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  دهيچك

ط موجود یز، شرایمنابع آب در آل حوضه آبر یپتانسيلها ینظير شناسای یو تأمين اهداف یبرای دستياب
توسعه  یلهاسيپتان یو شناسای یارزیابمختلف در زمان حال،  یبخشها یآب یبرداری از منابع آب، نيازها بهره

 یها پروژه یزمان اجرا ب وين ترتييو تع یبند تی، اولویآب د برقيازها و توليص نين و تخصينه تأميمنابع آب در زم
منابع و  یستی، بایاحتمال ین آمبودهاييو تع یمختلف زمان یها ازها در دورهين نيزان تأميم یو ارزیاب یپيشنهاد

 ی، آبهایشده هواشناس ز با توجه به گزارشات مستقل ارائه یآبر یها ها در حوضه صيتخص یمصارف آب و چگونگ
ط حاآم بر یقرار گرفته و شرا یط موجود مورد بحث و بررسیدر شرا.... و  یزراعت و دام یازهاي، نیسطح
در  یشده آبده ر ثبتی، شامل مقادیاطالعات در دسترس منابع آب. شود یابیاز منابع آب ارز یبردار بهره

شده توسط   انجام یآب ی، شامل برداشتهایو بررس یابیمورد ارز یاصل ی، و مصارف آبیدرومتريه یستگاههایا
  .باشند یم.... ها و  اچهیبندانها و در ها و آب پمپاژ، موتورتلمبه یستگاههایا

ول شمال، با ط یمرز یها از رودخانه یكی، رودخانه اترك در استان گلستان، به عنوان ین مقاله آاربردیدر ا
ل مختلف از یدال موجود در استان گلستان بوده که به یها ن رودخانهیتر لیاز طو یكیعنوان  لومتر بهيآ ٥٣٥ یبیتقر

آشور  ین عبور از سه استان شماليلومتر با کشور ترکمنستان و همچنيک ١٩٠بی یطول تقر جمله مرزی بودن به
  .ک برخوردار استيتيدروپوليژه هیت وياز اهم) و گلستان ی، خراسان شمالیخراسان رضو(

 یها و مصرف آب در بخش ید رواناب سطحي، مدل تولMike Basinبا استفاده از نرم افزار  ین مورد مطالعاتیدر ا     
. گردد میبره يدر دوره شاخص آال یسنج آب یستگاههایمختلف حوضه برپا و با استفاده از اطالعات موجود ا

 یط موجود گام بعدیدر شرا یاحتمال یو برآورد آمبودها یآب یازهاين ني، تأمد روانابيوضع موجود تول یابیارز
  .گيرد میانجام  یآب یازهاين مدل و اطالعات موجود از مصارف و نیاست، آه با استفاده از ا

زها اين و نيو بر اساس تأمشود  میه يون در جداول تهيبراسي، پس از آالین مدلسازیج حاصل از ایان، نتایدر پا     
  .گردد میممكن  ینده تا حدودیت و افق آيت موجود، قضاوت در مورد وضعين آمبودها در وضعييو تع

، )Calibration(ون يبراسي، آال)Surface Runoff( یرواناب سطح، )IWRM( كپارچه منابع آبی یمدلساز :کلمات کليدی

 )Water Deficit(، آمبود آب Mike Basinنرم افزار 

  مقدمه .۱

موجود در این استان بوده که  یها ترين رودخانه از طويل یعنوان يك آيلومتر به ٥٣٥ یه اترک با طول تقريبرودخان
و همچنين عبور از سه  کيلومتر با کشور ترکمنستان ١٩٠طول تقریبی  به دالیل مختلف از جمله مرزی بودن به

  .ت ویژه هيدروپوليتيک برخوردار استاز اهمي) و گلستان یشمال ، خراسانیرضو خراسان(آشور  یاستان شمال
ارای وسعت د و دارد ه در داخل استان گلستان قرارای از حوضه آبریز اترک ک محدودهدر این مقاله کاربردی، 

آن شامل گانه ٥مهم و مناطق  است مترمکعب ميليون ٥٠٠تا  ٣٠٠و دبی متوسط ساالنه  کيلومترمربع ٤٦٠٠
، مورد باشد میبرون  داشلیو ترشکلی تا  ترشکلی چات تا چات،هوتن تا  هوتن، په تات مراوه تپه، مراوه تا قایه قازان

   .]١[گيرد میبررسی قرار 
بررسی و مطالعه وضعيت برداشت آب و طرق برداری از آب رودخانه،  طور کلی هدف از انجام مطالعات بهره به

رژيم برداشت، مطالعه  یف و بررسب به تفكيك موارد مصرمصرف آن، مشخص آردن نقاط و ميزان برداشت آ
در وضع موجود از آنها  یبردار بهره یها برنامه یجريان رودخانه و بررسوضعيت تأسيسات انحراف، ذخيره و تنظيم 

ها و وضع  مكان یدر طول رودخانه با توجه به بررس توسعه آنها، بررسي روند تغييرات جريان یها و همچنين برنامه
  .باشد  یم یبردار وجود بهرهم

پمپاژ  یها ها و ايستگاه لمبهدر اين راستا ابتدا آليه اطالعات مربوط به نحوه برداشت از رودخانه اعم از موتورت
همچنين . و تعيين شده است یآشت منطقه نيز بررس یوضعيت سطح زيرآشت و الگو. ده استش یآور جمع



باشند نيز استخراج   یالعات بهنگام و صحيح ماط یآه دارا یهيدرومتر یها آمار و اطالعات مربوط به ايستگاه
استفاده در مطالعات منابع آب در مورد روش .و منابع موجود استفاده خواهد شد ینياز آب یدر بررس شده و از آنها

به این منظور، اطالعات منابع . است Mike Basin، مدلسازی منابع آب با استفاده از مدل کاربردی -مقاله علمیاین 
آبی حوضه، در این مدل وارد و پس از کاليبراسيون، وضعيت موجود منابع آب و مصارف آبی مختلف مورد  و مصارف

  .گيرد میتحليل و ارزیابی قرار 

  های مربوطه ح مسأله و دادهيتشر .۲

کيلومترمربع بوده و مناطق  ٤٦٠٠ای از حوضه آبریز اترک که در داخل استان گلستان قراردارد، در حدود  محدوده
برون و دانشمند  تپه، هوتن، چات، خيرخواجه، ترشکلی، داشلی قایه، مراوه مسکونی مهم آن شامل قازان

  :نشان داده شده است ١این محدوده در شکل  .]١[باشد می
    

  

  

  

  

  
  ]١[ موقعيت جغرافيايي محدوده مورد مطالعه در حوضه آبريز اترك .١شکل 

 مقایسه منابع و مصارف آبی موجود در منطقه، محدوده مطالعاتیبه منظور بررسی و  مورد مطالعاتیدر این 
تپه تا هوتن، هوتن تا چات، چات  تپه، مراوه قازانقایه تا مراوه( زیرحوضه ٥برون به  از قازانقایه تا داشلی حوضه آبریز

تپه، هوتن،  هقایه، مراو های هيدرومتری قازان تقسيم شده است و ایستگاه) برون تا ترشکلی، ترشکلی تا داشلی
. شده در نظر گرفته شده است اشاره های زیرحوضهعنوان ابتدا و انتهای هریک از   ، نيز بهمشترک و ترشکلی چات

مشترك و ترشكلي به  تپه، هوتن، چات های هيدرومتری قازانقايه، مراوه های ایستگاه آمده از داده مقادیر بدست
ها  بندان ها و آب های پمپاژ، موتورتلمبه شده توسط ایستگاه بی انجامعنوان منابع آبی موجود در منطقه و برداشت آ

نيز به عنوان مصارف منطقه لحاظ شده است و با استفاده از روابط موجود، تعادل ميان مصارف و منابع آبی مورد 
از سوی دیگر، جهت تعيين الگوی مصرف آب استحصالی در یک سال آبی، الگوی . بررسی قرار گرفته است

آمده است و مقایسه  دست هب... شده، بازدیدهای ميدانی و شت منطقه با استفاده از سوابق مطالعات انجامک
بين فصل پرآبی رودخانه و فصل نياز محصوالت کشاورزی به آب صورت پذیرفته و انطباق و یا عدم انطباق احتمالی 

  . آن نيز بررسی شده است

  منابع موجود در حوضه آبريز. ١. ٢

  های مربوط به هواشناسی داده. ١ .١. ٢

ماهانه، تبخير از سطح آزاد آب و تبخير و  های ساالنه و مقادیر بارندگی مشتمل بر مطالعات ی پایهها این داده
برداشت شده است و در مدل منابع  ایستگاه هواشناسی ١٧باشند که از آمارهای مربوط به  تعرق پتانسيل می

های کلی در حوضه مفيد و مؤثر  های سطحی و برقراری بيالن های آب رزیابیشوند تا در ا آب حوضه دخيل می
  .]٢[باشند

  های سطحی های مربوط به آب داده. ٢. ١. ٢

اولين ایستگاه در شروع بازه . ایستگاه هيدرومتری بر روی رودخانه اترک وجود دارد ٥در محدوده مطالعاتی، 
تپه،  مراوههای هيدرمتری  ار دارد و پس از آن به ترتيب ایستگاهمطالعاتی و در ورود اترک به استان گلستان قر

تا سال  ١٣٤٥ی هيدرومتری از سال آبی ها ایستگاهآمار مربوط به این  .باشند  یم یو ترشكلمشترك  هوتن، چات
در مدل  ها زیرحوضه گانه٥ ایه رواناب مخصوص در نقاط و گره به صورت دبی ویژه یا  نيز به عنوان ورودی ١٣٨٣آبی 

  .]٤و٣[شوند وارد می منابع آب

  های موجود در حوضه آبريز مصارف و برداشت. ٢. ٢

  ها ی مربوط به موتورتلمبهها داده. ١. ٢. ٢

اما  در این محدوده فعال استمترمكعب در سال  ميليون ٤١ یبا ظرفيت برداشت تقريب موتورتلمبه ٩١٨تعداد 
باشد آه اين مقدار   یزيرآشت به عنوان معيار برداشت م سطح الزم به ذآر است آه ظرفيت برداشت بر اساس

به همراه توزیع مکانی حجم برداشت به تفکيک  سری زمانی ماهانه. استميليون مترمكعب در سال  ٥٥حدود در 
  .است  ه و در مدل منابع آب لحاظ گردیدهدرج گردید ١نمودار گانه در ٥های  مناطق و زیرحوضه

  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  ]١[ گانه٥ها به تفكيك مناطق  برداشت توسط موتورتلمبه یزمان ینمودار سر. ١ر نمودا

  های پمپاژ ايستگاهی مربوط به ها داده. ٢. ٢. ٢

الزم  .باشند در این محدوده فعال می مترمكعب در سال ميليون ٣٧ یتقريب ايستگاه پمپاژ با ظرفيت برداشت ١٥
كعب در سال و مترم ميليون ١١پمپاژ غيرفعال در حدود  یها گاهايست یه ذآر است آه ظرفيت برداشت تقريبب

مترمكعب  ميليون ٧٠آينده در حدود  یشده برا  یبين پمپاژ درحال اجرا و پيش یها ايستگاه یظرفيت برداشت تقريب
گانه ٥های  سری زمانی ماهانه به همراه توزیع مکانی حجم برداشت به تفکيک مناطق و زیرحوضه .استدر سال 

  .است  درج گردیده و در مدل منابع آب لحاظ گردیده ٢ر نمودار د

  

  
  
    
  
  
   

  
  

             
  
  

 ]١[ گانه٥ها به تفكيك مناطق  برداشت توسط موتورتلمبه یزمان ینمودار سر. ٢نمودار 

  ها بندان آبی مربوط به ها داده. ٣. ٢. ٢

مترمكعب در  ميليون ٤٥ یتقريب و حجم مفيد ظرفيت دارایوجود در منطقه و در محدوده طرح م یها بندان آب
 ٢٣خارج از محدوده طرح  یاه بندان آب ید تقريبالزم به ذآر است آه ظرفيت و حجم مفي. باشند می سال

  .استمترمكعب در سال  ميليون

  نيازهای آبی در حوضه آبريز. ٣. ٢

لذا الگوی کشت موجود در . باشد میهکتار  ٢٤٤٠٠حدود وجودی مها نقشهسطح کل اراضی آبی بر اساس 
  .هکتار تعيين و مورد بررسی قرار گرفته است ٢٤٤٠٠منطقه با توجه به سطح کل 

و مقدار تبخير و تعرق پتانسيل ) NIR(نياز آبی براساس سطح زیرکشت و الگوی کشت و نياز خالص آبياری 
)ETC (صورت ماهانه در مدل  گانه و به۵مناطق های ورودی در هر یک از  عنوان داده بهگيرد و  مورد محاسبه قرار می

  .]٢[شود ب وارد میمنابع آ
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قازانقايه تا مراوه تپه 0.00 0.00 0.04 0.05 0.09 0.21 0.41 0.57 0.34 0.26 0.23 0.06

مراوه تپه تا هوتن 0.22 0.05 0.11 0.12 0.23 0.53 1.04 1.29 0.55 0.52 0.50 0.37

هوتن تا چات مشترک 0.01 0.00 0.21 0.24 0.44 1.00 1.96 2.18 0.47 0.08 0.04 0.02

چات مشترک تا ترشکلی 0.40 0.08 0.22 0.25 0.48 1.09 2.13 2.56 0.98 0.91 0.87 0.66

ترشکلی و داشلی برون  0.23 0.02 0.82 0.93 1.75 3.98 7.79 8.76 2.35 1.35 1.06 0.57

مهر آبان آذر دی بهمن اسفند فروردين ارديبهش
ت خرداد تير مرداد شهريور
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قازانقايه تا مراوه تپه   0.00 0.00 0.03 0.03 0.06 0.14 0.27 0.38 0.22 0.17 0.16 0.04

مراوه تپه تا هوتن  0.11 0.02 0.05 0.06 0.12 0.26 0.52 0.65 0.28 0.26 0.25 0.19

هوتن تا چات مشترک  0.02 0.00 0.27 0.31 0.58 1.32 2.57 2.86 0.62 0.10 0.05 0.03

چات مشترک تا ترشکلی   0.62 0.13 0.34 0.39 0.73 1.67 3.27 3.92 1.50 1.40 1.33 1.01

ترشکلی و داشلی برون    0.06 0.01 0.20 0.23 0.43 0.98 1.92 2.16 0.58 0.33 0.26 0.14

مهر  آبان آذر دی بهمن اسفند فروردين   ارديبهشت  خرداد  تير  مرداد  شهريور  



  شناسی انجام کار روش .۳

ارزیابی و شناسایی ، های منابع آب در کل حوضه آبریز تأمين اهدافی نظير شناسایی پتانسيل براي
زمانی و تعيين کمبود ارزیابی نيازها در دوره و  های توسعه منابع آب در زمينه تأمين و تخصيص نيازها پتانسيل
ع سطحی و نيازهای زراعت و دامی در وض های پايه شامل هواشناسی، آب یها لی، ابتدا با استفاده از دادهاحتما
، مدل Mike Basinافزار   سپس با استفاده از نرم. مدل منابع آب فراهم شده است یاطالعات الزم براي برپائ ،موجود

 یها اده از اطالعات موجود ايستگاهمختلف حوضه برپا و با استف یها بخشو مصرف آب در  یتوليد رواناب سطح
و برآورد  یآب یوجود توليد رواناب، تأمين نيازهاارزيابي وضع م. در دوره شاخص آاليبره شده است یسنج آب

وجود از اطالعات مو   Mike Basinاست، آه با استفاده از مدل بعد در مرحلهدر شرايط موجود  یاحتمال یآمبودها
  .انجام شده است یآب یمصارف و نيازها

و آمار ميزان آب ) های هيدرومتری آمده از ایستگاه نتایج بدست(مشخص شدن منابع آبی در نهایت با 
سطح زیر کشت (از یک سو و نياز آبی  ها بندان آبهای پمپاژ و  ها، ایستگاه شده توسط موتورتلمبه استحصال

بين منابع آب و مصارف ) کمبود(و یا عدم تعادل ) تأمين(توان وضعيت تعادل  میاز سوی دیگر، ) محصوالت آبی
  .منطقه را مورد بررسی قرار داد

 Mike Basinافزار  معرفی نرم. ۱. ۳

تواند در طراحی سناریوها و مدیریت  سازی هيدرولوژیکی است که می ، یک سيستم مدلMike Basinافزار  نرم
این مدل نمایانگر روابط ریاضی بين اجزای مختلف سيستم منابع آب شامل  .گيرد منابع آب مورد استفاده قرار

های آن، هيدرولوژی حوضه آبریز و مصارف آبی موجود و بالقوه منطقه  ساختار رودخانه اصلی و سرشاخه
و بسياری از  سازی کند کنندگان شبيه اولویت زمانی مصرفاین مدل قادر است توزیع آب را بر اساس . باشد می

را در ... آبی و  های برق برداری از مخازن سدها و نيروگاه های زیرزمينی، بهره اجزای سيستم منابع آب مانند آب
ها نمایش داده  ای از خطوط و گره های آنها با شبکه ها و سرشاخه در این مدل، رودخانه. نظر بگيرد

ها  آب مانند موقعيت و مقدار مصرف آب، مخازن و دریاچهکليه اطالعات مربوط به سيستم جریان . ]۶و۵[شوند می
های  پس از ورود اطالعات و سری. شوند افزار وارد می های برگشتی، توسط ویرایش در صفحه نرم و محل ورود آب

های شبکه  به مدل، چرخه آب در سيستم، در قالب حل معادالت بيالن جرمی آب در هر یک از گره زمانی
توان مصارف آبی مختلفی را برای هر یک از نقاط تأمين آب تعریف  در این سيستم می. شدسازی خواهد  شبيه
  . نمود

  Mike Basinها به مدل  ورود اطالعات و داده. ۲. ۳

تعيين اولویت و ها،  های زمانی رواناب یا آبدهی ویژه در زیرحوضه های اصلی به مدل شامل سری ورودی
کشاورزی و آبياری، و در نهایت  های پمپاژ، ها و ایستگاه به موتورتلمبهتخصيص آب در هر گره مصرفی مربوط 

  .باشد بندی تخصيص آب در سيستم منابع آب حوضه می اولویت
صورت سری زمانی از دبی ویژه هر زیرحوضه و براساس اطالعات  ها معموًال به رواناب مربوط به زیرحوضه

های آبياری نيز الزم است نياز آبی با  در گره. شود ریف میهای هيدرومتری تع شده در ایستگاه گيری اندازه
مشخص کردن تبخير و تعرق پتانسيل، بارش مؤثر، ضرایب گياهی و سطح زیرکشت محصوالت مختلف مشخص 

  .شده و ضرایب مربوط به جریان بازگشتی نيز در هر ماه تعيين شوند

  سازی منابع آب حوضه آبريز مدل. ۳. ۳

، مورد مطالعاتی )DEM(، و مدل ارتفاعی رقومی )ARC GIS 9(افزار سامانه اطالعات جغرافيایی  با استفاده از نرم
های مربوطه  ها و گره و مشخصات زیرحوضه...) مساحت، شيب و (حوضه آبریز اترک به همراه مشخصات حوضه 

، در )Water User(برداشت  های مصرف و و گره) River Node(، گره رودخانه )Catchment Node(حوضه   مشتمل بر گره
نمایی از محيط این  ٢شکل . گردد سازی می ، تعریف و مدلMike Basin 2007افزار جانبی  محيط گرافيکی یا نرم

  :سازی را نمایانگر است مدل
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  ]١[ Mike Basinها و ابزارهای موجود در مدل  نمایی از الیه. ٢شکل 



های زمانی در  های هيدرومتری به صورت سری یژه مربوط به ایستگاههای ماهانه دبی و پس از تعریف داده
با در نظر  ماهانه های آبی های مصرف و برداشت، و نياز سيستم در گره ماهانه ، مصارف آبیها زیرحوضه های گره

گرفتن تبخير و تعرق پتانسيل، بارش مؤثر و ضرایب گياهی و سطح زیرکشت محصوالت مختلف به همراه ضرایب 
مدل عملکرد سيستم تخصيص و مصرف منابع آب و گردش آب در سيستم را با اعمال ، ریان بازگشتی در هر ماهج

سازی، تخصيص  این شبيه. کند سازی می ها شبيه ها و زيرحوضه ها و گره روش بيالن جرمی در هر یک از شاخه
شده  تعريف یاس پارمترهارا براس ها یرف شبکه را در نظر گرفته و خروجهای مص آب به مصارف آبی مختلف گره

  .آند  یمحاسبه م

    Mike Basinهای حاصل از مدل  ج و خروجینتاي. ٤. ٣

صورت گراف یا جدول و  هبرای هر گره محاسباتی و هر جزء از سيستم منابع آب، ب Mike Basinنتایج حاصل از مدل 
پذیری خوبی بوده و  نه ارائه نتایج دارای انعطافدر زمي Mike Basinمدل . باشد نيز نمایش انيميشن قابل دریافت می

عالوه بر . افزاری مختلف مورد ارزیابی و بررسی قرار داد های نرم  توان اطالعات خروجی موردنياز را در محيط می
صورت نمایش انيميشن نيز وجود  های زمانی و جداول و نمودارها، امکان مشاهده نتایج حاصل از مدل به سری

این حالت، براساس مقدار جریان در هر آبراهه و مقدار جریان ورودی به هر گره مصرفی، رنگ آنها  دارد که در
های  خروجیبرخی از . ]٦[ارزیابی اجمالی و کلی قرار دادتوان کل فرآیند را مورد بررسی و  متغير شده و می

مقدار ، مقدار آب مصرفی، نابع مختلفمقدار جریان دریافتی از معبارت از دریافت از هر یک از اجزاء سيستم  قابل
  .باشند می مقدار درصد کمبودو  مقدار جریان کمبود، دست های پایين آب بازگشتی به گره

تپه،  قایه تا مراوه قازان(ترتيب برای مناطق  به) ٧، و ٦، ٥، ٤، ٣( یسازی در نمودارها نتایج حاصل از شبيه
  :ارائه شده است) برون شکلی و ترشکلی تا داشلیتپه تا هوتن، هوتن تا چات، چات تا تر مراوه

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 هوتنتا  تپه مراوهوضعيت تأمين، آمبود و نياز آبي در محدوده . ٤ نمودار     تپه قايه تا مراوه در محدوده قازان یآمبود و نياز آب وضعيت تأمين،. ٣ نمودار     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  ترشکلی تا  چاتدر محدوده  یوضعيت تأمين، آمبود و نياز آب. ٦نمودار   چات   تا  هوتندر محدوده  یآمبود و نياز آب ،وضعيت تأمين. ٥ نمودار             
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  برون در محدوده ترشکلی تا داشلی یآمبود و نياز آب وضعيت تأمين،. ٧نمودار 

ميزان نياز، تأمين، و کمبود مشخص گردیده شود، در این نمودارها و جداول، وضعيت و  همانطوریکه مالحظه می
  .است

  شنهاداتيو پ ریيگ جهينت .۴

امری  نيازها و کمبودها ،مصارفبررسی منابع، منابع آب به منظور  سازی هيدرولوژیکی استفاده از مدل 
ورد در شرایط فعلی و وضع موجود و کنندگان و برآ ص منابع آب به مصرفضروری در جهت تخصي

 .باشد آینده می  شرایط گيری در تصميم
بررسی و بينی گردد و  سازی منابع آب بایستی پيش بندی مصارف جهت تخصيص آب در مدل اولویت 

سازی منابع آب جهت بهبود در فرآیند  توان در مدل را می پيشنهادی تحليل سناریوهای مختلف
 .گيری لحاظ نمود تصميم

های هيدرومتری باید  با محاسبه دبی طبيعی ایستگاهواسنجی و کاليبراسيون مدل منابع آب حوضه آبریز  
به  باشد می اطمينان از مقدار جریان آبهای سطحی در سيستمانجام گيرد که هدف اصلی از این امر، 

 شده توسط مدل و مقادير ها، مقدار جريان محاسبه سازی هر یک از زیرحوضه بعد از شبيهباید که  نحوی
قبول بوده و به هم نزدیک  و در محدوده تغييرات قابلتری تا حد امکان شده در ایستگاه هيدروم مشاهده
 .باشند

های  یا آب و است یا ناچيز که اثرات مصرف یا آب زیرزمينی کمتر مانند اترک هایی در حوضه معموًال 
 .باشد میای کاليبره کردن سيستم کمتر نياز برتکرارهای موردسطحی، پتانسيل زیادی دارند، تعداد 

اندرکنش  ،قادر به پردازش فرآیندهای سطحی Mike Basinسازی هيدرولوژیکی حوضه، مدل  حاظ مدلبه ل 
  .باشد سفره و رودخانه و روندیابی جریان می

سازی مخازن سطحی و نيز  معين و قادر به مدل Mike Basinافزار  نوع مدل هيدرولوژیکی حوضه در نرم 
 .]٧[باشد آبی می سازی کيفيت آب و نيز تخمين توليد برق مدل

 دهی است و سازی و اولویت بهينه Mike Basinافزار  در نرم روش تخصيص منابع به مصارف در مدل منابع آب 
 .باشد می GISاین مدل دارای تحليل 

این است که فاقد ابزار واسنجی، ابزار تحليل حساسيت و ابزار تحليل عدم  Mike Basinاز معایب مدل  
 .]٧[باشد لی میقطعيت و نيز تحليل ما

این است که علت عدم  باشد میسازی این مورد مطالعاتی مشهود  آنچه از نتایج و نمودارها در مدل 
مالحظه جهت ذخيره و  برداری و وجود تأسيسات قابل توازن در منطقه، تفاوت شرایط موجود بهره

انجام اقدامات الزم برای  باید به باشد که این امر دست می برداری آب رودخانه در مناطق پایين بهره
  .برداری بهينه از آب رودخانه منجر گردد بهره

  نابعم . ۵

طرح توسعه برداری از آب رودخانه اترک،  گزارش نهایی بهره . ")١٣٨٨( .آب شرکت مهندسی مشاور طوس ]١[
  ". ترکبرداری و مهندسی رودخانه و تعيين حد حریم و بستر و حفظ حریم رودخانه ا بهره

برداری و  گزارش نهایی هواشناسی، طرح توسعه بهره . ")١٣٨٦( .آب رکت مهندسی مشاور طوسش ]٢[
  ". و بستر و حفظ حریم رودخانه اترک مهندسی رودخانه و تعيين حد حریم

گزارش نهایی هيدرولوژی و فيزیوگرافی، طرح توسعه  . ")١٣٨٦( .آب شرکت مهندسی مشاور طوس] ٣[
  ". و بستر و حفظ حریم رودخانه اترک خانه و تعيين حد حریمبرداری و مهندسی رود بهره
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Abstract: 
Achievement of objectives such as; reconnaissance of water resources potentialities within the 

whole basin area, present conditions of water resources utilization, present water demands in various 
sectors, recognition and evaluation of water resources development potentialities with respect of 
demands supply and allocation and hydro-power generation, prioritization, implementation organizing 
and timing of proposed projects and assessment of the range of demands supply during different time 
periods and determination of probable deficits, requires the resources, water consumptions, irrigation 
and livestock demands, and… to be considered in present conditions and the prevailing conditions of 
water resources utilization to be assessed. Available water resources data, including recorded amounts 
of discharge in hydrometric stations, and the main water consumptions being under investigation and 
consideration, including water withdrawals by pump stations, motor-pumps, dikes and lakes. 

Atrak River basin in Golestan province, as a boundary river in the North, having 535 kilometers 
length being the longest river among the rivers in Golestan province has a particular hydro-political 
importance in respect being neighbored with Turkmenistan in 190 kilometers of its length and also 
passing through three northern provinces (Razavi, North Khorasan and Golestan) in this applied 
paper.     

As a case study, Atrak river basin is studied with the help of Mike-Basin software and the model of 
surface runoff and water consumption in different sectors of the basin is established and is calibrated 
using available information of hydrometric stations for index period. The next step is the evaluation of 
present conditions of runoff yield, water demands supply and estimation of probable deficits in 
present conditions with the application of this model and present data for consumptions and water 
demands. Finally, the modeling results are prepared in the tables after calibration and the present and 
future conditions are judged to some extends based on supply of demands and deficits determination 
in present conditions. 
Key words : Integrated Water Resources Modeling ( IWRM ), Surface Runoff, Calibration, Mike 
Basin, Water deficit. 

   


