
 

 پذیری و برآورد سطوح تخصیص منابع آبارزیابی شاخص اطمینان

 بران شبکۀ البرزهای آبدر تشکل 

 
 *2علی شاهنظری -1هاشمیسیده فاطمه 

 70/70/9313: تاریخ دریافت

 73/73/9314: تاریخ پذیرش

 

 چکیدهچکیده

اب سدها، یکی از الگوهای انتقال مدیریت آب از بخشش  های آبیاری و زهکشی پایبران در اراضی تحت پوشش برخی از شبکههای آبتشکیل تشکل
ها بایستی مورد ارزیابی و تحلیل مدار، عملکرد این تشکلاز سویی دیگر، با توجه به مفاهیم گستردۀ مدیریت مشارکت. کنندگان آب استدولتی به مصرف

بران در پروژه یکپارچه آب و خشا   های آبهای عملکردی تشکلشاخصیکی از  عنوان بهپذیری هدف از این مطالعه ارزیابی شاخص اطمینان. قرار گیرد
سازی بیالن منشابع و  تقسیم گردید و شبیهبران تشکل آب 20 در این راستا، واحدهای عمرانی به. شبکه آبیاری سد البرز واقع در حوضه رودخانه بابل است

درصشد انتخشاب و مشورد     20و  20همچنین قابلیشت تشیمین در سشط     . هانه انجام شدما صورت بهسال  22مصارف با استفاده از مدل مایک بیسین در طی 
درصشد   00پذیری ششبک  البشرز حشدودا     دهد که میانگین اطمیناننتایج مطالعه نشان می. گیرد تا سطوح تخصیصات تیمین آب تعیین گرددمقایسه قرار می

میلیون متر مکعب است که به ترتیب سشطوح تخصشیص کشل و     892و  740به ترتیب  ینیمتدرصد  20و  20با احتمال وقوع  ینتیمباشد و حجم قابل می
مبنشایی در جتشت    عنشوان  بشه توانشد  این مسئله مشی . دهدرا به دست می 2شود و تفاضل این دو از هم، سط  تخصیص سطوح تخصیص یک را شامل می

-و آبخوان شبک  البرز مورد توجشه برنامشه   بندان آبمختلف مدیریتی در برداشت از های خشکی و تری با اعمال سناریوهای برآورد بیالن آب در طی دوره

هشایی کشه از ن شر هشر دو مفتشوم اولویشت       دهد که در تشکلپذیری نشان میهمچنین نتایج حاصل از برآورد قابلیت اطمینان. ریزان بخش آب قرار گیرد
کمبودهای قابل مالح ه بوده که در  ۀدهند نشانباشد که درصد می 00پذیری حدودا  لیت اطمیناناند، قابمکانی، باالترین اولویت را به خود اختصاص داده

 .باشدگیری از سایر منابع میاین موارد رفع کمبودها مستلزم بتره
 

 مدارهای خشکی و تری، شاخص عملکردی، مدل مایک بیسین، مدیریت مشارکتبیالن آب، دوره :کلیدی های واژه
 

         مقدمهمقدمه

های آب و کشاورزی از یکسشو و تحشوالت اجتمشاعی    های آب و کشاورزی از یکسشو و تحشوالت اجتمشاعی    توسعه طرحتوسعه طرح
ناشی از افزایش جمعیت و تقاضا از سوی دیگشر موجشب گردیشده کشه     ناشی از افزایش جمعیت و تقاضا از سوی دیگشر موجشب گردیشده کشه     
مسئولیت دولت در زمینه مشدیریت مصشرف آب گسشترا یابشد و بشه      مسئولیت دولت در زمینه مشدیریت مصشرف آب گسشترا یابشد و بشه      

کنندگان در این خصوص کمرنش  ششودا از   کنندگان در این خصوص کمرنش  ششودا از   عبارت دیگر نقش مصرفعبارت دیگر نقش مصرف
های دولتی و نتادهای های دولتی و نتادهای نندهد که سازمادهد که سازماسویی دیگر تحقیقات نشان میسویی دیگر تحقیقات نشان می

در اعمال مدیریت مصشرف منشابع آب چنشدان موفش      در اعمال مدیریت مصشرف منشابع آب چنشدان موفش        هاها  آنآنوابسته به وابسته به 
رانشدمان بسشیار پشایین آبیشاری در تیسیسشات مشدرن،       رانشدمان بسشیار پشایین آبیشاری در تیسیسشات مشدرن،       (. (. 7070))انشد  انشد  نبودهنبوده

، ، هشا هشا   آنآناستتال  شدید تیسیسات و عدم توجه به تعمیشر و نگتشداری   استتال  شدید تیسیسات و عدم توجه به تعمیشر و نگتشداری   
دسشت ناششی از گسشترا    دسشت ناششی از گسشترا    عدم تقارن تخصیص آب باالدست و پشایین عدم تقارن تخصیص آب باالدست و پشایین 

                                                             
دانششکده  ، گروه متندسی آبانشیار دو  دانشجوی دکتری آبیاری و زهکشی -2و  8

 رزی و منابع طبیعی، ساریدانشگاه کشا ،علوم زراعی
 (Email: Aliponh@yahoo.com                   :نویسنده مسئول -*)

هشای آبیشاری و   هشای آبیشاری و   های سشنتی موجشود در ششبکه   های سشنتی موجشود در ششبکه   درصد سازهدرصد سازه  9999  بیش ازبیش از
ن مششی در رعایششت الگششوی کشششت و کششاهش عملکششرد ن مششی در رعایششت الگششوی کشششت و کششاهش عملکششرد زهکشششی، بششیزهکشششی، بششی

هشای  هشای  محصوالت از جمله مشکالتی است که پس از مشدتی در ششبکه  محصوالت از جمله مشکالتی است که پس از مشدتی در ششبکه  
دستیابی بشه  دستیابی بشه    من ورمن ور  بهبهبر همین اساس و بر همین اساس و (. (. 7878))است است آبیاری بروز نموده آبیاری بروز نموده 

تشوان  تشوان  راهکشار را مشی  راهکشار را مشی    تشرین تشرین ، متم، متم7مدیریت یکپارچه منابع آب و خا مدیریت یکپارچه منابع آب و خا 
های های ها و حقابهها و حقابهاشترا  گذاشتن این منابع دانست که بر مبنای اولویتاشترا  گذاشتن این منابع دانست که بر مبنای اولویت

 (.(.4242))سازد سازد موجود شرایط برداشت آب را ممکن میموجود شرایط برداشت آب را ممکن می
بنابراین مدیریت تخصیص آب بایشد بشه ششکلی اجشرا گشردد کشه       بنابراین مدیریت تخصیص آب بایشد بشه ششکلی اجشرا گشردد کشه       

. . های آبیاری و زهکشی تغییشر نمایشد  های آبیاری و زهکشی تغییشر نمایشد  های مختلف اجرایی شبکههای مختلف اجرایی شبکهبخشبخش

یشا  یشا    4کشور، مباحث انتقال مدیریت آبیشاری کشور، مباحث انتقال مدیریت آبیشاری   9090  بدین ترتیب در بیش ازبدین ترتیب در بیش از

                                                             
3- Integrated water and land project 

4- Irrigation management transfer 

 (علوم و صنایع كشاورزي) آب و خاك نشریه
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این مسئله همراه این مسئله همراه (. (. 7777و و   8080))مطرح شده است مطرح شده است   8مدارمدارمدیریت مشارکتمدیریت مشارکت
با ساز و کارهای نتادی مشارکت، یک سشازمان متناسشب جدیشدی را    با ساز و کارهای نتادی مشارکت، یک سشازمان متناسشب جدیشدی را    

ها از منابع دولتی به منابع غیر دولتی منتقل و ها از منابع دولتی به منابع غیر دولتی منتقل و گذاریگذاریطلبد تا سرمایهطلبد تا سرمایهمیمی
تششکل  تششکل  لشذا  لشذا  (. (. 8989))ششود  ششود    می واگذارمی واگذارهای مردهای مردبدین ترتیب کار به تشکلبدین ترتیب کار به تشکل

که با ایجاد احساس که با ایجاد احساس ست ست ننااددرهیافت نوین مدیریتی رهیافت نوین مدیریتی توان توان را میرا میبران بران آبآب
را برای مشارکت کشاورزان فشراهم نمشوده و از سشویی    را برای مشارکت کشاورزان فشراهم نمشوده و از سشویی    زمینه زمینه مالکیت، مالکیت، 

بشرداری و  بشرداری و  هشای مشدیریت بتشره   هشای مشدیریت بتشره   دیگر با تعدیل نیروی انسشانی، هزینشه  دیگر با تعدیل نیروی انسشانی، هزینشه  
ا، ششرکت تعشاونی   ا، ششرکت تعشاونی   ههدر واقع این تشکلدر واقع این تشکل(. (. 2929))نگتداری را کاهش دهد نگتداری را کاهش دهد 

-منحصر به متقاضیان آب است که خواستار بر عتده گشرفتن فعالیشت  منحصر به متقاضیان آب است که خواستار بر عتده گشرفتن فعالیشت  

های مرتبط با آب بشوده و بشا ششرس اسشتقالل مشالی و سشازماندهی و       های مرتبط با آب بشوده و بشا ششرس اسشتقالل مشالی و سشازماندهی و       
خدمات داده، تا بتواند بشه  خدمات داده، تا بتواند بشه  ( ( کشاورزانکشاورزان))مدیریت صحی  به اعضای خود مدیریت صحی  به اعضای خود 

 .((2424و و   8787))اهداف مشتر  و سود بیشتر دست یابد اهداف مشتر  و سود بیشتر دست یابد 
بطه با ضرورت انتقال مدیریت آبیاری، بطه با ضرورت انتقال مدیریت آبیاری، های مختلفی در راهای مختلفی در راپژوهشپژوهش

صشورت  صشورت    هشا هشا   آنآنبران، ارزیابی و پایش عملکشرد  بران، ارزیابی و پایش عملکشرد  های آبهای آبتشکیل تشکلتشکیل تشکل
هشای  هشای  تعدادی از این تحقیقات بر اساس ارزیشابی سیسشتم  تعدادی از این تحقیقات بر اساس ارزیشابی سیسشتم  . . گرفته استگرفته است

( ( 2020و و   2020، ، 8282، ، 22، ، 88))های خاص مدیریتی است های خاص مدیریتی است آبیاری تحت استراتژیآبیاری تحت استراتژی
اصول مشدیریت  اصول مشدیریت  های اجرایی، محاسبات و توسعه های اجرایی، محاسبات و توسعه بر تعریف شاخصبر تعریف شاخص  کهکه

(: (: 8080و و   22))مشارکتی داللت دارد و به دو گروه عمده قابل تفکیک است مشارکتی داللت دارد و به دو گروه عمده قابل تفکیک است 
معیارهای داخلی ن یر زمان و مدت آبیاری، شدت جریان تیمین ششده،  معیارهای داخلی ن یر زمان و مدت آبیاری، شدت جریان تیمین ششده،  

ارزیابی تخصیص منشابع  ارزیابی تخصیص منشابع    من ورمن ور  بهبهمساحت قابل آبیاری و الگوی کشت مساحت قابل آبیاری و الگوی کشت 
  00))آب با هدف تیمین عادالنه حقابه و سایر خدمات آب قابل تحشویلی  آب با هدف تیمین عادالنه حقابه و سایر خدمات آب قابل تحشویلی  

و معیارهای بیرونی ن یر درآمدهای اقتصشادی، تشیریر محشیط و    و معیارهای بیرونی ن یر درآمدهای اقتصشادی، تشیریر محشیط و    ( ( 2929و و 
تحلیل دستاوردهای تخصشیص منشابع آب   تحلیل دستاوردهای تخصشیص منشابع آب     من ورمن ور  بهبهتولیدات کشاورزی تولیدات کشاورزی 

که عالوه بشر معیارهشای کششاورزی، مسشایل اجتمشاعی، اقتصشادی و       که عالوه بشر معیارهشای کششاورزی، مسشایل اجتمشاعی، اقتصشادی و       
گیشرد و  گیشرد و  بران در ن ر میبران در ن ر میهای آبهای آبمحیطی را در مدیریت عادالن  تشکلمحیطی را در مدیریت عادالن  تشکل

هشای  هشای  های بلند مشدت و ارزیشابی سیسشتم   های بلند مشدت و ارزیشابی سیسشتم   ییتواند در تدوین استراتژتواند در تدوین استراتژمیمی
نتشایج بسشیاری از ایشن    نتشایج بسشیاری از ایشن    (. (. 2929))نمایشد  نمایشد  آبیاری و زهکشی کمک ششایانی  آبیاری و زهکشی کمک ششایانی  

هشای آبیشاری منشوس بشه     هشای آبیشاری منشوس بشه     وری سیستموری سیستمدهد که بترهدهد که بترهتحقیقات نشان میتحقیقات نشان می
-بکارگیری مناسب از دانش، نیروی انسانی، تیمین اقتصشادی و نتشاده  بکارگیری مناسب از دانش، نیروی انسانی، تیمین اقتصشادی و نتشاده  

در مواردی در مواردی (. (. 7722و و   7070، ، 7474، ، 2929))بران است بران است های آبهای آبهای محلی تشکلهای محلی تشکل

در راستای دستیابی در راستای دستیابی   2از این تحقیقات از ابزارهایی ن یر سنجش از دوراز این تحقیقات از ابزارهایی ن یر سنجش از دور
، ، 00، ، 77))بران استفاده شده است بران استفاده شده است های آبهای آببه ارزیابی بتینه عملکرد تشکلبه ارزیابی بتینه عملکرد تشکل

هایی ن یر کفایت، کشارآیی، اسشتقالل و   هایی ن یر کفایت، کشارآیی، اسشتقالل و   شاخصشاخص(. (. 7979و و   7070، ، 2727، ، 99، ، 22
ده است نیز ده است نیز ارایه شارایه ش( ( 2929))عدالت که برای اولین بار توسط مولدن و گیتز عدالت که برای اولین بار توسط مولدن و گیتز 
های آبیشاری و زهکششی،   های آبیشاری و زهکششی،   در تحقیقات متعدد در بررسی عملکرد شبکهدر تحقیقات متعدد در بررسی عملکرد شبکه

های درجه سه مورد ارزیشابی قشرار گرفتشه    های درجه سه مورد ارزیشابی قشرار گرفتشه    بران و کانالبران و کانالهای آبهای آبتشکلتشکل
ای از این تحقیقشات بشا   ای از این تحقیقشات بشا   همچنین در پارههمچنین در پاره(. (. 4848و و   7070، ، 2424، ، 2020، ، 44))است است 

                                                             
1- Participatory irrigation management 

2- Remote sensing 

احتمال قرار گرفتن سیستم در ششرایط  احتمال قرار گرفتن سیستم در ششرایط  ))  7ارایه چتار معیار اعتمادپذیریارایه چتار معیار اعتمادپذیری

توانایی سیستم در برگشت به شرایط توانایی سیستم در برگشت به شرایط ))  4یرییریپذپذ  برگشتبرگشت ،،((بدون شکستبدون شکست

( ( تعیین میزان زیان ناشی از شکستتعیین میزان زیان ناشی از شکست))  9پذیریپذیری  یبیبآسآسو و  ((قبل از شکستقبل از شکست

که اولشین بشار توسشط    که اولشین بشار توسشط      ((نیازنیاز  ینینتیمتیمعدم توانایی سیستم در عدم توانایی سیستم در ))  0و شکستو شکست
های های انجام گردید، به بررسی وضعیت شبکهانجام گردید، به بررسی وضعیت شبکه( ( 8282))هاشیموتو و همکاران هاشیموتو و همکاران 
بشا  بشا  . . های منشابع آب پرداختشه ششد   های منشابع آب پرداختشه ششد     تحلیل سیستمتحلیل سیستمآبیاری و زهکشی در آبیاری و زهکشی در 

بشران،  بشران،  هشای آب هشای آب ها و نیاز روزافزون بشه توسشع  تششکل   ها و نیاز روزافزون بشه توسشع  تششکل   گسترا شبکهگسترا شبکه
پشذیری در یشک   پشذیری در یشک   ای با هدف ارزیابی شاخص اطمینانای با هدف ارزیابی شاخص اطمینانتحقیقات گستردهتحقیقات گسترده

(. (. 4040و و   7272، ، 2222، ، 2828، ، 8888، ، 99))برداری منابع آب انجشام ششد   برداری منابع آب انجشام ششد   سیستم بترهسیستم بتره
ری و زهکشی از هر پنج ری و زهکشی از هر پنج طب  این تحقیقات، چنانچه در یک شبک  آبیاطب  این تحقیقات، چنانچه در یک شبک  آبیا

خواهد خواهد   0سال، چتار سال تیمین صورت پذیرد، این سیستم قابل اعتمادسال، چتار سال تیمین صورت پذیرد، این سیستم قابل اعتماد
 (.(.7979))خواهد بود خواهد بود 

از سویی دیگر، لزوم دستیابی بشه مشدیریت یکپارچشه منشابع آب و     از سویی دیگر، لزوم دستیابی بشه مشدیریت یکپارچشه منشابع آب و     
  طشور طشور   بشه بشه ها، مسشتلزم اسشتفاده از ابزارهشایی اسشت تشا      ها، مسشتلزم اسشتفاده از ابزارهشایی اسشت تشا      خا  در تشکلخا  در تشکل

بشه  بشه  همزمان، به هیدرولوژی حوضشه آبریشز و مشدیریت تخصشیص آب     همزمان، به هیدرولوژی حوضشه آبریشز و مشدیریت تخصشیص آب     
سششازی سششازی تقاضششاهای مختلششف بپششردازد و هششم قابلیششت تحلیششل و شششبیه تقاضششاهای مختلششف بپششردازد و هششم قابلیششت تحلیششل و شششبیه 

های چند مخزنه و چند من وره را بشر اسشاس اولویشت مکشانی     های چند مخزنه و چند من وره را بشر اسشاس اولویشت مکشانی       سیستمسیستم
های مختلفشی توسشعه   های مختلفشی توسشعه   در این راستا مدلدر این راستا مدل. . کنندگان فراهم سازدکنندگان فراهم سازدمصرفمصرف

. . توان به مدل مایک بیسین اشاره نمودتوان به مدل مایک بیسین اشاره نمودمیمی  هاها  آنآنیافته است که از جمل  یافته است که از جمل  
گیشری  گیشری  های پشتیبان تصمیمهای پشتیبان تصمیمدرتمندترین سیستمدرتمندترین سیستماین مدل که یکی از قاین مدل که یکی از ق

باششد و امکشان   باششد و امکشان   سشازی منشابع آب مشی   سشازی منشابع آب مشی   افزار اختصاصی ششبیه افزار اختصاصی ششبیه است، نرماست، نرم
های چنشد مشخشزنشه و چنشد مشنش ششوره را فشراهششم    های چنشد مشخشزنشه و چنشد مشنش ششوره را فشراهششم    تحشلیل سیستمتحشلیل سیستم

های مختلفی مشورد بررسشی   های مختلفی مشورد بررسشی   از جنبهاز جنبه  تاکنونتاکنوناین مدل این مدل (. (. 8484))سشازد سشازد مشیمشی
های کلی مدل را مشورد  های کلی مدل را مشورد    لیتلیتقابقاب( ( 8989))فتحیان و باقری فتحیان و باقری . . قرار گرفته استقرار گرفته است
این مشدل در  این مشدل در  ( ( 8888))باقری مرید و همکاران باقری مرید و همکاران   کهکه  ییدرحالدرحالبررسی قرار داده بررسی قرار داده 
های مطرح برای تخصشیص آب مشورد ارزیشابی قشرار     های مطرح برای تخصشیص آب مشورد ارزیشابی قشرار     کنار سشایشر مدلکنار سشایشر مدل

در نتایت چنین نتیجه گرفتند که مدل مایشک بیسشین هماننشد    در نتایت چنین نتیجه گرفتند که مدل مایشک بیسشین هماننشد    . . دادنددادند
  های منابع آب ن یشر ویشع عملکشرد   های منابع آب ن یشر ویشع عملکشرد   های دیگر تخصیص سیستمهای دیگر تخصیص سیستممدلمدل

سازی حوضه رودخانه فرانکولی برزیل سازی حوضه رودخانه فرانکولی برزیل همچنین شبیههمچنین شبیه. . قابل قبولی داردقابل قبولی دارد
با استفاده از مدل ترکیبی مایک بیسین و جی آی اس نشان داد که در با استفاده از مدل ترکیبی مایک بیسین و جی آی اس نشان داد که در 
شرایط کمبود داده، مدل مایک بیسین به خشوبی قشادر اسشت کشه ارشر      شرایط کمبود داده، مدل مایک بیسین به خشوبی قشادر اسشت کشه ارشر      

سششازی نشمشایششد   سششازی نشمشایششد   مشتشقابل آب سطحی و آب زیرزمینشی را ششبشیششه  مشتشقابل آب سطحی و آب زیرزمینشی را ششبشیششه  
((8080.).) 

س و با توجه به اهمیت مطالعه بیالن آب و ارزیشابی  س و با توجه به اهمیت مطالعه بیالن آب و ارزیشابی  بر همین اسابر همین اسا

                                                             
3- Reliability 

4- Resiliency 
5- Vulnerability 
6- Failure 

7- Reliable 
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منابع آب قابل دسترس و مقایسشه آن بشا مصشارف حشال و آینشده، در      منابع آب قابل دسترس و مقایسشه آن بشا مصشارف حشال و آینشده، در      
-هشای آب هشای آب پژوهش حاضر به بررسی چگونگی تخصیص آب به تشکلپژوهش حاضر به بررسی چگونگی تخصیص آب به تشکل

با اسشتفاده از مشدل   با اسشتفاده از مشدل     8بران در پروژه مدیریت یکپارچه آب و خا  البرزبران در پروژه مدیریت یکپارچه آب و خا  البرز
ارزیابی نحوۀ تخصیص ارزیابی نحوۀ تخصیص   همچنین به من ورهمچنین به من ور. . مایک بیسین پرداخته شدمایک بیسین پرداخته شد

بشران،  بشران،  هشای آب هشای آب و چگونگی موفقیت سیستم در تیمین تقاضای تششکل و چگونگی موفقیت سیستم در تیمین تقاضای تششکل 
 ..پذیری شبک  البرز بررسی گردیدپذیری شبک  البرز بررسی گردیدشاخص اطمینانشاخص اطمینان

 

 هاهامواد و روشمواد و روش
 منطقه مورد مطالعهمنطقه مورد مطالعه

های های ی مورد مطالعه از ن ر تقسیمات کشوری در شترستانی مورد مطالعه از ن ر تقسیمات کشوری در شترستان  منطقهمنطقه
این این . . واقع شده استواقع شده است  بابل، قایمشتر، جویبار و بابلسر در استان مازندرانبابل، قایمشتر، جویبار و بابلسر در استان مازندران

منطقه از شمال به دریای خزر، از جنوب به سلسله جبال البرز، از شرق منطقه از شمال به دریای خزر، از جنوب به سلسله جبال البرز، از شرق 
وسعت وسعت . . شودشودبه رودخانه سیاهرود و از غرب به رودخانه بابل محدود میبه رودخانه سیاهرود و از غرب به رودخانه بابل محدود می

ارایه ارایه   88هکتار بوده که موقعیت آن در شکل هکتار بوده که موقعیت آن در شکل   9844098440محدوده مطالعات محدوده مطالعات 
تشاالر و  تشاالر و  در این محدوده سشه رودخانشه اصشلی بابشل،     در این محدوده سشه رودخانشه اصشلی بابشل،     (. (. 2222))شده است شده است 

سشد  سشد  . . گیشرد گیشرد سیاهرود برای آبیاری اراضی منطقه مورد استفاده قرار مشی سیاهرود برای آبیاری اراضی منطقه مورد استفاده قرار مشی 
-  َ  0000  یشایی یشایی جغرافجغرافالبرز نیز در حوضه باالدست رودخانه بابل در عرض البرز نیز در حوضه باالدست رودخانه بابل در عرض 

ششرقی  ششرقی    973973-0000تشا   تشا َ   923923-7979شمالی و طشول جغرافیشایی    شمالی و طشول جغرافیشایی َ    70337033-4040تا  تا َ  703703
میلیشون  میلیشون    829829متر و حجم مفیشد  متر و حجم مفیشد    0000این سد با ارتفاع این سد با ارتفاع . . واقع شده استواقع شده است

فصشل غیشر   فصشل غیشر   ))تن یم آب رودخانه در فصل زمستان تن یم آب رودخانه در فصل زمستان   من ورمن ور  بهبهمکعب مکعب مترمتر
نیازهای شرب، محشیط زیسشت و کششاورزی    نیازهای شرب، محشیط زیسشت و کششاورزی      ینینمن ور تیممن ور تیم  بهبهو و ( ( زراعیزراعی

همچنشین دو بنشد   همچنشین دو بنشد   . . ساخته شدساخته شد( ( فصل زراعیفصل زراعی))منطقه در فصل تابستان منطقه در فصل تابستان 
انحرافی رییس کال و گنج افروز بر روی رودخانه بابل احداث شدند که انحرافی رییس کال و گنج افروز بر روی رودخانه بابل احداث شدند که 

سیستم سیستم . . کنندکننداضی کشاورزی هدایت میاضی کشاورزی هدایت میآب تن یم شده را به سمت ارآب تن یم شده را به سمت ار
متر متر   88//22با دبی با دبی   RE-Cکال شامل کانال اصلی رییس کال کال شامل کانال اصلی رییس کال کانال رییسکانال رییس

( ( MCC))مکعب بر رانیه و سیستم کانال گنج افروز شامل کانال اصلی مکعب بر رانیه و سیستم کانال گنج افروز شامل کانال اصلی 
اسشت کشه بشه    اسشت کشه بشه      C25و و   C24متر مکعب و کانال های متر مکعب و کانال های   2727//77با ظرفیت با ظرفیت 

ششد و هشر کشدام    ششد و هشر کشدام    بابامتر مکعب بر رانیه میمتر مکعب بر رانیه می  8484و و   00//77ترتیب دارای دبی ترتیب دارای دبی 
باششند و بشا   باششند و بشا   دارای ملزومات خاصی در زمین  طراحی هیشدرولیکی مشی  دارای ملزومات خاصی در زمین  طراحی هیشدرولیکی مشی  

هشای محشدوده   هشای محشدوده   ها قابلیت انتقال آب به تمامی تشکلها قابلیت انتقال آب به تمامی تشکلاحداث این کانالاحداث این کانال
همچنشین در ششبک  مشورد مطالعشه، از     همچنشین در ششبک  مشورد مطالعشه، از     . . شبکه البرز میسر خواهشد ششد  شبکه البرز میسر خواهشد ششد  

 دروندرون دردر کشه کشه  بابلسشر بابلسشر  ایستگاه هواشناسشی ایستگاه هواشناسشی  هواشناسیهواشناسی متممتم پارامترهایپارامترهای

است، برای برآورد نیاز آبی گیاهان و میزان بارا است، برای برآورد نیاز آبی گیاهان و میزان بارا  واقعواقع روژهروژهپپ محدودهمحدوده
 .شدشد استفادهاستفاده

 
 بران در شبکه البرزبران در شبکه البرزهای آبهای آبتشکلتشکل

ستولت در امر تخصشیص و همچنشین بشا هشدف بتبشود      ستولت در امر تخصشیص و همچنشین بشا هشدف بتبشود        من ورمن ور  بهبه
جشویی در اسشتفاده از   جشویی در اسشتفاده از   مدیریت مصرف، افزایش راندمان آبیاری و صرفهمدیریت مصرف، افزایش راندمان آبیاری و صرفه

بشرداری و  بشرداری و  بتشره بتشره منابع آب از یک سو و از سوی دیگر بتبشود مشدیریت   منابع آب از یک سو و از سوی دیگر بتبشود مشدیریت   

                                                             
1-Alborz Integrated Land & Water Management Project 

نگتداری با ایجاد احساس مالکیت، محدودۀ مورد مطالعه بشه چنشدین   نگتداری با ایجاد احساس مالکیت، محدودۀ مورد مطالعه بشه چنشدین   
مرزهشا و  مرزهشا و  . . بشران تقسشیم ششده اسشت    بشران تقسشیم ششده اسشت    بخش یا به اصطالح تششکل آب بخش یا به اصطالح تششکل آب 

های آبیاری متفاوت های آبیاری متفاوت بران تا حدودی با محدودهبران تا حدودی با محدودههای آبهای آبمحدوده تشکلمحدوده تشکل
های آبیاری بر مبنشای اینکشه تحشت پوششش چشه      های آبیاری بر مبنشای اینکشه تحشت پوششش چشه      این محدودهاین محدوده. . استاست

در مطالعات اولیه، با توجه در مطالعات اولیه، با توجه . . انداندگیرند، مشخص شدهگیرند، مشخص شدهمیمی  ای قرارای قراررودخانهرودخانه
ی ی   هشای هیشدرولوژیکی محشدوده   هشای هیشدرولوژیکی محشدوده     به محل سد البرز و محشل ایسشتگاه  به محل سد البرز و محشل ایسشتگاه  

مطالعاتی به هشت زیرحوض  هیدرولوژیکی در اراضی بتبود و توسشعه  مطالعاتی به هشت زیرحوض  هیدرولوژیکی در اراضی بتبود و توسشعه  
بررسی اجمالی موقعیت هیشدرولوژیکی  بررسی اجمالی موقعیت هیشدرولوژیکی  (. (. ، الف، الف22شکل شکل ))تفکیک گردید تفکیک گردید 

  طورطور  بهبهه در منطقه بتبود آبیاری ه در منطقه بتبود آبیاری دهد کدهد کمناط  بتبود و توسعه نشان میمناط  بتبود و توسعه نشان می
گسترده در حال اجرا است و هدف از احداث شبک  آبیاری و زهکششی  گسترده در حال اجرا است و هدف از احداث شبک  آبیاری و زهکششی  
البرز، رفع کمبودها در این مناط  است، حال آنکه در منطقشه توسشعه   البرز، رفع کمبودها در این مناط  است، حال آنکه در منطقشه توسشعه   

  صشورت صشورت   بشه بشه آبیاری بر پمپاژ از آب زیرزمینی استوار بود و اراضی در آن آبیاری بر پمپاژ از آب زیرزمینی استوار بود و اراضی در آن 
و استفاده از دو بنشد  و استفاده از دو بنشد  شد، حال آنکه با احداث این شبکه شد، حال آنکه با احداث این شبکه دیم کشت میدیم کشت می
آب پایاب سد آب پایاب سد   MCCافروز و همچنین کانال افروز و همچنین کانال کال و گنجکال و گنجانحرافی رییسانحرافی رییس
 (.(.2222))شود شود های حاشی  دریای خزر انتقال داده میهای حاشی  دریای خزر انتقال داده میالبرز به تشکلالبرز به تشکل

 

 
 موقعیت شبکۀ البرز -1شکل 

Figure 1- Alborz Scheme Location 
 

در پژوهش حاضر با حفش  تقسشیمات منشاط  بتبشود و توسشعه و      در پژوهش حاضر با حفش  تقسشیمات منشاط  بتبشود و توسشعه و      
هشای آبیشاری،   هشای آبیشاری،   بندی محدودهبندی محدودهچنین در ن ر گرفتن معیارهای تقسیمچنین در ن ر گرفتن معیارهای تقسیمهمهم

یک محدوده آبیاری به دو یا چند تشکل تقسیم گشت که این واحدها یک محدوده آبیاری به دو یا چند تشکل تقسیم گشت که این واحدها 
برداری و نگتداری سیستم توزیع آب در داخل هر تشکل برداری و نگتداری سیستم توزیع آب در داخل هر تشکل مسئول بترهمسئول بتره

بشران  بشران  تششکل آب تششکل آب   2020تاکنون در شبک  مورد مطالعه، تاکنون در شبک  مورد مطالعه، . . را بر عتده گیرندرا بر عتده گیرند
تشکل در منطقه بتبود و شش تششکل در  تشکل در منطقه بتبود و شش تششکل در    8787  به ربت رسیده است کهبه ربت رسیده است که

منطقه توسعه قرار گرفته است و یک تشکل نیز خارج از محدوده طرح منطقه توسعه قرار گرفته است و یک تشکل نیز خارج از محدوده طرح 
بشران و همچنشین تفشاوت    بشران و همچنشین تفشاوت    هشای آب هشای آب مرزهای تششکل مرزهای تششکل (. (. B1-1))باشد باشد میمی

، ب نمشایش داده  ، ب نمشایش داده  22مناط  آبخور بتبود و توسعه به ترتیشب در ششکل   مناط  آبخور بتبود و توسعه به ترتیشب در ششکل   
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یگر نیشز حشایز   یگر نیشز حشایز   بران در جتاتی دبران در جتاتی دهای آبهای آبسازماندهی تشکلسازماندهی تشکل. . شده استشده است
هشزار  هشزار    8080اهمیت است، بدین ترتیب که منشابع و مصشارف بشا وسشعت     اهمیت است، بدین ترتیب که منشابع و مصشارف بشا وسشعت     

-هکتار محدود مشی هکتار محدود مشی   00000000هکتار تا هکتار تا   20002000هزار هکتار به هزار هکتار به   7070هکتار تا هکتار تا 

سشازی را  سشازی را  شود که از حیث مدلسازی در مقیشاس کوچشک دقشت ششبیه    شود که از حیث مدلسازی در مقیشاس کوچشک دقشت ششبیه    
ها بر اساس اصول زیر انجام شده ها بر اساس اصول زیر انجام شده تشکلتشکل  بندیبندی  یمیمتقستقس. . دهددهدافزایش میافزایش می

 ::استاست
بشر مرزهشای هیشدرولوژیکی و آبشی، کشاربری اراضشی و       بشر مرزهشای هیشدرولوژیکی و آبشی، کشاربری اراضشی و       انطباق انطباق   ••

 های اصلی و فرعی آبیاری و زهکشی،های اصلی و فرعی آبیاری و زهکشی،الگوی کشت و موقعیت کانالالگوی کشت و موقعیت کانال
 ،،هاها  آنآناطمینان از پایداری و استقالل مالی اطمینان از پایداری و استقالل مالی   ••
  ییهشا هشا   ضشرورت ضشرورت بشرداران محلشی و   بشرداران محلشی و   توجه به نقشش جامعشه بتشره   توجه به نقشش جامعشه بتشره     ••

 ..فرهنگی و مطالعات اجتماعی در منطقه مذکورفرهنگی و مطالعات اجتماعی در منطقه مذکور
برداری و نگتداری برداری و نگتداری ها، بترهها، بترهصلی این تشکلصلی این تشکلدر شبک  البرز وظیف  ادر شبک  البرز وظیف  ا

هشای زهکششی بشه نفشع اعضایششان      هشای زهکششی بشه نفشع اعضایششان      های درجه سشه و سیسشتم  های درجه سشه و سیسشتم  کانالکانال
تشری نیشز از طریش  نمایندگانششان در     تشری نیشز از طریش  نمایندگانششان در     نقش گسشترده نقش گسشترده   اگرچهاگرچهباشد، باشد،   میمی

  من شور من شور   بشه بشه ریشزی حوضش  آبریشز و ششبکه     ریشزی حوضش  آبریشز و ششبکه     موضوعات مربوس به برنامهموضوعات مربوس به برنامه
البرز، البرز، ها در شبک  ها در شبک  همچنین این تشکلهمچنین این تشکل. . تخصیص آب و زهکشی دارندتخصیص آب و زهکشی دارند

-ریزی تخصیص آب در منطق  آبخور تششکل آب ریزی تخصیص آب در منطق  آبخور تششکل آب موجب بتبود برنامهموجب بتبود برنامه

های درجه سه، نگتداری های درجه سه، نگتداری ها و زهکشها و زهکشبرداری از کانالبرداری از کانالبران شده و بترهبران شده و بتره
بتا، تحویل وجوه به بتا، تحویل وجوه به آوری آبآوری آبهای درجه سه، جمعهای درجه سه، جمعها و زهکشها و زهکشاز کانالاز کانال

ها و حف  منشافع  ها و حف  منشافع  برداری و نگتداری، مدیریت مالی تشکلبرداری و نگتداری، مدیریت مالی تشکلشرکت بترهشرکت بتره
ریشزی حوضش    ریشزی حوضش    بشران در برنامشه  بشران در برنامشه  آبیاری و زهکشی تشکل آبآبیاری و زهکشی تشکل آب  مربوس بهمربوس به

 ..بخشدبخشدآبریز تستیل میآبریز تستیل می
با استفاده با استفاده   88نیاز آبی محصوالت در الگوی وضع موجود در جدول نیاز آبی محصوالت در الگوی وضع موجود در جدول 

محاسبه شده محاسبه شده   87998799-2727های های در طی سالدر طی سال( ( 22))مونتیت مونتیت   -از روا پنمناز روا پنمن
بران بران ارقام متوسط ساالنه و فصلی آب مصرفی در هر تشکل آبارقام متوسط ساالنه و فصلی آب مصرفی در هر تشکل آب. . استاست

 ..در این جدول بیان شده استدر این جدول بیان شده است  هاها  آنآنی کشت ی کشت همراه با الگوهمراه با الگو
ترسشیم  ترسشیم    من شور من شور   بهبهروا کار با مدل به این شرح است که در ابتدا روا کار با مدل به این شرح است که در ابتدا 

هشای مصشرف   هشای مصشرف   پیکربندی شبکه، نمایی از سیستم منابع آب شامل گرهپیکربندی شبکه، نمایی از سیستم منابع آب شامل گره
کننشده آب ن یشر و موقعیشت    کننشده آب ن یشر و موقعیشت    و منابع تیمینو منابع تیمین( ( برانبرانتشکل آبتشکل آب))کشاورزی کشاورزی 

های ورودی بشر  های ورودی بشر  سپس دادهسپس داده. . شودشودمخازن ذخیره آب به مدل معرفی میمخازن ذخیره آب به مدل معرفی می
ششود، بشدین من شور مقشادیر     ششود، بشدین من شور مقشادیر     اساس فرضیات اساسی مدل تعریف مشی اساس فرضیات اساسی مدل تعریف مشی 

هشای بابشل، تشاالر و    هشای بابشل، تشاالر و    ها رودخانشه ها رودخانشه های اصلی و زیرحوضههای اصلی و زیرحوضهرواناب حوضهرواناب حوضه
هشای مصشرف   هشای مصشرف   سیاهرود، اطالعات مخزن سشد البشرز و نیشاز آبشی گشره     سیاهرود، اطالعات مخزن سشد البشرز و نیشاز آبشی گشره     

که تخصیص آن بر اساس اولویشت مکشانی هشر    که تخصیص آن بر اساس اولویشت مکشانی هشر    ( ( برانبرانهای آبهای آبتشکلتشکل))
( ( 87998799  -87278727))ساله ساله   2222شود، در قالب مقادیر شود، در قالب مقادیر گره مصرفی تعریف میگره مصرفی تعریف می

 ..بایستی به مدل وارد گرددبایستی به مدل وارد گردد

 
 بران شبکه البرزبهای آنیاز آبی تشکل -1جدول 

Table 1- Water requirement of WUAs in Alborz Scheme 

 برانتشکل آب

WUAs 

 (MCM) نیاز آبی
Water demand (MCM) 

 (ha) الگوی کشت
Crop pattern (ha) ای هیدرولوژیکواحده 

Hydrologic Units  زراعیفصل غیر 
Non growing seasons 

 فصل زراعی

Growing seasons 

 های کشاورزیزمین
Farm lands 

 باغات میوه

Orchards 

B1-1 4.7 34.6 2912 342 B1-1 
BMC1 2 16 1309 269 B1-2 
BMC2 2.6 18.9 2222 35 B1-2 
BMC3 2.6 19 2192 93 B1-2 
B3-1-1 2.6 22 2566 375 B3&T 
B3-1-2 2.5 18.9 1672 39 B3 
B3-2 3.3 25.3 2607 72 B3 

B3-1-1 2.6 22 2566 375 B3&T 
B3-1-2 2.5 18.9 1672 39 B3 
B3-2 3.3 25.3 2607 72 B3 
C24-1 0 2 1105 99 T 
C24-2 0.1 4.4 3231 267 T 
C25-1 2.6 26 4362 196 T 
C25-2 1.2 12.9 3769 123 T 
C25-3 0.7 6.4 1810 194 T&B5 
C25-4 0 1.9 2536 130 T&B5 

HATKI1 3.7 29.3 3323 281 B1-3 
HATKI2 1.4 10.9 1337 11 B1-3 
HATKI3 0 2.5 1186 21 B1-3&T 
Halidasht 0.6 8.3 2235 1138 B2-1-1&B2-1-3 
Raiskola 0.8 5.8 1589 460 B2-1-2&B2-1-4 
TMC1 1.4 30.9 2154 323 B1-3 
TMC2 1.6 12.2 2639 222 B1-3 
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 مناطق آبخور بهبود و توسعه در شبکه البرز: بران و بهای آبمرزهای تشکل: الف -2شکل 
Figure 2- A: Limits of WUAs and B: Development and Improvement regions 

 
ن سشه نشوع   ن سشه نشوع   برداری مخازبرداری مخازمدل مایک بیسین بر اساس قوانین بترهمدل مایک بیسین بر اساس قوانین بتره

و و   2، اسشتخر ذخیشرۀ تخصشیص   ، اسشتخر ذخیشرۀ تخصشیص   8مخزن تخصیص شامل منحنی فرمانمخزن تخصیص شامل منحنی فرمان
ارتفشاع و سشری   ارتفشاع و سشری     –سط  سط    –دارد که با توجه به منحنی حجم دارد که با توجه به منحنی حجم   7دریاچهدریاچه

بشا  بشا   ..ششود ششود زمانی ماهانه سایر خصوصیات تراز آب مخزن بکار گرفته میزمانی ماهانه سایر خصوصیات تراز آب مخزن بکار گرفته می
توجه به اطالعات قابل دسترس از مخازن کشور، در پشژوهش حاضشر   توجه به اطالعات قابل دسترس از مخازن کشور، در پشژوهش حاضشر   

  عنشوان عنشوان   بشه بشه سشد مخزنشی و مخشزن نشوع دوم     سشد مخزنشی و مخشزن نشوع دوم       عنوانعنوان  بهبهمخزن نوع اول مخزن نوع اول 
سازی سیسشتم  سازی سیسشتم  در نتایت این مدل ضمن شبیهدر نتایت این مدل ضمن شبیه  ..فرض گردیدفرض گردید  بندانبندان  آبآب

های تخصیص شامل میزان کمبشود آب در  های تخصیص شامل میزان کمبشود آب در  مخزن، خروجیمخزن، خروجی  –رودخانه رودخانه 
هشای تشیمین را محاسشبه    هشای تشیمین را محاسشبه    های مصرف و میزان آب موجود در گشره های مصرف و میزان آب موجود در گشره گرهگره
  بشران در مشدل  بشران در مشدل  نحوۀ تخصیص آب ورودی به هشر تششکل آب  نحوۀ تخصیص آب ورودی به هشر تششکل آب  . . کندکندمیمی

-مایک بیسین بر اساس اولویت مکانی و نیازهای هر گره تشیمین مشی  مایک بیسین بر اساس اولویت مکانی و نیازهای هر گره تشیمین مشی  

بدین ترتیب که ابتدا برای هر تشکل، گشرۀ منبشع تشیمین آب در    بدین ترتیب که ابتدا برای هر تشکل، گشرۀ منبشع تشیمین آب در    . . شودشود
مدل مشخص خواهد شد که میزان تیمین بشا هشدف حشداقل نمشودن     مدل مشخص خواهد شد که میزان تیمین بشا هشدف حشداقل نمشودن     

 ..شودشودکمبودها در ن ر گرفته میکمبودها در ن ر گرفته می
 

 پذیری شبکۀ البرزپذیری شبکۀ البرزشاخص اطمینانشاخص اطمینان

شود شود انجام انجام   ییاا  گونهگونه  بهبهمنابع آب بایستی منابع آب بایستی   ریزیریزیدر شبک  البرز برنامهدر شبک  البرز برنامه
تا هیچ کمبودی در تیمین آب مشاهده نششود و بخششی از نیازهشا کشه     تا هیچ کمبودی در تیمین آب مشاهده نششود و بخششی از نیازهشا کشه     

توانند به تنتشایی از منشابع آب سشطحی تشیمین ششوند، از طریش        توانند به تنتشایی از منشابع آب سشطحی تشیمین ششوند، از طریش        نمینمی
  من شور من شور   بهبهاما در پژوهش حاضر اما در پژوهش حاضر . . ها و آب زیرزمینی جبران شودها و آب زیرزمینی جبران شودآببندانآببندان

                                                             
1- Rule Curve Reservoir 

2- Allocation pool Reservoir 

3- Lake 

تنتشا تشیمین از منشابع آب    تنتشا تشیمین از منشابع آب    پذیری شبک  البشرز  پذیری شبک  البشرز  ارزیابی شاخص اطمینانارزیابی شاخص اطمینان
همچنشین در  همچنشین در  . . انشد انشد سطحی لحاظ شده و سایر منابع در ن ر گرفته نشدهسطحی لحاظ شده و سایر منابع در ن ر گرفته نشده

مدل مایک بیسین در تخصیص منابع مدل مایک بیسین در تخصیص منابع   یرییریکارگکارگ  بهبهاین پژوهش بایستی این پژوهش بایستی 
سازی منابع و مصارف مورد سازی منابع و مصارف مورد بران از دیدگاه شبیهبران از دیدگاه شبیههای آبهای آبآب به تشکلآب به تشکل

ای از نقشاس  ای از نقشاس  کهکهرغم اینکه مدل با ایجاد ششب رغم اینکه مدل با ایجاد ششب ارزیابی قرار گیرد، زیرا علیارزیابی قرار گیرد، زیرا علی
-های ارتباطی، روابط بین نقاس تیمین و برداشت را ششبیه های ارتباطی، روابط بین نقاس تیمین و برداشت را ششبیه گره و کانالگره و کانال

ساز ساز مدار برای مدل شبیهمدار برای مدل شبیهنماید، ولی مفتوم مدیریت مشارکتنماید، ولی مفتوم مدیریت مشارکتسازی میسازی می
در ارزیابی نحوۀ تخصشیص آب بشه   در ارزیابی نحوۀ تخصشیص آب بشه     کهکه  ییطورطور  بهبه. . قابل شناسایی نیستقابل شناسایی نیست

  بران در شبک  مورد مطالعه، بایستی دیشدگاه مششارکتی  بران در شبک  مورد مطالعه، بایستی دیشدگاه مششارکتی  های آبهای آبتشکلتشکل
لشذا  لشذا  . . برداری و نگتداری نیز بررسی شودبرداری و نگتداری نیز بررسی شودعمومی کشاورزان در امر بترهعمومی کشاورزان در امر بتره

سازی منابع آب بایستی از یشک  سازی منابع آب بایستی از یشک  بران با مدلبران با مدلآبآبدر تلفی  مفتوم تشکلدر تلفی  مفتوم تشکل
سو الزامات و روابط فیزیکی و از سشویی دیگشر روابشط هیشدرولوژیکی     سو الزامات و روابط فیزیکی و از سشویی دیگشر روابشط هیشدرولوژیکی     

 ..حاکم را به درستی شناختحاکم را به درستی شناخت
ت ت در همششین راسششتا، بششه من ششور ارزیششابی عملکششرد سیسششتم تحشش در همششین راسششتا، بششه من ششور ارزیششابی عملکششرد سیسششتم تحشش 

هشای عملکشردی   هشای عملکشردی   های مختلف مدیریتی منابع آب، از ششاخص های مختلف مدیریتی منابع آب، از ششاخص   سیاستسیاست
هشای  هشای  را به دو دسته کلشی ششاخص  را به دو دسته کلشی ششاخص    هاها  آنآنتوان توان گردد که میگردد که میاستفاده میاستفاده می

. . نمشود نمشود   یمیمتقسش تقسش   9هشای عملکشردی جدیشد   هشای عملکشردی جدیشد   و ششاخص و ششاخص   4عملکردی سنتیعملکردی سنتی
ها ن یشر میشانگین، واریشانس، ششاخص     ها ن یشر میشانگین، واریشانس، ششاخص     شاخص سنتی به بررسی آمارهشاخص سنتی به بررسی آماره

در ششاخص جدیشد ریسشک،    در ششاخص جدیشد ریسشک،      کشه کشه   ییدرحالدرحالنماید نماید کمبود و غیره اشاره میکمبود و غیره اشاره می
. . پشذیری مشورد توجشه اسشت    پشذیری مشورد توجشه اسشت    و آسشیب و آسشیب   یرییریپذپذ  برگشتبرگشتقابلیت اطمینان، قابلیت اطمینان، 

، بشه پویشایی سیسشتم و    ، بشه پویشایی سیسشتم و    TPIهای های برخالف شاخصبرخالف شاخص  MPIهای های شاخصشاخص

                                                             
4- Traditional Performance Indices (TPI) 

5- Modern Performance Indces (MPI) 
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در مطالعشات  در مطالعشات  . . های پرخطر داللشت دارد های پرخطر داللشت دارد عملکرد سیستم تحت موقعیتعملکرد سیستم تحت موقعیت
های اعتمادپشذیری،  های اعتمادپشذیری،  رغم تفسیرهای یکسانی که از شاخصرغم تفسیرهای یکسانی که از شاخصگذشته علیگذشته علی

متفاوت متفاوت   هاها  آنآنپذیری وجود دارد اما نحوه تحلیل پذیری وجود دارد اما نحوه تحلیل و آسیبو آسیب  ریریییپذپذ  برگشتبرگشت
و و   8تشوان ششرایط مطلشوب   تشوان ششرایط مطلشوب   بدین معنا که برای هر سیستمی مشی بدین معنا که برای هر سیستمی مشی . . استاست

تعریف نمشود کشه بشه ترتیشب در صشورت تشیمین       تعریف نمشود کشه بشه ترتیشب در صشورت تشیمین       ( ( شکستشکست))  2نامطلوبنامطلوب
نیازهای آبی و عدم تیمین نیازهای آبی برای یشک سیسشتم منشابع آب    نیازهای آبی و عدم تیمین نیازهای آبی برای یشک سیسشتم منشابع آب    

ام در ام در   jه یک سیستم برای بشار  ه یک سیستم برای بشار  اگر مدت زمانی کاگر مدت زمانی ک. . شودشودبکار گرفته میبکار گرفته می
و و   D(t)با با   t، مقدار نیاز در گام زمانی ، مقدار نیاز در گام زمانی djیک دوره شکست قرار گیرد با یک دوره شکست قرار گیرد با 

نششان داده ششود، حجشم کمبشودی کشه      نششان داده ششود، حجشم کمبشودی کشه        S(t)شده با شده با   ینینتیمتیممقدار نیاز مقدار نیاز 
 است بااست با  برابربرابر  Vj  شودشودسیستم در این مدت متحمل میسیستم در این مدت متحمل می

((22)) Vj = ∑t=1
dj
[D(t)- S(t)]  

بررسی عملکرد تخصیص آب باید ششاخص  بررسی عملکرد تخصیص آب باید ششاخص    من ورمن ور  بهبهمین رو، مین رو، از هاز ه
ایشن ششاخص در یشک سیسشتم     ایشن ششاخص در یشک سیسشتم     . . پشذیری نیشز تعریشف گشردد    پشذیری نیشز تعریشف گشردد    اطمیناناطمینان

ترین معیار ارزیابی برای ترین معیار ارزیابی برای ترین و کاربردیترین و کاربردی  منابع آب، قدیمیمنابع آب، قدیمی  ییبرداربردار  بترهبتره
باشد که  شاخصی است که وضشعیت  باشد که  شاخصی است که وضشعیت    های منابع آب میهای منابع آب می  تحلیل سیستمتحلیل سیستم

کنشد  کنشد    ت مشخص و آنالیز میت مشخص و آنالیز میسیستم را در زمینه شکست یا عدم شکسسیستم را در زمینه شکست یا عدم شکس
((8282.).) 
((77)) Rel= P{SεNF} 

پشذیری از  پشذیری از  ای از مطالعات، برای تعیشین ششاخص اطمینشان   ای از مطالعات، برای تعیشین ششاخص اطمینشان   در پارهدر پاره
آب آن با موفقیت آب آن با موفقیت   ینینتیمتیمهایی که سیستم در زمینه هایی که سیستم در زمینه نسبت تعداد کل ماهنسبت تعداد کل ماه

برداری، استفاده ششد کشه   برداری، استفاده ششد کشه   های سیستم بترههای سیستم بترهروبرو بوده به تعداد کل ماهروبرو بوده به تعداد کل ماه
 (:(:2222)) ارایه شده استارایه شده است  44در رابط  در رابط  

((44)) Rel = 1- ∑j= 1
M

(dj) /T﴾﴾ 

تعداد کل وقشایع  تعداد کل وقشایع  : : Mا ا پذیریپذیری  ینانیناناطماطمشاخص شاخص : : Rel: : که در رابطه فوقکه در رابطه فوق
تعداد کل وقایع تعداد کل وقایع : : Tامین واقعه شکست سیستم و امین واقعه شکست سیستم و dj : :jشکست سیستما شکست سیستما 

های چند مخزنه، برای تعیشین ششاخص   های چند مخزنه، برای تعیشین ششاخص   باشند و در سیستمباشند و در سیستم    سیستم میسیستم می
ه نمود با ایشن تفشاوت   ه نمود با ایشن تفشاوت   توان از روند مشابتی استفادتوان از روند مشابتی استفادقابلیت اطمینان میقابلیت اطمینان می

برای هر برای هر . . که برای هر زیر سیستم بایستی وزن مخصوصی اعمال شودکه برای هر زیر سیستم بایستی وزن مخصوصی اعمال شود
از مقشدار آسشتانه   از مقشدار آسشتانه     D (t) = =t,iεε/(D(t) –S(t)) زیر سیستم اگر عبارت زیر سیستم اگر عبارت 

بیشتر باشد، وضعیت زیر سیستم مورد ن ر نامطلوب بیشتر باشد، وضعیت زیر سیستم مورد ن ر نامطلوب   m,iεεتعیین شده تعیین شده 
 ..استاست( ( شکستشکست))

سیسشتم قابشل اطمینشان    سیسشتم قابشل اطمینشان    تشوان  تشوان  بر همین اساس، سیسشتمی را مشی  بر همین اساس، سیسشتمی را مشی  
درصد داده شده در زمان درصد داده شده در زمان   2020معرفی نمود که میزان کمبودها در آن از معرفی نمود که میزان کمبودها در آن از 

تشوان از احتمشال   تشوان از احتمشال   این به این معنا است که مشی این به این معنا است که مشی . . سازی فراتر نشودسازی فراتر نشودشبیهشبیه
درصد استفاده نمود که قادر است قابلیشت تشیمین را از روا   درصد استفاده نمود که قادر است قابلیشت تشیمین را از روا     2020وقوع وقوع 

که مقشدار  که مقشدار    سط  تیمین متجاوز از چتار سال از پنج سال تخمین نمایدسط  تیمین متجاوز از چتار سال از پنج سال تخمین نماید
کاربرد آمشاری  کاربرد آمشاری  . . نمایدنمایدهای تخصیص آب را فراهم میهای تخصیص آب را فراهم میآن مبنای تحلیلآن مبنای تحلیل

 ششود ششود سازی بیالن تقاضا به کار گرفته میسازی بیالن تقاضا به کار گرفته میروا فوق، در ارزیابی شبیهروا فوق، در ارزیابی شبیه

                                                             
1- Not Failure 

2- Failure 

 (.(.7979و و   8282))
 

 نتایج و بحثنتایج و بحث

پشذیری در  پشذیری در  ارزیابی بیالن آب و برآورد ششاخص اطمینشان  ارزیابی بیالن آب و برآورد ششاخص اطمینشان    من ورمن ور  بهبه
بشرای هشر گشرۀ    بشرای هشر گشرۀ      بران شبک  البرز، مدل مایشک بیسشین  بران شبک  البرز، مدل مایشک بیسشین  های آبهای آبتشکلتشکل

تا مقطع سد البرز اجرا شد که در اجرای مدل تا مقطع سد البرز اجرا شد که در اجرای مدل ( ( برانبرانتشکل آبتشکل آب))مصرف مصرف 
  طشور طشور   بشه بشه سال با گام زمانی ماهانه و سال با گام زمانی ماهانه و   2222تشکل در طی تشکل در طی   2020مذکور، هر مذکور، هر 

در ارزیابی نحوۀ تخصشیص، ابتشدا بایشد میشزان     در ارزیابی نحوۀ تخصشیص، ابتشدا بایشد میشزان     . . همزمان لحاظ گردیدهمزمان لحاظ گردید
های سطحی شبک  البرز های سطحی شبک  البرز تیمین هر تشکل که در صورت استفاده از آبتیمین هر تشکل که در صورت استفاده از آب

های سطحی، های سطحی، من ور از آبمن ور از آب. . شود، مورد بررسی قرار گیردشود، مورد بررسی قرار گیردسازی میسازی میشبیهشبیه
های اصلی شبک  البرز و رهاسازی از سد البرز های اصلی شبک  البرز و رهاسازی از سد البرز های بتنگام رودخانههای بتنگام رودخانهآبآب

 . . سازدسازداست که پای  تحلیل بیالن آبی را فراهم میاست که پای  تحلیل بیالن آبی را فراهم می
 

سازی اولیه میزان کمبودها در هر نتایج حاصل از شبیه -2جدول 

 (میلیون متر مکعب)بران نسبت به تقاضا تشکل آب
Table 2- Results of initial deficits simulation in WUAs in 

contrast of demands (MCM) 

 برانهای آبتشکل

WUAs 

 میلیون متر مکعب

MCM 

 تقاضا
demand 

 تأمین
Supply 

B1-1 39.3 17.32 
BMC1 19.5 12.75 

BMC2 22.2 13.09 

BMC3 21.9 11.68 

B3-1-1 27.3 26.83 
B3-1-2 22.5 7.93 

B3-2 30.1 7.93 

C24-1 10.6 10.24 

C24-2 28.7 26.58 

C25-1 38.4 27.39 

C25-2 18.6 10.71 

C25-3 24.1 10.08 

C25-4 26.2 13.31 

HATKI1 34.1 19.02 

HATKI2 12.7 5.52 

HATKI3 15.7 4.22 

Halidasht 13.4 5.11 

Raiskola 10.1 9.2 

TMC1 35.2 28.2 

TMC2 14.1 4.81 

 277 414.4 مجموع

 
نشان داده نشان داده   22های سطحی در جدول های سطحی در جدول نتایج حاصل از تخصیص آبنتایج حاصل از تخصیص آب

هشای  هشای  دهد که مجمشوع آب دهد که مجمشوع آب مروری بر جدول فوق نشان میمروری بر جدول فوق نشان می. . شده استشده است
هشا باششد، برابشر بشا     هشا باششد، برابشر بشا     توانشد جوابگشوی تقاضشای تششکل    توانشد جوابگشوی تقاضشای تششکل    سطحی که میسطحی که می

درصشد تقاضشای   درصشد تقاضشای     0000میلیون متر مکعب است که بشه میشزان   میلیون متر مکعب است که بشه میشزان     200200//0202
 ..ایدایدنمنمها را تیمین میها را تیمین میتشکلتشکل

-هشای آب هشای آب تششکل تششکل ))سازی میزان آب ورودی به نقاس مصرف سازی میزان آب ورودی به نقاس مصرف شبیهشبیه
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در مدل مایک بیسین بر اساس اولویت مکانی نقاس برداشت و با در مدل مایک بیسین بر اساس اولویت مکانی نقاس برداشت و با ( ( برانبران
ششود، از همشین رو مسشیر کانشال     ششود، از همشین رو مسشیر کانشال     هدف کم کردن کمبودها تعریف میهدف کم کردن کمبودها تعریف می

و نقاس برداشت از سط  هر سه حوض  رودخانه مبنشایی  و نقاس برداشت از سط  هر سه حوض  رودخانه مبنشایی    MCCاصلی اصلی 
ن ر گرفته ششد و بشدین ترتیشب انت شار     ن ر گرفته ششد و بشدین ترتیشب انت شار       برای تعیین اولویت مکانی دربرای تعیین اولویت مکانی در

. . رفت از حوضه رودخانه بابل تا سیاهرود اولویت تیمین کاهش یابدرفت از حوضه رودخانه بابل تا سیاهرود اولویت تیمین کاهش یابدمیمی
، ، Raiskola،،BMC1 ، ،C25-1 ، ،B3-1-1هششای هششای بششرای ملششال، تشششکل بششرای ملششال، تشششکل 

HATKI1   و وTMC1  در توضشی   در توضشی   . . انشد انشد بیشترین میزان تیمین را داشتهبیشترین میزان تیمین را داشته
دخانشه  دخانشه  کشه در حوضش  رو  کشه در حوضش  رو    C25-1تشکل تشکل   جزجز  بهبهآن باید اضافه نمود که آن باید اضافه نمود که 

سیاهرود واقع شده و طب  تعریف کمترین اولویت مکانی را داراسشت،  سیاهرود واقع شده و طب  تعریف کمترین اولویت مکانی را داراسشت،  
ها در حوض  رودخانه بابل قرار دارند که نسشبتا  از اولویشت   ها در حوض  رودخانه بابل قرار دارند که نسشبتا  از اولویشت   باقی تشکلباقی تشکل

رود که مدل آب رود که مدل آب بر همین اساس انت ار میبر همین اساس انت ار می. . مکانی باالتری برخوردارندمکانی باالتری برخوردارند
ورودی بیشتری را در ن ر گیرد که با نتایج حاصل از سشایر مطالعشات   ورودی بیشتری را در ن ر گیرد که با نتایج حاصل از سشایر مطالعشات   

های مشدل مایشک بیسشین مطابقشت دارد     های مشدل مایشک بیسشین مطابقشت دارد     نجام گرفته در زمین  قابلیتنجام گرفته در زمین  قابلیتاا
باید از من ر برآورد میزان کمبود مورد بررسی باید از من ر برآورد میزان کمبود مورد بررسی   C25-1اما تشکل اما تشکل (. (. 8888))

زیرا با توجه به تقاضای نسبتا  زیاد این تششکل، اگرچشه آب   زیرا با توجه به تقاضای نسبتا  زیاد این تششکل، اگرچشه آب   . . قرار گیردقرار گیرد
ورودی بیشتری به آن اختصاص داده شده امشا همچنشان کمبودهشای    ورودی بیشتری به آن اختصاص داده شده امشا همچنشان کمبودهشای    

این بدین معنا اسشت کشه در   این بدین معنا اسشت کشه در   . . شودشوددر آن مشاهده میدر آن مشاهده می  ایایقابل مالح هقابل مالح ه
مدل مذکور، عالوه بر ایشن مفتشوم اولویشت مکشانی، اولویشت مکشانی       مدل مذکور، عالوه بر ایشن مفتشوم اولویشت مکشانی، اولویشت مکشانی       

کنند نیشز لحشاظ   کنند نیشز لحشاظ   هایی که از یک نقط  برداشت آب دریافت میهایی که از یک نقط  برداشت آب دریافت میتشکلتشکل
، ، ((کال و هلیدشتکال و هلیدشترییسرییس))  RE-Cکانال کانال   ازازهایی که هایی که ن یر تشکلن یر تشکل. . شودشودمیمی

، ، ((HATKI1,2و و   TMC1,2و همچنشین  و همچنشین    BMC1,2,3))  MCCکانال کانال 
-C25  ((C24و کانشال  و کانشال  ( ( HATKI3و و   B3-1-1,2 ، ،B3-2))  C24کانال کانال 

ایشن دو اولویشت مبنشای    ایشن دو اولویشت مبنشای    . . کننشد کننشد آب دریافت میآب دریافت می( ( C25-1,2,3,4و و   1,2
نمونه تشکل نمونه تشکل   عنوانعنوان  بهبه. . آوردآوردسازی مدل مایک بیسین را فراهم میسازی مدل مایک بیسین را فراهم میشبیهشبیه

HATKI1   که از کانال که از کانالMCC   کنشد نسشبت بشه سشه     کنشد نسشبت بشه سشه     آب دریافت مشی آب دریافت مشی
ویت مکانی بیشتری دارد و بدین ترتیشب آب ورودی  ویت مکانی بیشتری دارد و بدین ترتیشب آب ورودی  تشکل نامبرده اولتشکل نامبرده اول

همچنین بررسشی نتشایج فشوق    همچنین بررسشی نتشایج فشوق    . . شودشودبیشتری به آن تخصیص داده میبیشتری به آن تخصیص داده می
فاقشد کمبشود اسشت و احشداث سشد      فاقشد کمبشود اسشت و احشداث سشد        C24-1دهد که تششکل  دهد که تششکل  نشان مینشان می

 ..مخزنی البرز تیریر بسزایی در رفع کمبودهای آن داشته استمخزنی البرز تیریر بسزایی در رفع کمبودهای آن داشته است
صشارف  صشارف  عملکرد شبک  آبیاری و زهکشی به تیمین معملکرد شبک  آبیاری و زهکشی به تیمین م  کهکه  ییآنجایآنجایاز از 

پذیری هر کدام پذیری هر کدام نقاس نیاز بستگی دارد، بنابراین بایستی قابلیت اطمیناننقاس نیاز بستگی دارد، بنابراین بایستی قابلیت اطمینان
به همین من ور، کمبودهای ماهانشه در هشر   به همین من ور، کمبودهای ماهانشه در هشر   . . ها تعیین گردیدها تعیین گردیداز تشکلاز تشکل

سشال توسشط مشدل    سشال توسشط مشدل      2222بران شبک  البرز در طی بران شبک  البرز در طی های آبهای آبیک از تشکلیک از تشکل
پشذیری آن  پشذیری آن  مایک بیسین مورد بررسی قرار گرفت و قابلیشت اطمینشان  مایک بیسین مورد بررسی قرار گرفت و قابلیشت اطمینشان  

هر هر ))بدین ترتیب که در صورت مشاهده عدم کمبود بدین ترتیب که در صورت مشاهده عدم کمبود (. (. 2222))  محاسبه شدمحاسبه شد
سیسشتم بشا عشدم    سیسشتم بشا عشدم    ( ( سال دورۀ آماریسال دورۀ آماری  2222های زراعی در طی های زراعی در طی یک از ماهیک از ماه

شکست مواجه شده و در غیر این صورت، به تعداد کمبودهای موجشود  شکست مواجه شده و در غیر این صورت، به تعداد کمبودهای موجشود  
ها با ها با مانده، سیستم در تیمین مصارف تشکلمانده، سیستم در تیمین مصارف تشکلهای باقیهای باقیدر هر یک از ماهدر هر یک از ماه

ارزیابی ارزیابی   من ورمن ور  بهبهاز مرحله از مطالعه از مرحله از مطالعه   در ایندر این. . شکست مواجه شده استشکست مواجه شده است
  ییهشا هشا   آبآبپذیری ششبک  البشرز، چگشونگی برداششت از     پذیری ششبک  البشرز، چگشونگی برداششت از     شاخص اطمینانشاخص اطمینان

هشای اصشلی و   هشای اصشلی و   جاری رودهای بابل، تاالر و سیاهرود، همچنین کانشال جاری رودهای بابل، تاالر و سیاهرود، همچنین کانشال 

هشای زراعشی در ن شر گرفتشه     هشای زراعشی در ن شر گرفتشه     فرعی شبکه و رهاسازی سد البرز در ماهفرعی شبکه و رهاسازی سد البرز در ماه
. . ده شده اسشت ده شده اسشت نمایش دانمایش دا  77شده است که نتایج حاصل از آن در جدول شده است که نتایج حاصل از آن در جدول 

رغشم وابسشتگی زیشاد    رغشم وابسشتگی زیشاد    ششود، علشی  ششود، علشی  همانطوریکه از جدول مشاهده مشی همانطوریکه از جدول مشاهده مشی 
، ، ((درصددرصد  0000حدودا  حدودا  ))های سطحی شبکه البرز های سطحی شبکه البرز بران به آببران به آبهای آبهای آبتشکلتشکل

ششود کشه لشزوم    ششود کشه لشزوم    ها مشاهده مشی ها مشاهده مشی ای در تشکلای در تشکلکمبودهای قابل مالح هکمبودهای قابل مالح ه
ناپشذیر  ناپشذیر  را اجتنشاب را اجتنشاب ( ( ب زیرزمینشی ب زیرزمینشی و آو آ  بنشدان بنشدان   آبآب))استفاده از سشایر منشابع   استفاده از سشایر منشابع   

دهشد میشانگین قابلیشت    دهشد میشانگین قابلیشت    مروری بشر ایشن جشدول نششان مشی     مروری بشر ایشن جشدول نششان مشی     . . ددنماینمای  میمی
درصد از درصد از   0909باشد یعنی در باشد یعنی در میمی  00//0909پذیری در کل شبک  البرز پذیری در کل شبک  البرز اطمیناناطمینان

  موقشع موقشع   بشه بشه سد البرز توانسته با ذخیره و رهاسازی سد البرز توانسته با ذخیره و رهاسازی ( ( 22**2222))های سال های سال ماهماه
نتایج حاصل از برآورد نتایج حاصل از برآورد . . واقع شودواقع شود  مؤررمؤررها ها در تیمین نیازهای آبی تشکلدر تیمین نیازهای آبی تشکل

هایی که از ن ر هر هایی که از ن ر هر دهد که در تشکلدهد که در تشکلیری نشان مییری نشان میپذپذقابلیت اطمینانقابلیت اطمینان
اند، اند، دو مفتوم اولویت مکانی، باالترین اولویت را به خود اختصاص دادهدو مفتوم اولویت مکانی، باالترین اولویت را به خود اختصاص داده

  ۀۀدهنشد دهنشد   نششان نششان باششد کشه   باششد کشه   درصشد مشی  درصشد مشی    0000پذیری حدودا  پذیری حدودا  قابلیت اطمینانقابلیت اطمینان
کمبودهای قابل مالح ه بوده که در این موارد رفع کمبودها مسشتلزم  کمبودهای قابل مالح ه بوده که در این موارد رفع کمبودها مسشتلزم  

، ، BMC1هششای هششای تشششکلتشششکل))باشششد باشششد گیششری از سششایر منششابع مششی  گیششری از سششایر منششابع مششی  بتششرهبتششره
HATKI1،،B3-1-1 ، ،TMC1   و وRaiskola))  از ایششن میششان، تشششکل  ، از ایششن میششان، تشششکل ،
Raiskola  ها، حشدودا   ها، حشدودا   با باالترین اولویت مکانی نسبت به سایر تشکلبا باالترین اولویت مکانی نسبت به سایر تشکل

همچنششین همچنششین . . درصششد در تششیمین مصششارف خششود موفشش  بششوده اسششت درصششد در تششیمین مصششارف خششود موفشش  بششوده اسششت   9898
اولویشت مکشانی پشایین،    اولویشت مکشانی پشایین،      رغشم رغشم   بشه بشه های حوض  رودخانه سیاهرود های حوض  رودخانه سیاهرود   تشکلتشکل
همچنشین  همچنشین  . . انشد انشد مصشارف خشود موفش  بشوده    مصشارف خشود موفش  بشوده      ینینتیمتیمدر در   درصددرصد  0909حدودا  حدودا  
اولویت مکانی که از نقاس برداشت واحشد آب  اولویت مکانی که از نقاس برداشت واحشد آب    ترینترین  یینیینپاپاهایی با هایی با تشکلتشکل

کمتشرین ششاخص   کمتشرین ششاخص   ( ( BMC3و و   HATKI3 ، ،TMC3))اند اند دریافت کردهدریافت کرده
درصد در تیمین مصارف خشود  درصد در تیمین مصارف خشود    9090پذیری را دارا بوده و حدودا  پذیری را دارا بوده و حدودا  اطمیناناطمینان

 ..ا نیز قابل مشاهده استا نیز قابل مشاهده استههاین روند در سایر تشکلاین روند در سایر تشکل. . انداندموف  بودهموف  بوده
هشای  هشای  ارزیابی موفقیت سیستم در تیمین تقاضشای تششکل  ارزیابی موفقیت سیستم در تیمین تقاضشای تششکل    من ورمن ور  بهبه

بر همین اساس میشزان  بر همین اساس میشزان  . . بران، قابلیت تیمین شبک  البرز بررسی شدبران، قابلیت تیمین شبک  البرز بررسی شدآبآب
های عمدۀ شبک  البرز و رهاسازی از سشد مخزنشی   های عمدۀ شبک  البرز و رهاسازی از سشد مخزنشی   برداشت از رودخانهبرداشت از رودخانه

تحلیشل  تحلیشل  طب  تابع آماری توزیع نرمال حاکم بر جریانات مورد تجزیه و طب  تابع آماری توزیع نرمال حاکم بر جریانات مورد تجزیه و 
این نمودار توزیع این نمودار توزیع . . آورده شده استآورده شده است  77قرار گرفت که نتایج آن در شکل قرار گرفت که نتایج آن در شکل 

های های مقادیر ساالنه را در مقابل قابلیت تحویل آب از سد البرز و جریانمقادیر ساالنه را در مقابل قابلیت تحویل آب از سد البرز و جریان
و و ( ( میلیون متشر مکعشب  میلیون متشر مکعشب  ))حجم ساالنه حجم ساالنه   Yمحور محور   ..دهددهدرودخانه نشان میرودخانه نشان می

درصدی از زمشان کشه حجشم بشیش از حشد      درصدی از زمشان کشه حجشم بشیش از حشد      ))احتمال افزایش احتمال افزایش   Xمحور محور 
تا تا   800800تواند بین حدود تواند بین حدود به هر حال حجم میبه هر حال حجم می. . باشدباشدمیمی( ( یابدیابدافزایش میافزایش می

 ..میلیون متر مکعب متغیر باشدمیلیون متر مکعب متغیر باشد  420420
یعنی سط  تیمین متجشاوز  یعنی سط  تیمین متجشاوز  ))درصد قابلیت تیمین درصد قابلیت تیمین   2020احتمال وقوع احتمال وقوع 
ای از تضمین تشیمین بشرای یشک طشرح     ای از تضمین تشیمین بشرای یشک طشرح     که نمونهکه نمونه( ( از چتار از پنج سالاز چتار از پنج سال

همچنین همچنین . . میلیون متر مکعب استمیلیون متر مکعب است  892892، در حدود ، در حدود ((7272))باشد باشد آبیاری میآبیاری می
تیمین کامل یک سشال از پشنج   تیمین کامل یک سشال از پشنج   ))درصد قابلیت تیمین درصد قابلیت تیمین   2020احتمال وقوع احتمال وقوع 

 ..میلیون متر مکعب استمیلیون متر مکعب است  740740حدودا  حدودا  ( ( سالسال
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 هابران در شرایط استفاده از منابع آب سطحی سد و رودخانههای آبپذیری تشکلاطمینانقابلیت -3جدول 

Table 3- WUAs reliability in using reservoir and rivers conditions 

 برانهای آبتشکل
WUAs 

 پذیریقابلیت اطمینان های سالتعداد ماه
 (درصد)

Reliability (percent) 

 کمبود
deficit 

 تأمین
Supply 

B1-1 54 170 75 

BMC1 85 139 60 

BMC2 91 133 57 

BMC3 105 119 51 
B3-1-1 95 129 56 

B3-1-2 100 214 53 

B3-2 109 115 49 

C24-1 0 224 100 
C24-2 12 212 94 

C25-1 40 184 81 

C25-2 50 174 76 

C25-3 73 151 66 
C25-4 53 171 75 

HATKI1 55 169 74 

HATKI2 67 157 68 

HATKI3 113 111 47 
Halidasht 82 142 62 

Raiskola 18 206 91 

TMC1 31 193 85 

TMC2 71 153 67 
 

تم تنتا در شرایطی قادر بشه تشیمین   تم تنتا در شرایطی قادر بشه تشیمین   این به این معنا است که سیساین به این معنا است که سیس
مقادیر برآوردی است که از پنج سال موجود، تنتا یک سال تیمین شود مقادیر برآوردی است که از پنج سال موجود، تنتا یک سال تیمین شود 

میلیون متشر  میلیون متشر    740740))ای است ای است که بررسی اجمالی مقادیر آن رقم مالح هکه بررسی اجمالی مقادیر آن رقم مالح ه
های سطحی جشاری در ششبک  البشرز    های سطحی جشاری در ششبک  البشرز    از مجموع آباز مجموع آب  کهکه  ییدرحالدرحال( ( مکعبمکعب

ذخیرۀ سشد البشرز،   ذخیرۀ سشد البشرز،     بایستی الزامات وابسته بهبایستی الزامات وابسته به( ( میلیون متر مکعبمیلیون متر مکعب  929929))
در در (. (. 2222))نیاز زیست محیطی و خروجی بشه دریشا را نیشز لحشاظ نمشود      نیاز زیست محیطی و خروجی بشه دریشا را نیشز لحشاظ نمشود      

میلیون متشر مکعشب   میلیون متشر مکعشب     200200درصد نیز، مقادیر تیمین برابر با درصد نیز، مقادیر تیمین برابر با   9090احتمال احتمال 
سازی منشابع آب سشطحی   سازی منشابع آب سشطحی   از شبیهاز شبیه  آمدهآمده  دستدست  بهبهاین رقم با مقدار این رقم با مقدار . . استاست

بشه تفصشیل بیشان ششده،     بشه تفصشیل بیشان ششده،       22توسط مدل مایک بیسین کشه در جشدول   توسط مدل مایک بیسین کشه در جشدول   
 ..دارددارد  مطابقتمطابقت

دهد در ششرایطی کشه   دهد در ششرایطی کشه   نشان مینشان می  آمدهآمده  دستدست  بهبهبررسی اجمالی اعداد بررسی اجمالی اعداد 
میلیون متشر مکعشب باششد، در    میلیون متشر مکعشب باششد، در      892892سیستم تنتا قادر به تیمین حداقل سیستم تنتا قادر به تیمین حداقل 

همچنشین  همچنشین  . . تیمین مصارف خود با عدم شکست یا موفقیت روبرو اسشت تیمین مصارف خود با عدم شکست یا موفقیت روبرو اسشت 
آمده از تیمین آب سطحی توسط مدل آمده از تیمین آب سطحی توسط مدل   به دستبه دستمقایس  این رقم با رقم مقایس  این رقم با رقم 

  200200درصشد معشادل   درصشد معشادل     9090دست آمده تحت احتمال دست آمده تحت احتمال رقم برقم ب))مایک بیسین مایک بیسین 
حاکی از این مطلب است که شبک  البرز در تیمین حاکی از این مطلب است که شبک  البرز در تیمین ( ( میلیون متر مکعبمیلیون متر مکعب

هشای سشطحی منطقشه    هشای سشطحی منطقشه    بران بشا اسشتفاده از آب  بران بشا اسشتفاده از آب  های آبهای آبمصارف تشکلمصارف تشکل
بشا موفقیشت روبشرو    بشا موفقیشت روبشرو    ( ( های سشد البشرز  های سشد البشرز  ها و آبها و آبجریانات بتنگام رودخانهجریانات بتنگام رودخانه))

ایطی کشه ششبک  مشورد    ایطی کشه ششبک  مشورد    در توضی  آن باید بیان نمود که در شردر توضی  آن باید بیان نمود که در شر. . استاست
های خشکی، های خشکی، مطالعه با کمبود منابع آب سطحی مواجه شود ن یر دورهمطالعه با کمبود منابع آب سطحی مواجه شود ن یر دوره

میلیون متر مکعشب  میلیون متر مکعشب    892892در شرایطی که سیستم قادر به تیمین حداقل در شرایطی که سیستم قادر به تیمین حداقل 
اگرچه همچنشان  اگرچه همچنشان  . . باشد، سیستم با عدم شکست یا موفقیت روبرو استباشد، سیستم با عدم شکست یا موفقیت روبرو است

شود که ضرورت شود که ضرورت ها مشاهده میها مشاهده میای در تشکلای در تشکلکمبودهای قابل مالح هکمبودهای قابل مالح ه
. . دهشد دهشد و آب زیرزمینی را نشان میو آب زیرزمینی را نشان می  بندانبندان  آبآبفاده از سایر منابع ن یر فاده از سایر منابع ن یر استاست

 مختلشف مختلشف  سناریوهایسناریوهای تحتتحت دهد کهدهد کهمیمی  از سویی دیگر، این ارقام نشاناز سویی دیگر، این ارقام نشان

 ییهشا هشا   آبآب سشوی سشوی  ازاز تشیمین تشیمین  میزانمیزان چهچه بهبه هاهاتشکلتشکل ازاز کدامکدام هرهر مدیریتیمدیریتی
 توانشد توانشد   ییمش مش  کشه کشه  دارنشد دارنشد  نیازنیاز البرزالبرز مخزنیمخزنی سدسد همچنین ذخیرۀهمچنین ذخیرۀ وو سطحیسطحی

 البشرز البشرز  ششبک  ششبک   نگتدارینگتداری وو برداریبرداریبترهبتره مدیریتمدیریت سع سع توتو جتتجتت دردر مبناییمبنایی

 ..رودرود بکاربکار
قابلیت تیمین عاملی است که باید در تعیین سطوح تخصیص آب قابلیت تیمین عاملی است که باید در تعیین سطوح تخصیص آب 

ایشن گسشترۀ   ایشن گسشترۀ   . . های مناط  توسعه و بتبود در ن ر گرفته شودهای مناط  توسعه و بتبود در ن ر گرفته شودبه تشکلبه تشکل
اولشین سشط    اولشین سشط    . . دهددهدهای تخصیص آب را تشکیل میهای تخصیص آب را تشکیل میاعداد مبنای گروهاعداد مبنای گروه

باشد و دومین سط  باشد و دومین سط  درصد میدرصد می  2020  تیمین، سط  تیمین با احتمال وقوعتیمین، سط  تیمین با احتمال وقوع
  2020درصد تا احتمال وقشوع  درصد تا احتمال وقشوع    2020تیمین، تیمین آب بیش از احتمال وقوع تیمین، تیمین آب بیش از احتمال وقوع 

  2020دهد که تفاضشل سشط  تشیمین در احتمشاالت     دهد که تفاضشل سشط  تشیمین در احتمشاالت     درصد را پوشش میدرصد را پوشش می
ها، سطوح و تخصیصات وابسشته  ها، سطوح و تخصیصات وابسشته  این اولویتاین اولویت. . درصد استدرصد است  2020درصد و درصد و 

بستگی را بستگی را به آن امنیت تیمین آب برای مناطقی از پروژه که بیشترین وابه آن امنیت تیمین آب برای مناطقی از پروژه که بیشترین وا
تخصشیص آب در دو منطقش    تخصشیص آب در دو منطقش      44ششکل  ششکل  . . آوردآوردبه شبکه دارند، فراهم میبه شبکه دارند، فراهم می

بتبود و توسعه را در سراسر گسشترۀ تشیمین آب سیسشتم البشرز نششان      بتبود و توسعه را در سراسر گسشترۀ تشیمین آب سیسشتم البشرز نششان      
 ..دهددهد  میمی

  2020، تخصیص سط  یک بر مبنای سشط  تشیمین   ، تخصیص سط  یک بر مبنای سشط  تشیمین   44مطاب  شکل مطاب  شکل 
 ..باشدباشدمیلیون متر مکعب میمیلیون متر مکعب می  892892درصدی است که مقدار آن درصدی است که مقدار آن 
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 أمینقابلیت ت -3شکل 

Figure 3- Reliability 
 سطوح تخصیصات آب سطحی شبکۀ البرز -4شکل 

Figure 4- Surface water allocation levels in Alborz scheme 

 
شود که چتشار سشال از پشنج    شود که چتشار سشال از پشنج    این میزان تخصیص پایه شناخته میاین میزان تخصیص پایه شناخته می

هشا در دسشترس   هشا در دسشترس   کامل برای هم  تششکل کامل برای هم  تششکل   طورطور  بهبهسال را پوشش داده و سال را پوشش داده و 
دیگر تخصیص سط  دو بر مبنای تیمین آب اضافی دیگر تخصیص سط  دو بر مبنای تیمین آب اضافی از سویی از سویی . . باشدباشدمیمی

میلیشون  میلیشون    849849باشد و مقدار کشل آن  باشد و مقدار کشل آن  درصدی میدرصدی می  2020و و   2020بین سطوح بین سطوح 
. . رسشد رسشد مشی مشی ( ( میلیشون متشر مکعشب   میلیشون متشر مکعشب     740740و و   892892تفاضل بین تفاضل بین ))متر مکعب متر مکعب 

توانشد  توانشد  افزون بر این، هر یشک از سشطوح تخصشیص بشه تنتشایی نمشی      افزون بر این، هر یشک از سشطوح تخصشیص بشه تنتشایی نمشی      
اکشاوی  اکشاوی  از سشویی دیگشر، و  از سشویی دیگشر، و  . . ها باششد ها باششد پاسخگوی تمامی مصارف تشکلپاسخگوی تمامی مصارف تشکل

دهد که بکارگیری ایشن سشطوح در   دهد که بکارگیری ایشن سشطوح در   مفاهیم سطوح تخصیص نشان میمفاهیم سطوح تخصیص نشان می
 . . پذیر استپذیر استشرایط خاص مدیریتی امکانشرایط خاص مدیریتی امکان

 
 برانهای آبتخصیصات ساالنه منابع آب سطحی در تشکل -4جدول 

Table 4- Annual allocation of surface water resources in WUAs 

 برانهای آبتشکل
WUAs 

 (سال 22تر مکعب در میلیون م)تخصیص آب 
Water allocation (MCM in 28 years) 

 تخصیص 1سطح 
Level 1 

 تخصیص 2سطح 
Level 2 

 کل
Total 

B1-1 9.15 4.09 13.24 
BMC1 10.73 3.15 13.88 
BMC2 10.99 4.04 15.03 
BMC3 10.10 4.21 14.31 
B3-1-1 22.45 3.37 25.82 
B3-1-2 4.30 8.42 12.72 
B3-2 4.30 8.76 13.06 

C24-1 8.30 8.47 16.77 
C24-2 24.22 15.30 39.52 
C25-1 19.48 4.26 23.74 
C25-2 6.50 13.98 20.48 
C25-3 6.38 4.72 11.09 
C25-4 9.07 4.72 13.79 

HATKI1 12.21 7.26 19.47 
HATKI2 3.16 7.26 10.42 
HATKI3 2.79 2.86 5.65 
Halidasht 3.54 7.41 10.95 
Raiskola 7.15 16.91 24.06 
TMC1 20.55 16.33 36.89 
TMC2 2.68 3.87 6.55 
 347.34 149.38 198.05 مجموع
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 ساله 22تغییرات ساالنه بارندگی در بابلسر در دوره آماری  - 5شکل 

Figure 5- Annual Rainfall variations at Babolsar among 28 years 
 

 
 (میلیون متر مکعب)های ترسالی و خشکسالی ت آب زیرزمینی در دورهسازی برداششبیه - 6شکل 

Figure 6- Groundwater extraction simulation in wet and dry periods (MCM) 

 
نمونه اگر تنتا به ارزیابی موفقیت سیستم پرداخته ششود،  نمونه اگر تنتا به ارزیابی موفقیت سیستم پرداخته ششود،    عنوانعنوان  بهبه

تم تم باشد اما اگر سیسباشد اما اگر سیس  مؤررمؤررتواند الگویی تواند الگویی مقادیر سطوح تخصیص یک میمقادیر سطوح تخصیص یک می
های خشکی و تری مواجشه باششد و بشه    های خشکی و تری مواجشه باششد و بشه    ای ن یر دورهای ن یر دورهبا شرایطی ویژهبا شرایطی ویژه

کوتاه مدت باشیم، سط  تخصیص دو معنشا  کوتاه مدت باشیم، سط  تخصیص دو معنشا    طورطور  بهبهدنبال رفع کمبودها دنبال رفع کمبودها 
های مدیریتی شبک  البرز را های مدیریتی شبک  البرز را از سطوح، سیاستاز سطوح، سیاست  هرکدامهرکدامانتخاب انتخاب . . یابدیابدمیمی

تواند به چگونگی استفاده از سایر منابع منطقشه  تواند به چگونگی استفاده از سایر منابع منطقشه  نماید که مینماید که میتوجیه میتوجیه می
. . کمک شایانی نمایدکمک شایانی نماید  هاها  آنآنو آب زیرزمینی و حفاظت از و آب زیرزمینی و حفاظت از   بندانبندان  آبآبن یر ن یر 

بشران را بشر مبنشای    بشران را بشر مبنشای    های آبهای آبتخصیص مقدماتی آب به تشکلتخصیص مقدماتی آب به تشکل  44جدول جدول 
 ..دهددهدهای مذکور نشان میهای مذکور نشان میسطوح و اولویتسطوح و اولویت

 هایهای  تشکلتشکل کاملکامل تقاضایتقاضای تیمینتیمین من ورمن ور  بهبه مطالعه،مطالعه، ازاز مرحلهمرحله ایناین دردر

 البشرز، البشرز،  ششبک  ششبک   سشطحی سشطحی  هشای هشای آبآب ازاز برداششت برداششت  میزانمیزان بربر عالوهعالوه برانبرانآبآب

سشازی  سشازی    گردد که بر اساس ششبیه گردد که بر اساس ششبیه میمی لحاظلحاظ نیزنیز زیرزمینیزیرزمینی آبآب ازاز برداشتبرداشت
 برابشر بشا  برابشر بشا   زیرزمینشی زیرزمینشی  آبآب تخصیصتخصیص ازاز حاصلحاصل مدل مایک بیسین، نتایجمدل مایک بیسین، نتایج

ایجاد زمینه مناسب در ایجاد زمینه مناسب در   من ورمن ور  بهبهدر ادامه در ادامه . . میلیون متر مکعب استمیلیون متر مکعب است  877877
  برداری از منابع آب شبک  البرز و برقراری تعشادل آب زیرزمینشی،  برداری از منابع آب شبک  البرز و برقراری تعشادل آب زیرزمینشی،  بترهبتره

با اسشتفاده  با اسشتفاده    و ترسالیو ترسالی  های خشکسالیهای خشکسالیبرداشت از آب زیرزمینی در دورهبرداشت از آب زیرزمینی در دوره
  99ششکل  ششکل  . . مورد ارزیشابی قشرار گرفشت   مورد ارزیشابی قشرار گرفشت     8شاخص باران استاندارد شدهشاخص باران استاندارد شدهاز از 

نتایج شاخص بارا استاندارد را در ایستگاه سینوپتیک بابلسشر نششان   نتایج شاخص بارا استاندارد را در ایستگاه سینوپتیک بابلسشر نششان   
ایستگاه سینوپتیک ایستگاه سینوپتیک دهد که دهد که نشان مینشان می  99بررسی اجمالی شکل بررسی اجمالی شکل   ..دهددهدمیمی

، ، 87008700تشا  تشا    87048704، ، 87078707تا تا   87088708، ، 87008700تا تا   87928792های های للبابلسر در سابابلسر در سا
سالی را سالی را های خشکهای خشک، دوره، دوره87208720و و   87298729، ، 87208720، ، 87028702، ، 87008700، ، 87098709

                                                             
1- SPI 
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هشای ترسشالی قابشل مششاهده     هشای ترسشالی قابشل مششاهده     ها، دورهها، دورهو دیگر سالو دیگر سال  به خود دیده استبه خود دیده است
هشای  هشای  میزان برداشت آب زیرزمینی در طی دورهمیزان برداشت آب زیرزمینی در طی دوره  بر همین اساس،بر همین اساس،  ..استاست

  00ار گرفت که نتایج آن در ششکل  ار گرفت که نتایج آن در ششکل  مورد ارزیابی قرمورد ارزیابی قرخشکسالی و ترسالیخشکسالی و ترسالی
 ..ارایه شده استارایه شده است

های خشکی، های خشکی، توان دریافت که در طی دورهتوان دریافت که در طی دورهمیمی  00با توجه به شکل با توجه به شکل 
هشای ترسشالی افشزایش    هشای ترسشالی افشزایش    میزان برداشت از آب زیرزمینی نسبت به دورهمیزان برداشت از آب زیرزمینی نسبت به دوره

اگرچشه ایشن اخشتالف در بعضشی از     اگرچشه ایشن اخشتالف در بعضشی از     (. (. میلیون متر مکعبمیلیون متر مکعب  00//00))یابد یابد میمی
  00//0707))ای نیسشت  ای نیسشت  ح شه ح شه کال رقم قابل مالکال رقم قابل مالها ن یر تشکل رییسها ن یر تشکل رییستشکلتشکل

بیشترین مقدار اخشتالف  بیشترین مقدار اخشتالف    HATKI1، اما در تشکل ، اما در تشکل ((میلیون متر مکعبمیلیون متر مکعب
  22//8080))دهد دهد های ترسالی و خشکسالی را به خود اختصاص میهای ترسالی و خشکسالی را به خود اختصاص میبین دورهبین دوره

نیشز  نیشز    C25-1و و   BMC3هشا  هشا  همچنین سایر تشکلهمچنین سایر تشکل(. (. میلیون متر مکعبمیلیون متر مکعب
  88//7070و و   88//4242ای دارند کشه بشه ترتیشب معشادل     ای دارند کشه بشه ترتیشب معشادل     اختالف قابل مالح هاختالف قابل مالح ه

، ، TMC1 ، ،TMC2شش تششکل  شش تششکل    هر چند درهر چند در. . متر مکعب استمتر مکعب است  میلیونمیلیون
C25-2 ، ،B3-1-1, 2،،BMC1  هشا  هشا  به علت وابستگی شدید این تشکلبه علت وابستگی شدید این تشکل
های سشطحی و همچنشین کشم بشودن میشزان ذخیشرۀ آبخشوان،        های سشطحی و همچنشین کشم بشودن میشزان ذخیشرۀ آبخشوان،        به آببه آب

های خشکسالی نسشبت بشه   های خشکسالی نسشبت بشه   های زیرزمینی در طی دورههای زیرزمینی در طی دورهبرداشت از آببرداشت از آب
 ..ترسالی، روند کاهشی داشته استترسالی، روند کاهشی داشته است

 
 
 
 

 کلیکلی  گیریگیرینتیجهنتیجه

ویشژه در  ویشژه در  من ور بررسی و تحلیل تخصیص آب در شبکه البرز بهمن ور بررسی و تحلیل تخصیص آب در شبکه البرز بهبهبه
غیر از آب بتنگام سد البرز و غیر از آب بتنگام سد البرز و آبی و خشکسالی الزم است بهآبی و خشکسالی الزم است بهشرایط کمشرایط کم
های سطحی منطقه، چگونگی استفاده از منشابع دیگشر ن یشر    های سطحی منطقه، چگونگی استفاده از منشابع دیگشر ن یشر    سایر آبسایر آب

نتایج ایشن مطالعشه   نتایج ایشن مطالعشه   . . آببندان و آب زیرزمینی نیز مورد بررسی قرار گیردآببندان و آب زیرزمینی نیز مورد بررسی قرار گیرد
-هشای آب هشای آب رزیابی میزان تخصیصات شبک  البرز به تششکل رزیابی میزان تخصیصات شبک  البرز به تششکل که بر پای  اکه بر پای  ا

بران با استفاده از مدل مایک بیسن اسشتوار اسشت، اقشدام بشه بشرآورد      بران با استفاده از مدل مایک بیسن اسشتوار اسشت، اقشدام بشه بشرآورد      
پذیری ششبک  البشرز بشر اسشاس میشزان انحرافشات از       پذیری ششبک  البشرز بشر اسشاس میشزان انحرافشات از       شاخص اطمینانشاخص اطمینان

های عمدۀ شبک  البرز و رهاسازی از سد مخزنشی طبش  تشابع    های عمدۀ شبک  البرز و رهاسازی از سد مخزنشی طبش  تشابع    رودخانهرودخانه
تشیمین تحشت   تشیمین تحشت   . . نمشوده اسشت  نمشوده اسشت    آماری توزیع نرمال حشاکم بشر جریانشات   آماری توزیع نرمال حشاکم بشر جریانشات   

هشای  هشای  دهد با افزایش احتمشال تشیمین آب  دهد با افزایش احتمشال تشیمین آب  احتماالت مفروض نشان میاحتماالت مفروض نشان می
. . یابشد یابشد بران کاهش میبران کاهش میهای آبهای آبپذیری تشکلپذیری تشکلسطحی، شاخص اطمینانسطحی، شاخص اطمینان

درصد انتخاب و مشورد مقایسشه   درصد انتخاب و مشورد مقایسشه     2020و و   2020پذیری در سط  پذیری در سط  لذا اطمینانلذا اطمینان
تواند تواند دهد که حجم آب سطحی تیمینی میدهد که حجم آب سطحی تیمینی مینتایج نشان مینتایج نشان می. . قرار گرفتقرار گرفت

افشزون بشر آن،   افشزون بشر آن،   . . میلیون متر مکعب متغیر باشدمیلیون متر مکعب متغیر باشد  420420تا تا   800800ن حدود ن حدود بیبی
  892892و و   740740درصد قابلیشت تشیمین بشه ترتیشب     درصد قابلیشت تشیمین بشه ترتیشب       2020و و   2020احتمال وقوع احتمال وقوع 

سطوح تخصیصشات بشر مبنشای    سطوح تخصیصشات بشر مبنشای      کهکه  ییآنجایآنجایاز از . . میلیون متر مکعب استمیلیون متر مکعب است
میلیشون  میلیشون    892892گیرد، لذا تخصشیص سشط  یشک،    گیرد، لذا تخصشیص سشط  یشک،    این دو عدد شکل میاین دو عدد شکل می

میلیون متر میلیون متر   849849در سط  دو، در سط  دو،   مترمکعب رابت خواهد ماند و تخصیصمترمکعب رابت خواهد ماند و تخصیص
های دو های دو مکعب است که بایستی در محاسبات برآورد بیالن آب تشکلمکعب است که بایستی در محاسبات برآورد بیالن آب تشکل

 ..منطقه بتبود و توسعه لحاظ گرددمنطقه بتبود و توسعه لحاظ گردد
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Introduction: Water allocation management should be performed in a way that the various practical 

irrigation parts and drainage networks remain stable. Thus, irrigation management transfer and participatory 
irrigation management have been proposed in more than 57 countries. Such issue along with institutional 
mechanisms for participation severely emphasizes a new adjustable organization to transfer the investment from 
public resources to non-governmental sources and thus granting and handling the burden on public WUAs. In 
this study, the reliability of irrigation indicator was used to evaluate general irrigation planning performance of 
20 WUAs along areas at Alborz Integrated Water and Land Management Project in Mazandaran province.    

Materials and Methods: The overall project area encompassed the watersheds of the BabolRiver, Talar and 
Saih River of the Mazandaran Province, Iran. The Alborz Irrigation and Drainage network is located in the lower 
catchment between the Babol and Siah Rivers (western and eastern boundaries respectively) and with the 

Caspian Sea to the north in. The site located between 36  15  N and 36  46  N latitude and 52  35  E and 53  E 

longitude and covers 90520 ha. In downstream of Alborz reservoir, two diversion dam, Raiskola and Ganjafroz 
is located and two irrigation channels depends on these dam are constructed. 

Organizing the WUAs is also important in other respects, so that the sources and utilization areas will be 
limited to 2,000 hectares to 6,000 hectares from 10000 hectares to 30000 hectares, respectively, which increases 
the simulation accuracy in a small-scale model. WUAs are classified based on the following principles: 

• Adaptation of hydrological and water boundaries,  
• Land use and cropping pattern  
• Main and secondary irrigation and drainage channels location, 
• Ensuring the financial stability and independence, 
• Considering the cultural needs, local farmers’ roles and social studies in the region. 
In order to evaluate the water allocation, the reliability index must also be defined which stands as the oldest 

and most practical criterion for water resource systems analysis serving as the indicator which identifies and 
analyzes the system status for failure or non-failure condition. In some studies, to determine the reliability index, 
the entire month in which the system was successful in providing the required water divided by the entire system 
operation duration. Accordingly, the system can be considered as reliable if the deficiency in not more than 20% 
in simulation, that is, the probability of 80% can be used to provide the water supply level over four years out of 
five years. The application of the given method will be used in evaluating the demand balance simulation. 

Results and Discussion: The results of estimating the reliability index showed that the water users 
association with the highest priority in terms of location priority have approximately a reliability index of 70%, 
representing considerable shortages and deficiency making inevitable use of other resources (BMC1, HATKI1, 
B3-1-1, TMC1 and RaiskolaWUAs) among which Raiskola had the highest priority relative to other WUAs, 
with about 91 percent, and was successful in providing the required water. WUAs with lower location priority 
adjacent to Siahrood River have been successful in approximately 75 percent of their water supply. The WUAs 
with the lowest priority (HATKI3, TMC3 and BMC3) had the lowest reliability index of about 50% meaning 
they were successful in meeting the water supply for only 50%. The C24-1 WUAs was 100 percent successful in 
its water supply which could be also noticeable among other WUAs. In order to assess the success of the system 
to meet the demand of WUAs, the Alborz network functionality was investigated. The major water utilization 
from river channels and the release of Alborz Dam were analyzed based on the statistical normal distribution 
function governing the However, the volume can be varied between160 to 480 million cubic meters. The 
possibility of 80% supply level (supplying four out of five years) for standing as an example of a guaranteed 
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supply of an irrigation project is about 198 million cubic meters. The probability of 20% of the water supply (a 
complete supply of a year out of five years) is about 347 million cubic meters. This means that the system is only 
able to provide an estimate of one year out of five years. The overview of which reveals a considerable value 
(347 million cubic meters), while from the total surface water flowing in the Alborz network (585 million cubic 
meters), requirements of Alborz dam supply, environmental needs and output to the sea must be considered. 
Regarding the 50% probability, the supply value is equal to 277 million cubic meters. Based on the given points 
and also the conducted analyses, the Alborz network water resources balance results can be estimated. 
Considering the water resources allocation management among WUAs in Alborz Dam irrigation systems, it was 
found that among 20 selected WUAss in the area, 5 WUAs of BMC2, B3-2, HATKI3, C25-3 and C25-4 were 
not able to supply all their needs despite using all resources available in the project. 

Conclusion: With aim of minimizing the deficiencies and spatial priorities each one of WUAs were 
evaluated. Result showed that demand of 460 MCM of WUAs, 277.02 MCM is supplied from surface water. It 
could be concluded that average reliability is 70 percent and probability of 20 and 80 percent of reliability are 
347 and 198 MCM that should be taken into account as total level allocation and first level allocation, 
respectively. It also could be used to estimate water balance in drought and wet periods, as the application of 
different management scenarios in withdrawals of AB- bandans and aquifer of Alborz scheme. The results of 
estimating the reliability index showed that the WUAs with the highest priority in terms of location priority have 
approximately a reliability index of 60%, representing considerable shortages and deficiency.  
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