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چکیده
تشکیل تشکلهای آببران در اراضی تحت پوشش برخی از شبکههای آبیاری و زهکشی پایاب سدها ،یکی از الگوهای انتقال مدیریت آب از بخشش
دولتی به مصرفکنندگان آب است .از سویی دیگر ،با توجه به مفاهیم گستردۀ مدیریت مشارکتمدار ،عملکرد این تشکلها بایستی مورد ارزیابی و تحلیل
قرار گیرد .هدف از این مطالعه ارزیابی شاخص اطمینانپذیری بهعنوان یکی از شاخصهای عملکردی تشکلهای آببران در پروژه یکپارچه آب و خشا
شبکه آبیاری سد البرز واقع در حوضه رودخانه بابل است .در این راستا ،واحدهای عمرانی به  20تشکل آببران تقسیم گردید و شبیهسازی بیالن منشابع و
مصارف با استفاده از مدل مایک بیسین در طی  22سال بهصورت ماهانه انجام شد .همچنین قابلیشت تشیمین در سشط  20و  20درصشد انتخشاب و مشورد
مقایسه قرار می گیرد تا سطوح تخصیصات تیمین آب تعیین گردد .نتایج مطالعه نشان میدهد که میانگین اطمینانپذیری ششبک البشرز حشدودا  00درصشد
میباشد و حجم قابل تیمین با احتمال وقوع  20و  20درصد تیمین به ترتیب  740و  892میلیون متر مکعب است که به ترتیب سشطوح تخصشیص کشل و
سطوح تخصیص یک را شامل میشود و تفاضل این دو از هم ،سط تخصیص  2را به دست میدهد .این مسئله مشیتوانشد بشهعنشوان مبنشایی در جتشت
برآورد بیالن آب در طی دورههای خشکی و تری با اعمال سناریوهای مختلف مدیریتی در برداشت از آببندان و آبخوان شبک البرز مورد توجشه برنامشه-
ریزان بخش آب قرار گیرد .همچنین نتایج حاصل از برآورد قابلیت اطمینانپذیری نشان میدهد که در تشکلهشایی کشه از ن شر هشر دو مفتشوم اولویشت
مکانی ،باالترین اولویت را به خود اختصاص دادهاند ،قابلیت اطمینانپذیری حدودا  00درصد میباشد که نشاندهندۀ کمبودهای قابل مالح ه بوده که در
این موارد رفع کمبودها مستلزم بترهگیری از سایر منابع میباشد.
واژههای کلیدی :بیالن آب ،دورههای خشکی و تری ،شاخص عملکردی ،مدل مایک بیسین ،مدیریت مشارکتمدار

توسعه طرحهای آب و کشاورزی از یکسشو و تحشوالت اجتمشاعی
ناشی از افزایش جمعیت و تقاضا از سوی دیگشر موجشب گردیشده کشه
مسئولیت دولت در زمینه مشدیریت مصشرف آب گسشترا یابشد و بشه
عبارت دیگر نقش مصرفکنندگان در این خصوص کمرنش ششودا از
سویی دیگر تحقیقات نشان میدهد که سازمانهای دولتی و نتادهای
وابسته به آنها در اعمال مدیریت مصشرف منشابع آب چنشدان موفش
نبودهانشد ( .)70رانشدمان بسشیار پشایین آبیشاری در تیسیسشات مشدرن،
استتال شدید تیسیسات و عدم توجه به تعمیشر و نگتشداری آنهشا،
عدم تقارن تخصیص آب باالدست و پشاییندسشت ناششی از گسشترا

بیش از  99درصد سازههای سشنتی موجشود در ششبکههشای آبیشاری و
زهکشششی ،بششی ن مششی در رعایششت الگششوی کشششت و کششاهش عملکششرد
محصوالت از جمله مشکالتی است که پس از مشدتی در ششبکههشای
آبیاری بروز نموده است ( .)78بر همین اساس و بهمن ور دستیابی بشه
7
مدیریت یکپارچه منابع آب و خا  ،متمتشرین راهکشار را مشیتشوان
اشترا گذاشتن این منابع دانست که بر مبنای اولویتها و حقابههای
موجود شرایط برداشت آب را ممکن میسازد (.)42
بنابراین مدیریت تخصیص آب بایشد بشه ششکلی اجشرا گشردد کشه
بخشهای مختلف اجرایی شبکههای آبیاری و زهکشی تغییشر نمایشد.
4
بدین ترتیب در بیش از  90کشور ،مباحث انتقال مدیریت آبیشاری یشا

 8و  -2دانشجوی دکتری آبیاری و زهکشی و دانشیار گروه متندسی آب ،دانششکده
علوم زراعی ،دانشگاه کشارزی و منابع طبیعی ،ساری
)Email: Aliponh@yahoo.com
(* -نویسنده مسئول:

3- Integrated water and land project
4- Irrigation management transfer
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مدیریت مشارکتمدار مطرح شده است ( 80و  .)77این مسئله همراه
با ساز و کارهای نتادی مشارکت ،یک سشازمان متناسشب جدیشدی را
میطلبد تا سرمایهگذاریها از منابع دولتی به منابع غیر دولتی منتقل و
بدین ترتیب کار به تشکلهای مردمی واگذار ششود ( .)89لشذا تششکل
آببران را میتوان رهیافت نوین مدیریتی دانست که با ایجاد احساس
مالکیت ،زمینه را برای مشارکت کشاورزان فشراهم نمشوده و از سشویی
دیگر با تعدیل نیروی انسشانی ،هزینشههشای مشدیریت بتشرهبشرداری و
نگتداری را کاهش دهد ( .)29در واقع این تشکلها ،ششرکت تعشاونی
منحصر به متقاضیان آب است که خواستار بر عتده گشرفتن فعالیشت-
های مرتبط با آب بشوده و بشا ششرس اسشتقالل مشالی و سشازماندهی و
مدیریت صحی به اعضای خود (کشاورزان) خدمات داده ،تا بتواند بشه
اهداف مشتر و سود بیشتر دست یابد ( 87و .)24
پژوهشهای مختلفی در رابطه با ضرورت انتقال مدیریت آبیاری،
تشکیل تشکلهای آببران ،ارزیابی و پایش عملکشرد آنهشا صشورت
گرفته است .تعدادی از این تحقیقات بر اساس ارزیشابی سیسشتمهشای
آبیاری تحت استراتژیهای خاص مدیریتی است ( 20 ،82 ،2 ،8و )20
که بر تعریف شاخصهای اجرایی ،محاسبات و توسعه اصول مشدیریت
مشارکتی داللت دارد و به دو گروه عمده قابل تفکیک است ( 2و :)80
معیارهای داخلی ن یر زمان و مدت آبیاری ،شدت جریان تیمین ششده،
مساحت قابل آبیاری و الگوی کشت بهمن ور ارزیابی تخصیص منشابع
آب با هدف تیمین عادالنه حقابه و سایر خدمات آب قابل تحشویلی (0
و  )29و معیارهای بیرونی ن یر درآمدهای اقتصشادی ،تشیریر محشیط و
تولیدات کشاورزی بهمن ور تحلیل دستاوردهای تخصشیص منشابع آب
که عالوه بشر معیارهشای کششاورزی ،مسشایل اجتمشاعی ،اقتصشادی و
محیطی را در مدیریت عادالن تشکلهای آببران در ن ر میگیشرد و
میتواند در تدوین استراتژیهای بلند مشدت و ارزیشابی سیسشتمهشای
آبیاری و زهکشی کمک ششایانی نمایشد ( .)29نتشایج بسشیاری از ایشن
تحقیقات نشان میدهد که بترهوری سیستمهشای آبیشاری منشوس بشه
بکارگیری مناسب از دانش ،نیروی انسانی ،تیمین اقتصشادی و نتشاده-
های محلی تشکلهای آببران است ( 70 ،74 ،29و  .)72در مواردی
2
از این تحقیقات از ابزارهایی ن یر سنجش از دور در راستای دستیابی
به ارزیابی بتینه عملکرد تشکلهای آببران استفاده شده است (،0 ،7
 70 ،27 ،9 ،2و  .)79شاخصهایی ن یر کفایت ،کشارآیی ،اسشتقالل و
عدالت که برای اولین بار توسط مولدن و گیتز ( )29ارایه شده است نیز
در تحقیقات متعدد در بررسی عملکرد شبکههای آبیشاری و زهکششی،
تشکلهای آببران و کانالهای درجه سه مورد ارزیشابی قشرار گرفتشه
است ( 70 ،24 ،20 ،4و  .)48همچنین در پارهای از این تحقیقشات بشا

1- Participatory irrigation management
2- Remote sensing
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ارایه چتار معیار اعتمادپذیری (احتمال قرار گرفتن سیستم در ششرایط
4

بدون شکست) ،برگشتپذیری (توانایی سیستم در برگشت به شرایط
9

قبل از شکست) و آسیبپذیری (تعیین میزان زیان ناشی از شکست)
0

و شکست (عدم توانایی سیستم در تیمین نیاز) که اولشین بشار توسشط
هاشیموتو و همکاران ( )82انجام گردید ،به بررسی وضعیت شبکههای
آبیاری و زهکشی در تحلیل سیستمهای منشابع آب پرداختشه ششد .بشا
گسترا شبکهها و نیاز روزافزون بشه توسشع تششکلهشای آببشران،
تحقیقات گستردهای با هدف ارزیابی شاخص اطمینانپشذیری در یشک
سیستم بترهبرداری منابع آب انجشام ششد ( 72 ،22 ،28 ،88 ،9و .)40
طب این تحقیقات ،چنانچه در یک شبک آبیاری و زهکشی از هر پنج
0
سال ،چتار سال تیمین صورت پذیرد ،این سیستم قابل اعتماد خواهد
خواهد بود (.)79
از سویی دیگر ،لزوم دستیابی بشه مشدیریت یکپارچشه منشابع آب و
خا در تشکلها ،مسشتلزم اسشتفاده از ابزارهشایی اسشت تشا بشهطشور
همزمان ،به هیدرولوژی حوضشه آبریشز و مشدیریت تخصشیص آب بشه
تقاضششاهای مختلششف بپششردازد و هششم قابلیششت تحلیششل و شششبیهسششازی
سیستمهای چند مخزنه و چند من وره را بشر اسشاس اولویشت مکشانی
مصرفکنندگان فراهم سازد .در این راستا مدلهای مختلفشی توسشعه
یافته است که از جمل آنها میتوان به مدل مایک بیسین اشاره نمود.
این مدل که یکی از قدرتمندترین سیستمهای پشتیبان تصمیمگیشری
است ،نرمافزار اختصاصی ششبیهسشازی منشابع آب مشیباششد و امکشان
تحشلیل سیستمهای چنشد مشخشزنشه و چنشد مشنش ششوره را فشراهششم
مشیسشازد ( .)84این مدل تاکنون از جنبههای مختلفی مشورد بررسشی
قرار گرفته است .فتحیان و باقری ( )89قابلیتهای کلی مدل را مشورد
بررسی قرار داده درحالیکه باقری مرید و همکاران ( )88این مشدل در
کنار سشایشر مدلهای مطرح برای تخصشیص آب مشورد ارزیشابی قشرار
دادند .در نتایت چنین نتیجه گرفتند که مدل مایشک بیسشین هماننشد
مدلهای دیگر تخصیص سیستمهای منابع آب ن یشر ویشع عملکشرد
قابل قبولی دارد .همچنین شبیهسازی حوضه رودخانه فرانکولی برزیل
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
مشتشقابل آب سطحی و آب زیرزمینشی را ششبشیششهسششازی نشمشایششد
(.)80
بر همین اساس و با توجه به اهمیت مطالعه بیالن آب و ارزیشابی

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
پژوهش حاضر به بررسی چگونگی تخصیص آب به تشکلهشای آب-
بران در پروژه مدیریت یکپارچه آب و خا البرز 8با اسشتفاده از مشدل
مایک بیسین پرداخته شد .همچنین به من ور ارزیابی نحوۀ تخصیص
و چگونگی موفقیت سیستم در تیمین تقاضای تششکلهشای آببشران،
شاخص اطمینانپذیری شبک البرز بررسی گردید.

مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه

منطقه ی مورد مطالعه از ن ر تقسیمات کشوری در شترستانهای
بابل ،قایمشتر ،جویبار و بابلسر در استان مازندران واقع شده است .این
منطقه از شمال به دریای خزر ،از جنوب به سلسله جبال البرز ،از شرق
به رودخانه سیاهرود و از غرب به رودخانه بابل محدود میشود .وسعت
محدوده مطالعات  98440هکتار بوده که موقعیت آن در شکل  8ارایه
شده است ( .)22در این محدوده سشه رودخانشه اصشلی بابشل ،تشاالر و
سیاهرود برای آبیاری اراضی منطقه مورد استفاده قرار مشیگیشرد .سشد
البرز نیز در حوضه باالدست رودخانه بابل در عرض جغرافیشایی -َ 00
 703تا َ 703-3 40شمالی و طشول جغرافیشایی َ 923-79تشا َ 973-00ششرقی
واقع شده است .این سد با ارتفاع  00متر و حجم مفیشد  829میلیشون
مترمکعب به من ور تن یم آب رودخانه در فصل زمستان (فصشل غیشر
زراعی) و بهمن ور تیمین نیازهای شرب ،محشیط زیسشت و کششاورزی
منطقه در فصل تابستان (فصل زراعی) ساخته شد .همچنشین دو بنشد
انحرافی رییس کال و گنج افروز بر روی رودخانه بابل احداث شدند که
آب تن یم شده را به سمت اراضی کشاورزی هدایت میکنند .سیستم
کانال رییسکال شامل کانال اصلی رییس کال  RE-Cبا دبی  8/2متر
مکعب بر رانیه و سیستم کانال گنج افروز شامل کانال اصلی ()MCC
با ظرفیت  27/7متر مکعب و کانال های  C24و  C25اسشت کشه بشه
ترتیب دارای دبی  0/7و  84متر مکعب بر رانیه میباششد و هشر کشدام
دارای ملزومات خاصی در زمین طراحی هیشدرولیکی مشیباششند و بشا
احداث این کانالها قابلیت انتقال آب به تمامی تشکلهشای محشدوده
شبکه البرز میسر خواهشد ششد .همچنشین در ششبک مشورد مطالعشه ،از
پارامترهای متم هواشناسی ایستگاه هواشناسشی بابلسشر کشه در درون
محدوده پروژه واقع است ،برای برآورد نیاز آبی گیاهان و میزان بارا
استفاده شد.
تشکلهای آببران در شبکه البرز

بهمن ور ستولت در امر تخصشیص و همچنشین بشا هشدف بتبشود
مدیریت مصرف ،افزایش راندمان آبیاری و صرفهجشویی در اسشتفاده از
منابع آب از یک سو و از سوی دیگر بتبشود مشدیریت بتشرهبشرداری و
1-Alborz Integrated Land & Water Management Project

نگتداری با ایجاد احساس مالکیت ،محدودۀ مورد مطالعه بشه چنشدین
بخش یا به اصطالح تششکل آببشران تقسشیم ششده اسشت .مرزهشا و
محدوده تشکلهای آببران تا حدودی با محدودههای آبیاری متفاوت
است .این محدودههای آبیاری بر مبنشای اینکشه تحشت پوششش چشه
رودخانهای قرار میگیرند ،مشخص شدهاند .در مطالعات اولیه ،با توجه
به محل سد البرز و محشل ایسشتگاههشای هیشدرولوژیکی محشدودهی
مطالعاتی به هشت زیرحوض هیدرولوژیکی در اراضی بتبود و توسشعه
تفکیک گردید (شکل  ،2الف) .بررسی اجمالی موقعیت هیشدرولوژیکی
مناط بتبود و توسعه نشان میدهد که در منطقه بتبود آبیاری بهطور
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
آبیاری بر پمپاژ از آب زیرزمینی استوار بود و اراضی در آن بشهصشورت
دیم کشت میشد ،حال آنکه با احداث این شبکه و استفاده از دو بنشد
انحرافی رییسکال و گنجافروز و همچنین کانال  MCCآب پایاب سد
البرز به تشکلهای حاشی دریای خزر انتقال داده میشود (.)22

شکل  -1موقعیت شبکۀ البرز
Figure 1- Alborz Scheme Location

در پژوهش حاضر با حفش تقسشیمات منشاط بتبشود و توسشعه و
همچنین در ن ر گرفتن معیارهای تقسیمبندی محدودههشای آبیشاری،
یک محدوده آبیاری به دو یا چند تشکل تقسیم گشت که این واحدها
مسئول بتره برداری و نگتداری سیستم توزیع آب در داخل هر تشکل
را بر عتده گیرند .تاکنون در شبک مورد مطالعه 20 ،تششکل آببشران
به ربت رسیده است که  87تشکل در منطقه بتبود و شش تششکل در
منطقه توسعه قرار گرفته است و یک تشکل نیز خارج از محدوده طرح
میباشد ( .)B1-1مرزهای تششکلهشای آببشران و همچنشین تفشاوت
مناط آبخور بتبود و توسعه به ترتیشب در ششکل  ،2ب نمشایش داده
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شده است .سازماندهی تشکلهای آببران در جتاتی دیگر نیشز حشایز
اهمیت است ،بدین ترتیب که منشابع و مصشارف بشا وسشعت  80هشزار
هکتار تا  70هزار هکتار به  2000هکتار تا  0000هکتار محدود مشی-
شود که از حیث مدلسازی در مقیشاس کوچشک دقشت ششبیهسشازی را
افزایش میدهد .تقسیم بندی تشکلها بر اساس اصول زیر انجام شده
است:
• انطباق بشر مرزهشای هیشدرولوژیکی و آبشی ،کشاربری اراضشی و
الگوی کشت و موقعیت کانالهای اصلی و فرعی آبیاری و زهکشی،
• اطمینان از پایداری و استقالل مالی آنها،
• توجه به نقشش جامعشه بتشرهبشرداران محلشی و ضشرورتهشای
فرهنگی و مطالعات اجتماعی در منطقه مذکور.
در شبک البرز وظیف اصلی این تشکلها ،بترهبرداری و نگتداری
کانالهای درجه سشه و سیسشتمهشای زهکششی بشه نفشع اعضایششان
میباشد ،اگرچه نقش گسشتردهتشری نیشز از طریش نمایندگانششان در
موضوعات مربوس به برنامهریشزی حوضش آبریشز و ششبکه بشه من شور
تخصیص آب و زهکشی دارند .همچنین این تشکلها در شبک البرز،
موجب بتبود برنامهریزی تخصیص آب در منطق آبخور تششکل آب-
بران شده و بترهبرداری از کانالها و زهکشهای درجه سه ،نگتداری
از کانالها و زهکشهای درجه سه ،جمعآوری آببتا ،تحویل وجوه به

شرکت بترهبرداری و نگتداری ،مدیریت مالی تشکلها و حف منشافع
مربوس به آبیاری و زهکشی تشکل آببشران در برنامشهریشزی حوضش
آبریز تستیل میبخشد.
نیاز آبی محصوالت در الگوی وضع موجود در جدول  8با استفاده
از روا پنمن -مونتیت ( )2در طی سالهای  8799-27محاسبه شده
است .ارقام متوسط ساالنه و فصلی آب مصرفی در هر تشکل آببران
همراه با الگوی کشت آنها در این جدول بیان شده است.
روا کار با مدل به این شرح است که در ابتدا بهمن شور ترسشیم
پیکربندی شبکه ،نمایی از سیستم منابع آب شامل گرههشای مصشرف
کشاورزی (تشکل آببران) و منابع تیمینکننشده آب ن یشر و موقعیشت
مخازن ذخیره آب به مدل معرفی میشود .سپس دادههای ورودی بشر
اساس فرضیات اساسی مدل تعریف مشیششود ،بشدین من شور مقشادیر
رواناب حوضههای اصلی و زیرحوضهها رودخانشههشای بابشل ،تشاالر و
سیاهرود ،اطالعات مخزن سشد البشرز و نیشاز آبشی گشرههشای مصشرف
(تشکلهای آببران) که تخصیص آن بر اساس اولویشت مکشانی هشر
گره مصرفی تعریف میشود ،در قالب مقادیر  22ساله ()8799 -8727
بایستی به مدل وارد گردد.

جدول  -1نیاز آبی تشکلهای آببران شبکه البرز

تشکل آببران
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Table 1- Water requirement of WUAs in Alborz Scheme
الگوی کشت ( )ha
نیاز آبی ()MCM
)Crop pattern (ha
)Water demand (MCM

واحدهای هیدرولوژیک

WUAs

فصل غیر زراعی

فصل زراعی

زمینهای کشاورزی

باغات میوه

Hydrologic Units

B1-1
BMC1
BMC2
BMC3
B3-1-1
B3-1-2
B3-2
B3-1-1
B3-1-2
B3-2
C24-1
C24-2
C25-1
C25-2
C25-3
C25-4
HATKI1
HATKI2
HATKI3
Halidasht
Raiskola
TMC1
TMC2

Non growing seasons
4.7
2
2.6
2.6
2.6
2.5
3.3
2.6
2.5
3.3
0
0.1
2.6
1.2
0.7
0
3.7
1.4
0
0.6
0.8
1.4
1.6

Growing seasons
34.6
16
18.9
19
22
18.9
25.3
22
18.9
25.3
2
4.4
26
12.9
6.4
1.9
29.3
10.9
2.5
8.3
5.8
30.9
12.2

Farm lands
2912
1309
2222
2192
2566
1672
2607
2566
1672
2607
1105
3231
4362
3769
1810
2536
3323
1337
1186
2235
1589
2154
2639

Orchards
342
269
35
93
375
39
72
375
39
72
99
267
196
123
194
130
281
11
21
1138
460
323
222

B1-1
B1-2
B1-2
B1-2
B3&T
B3
B3
B3&T
B3
B3
T
T
T
T
T&B5
T&B5
B1-3
B1-3
B1-3&T
B2-1-1&B2-1-3
B2-1-2&B2-1-4
B1-3
B1-3
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A

ب
B

شکل  -2الف :مرزهای تشکلهای آببران و ب :مناطق آبخور بهبود و توسعه در شبکه البرز
Figure 2- A: Limits of WUAs and B: Development and Improvement regions

مدل مایک بیسین بر اساس قوانین بترهبرداری مخازن سشه نشوع
مخزن تخصیص شامل منحنی فرمان ،8اسشتخر ذخیشرۀ تخصشیص 2و
دریاچه 7دارد که با توجه به منحنی حجم – سط – ارتفشاع و سشری
زمانی ماهانه سایر خصوصیات تراز آب مخزن بکار گرفته میششود .بشا
توجه به اطالعات قابل دسترس از مخازن کشور ،در پشژوهش حاضشر
مخزن نوع اول بهعنوان سشد مخزنشی و مخشزن نشوع دوم بشهعنشوان
آب بندان فرض گردید .در نتایت این مدل ضمن شبیهسازی سیسشتم
رودخانه – مخزن ،خروجیهای تخصیص شامل میزان کمبشود آب در
گرههای مصرف و میزان آب موجود در گشرههشای تشیمین را محاسشبه
میکند .نحوۀ تخصیص آب ورودی به هشر تششکل آببشران در مشدل
مایک بیسین بر اساس اولویت مکانی و نیازهای هر گره تشیمین مشی-
شود .بدین ترتیب که ابتدا برای هر تشکل ،گشرۀ منبشع تشیمین آب در
مدل مشخص خواهد شد که میزان تیمین بشا هشدف حشداقل نمشودن
کمبودها در ن ر گرفته میشود.
شاخص اطمینانپذیری شبکۀ البرز

در شبک البرز برنامهریزی منابع آب بایستی بهگونهای انجام شود
تا هیچ کمبودی در تیمین آب مشاهده نششود و بخششی از نیازهشا کشه
نمی توانند به تنتشایی از منشابع آب سشطحی تشیمین ششوند ،از طریش
آببندانها و آب زیرزمینی جبران شود .اما در پژوهش حاضر بهمن شور
1- Rule Curve Reservoir
2- Allocation pool Reservoir
3- Lake

ارزیابی شاخص اطمینانپذیری شبک البشرز تنتشا تشیمین از منشابع آب
سطحی لحاظ شده و سایر منابع در ن ر گرفته نشدهانشد .همچنشین در
این پژوهش بایستی بهکارگیری مدل مایک بیسین در تخصیص منابع
آب به تشکلهای آببران از دیدگاه شبیهسازی منابع و مصارف مورد
ارزیابی قرار گیرد ،زیرا علیرغم اینکه مدل با ایجاد ششبکهای از نقشاس
گره و کانالهای ارتباطی ،روابط بین نقاس تیمین و برداشت را ششبیه-
سازی مینماید ،ولی مفتوم مدیریت مشارکتمدار برای مدل شبیهساز
قابل شناسایی نیست .به طوریکه در ارزیابی نحوۀ تخصشیص آب بشه
تشکلهای آب بران در شبک مورد مطالعه ،بایستی دیشدگاه مششارکتی
عمومی کشاورزان در امر بترهبرداری و نگتداری نیز بررسی شود .لشذا
در تلفی مفتوم تشکلآببران با مدلسازی منابع آب بایستی از یشک
سو الزامات و روابط فیزیکی و از سشویی دیگشر روابشط هیشدرولوژیکی
حاکم را به درستی شناخت.
در همششین راسششتا ،بششه من ششور ارزیششابی عملکششرد سیسششتم تح شت
سیاستهای مختلف مدیریتی منابع آب ،از ششاخصهشای عملکشردی
استفاده میگردد که میتوان آنها را به دو دسته کلشی ششاخصهشای
عملکردی سنتی 4و ششاخصهشای عملکشردی جدیشد 9تقسشیم نمشود.
شاخص سنتی به بررسی آمارهها ن یشر میشانگین ،واریشانس ،ششاخص
کمبود و غیره اشاره مینماید درحالیکشه در ششاخص جدیشد ریسشک،
قابلیت اطمینان ،برگشت پذیری و آسشیبپشذیری مشورد توجشه اسشت.
شاخصهای  MPIبرخالف شاخصهای  ،TPIبشه پویشایی سیسشتم و
)4- Traditional Performance Indices (TPI
)5- Modern Performance Indces (MPI
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عملکرد سیستم تحت موقعیتهای پرخطر داللشت دارد .در مطالعشات
گذشته علیرغم تفسیرهای یکسانی که از شاخصهای اعتمادپشذیری،
برگشتپذیری و آسیب پذیری وجود دارد اما نحوه تحلیل آنها متفاوت
است .بدین معنا که برای هر سیستمی مشیتشوان ششرایط مطلشوب 8و
نامطلوب( 2شکست) تعریف نمشود کشه بشه ترتیشب در صشورت تشیمین
نیازهای آبی و عدم تیمین نیازهای آبی برای یشک سیسشتم منشابع آب
بکار گرفته میشود .اگر مدت زمانی که یک سیستم برای بشار  jام در
یک دوره شکست قرار گیرد با  ،djمقدار نیاز در گام زمانی  tبا ) D(tو
مقدار نیاز تیمین شده با ) S(tنششان داده ششود ،حجشم کمبشودی کشه
سیستم در این مدت متحمل میشود  Vjبرابر است با
dj
()2
])Vj = ∑t=1 [D(t)- S(t
از همین رو ،بهمن ور بررسی عملکرد تخصیص آب باید ششاخص
اطمینانپشذیری نیشز تعریشف گشردد .ایشن ششاخص در یشک سیسشتم
بتره برداری منابع آب ،قدیمیترین و کاربردیترین معیار ارزیابی برای
تحلیل سیستمهای منابع آب می باشد که شاخصی است که وضشعیت
سیستم را در زمینه شکست یا عدم شکست مشخص و آنالیز میکنشد
(.)82
()7
}Rel= P{SεNF
در پارهای از مطالعات ،برای تعیشین ششاخص اطمینشانپشذیری از
نسبت تعداد کل ماههایی که سیستم در زمینه تیمین آب آن با موفقیت
روبرو بوده به تعداد کل ماههای سیستم بترهبرداری ،استفاده ششد کشه
در رابط  4ارایه شده است (:)22
M
()4
﴾﴾Rel = 1- ∑j= 1 (dj) /T
که در رابطه فوق :Rel :شاخص اطمینانپذیریا  :Mتعداد کل وقشایع
شکست سیستما j :djامین واقعه شکست سیستم و  :Tتعداد کل وقایع
سیستم می باشند و در سیستمهای چند مخزنه ،برای تعیشین ششاخص
قابلیت اطمینان میتوان از روند مشابتی استفاده نمود با ایشن تفشاوت
که برای هر زیر سیستم بایستی وزن مخصوصی اعمال شود .برای هر
زیر سیستم اگر عبارت ) εt,i = (D(t) –S(t))/D (tاز مقشدار آسشتانه
تعیین شده  εm,iبیشتر باشد ،وضعیت زیر سیستم مورد ن ر نامطلوب
(شکست) است.
بر همین اساس ،سیسشتمی را مشیتشوان سیسشتم قابشل اطمینشان
معرفی نمود که میزان کمبودها در آن از  20درصد داده شده در زمان
شبیهسازی فراتر نشود .این به این معنا است که مشیتشوان از احتمشال
وقوع  20درصد استفاده نمود که قادر است قابلیشت تشیمین را از روا
سط تیمین متجاوز از چتار سال از پنج سال تخمین نماید که مقشدار
آن مبنای تحلیلهای تخصیص آب را فراهم مینماید .کاربرد آمشاری
روا فوق ،در ارزیابی شبیهسازی بیالن تقاضا به کار گرفته میششود
1- Not Failure
2- Failure
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نتایج و بحث
بهمن ور ارزیابی بیالن آب و برآورد ششاخص اطمینشانپشذیری در
تشکلهای آببران شبک البرز ،مدل مایشک بیسشین بشرای هشر گشرۀ
مصرف (تشکل آببران) تا مقطع سد البرز اجرا شد که در اجرای مدل
مذکور ،هر  20تشکل در طی  22سال با گام زمانی ماهانه و بشهطشور
همزمان لحاظ گردید .در ارزیابی نحوۀ تخصشیص ،ابتشدا بایشد میشزان
تیمین هر تشکل که در صورت استفاده از آبهای سطحی شبک البرز
شبیهسازی میشود ،مورد بررسی قرار گیرد .من ور از آبهای سطحی،
آبهای بتنگام رودخانههای اصلی شبک البرز و رهاسازی از سد البرز
است که پای تحلیل بیالن آبی را فراهم میسازد.
جدول  -2نتایج حاصل از شبیهسازی اولیه میزان کمبودها در هر
تشکل آببران نسبت به تقاضا (میلیون متر مکعب)
Table 2- Results of initial deficits simulation in WUAs in
)contrast of demands (MCM

میلیون متر مکعب
تشکلهای آببران

MCM

WUAs

تقاضا

تأمین

B1-1
BMC1
BMC2
BMC3
B3-1-1
B3-1-2
B3-2
C24-1
C24-2
C25-1
C25-2
C25-3
C25-4
HATKI1
HATKI2
HATKI3
Halidasht
Raiskola
TMC1
TMC2
مجموع

demand
39.3
19.5
22.2
21.9
27.3
22.5
30.1
10.6
28.7
38.4
18.6
24.1
26.2
34.1
12.7
15.7
13.4
10.1
35.2
14.1
414.4

Supply
17.32
12.75
13.09
11.68
26.83
7.93
7.93
10.24
26.58
27.39
10.71
10.08
13.31
19.02
5.52
4.22
5.11
9.2
28.2
4.81
277

نتایج حاصل از تخصیص آبهای سطحی در جدول  2نشان داده
شده است .مروری بر جدول فوق نشان میدهد که مجمشوع آبهشای
سطحی که میتوانشد جوابگشوی تقاضشای تششکلهشا باششد ،برابشر بشا
 200/02میلیون متر مکعب است که بشه میشزان  00درصشد تقاضشای
تشکلها را تیمین مینماید.
شبیهسازی میزان آب ورودی به نقاس مصرف (تششکلهشای آب-
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بران) در مدل مایک بیسین بر اساس اولویت مکانی نقاس برداشت و با
هدف کم کردن کمبودها تعریف میششود ،از همشین رو مسشیر کانشال
اصلی  MCCو نقاس برداشت از سط هر سه حوض رودخانه مبنشایی
برای تعیین اولویت مکانی در ن ر گرفته ششد و بشدین ترتیشب انت شار
می رفت از حوضه رودخانه بابل تا سیاهرود اولویت تیمین کاهش یابد.
بششرای ملششال ،تشششکلهششای ،B3-1-1 ،C25-1 ،BMC1،Raiskola
 HATKI1و  TMC1بیشترین میزان تیمین را داشتهانشد .در توضشی
آن باید اضافه نمود که بهجز تشکل  C25-1کشه در حوضش رودخانشه
سیاهرود واقع شده و طب تعریف کمترین اولویت مکانی را داراسشت،
باقی تشکل ها در حوض رودخانه بابل قرار دارند که نسشبتا از اولویشت
مکانی باالتری برخوردارند .بر همین اساس انت ار میرود که مدل آب
ورودی بیشتری را در ن ر گیرد که با نتایج حاصل از سشایر مطالعشات
انجام گرفته در زمین قابلیتهای مشدل مایشک بیسشین مطابقشت دارد
( .)88اما تشکل  C25-1باید از من ر برآورد میزان کمبود مورد بررسی
قرار گیرد .زیرا با توجه به تقاضای نسبتا زیاد این تششکل ،اگرچشه آب
ورودی بیشتری به آن اختصاص داده شده امشا همچنشان کمبودهشای
قابل مالح های در آن مشاهده میشود .این بدین معنا اسشت کشه در
مدل مذکور ،عالوه بر ایشن مفتشوم اولویشت مکشانی ،اولویشت مکشانی
تشکلهایی که از یک نقط برداشت آب دریافت میکنند نیشز لحشاظ
میشود .ن یر تشکلهایی که از کانال ( RE-Cرییسکال و هلیدشت)،
کانال  BMC1,2,3( MCCو همچنشین  TMC1,2و ،)HATKI1,2
کانال  B3-2 ،B3-1-1,2( C24و  )HATKI3و کانشال C24-( C25
 1,2و  )C25-1,2,3,4آب دریافت میکننشد .ایشن دو اولویشت مبنشای
شبیهسازی مدل مایک بیسین را فراهم میآورد .بهعنوان نمونه تشکل
 HATKI1که از کانال  MCCآب دریافت مشیکنشد نسشبت بشه سشه
تشکل نامبرده اولویت مکانی بیشتری دارد و بدین ترتیشب آب ورودی
بیشتری به آن تخصیص داده میشود .همچنین بررسشی نتشایج فشوق
نشان میدهد که تششکل  C24-1فاقشد کمبشود اسشت و احشداث سشد
مخزنی البرز تیریر بسزایی در رفع کمبودهای آن داشته است.
از آنجایی که عملکرد شبک آبیاری و زهکشی به تیمین مصشارف
نقاس نیاز بستگی دارد ،بنابراین بایستی قابلیت اطمینانپذیری هر کدام
از تشکلها تعیین گردید .به همین من ور ،کمبودهای ماهانشه در هشر
یک از تشکلهای آببران شبک البرز در طی  22سشال توسشط مشدل
مایک بیسین مورد بررسی قرار گرفت و قابلیشت اطمینشانپشذیری آن
محاسبه شد ( .)22بدین ترتیب که در صورت مشاهده عدم کمبود (هر
یک از ماههای زراعی در طی  22سال دورۀ آماری) سیسشتم بشا عشدم
شکست مواجه شده و در غیر این صورت ،به تعداد کمبودهای موجشود
در هر یک از ماههای باقیمانده ،سیستم در تیمین مصارف تشکلها با
شکست مواجه شده است .در این از مرحله از مطالعه بهمن ور ارزیابی
شاخص اطمینان پذیری ششبک البشرز ،چگشونگی برداششت از آبهشای
جاری رودهای بابل ،تاالر و سیاهرود ،همچنین کانشالهشای اصشلی و

فرعی شبکه و رهاسازی سد البرز در ماههشای زراعشی در ن شر گرفتشه
شده است که نتایج حاصل از آن در جدول  7نمایش داده شده اسشت.
همانطوریکه از جدول مشاهده مشیششود ،علشیرغشم وابسشتگی زیشاد
تشکلهای آببران به آبهای سطحی شبکه البرز (حدودا  00درصد)،
کمبودهای قابل مالح های در تشکلها مشاهده مشیششود کشه لشزوم
استفاده از سشایر منشابع (آببنشدان و آب زیرزمینشی) را اجتنشابناپشذیر
مینماید .مروری بشر ایشن جشدول نششان مشیدهشد میشانگین قابلیشت
اطمینانپذیری در کل شبک البرز  0/09میباشد یعنی در  09درصد از
ماههای سال ( )2*22سد البرز توانسته با ذخیره و رهاسازی بشهموقشع
در تیمین نیازهای آبی تشکلها مؤرر واقع شود .نتایج حاصل از برآورد
قابلیت اطمینانپذیری نشان میدهد که در تشکلهایی که از ن ر هر
دو مفتوم اولویت مکانی ،باالترین اولویت را به خود اختصاص دادهاند،
قابلیت اطمینانپذیری حدودا  00درصشد مشیباششد کشه نششاندهنشدۀ
کمبودهای قابل مالح ه بوده که در این موارد رفع کمبودها مسشتلزم
بتششرهگیششری از سششایر منششابع مششیباشششد (تشششکلهششای ،BMC1
 TMC1 ،B3-1-1،HATKI1و  ،)Raiskolaاز ایششن میششان ،تشششکل
 Raiskolaبا باالترین اولویت مکانی نسبت به سایر تشکلها ،حشدودا
 98درصششد در تششیمین مصششارف خششود موف ش بششوده اسششت .همچنششین
تشکلهای حوض رودخانه سیاهرود بشهرغشم اولویشت مکشانی پشایین،
حدودا  09درصد در تیمین مصشارف خشود موفش بشودهانشد .همچنشین
تشکلهایی با پایینترین اولویت مکانی که از نقاس برداشت واحشد آب
دریافت کردهاند ( TMC3 ،HATKI3و  )BMC3کمتشرین ششاخص
اطمینانپذیری را دارا بوده و حدودا  90درصد در تیمین مصارف خشود
موف بودهاند .این روند در سایر تشکلها نیز قابل مشاهده است.
بهمن ور ارزیابی موفقیت سیستم در تیمین تقاضشای تششکلهشای
آببران ،قابلیت تیمین شبک البرز بررسی شد .بر همین اساس میشزان
برداشت از رودخانههای عمدۀ شبک البرز و رهاسازی از سشد مخزنشی
طب تابع آماری توزیع نرمال حاکم بر جریانات مورد تجزیه و تحلیشل
قرار گرفت که نتایج آن در شکل  7آورده شده است .این نمودار توزیع
مقادیر ساالنه را در مقابل قابلیت تحویل آب از سد البرز و جریانهای
رودخانه نشان میدهد .محور  Yحجم ساالنه (میلیون متشر مکعشب) و
محور  Xاحتمال افزایش ( درصدی از زمشان کشه حجشم بشیش از حشد
افزایش مییابد) میباشد .به هر حال حجم میتواند بین حدود  800تا
 420میلیون متر مکعب متغیر باشد.
احتمال وقوع  20درصد قابلیت تیمین (یعنی سط تیمین متجشاوز
از چتار از پنج سال) که نمونهای از تضمین تشیمین بشرای یشک طشرح
آبیاری میباشد ( ،)72در حدود  892میلیون متر مکعب است .همچنین
احتمال وقوع  20درصد قابلیت تیمین (تیمین کامل یک سشال از پشنج
سال) حدودا  740میلیون متر مکعب است.
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جدول  -3قابلیتاطمینانپذیری تشکلهای آببران در شرایط استفاده از منابع آب سطحی سد و رودخانهها
Table 3- WUAs reliability in using reservoir and rivers conditions

تشکلهای آببران
WUAs
B1-1
BMC1
BMC2
BMC3
B3-1-1
B3-1-2
B3-2
C24-1
C24-2
C25-1
C25-2
C25-3
C25-4
HATKI1
HATKI2
HATKI3
Halidasht
Raiskola
TMC1
TMC2

تعداد ماههای سال
کمبود

تأمین

deficit
54
85
91
105
95
100
109
0
12
40
50
73
53
55
67
113
82
18
31
71

Supply
170
139
133
119
129
214
115
224
212
184
174
151
171
169
157
111
142
206
193
153

این به این معنا است که سیستم تنتا در شرایطی قادر بشه تشیمین
مقادیر برآوردی است که از پنج سال موجود ،تنتا یک سال تیمین شود
که بررسی اجمالی مقادیر آن رقم مالح های است ( 740میلیون متشر
مکعب) درحالیکه از مجموع آبهای سطحی جشاری در ششبک البشرز
( 929میلیون متر مکعب) بایستی الزامات وابسته به ذخیرۀ سشد البشرز،
نیاز زیست محیطی و خروجی بشه دریشا را نیشز لحشاظ نمشود ( .)22در
احتمال  90درصد نیز ،مقادیر تیمین برابر با  200میلیون متشر مکعشب
است .این رقم با مقدار بهدستآمده از شبیهسازی منشابع آب سشطحی
توسط مدل مایک بیسین کشه در جشدول  2بشه تفصشیل بیشان ششده،
مطابقت دارد.
بررسی اجمالی اعداد بهدستآمده نشان میدهد در ششرایطی کشه
سیستم تنتا قادر به تیمین حداقل  892میلیون متشر مکعشب باششد ،در
تیمین مصارف خود با عدم شکست یا موفقیت روبرو اسشت .همچنشین
مقایس این رقم با رقم به دست آمده از تیمین آب سطحی توسط مدل
مایک بیسین (رقم بدست آمده تحت احتمال  90درصشد معشادل 200
میلیون متر مکعب) حاکی از این مطلب است که شبک البرز در تیمین
مصارف تشکلهای آببران بشا اسشتفاده از آبهشای سشطحی منطقشه
(جریانات بتنگام رودخانهها و آبهای سشد البشرز) بشا موفقیشت روبشرو
است .در توضی آن باید بیان نمود که در شرایطی کشه ششبک مشورد
مطالعه با کمبود منابع آب سطحی مواجه شود ن یر دورههای خشکی،
در شرایطی که سیستم قادر به تیمین حداقل  892میلیون متر مکعشب
باشد ،سیستم با عدم شکست یا موفقیت روبرو است .اگرچه همچنشان

قابلیت اطمینانپذیری
(درصد)
)Reliability (percent
75
60
57
51
56
53
49
100
94
81
76
66
75
74
68
47
62
91
85
67

کمبودهای قابل مالح های در تشکلها مشاهده میشود که ضرورت
استفاده از سایر منابع ن یر آببندان و آب زیرزمینی را نشان میدهشد.
از سویی دیگر ،این ارقام نشان میدهد که تحت سناریوهای مختلشف
مدیریتی هر کدام از تشکلها به چه میزان تشیمین از سشوی آبهشای
سطحی و همچنین ذخیرۀ سد مخزنی البرز نیاز دارنشد کشه مشیتوانشد
مبنایی در جتت توسع مدیریت بترهبرداری و نگتداری ششبک البشرز
بکار رود.
قابلیت تیمین عاملی است که باید در تعیین سطوح تخصیص آب
به تشکلهای مناط توسعه و بتبود در ن ر گرفته شود .ایشن گسشترۀ
اعداد مبنای گروههای تخصیص آب را تشکیل میدهد .اولشین سشط
تیمین ،سط تیمین با احتمال وقوع  20درصد میباشد و دومین سط
تیمین ،تیمین آب بیش از احتمال وقوع  20درصد تا احتمال وقشوع 20
درصد را پوشش میدهد که تفاضشل سشط تشیمین در احتمشاالت 20
درصد و  20درصد است .این اولویتها ،سطوح و تخصیصات وابسشته
به آن امنیت تیمین آب برای مناطقی از پروژه که بیشترین وابستگی را
به شبکه دارند ،فراهم میآورد .ششکل  4تخصشیص آب در دو منطقش
بتبود و توسعه را در سراسر گسشترۀ تشیمین آب سیسشتم البشرز نششان
میدهد.
مطاب شکل  ،4تخصیص سط یک بر مبنای سشط تشیمین 20
درصدی است که مقدار آن  892میلیون متر مکعب میباشد.
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شکل  -3قابلیت تأمین

شکل  -4سطوح تخصیصات آب سطحی شبکۀ البرز

Figure 3- Reliability

Figure 4- Surface water allocation levels in Alborz scheme

این میزان تخصیص پایه شناخته میشود که چتشار سشال از پشنج
سال را پوشش داده و بهطور کامل برای هم تششکلهشا در دسشترس
میباشد .از سویی دیگر تخصیص سط دو بر مبنای تیمین آب اضافی
بین سطوح  20و  20درصدی میباشد و مقدار کشل آن  849میلیشون
متر مکعب (تفاضل بین  892و  740میلیشون متشر مکعشب) مشیرسشد.

افزون بر این ،هر یشک از سشطوح تخصشیص بشه تنتشایی نمشیتوانشد
پاسخگوی تمامی مصارف تشکلها باششد .از سشویی دیگشر ،واکشاوی
مفاهیم سطوح تخصیص نشان میدهد که بکارگیری ایشن سشطوح در
شرایط خاص مدیریتی امکانپذیر است.

جدول  -4تخصیصات ساالنه منابع آب سطحی در تشکلهای آببران
Table 4- Annual allocation of surface water resources in WUAs

تخصیص آب (میلیون متر مکعب در  22سال)
تشکلهای آببران

)Water allocation (MCM in 28 years

WUAs

سطح  1تخصیص

سطح  2تخصیص

کل

B1-1
BMC1
BMC2
BMC3
B3-1-1
B3-1-2
B3-2
C24-1
C24-2
C25-1
C25-2
C25-3
C25-4
HATKI1
HATKI2
HATKI3
Halidasht
Raiskola
TMC1
TMC2
مجموع

Level 1
9.15
10.73
10.99
10.10
22.45
4.30
4.30
8.30
24.22
19.48
6.50
6.38
9.07
12.21
3.16
2.79
3.54
7.15
20.55
2.68
198.05

Level 2
4.09
3.15
4.04
4.21
3.37
8.42
8.76
8.47
15.30
4.26
13.98
4.72
4.72
7.26
7.26
2.86
7.41
16.91
16.33
3.87
149.38

Total
13.24
13.88
15.03
14.31
25.82
12.72
13.06
16.77
39.52
23.74
20.48
11.09
13.79
19.47
10.42
5.65
10.95
24.06
36.89
6.55
347.34
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شکل  - 5تغییرات ساالنه بارندگی در بابلسر در دوره آماری  22ساله
Figure 5- Annual Rainfall variations at Babolsar among 28 years

شکل  - 6شبیهسازی برداشت آب زیرزمینی در دورههای ترسالی و خشکسالی (میلیون متر مکعب)
)Figure 6- Groundwater extraction simulation in wet and dry periods (MCM

به عنوان نمونه اگر تنتا به ارزیابی موفقیت سیستم پرداخته ششود،
مقادیر سطوح تخصیص یک میتواند الگویی مؤرر باشد اما اگر سیستم
با شرایطی ویژهای ن یر دورههای خشکی و تری مواجشه باششد و بشه
دنبال رفع کمبودها بهطور کوتاه مدت باشیم ،سط تخصیص دو معنشا
مییابد .انتخاب هرکدام از سطوح ،سیاستهای مدیریتی شبک البرز را
توجیه مینماید که میتواند به چگونگی استفاده از سایر منابع منطقشه
ن یر آب بندان و آب زیرزمینی و حفاظت از آنها کمک شایانی نماید.
جدول  4تخصیص مقدماتی آب به تشکلهای آببشران را بشر مبنشای
سطوح و اولویتهای مذکور نشان میدهد.
در این مرحله از مطالعه ،بهمن ور تیمین تقاضای کامل تشکلهای
آببران عالوه بر میزان برداششت از آبهشای سشطحی ششبک البشرز،

برداشت از آب زیرزمینی نیز لحاظ میگردد که بر اساس ششبیهسشازی
مدل مایک بیسین ،نتایج حاصل از تخصیص آب زیرزمینشی برابشر بشا
 877میلیون متر مکعب است .در ادامه بهمن ور ایجاد زمینه مناسب در
بتره برداری از منابع آب شبک البرز و برقراری تعشادل آب زیرزمینشی،
برداشت از آب زیرزمینی در دورههای خشکسالی و ترسالی با اسشتفاده
از شاخص باران استاندارد شده 8مورد ارزیشابی قشرار گرفشت .ششکل 9
نتایج شاخص بارا استاندارد را در ایستگاه سینوپتیک بابلسشر نششان
میدهد .بررسی اجمالی شکل  9نشان میدهد که ایستگاه سینوپتیک
بابلسر در سالهای  8792تا  8708 ،8700تا  8704 ،8707تشا ،8700
 8729 ،8720 ،8702 ،8700 ،8709و  ،8720دورههای خشکسالی را
1- SPI
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به خود دیده است و دیگر سالها ،دورههشای ترسشالی قابشل مششاهده
است .بر همین اساس ،میزان برداشت آب زیرزمینی در طی دورههشای
خشکسالی و ترسالیمورد ارزیابی قرار گرفت که نتایج آن در ششکل 0
ارایه شده است.
با توجه به شکل  0میتوان دریافت که در طی دورههای خشکی،
میزان برداشت از آب زیرزمینی نسبت به دورههشای ترسشالی افشزایش
مییابد ( 0/0میلیون متر مکعب) .اگرچشه ایشن اخشتالف در بعضشی از
تشکلها ن یر تشکل رییسکال رقم قابل مالح شهای نیسشت (0/07
میلیون متر مکعب) ،اما در تشکل  HATKI1بیشترین مقدار اخشتالف
بین دورههای ترسالی و خشکسالی را به خود اختصاص میدهد (2/80
میلیون متر مکعب) .همچنین سایر تشکلهشا  BMC3و  C25-1نیشز
اختالف قابل مالح های دارند کشه بشه ترتیشب معشادل  8/42و 8/70
میلیون متر مکعب است .هر چند در شش تششکل ،TMC2 ،TMC1
 BMC1،B3-1-1, 2 ،C25-2به علت وابستگی شدید این تشکلهشا
به آب های سشطحی و همچنشین کشم بشودن میشزان ذخیشرۀ آبخشوان،
برداشت از آبهای زیرزمینی در طی دورههای خشکسالی نسشبت بشه
ترسالی ،روند کاهشی داشته است.

نتیجهگیری کلی
به من ور بررسی و تحلیل تخصیص آب در شبکه البرز بهویشژه در
شرایط کمآبی و خشکسالی الزم است بهغیر از آب بتنگام سد البرز و
سایر آبهای سطحی منطقه ،چگونگی استفاده از منشابع دیگشر ن یشر
آببندان و آب زیرزمینی نیز مورد بررسی قرار گیرد .نتایج ایشن مطالعشه
که بر پای ارزیابی میزان تخصیصات شبک البرز به تششکلهشای آب-
بران با استفاده از مدل مایک بیسن اسشتوار اسشت ،اقشدام بشه بشرآورد
شاخص اطمینان پذیری ششبک البشرز بشر اسشاس میشزان انحرافشات از
رودخانههای عمدۀ شبک البرز و رهاسازی از سد مخزنشی طبش تشابع
آماری توزیع نرمال حشاکم بشر جریانشات نمشوده اسشت .تشیمین تحشت
احتماالت مفروض نشان میدهد با افزایش احتمشال تشیمین آبهشای
سطحی ،شاخص اطمینانپذیری تشکلهای آببران کاهش مییابشد.
لذا اطمینانپذیری در سط  20و  20درصد انتخاب و مشورد مقایسشه
قرار گرفت .نتایج نشان میدهد که حجم آب سطحی تیمینی میتواند
بین حدود  800تا  420میلیون متر مکعب متغیر باشد .افشزون بشر آن،
احتمال وقوع  20و  20درصد قابلیشت تشیمین بشه ترتیشب  740و 892
میلیون متر مکعب است .از آنجایی که سطوح تخصیصشات بشر مبنشای
این دو عدد شکل میگیرد ،لذا تخصشیص سشط یشک 892 ،میلیشون
مترمکعب رابت خواهد ماند و تخصیص در سط دو 849 ،میلیون متر
مکعب است که بایستی در محاسبات برآورد بیالن آب تشکلهای دو
منطقه 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.
Keywords: MIKEBASIN Model, Participatory Management, Performance Index, Water Balance, Wet and
Drought Periods

