیستم رفتار و پردازندمی سیستم رفتار بینیپیش به پارامترها و روابط از ایمجموعه از استفاده با سازیشبیه

 اساس. کنندمی بازسازی هاسازه از برداریبهره و آب هایتخصیص بر حاکم( رضیف یا واقعی) قوانین از مجموعه یک

 پیش از قیودات و تصمیم متغیرهای از تعدادی اساس بر که است هدف تابع یک نمودن کمینه یا بیشینه بر یسازنهیبه یهامدل

 به دست قیود با مطابق و( اقتصادی معموالً) هدف تابع مقدار اساس بر را هاتخصیص بهینه مقادیر و بوده استوار شدهنییتع

 ممکن جزئیات و اجزاء کلیه با آب منابع یهاستمیس کردن لحاظ در هاآن توانایی سازیشبیه یهامدل قوت نقطه. آورندمی

 نیازمند کالسیک سازیبهینه یهامدل. باشدمی سازیبهینه یهامدل از استفاده نیازمند آب منابع مسائل از بسیاری حل اما است،

 حل به قادر تا بوده...(  و صحیح عدد مختلط ،یرخطیغ خطی، نظیر) خاص اشکال به قیود و هدف تابع ریاضی روابط تعریف

 حل منظوربه. هستند مواجه محاسباتی و ابعادی مشکل با عموماً و افتهیکاهش هاآن در سیستم سازیشبیه دقت لذا باشند، هاآن

 توأمان آب منابع سیستم یک سازیبهینه و سازیشبیه آن در که سازیبهینه -سازیشبیه رویکرد از استفاده امروزه مشکالت این

 سازیبهینه الگوریتم یک و سازیشبیه مدل یک ترکیب از استفاده با رویکرد، این در. است قرارگرفته موردتوجه شودمی انجام

وضعیت توزیع در تحقیق حاضر نیز  .است حلقابل ایحوضه اسیمقبزرگ ادابع در آب منابع بهینه مدیریت مسائل یفرا کاوش

 یتباقابل سازیاست. بدین منظور، استفاده از یک مدل شبیه  قرارگرفته موردتوجه اترکرودخانه حوضه آبریز منابع آب 

سازی مدل جامع شبیهیک  عنوانبه MODSIMباشد. با استفاده از مدل می مورد نیازمحاسبه تخصیص در هر گام زمانی 

 همکارانه یرغهمکارانه و  یکردهایرو تحت تأثیر اترکمدیریت منابع آب در سطح حوضه آبریز، عملکرد حوضه 

 است. شدهسازییهشب

 

 سازی حوضه آبريزو شبيه مشخصات سيستم تحت مطالعه -2

آبریز دریای خزر و محدود به  رود اترک بخشی از حوضه زیحوضه آبرکلی هیدرولوژی ایران،  یبندمیتقس نظر از

شمال شرقی ایران، از  هیالیمنتهباشد. حوضه اترک در رودخانه گرگان، کویر مرکزی، کشف رود و هریرود می زیحوضه آبر

درجه  35-71تا  3٢-٥5درجه طول شرقی و  ٥6-05تا  ٥5-00قوچان تا دریای خزر گسترش داشته و بین مختصات جغرافیائی

های خراسان رضوی، خراسان هایی از استاندر تقسیمات سیاسی کشور، اترک داخلی بخش است. شدهواقععرض شمالی 

از سطح حوضه اترک، بیشترین سهم  درصد ٢٦بیش از  استان خراسان شمالی با اختصاصگردد. شمالی و گلستان را شامل می

 1و  37خراسان رضوی به ترتیب با سهم  وی گلستان هااستان، استان نیازاپس. ردیگیبرماز پوشش استانی این حوضه را در 

  دهد.اترک را نشان میآبریز ها در حوضه سهم مساحت استان (7) 1 جدولگیرد. درصدی قرار می
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 ها در حوضه اترکسهم مساحت استان -1 جدول

 استان
مساحت واقع در حوضه 

 (لومترمربعیک) اترک
 درصد

 ٢٦ 7٢٢00 خراسان شمالی

 37 5710 گلستان

 1 7511 خراسان رضوی

 700 ٦٢٢51 جمع

این تحقیق همواره با توجه به مشترک بودن قسمتی از رودخانه اترک با کشور ترکمنستان و حقابه این کشور از این رود، در 

 وضعیت ٦در جدول  .است شدهگرفته در نظررمکعب برای برداشت ترکمنستان از رودخانه اترک میلیون مت 700مقدار سالیانه 

 .است شدهگزارش با استفاده از اطالعات طرح جامع آب کشور آب سطحیمنابع 

 

 ( مترمکعب) ميليون  اترکرودخانه در حوضه آبريز  آب سطحيکلي منابع  وضعيت(: 2جدول )

 استان میلیون مترمکعب

37٫35 رضویخراسان    

3٢٫٥٢5  خراسان شمالی 

61٫750  گلستان 

٢5٫136  حوضه اترک 

 

با استفاده از اطالعات که  75٦0در حالت توسعه سال  کشاورزی، شرب و صنعت حوضه آبریز رودخانه اترک یازهاینمقادیر 

 .است شدهگزارش 3 در جدولطرح جامع آب کشوربدست آمده است 

 ( مترمکعبريز اترک ) ميليون حوضه آب یازهاين -9جدول 

 استان نیاز کشاورزی نیاز شرب نیاز صنعت مجموع

 خراسان رضوی 60.3٦٥ 7٢.٢٦ 00.٦ ٥3.355

 خراسان شمالی 7٥50.0٥ 1٢.٥7 1٦.٢٦ 7٢56.76

 گلستان 717.7٢ 55.٥ 75.3٥ ٦77.15

 حوضه اترک ٦031.7٦ ٥1.65 706.57 ٦٦5٥.٥0
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همکاری این استان با استان  دربارهشاورزی در استان خراسان شمالی در این تحقیق به بحث با توجه به مقادیر باال نیاز ک

یازهای شرب و صنعت نین تأماست. در حالت همکارانه در هر گام زمانی پس از  شدهپرداختهدست خود یعنی استان گلستان یینپا

یازهای کشاورزی استان نتخصیص برای  ازآنسپدر استان خراسان شمالی تخصیص آب به استان گلستان صورت گرفته و 

 است. شدهانجامخراسان شمالی 

 

  نتاي  و بحث -9

مقایسه حاالت   ٥و  در جدول  سازیشبیه مختلف نتایج وضعیت تأمین نیازهای آبی حوضه در شرایط 5در جدول 

  است. شدهارائه سازیمختلف شبیه

 

 عهشرايط توسسازی شبيه حاصل ازنتاي   -4جدول 

 یسازهیشب

 

 همکارانه ریغ همکارانه

 نیاز

(MCM) 

 نیتأم

(MCM) 

 نیاز )درصد(ازهاین نیتأم یریاعتمادپذمیانگین 

(MCM) 

 نیتأم

(MCM) 

 نیتأم یریاعتمادپذمیانگین 

 )درصد(ازهاین

  کشاورزی شرب  صنعت  کشاورزی شرب  صنعت 

 ٦6 65 51 705 35٥ ٦6 65 51 705 35٥ خراسان رضوی

 خراسان شمالی 50 6٢ 65 ٥٥1 7٢56 ٦٦ 61 66 3٥٦ 7٢56

 گلستان ٢6 66 56 7٥5 ٦7٦ 6٢ 700 700 ٦0٢ ٦7٦

 اترک 5٢ 6٢ 6٦ 57٥ ٦٦5٥ 57 6٢ 66 ٢٢3 ٦٦5٥

 

 مقايسه شبيه سازی حالت همکارانه با حالت غيرهمکارانه -5جدول 

ندرصد بهبود تامی  

 تفاوت میانگین اعتمادپذیری تامین

د()درصنیازها   

 کشاورزی شرب صنعت
 

0 0 0 0 
خراسان 

 رضوی

3٢.5٥-  ٥ 7 75-  
خراسان 

 شمالی

 گلستان ٦1 7 77 35.77

75.٢1-  ٢ 7 ٥-  اترک 
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 یازهاین ینتأم با توجه به مقدار پایین آبدهی حوضه نسبت به مقادیر نیاز آن، که شودیممشاهده  سازییهشببر اساس نتایج 

در حالت  مثالعنوانبهنداشته و  همکارانه یرغوبی چه در حالت همکارانه و چه در حالت حوضه آبریز اترک شرایط مطل

و در حالت غیر  درصد 57کشاورزی در کل حوضه تنها برابر با  یازهاین ینتأمحجمی  هاییریاعتمادپذهمکارانه میانگین 

در شود اما ی در استان خراسان شمالی مالحظه نمیدر حالت همکارانه و غیر همکارانه تفاوت .است درصد 5٢همکارانه برابر با 

کشاورزی استان خراسان شمالی شاهد افزایش چشم گیر تامین نیاز های  کشاورزی رویکرد همکارانه با کاهش تامین نیازهای

افزایش  %6٢به  %٢6استان گلستان هستیم به طوری که میانگین اعتمادپذیری حجمی تامین نیاز های کشاورزی این استان از 

با این  در حالت غیر همکارانه تامین نیاز های شرب و صنعت استان های خراسان شمالی و گلستان بهبود یافته است، یافته است.

نسبت به حالت با توجه به کاهش بسیار زیاد تامین نیاز های کشاورزی استان خراسان شمالی وجود شرایط کلی حوضه 

 غیرهمکارانه بدتر شده است.

 
 بندیجمع -4

سازی که در ریزی تخصیص منابع آب در سطح حوضه آبریز با استفاده از رویکرد شبیهبرنامه مسئلهدر تحقیق حاضر، 

. با توجه است شدهحل، قرارگرفته مورداستفادهسازی هسته شبیه عنوانبه MODSIMسازی حوضه آبریز آن مدل جامع شبیه

شرب و صنعت حوضه آبریز رودخانه اترک وضعیت  یازهاین ینتأمکه وضعیت  مشاهده شد حالت توسعهسازی به نتایج شبیه

استان های کشاورزی با چالشی جدی مواجه خواهد بود. در رویکرد همکارانه میان  یازهاین ینتأممطلوبی خواهد داشت اما 

تان خراسان شمالی و در مجموع شاهد افزایش تامین نیازهای استان گلستان و کاهش تامین نیازهای اس خراسان شمالی و گلستان

 .بود کاهش تامین نیاز های حوضه آبریز رودخانه اترک خواهیم
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