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حاصل کار  ،تائید می کنم که مطالب مندرج در این پایان نامه......  زادهسجاد واحدی .....اینجانب 

ها استفاده شده است پژوهشی اینجانب است و به دستاوردهای پژوهشی دیگران که در این نوشته از آن

مطابق مقررات ارجاع گردیده است. این پایان نامه قبالٌ برای احراز هیچ مدرك هم سطح یا باالتر ارائه نشده 

 است.

 باشد.دانشگاه تهران می کلیه حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به دانشکده فنی
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 است.ام که تجلی لطف پروردگار در زندگی وجودشبه پاس و 

 مادرمتقدیم به 

 ام استبخش آالم زمینیاش که آراممهر آسمانی به پاس  

 مان ریختافظیسال به وقت خداح 7هایی که به پاس اشک  

 آموختم. او و به پاس عشق، که از  

 تقدیم به پدرم

 کندکه هرگز فروکش نمی دریغشبه پاس محبت بی  

 هاطی این سال اشچهرههای نشسته بر چروكبه پاس   

 ، که از او آموختم.و به پاس انسانیت  

 تقدیم به برادرم

 ،توانستم در کنارش باشمکه می هاییروزبه پاس تمام   

 .فرما بودها میان ما حکمفاصلهاما   
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 سپاس از پدر و مادرم

 بابت همه آنچه اکنون هستم.

 

 دکتر رضا کراچیانسپاس از 

 موخت.بهتر زیستن را به من آنه تنها علم مهندسی، بلکه منش زندگی و مسیر آموزگاری که 

توان در نمی شاگردیِ ایشان فرصتی طالیی برای نظاره کردن یک الگوی کامل انسانیت برای من بود.

پاس است سسپاس خود را در وصف ایشان آشکار کنم؛ که مرا نه توان مقابل این همه محبت و احترام، 

 و نه کالم وصف.

 

 مهندس لیال فروهرسپاس از 

چشمداشت ایشان که در کمال سعه صدر، با حسن خلق و فروتنی، از های بیراهنماییبابت 

 هیچ کمکی در این عرصه بر من دریغ ننمودند.

 

 دوستانمسپاس از 

 که در نبود خانواده بزگترین دلگرمی من بودند.
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 چکیده

 ییرتغ یلبه آب به دل یدسترس یزانو کاهش م یاروزافزون آب در سراسر دن یو تقاضا یترشد جمع

 یدب را تشدمنابع آ یصمشکالت تخص ین شرایط،اند. ابر منابع آب اعمال کرده اییندهفزا یهاتنش یم،اقل

 ینهاستفاده به یبرداران برابهره یزهانگ ر بخش مدیریت منابع آب،های بازارمحور داستفاده از رویکرد. با کندیم

در جهت هایی تالش زایران نیدر  شود.حالت ممکن مصرف می ترینبا ارزشو آب در  شودمی یشتراز آب ب

عدم دهد های آب نشان میالمللی بازارهای بینبررسی تجربهصورت گرفته است. کشورهای آب در بازار توسعه

 شود. نآتمامی اهداف منجر به شکست  تواندیم های مهم بازارتمامی جنبه به توجه

با لحاظ ای نامه تالش شده است تا یک ساز و کار مناسب برای بازار آب در مقیاس حوضهاین پایان در

به محاسبه از، اطالعات مورد نی گردآوریپس از ابتدا . کردن عدم قطعیت منابع آب در دسترس توسعه داده شود

بخش شود. در روری پرداخته میپهای کشاورزی، صنعت و آبزیب در بخشکننده آهای مصرفوابع تولید واحدت

محاسبه شود. با ده میاستفاکل و سود نهایی  تولید سازی عملکرداز دو زیرمدل با هدف بیشینه ،کشاورزی

 مدل آید.جم آب برای کاربران بازار به دست میح-های پیشنهادی قیمت، بستهارزش اقتصادی هر واحد آب

های فیزیکی، سازی سود کل شبکه آبی و در نظر گرفتن محدودیت، با هدف بیشینهبازار آب فصلی زمان واقعی

، به تعیین میزان خرید و فروش  مخازن ها و رشاخهسمحیطی و شرایط برقراری تعادل جریان در قیود زیست

 پردازد.و قیمت آب در هر فصل می

بینی برای پیش بینی جریانپیشهای ، از مدلهای گذشتهفصلدر  های بهنگامدادهدر ابتدای هر فصل بر اساس 

سازی چنین، با به کارگیری نتایج یک مدل بهینه. همشوداستفاده میتا انتهای سال آبی میزان آب در دسترس 

 برداری بلندمدت از سدهای منطقه در یک دوره تاریخی، توابع توزیع حجم ذخیره استراتژیک این مخازنبهره

های شده با تابع توزیع آوردبینیمیزان آب در دسترس پیشبا مقایسه  آید.در انتهای سال آبی به دست می

با تعیین  سپس پی برد ومنطقه نرمال بودن  توان به شرایط خشکسالی، ترسالی یاجریان در دوره تاریخی می

 حجم ذخیره استراتژیک مخازن، از آن به عنوان محدودیت در مدل بازار آب فصلی استفاده کرد.

های فصلی زمان دهد اجرای بازارنشان میرود سازی مدل پیشنهادی در حوضه آبریز گرگانپیاده نتایج

تخصیص بهینه  منجر بهگیری از ایجاد خسارت ناشی از خشکسالی به ویژه در بخش کشاورزی، واقعی با پیش

آب در دسترس،  . مدل بازار پیشنهادی با لحاظ کردن عدم قطعیتشودمیو تعیین ارزش واقعی آب کمک  منابع

 باشد.دهد و رویکردی مناسب برای مدیران این بخش میکل شبکه آبی ارائه میتری از سود گرایانهتخمین واقع

 های بازار، مدیریت تطبیقی منابع آب، اقتصاد آب.بازار آب، تخصیص آب، مکانیزم های کلیدی:واژه
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 مقدمه : 1 فصل

 زمینه تحقیق -1 -1

تبدیل اساسی مهم و  ان به یک موضوعامروزه مدیریت صحیح و کارآمد منابع آب در جه

نسبت  آبیاحتمال وقوع شرایط کم، به علت تغییراقلیمدهد که . مطالعات اخیر نشان میشده است

موجب کاهش منابع آب در دسترس خواهد معموالً این امر و است افزایش پیدا کرده به گذشته

مین أاجتماعی، میزان مصرف آب برای ت-های اقتصادیشد. از طرفی به دنبال توسعه و پیشرفت

 عیتوز(. 2000و همکاران،  1وبه طرز قابل توجهی بیشتر خواهد شد )میمیک ،های رو به افزایشنیاز

 از حد آب به شیآب، اتالف ب یعرضه و تقاضا نیآب، عدم توازن ب یو زمان یمکان کنواختیریغ

 یگذارمتیو ق یشهر شدر بخ امدهینحسابآب به ریبودن مقاد ادیز ،یدر بخش کشاورز ژهیو

 اند.با مشکل مواجه ساخته را منابع آب تیریهستند که مد ینامناسب از جمله مشکالتتعرفه 

جامع و کامل  در مورد رویکردیمتخصصین بین رغم مطالعات گسترده در این زمینه، هنوز علی

 انجام تحقیقات بیشتر برای توسعه. بنابراین شده استتوافق حاصل نبرای مدیریت منابع آب 

المللی ی و بینهای پیش روی منابع آب در سطح ملمناسب برای حل مشکالت و چالش هایروش

 .رسدضروری به نظر می

گذاری و های منابع آب، سیاستموجود در سیستم هایپیچیدگی و عدم قطعیت

های بازار محور در مدیریت منابع رویکرددهد. ثیر قرار میأتگیری در این بخش را تحت تصمیم

حاصل ارزش اقتصادی  بر اساسبازتخصیص منابع آب برای کارآمد توانند به عنوان ابزاری آب می

های مختلفی های آب از جنبهمزایای توسعه بازارمورد استفاده قرار گیرند.  نهاده آباز مصرف 

. با استاستفاده بهینه از آب به ویژه در بخش کشاورزی  ،ترین آنقابل بررسی است که مهم

ه مازاد خود و خریداران فروشندگان به دلیل انگیزه بیشتر برای فروش حقاب، ابزارتفاده از این اس

هایی برای استفاده بهینه از آب و انتخاب به دنبال راهکار ،به دلیل پرداخت قیمت واقعی آب

                                                 
1 Mimikou 
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بر خالف  (1389زاده، )کرامت محصول کشاورزی با نیاز آبی کمتر و ارزش اقتصادی باالتر هستند.

کنند، مشخصی تولید می سودمعموالً  هر واحد آب مصرفیپروری که به ازای بخش صنعت و آبزی

در طول  شدهبینیدریافت آب پیش وابسته بهدگان بخش کشاورزی نکنسود مورد انتظار مصرف

شود که در نظر گرفته برای بازار . در نتیجه باید سازوکاریودد بخواههای کشت محصوالت دوره

وص در بخش خصها و معامالت را بهبینیقطعیت موجود در پیشهای ناشی از عدمخسارت

 (2011، 2و جیانگ1حداقل رساند. )گرفتون  کشاورزی به

خشک و تجربه گرفتن در منطقه خشک و نیمهقرارموقعیت مکانی و  در ایران نیز با توجه به

شده ای به مدیریت بهینه و صحیح منابع آب در سالیان اخیر، توجه عمده چندین دوره خشکسالی

ترین و ر، یکی از مهمآبی در کشو توجهی از مصارفقابل. بخش کشاورزی با مصرف میزان است

رو، از اینآبی است. های خشکسالی و شرایط کمها در دورهپذیرترین بخشآسیب در عین حال

برای مدیریت منابع آب در دسترس  ثر و کارآمدؤحلی مراهبه عنوان توانند های تجارت آب میمدل

های اخیر در پی صدور مجوز شورای عالی آب در ایران، لد. خوشبختانه در سانشودر نظر گرفته

های آب در ایران های قانونی و الزامات فنی و ساختاری بازاربرای توسعه بسترمناسبی مطالعات 

های بازار ر آنکه د قی همچون دشت مجن در استان سمنانمناط عالوه برگرفته است. صورت

در طح ملی سر حال حاضر چندین طرح آزمایشی در اند، دآب به صورت چشمگیری توسعه یافته

 هستند. و اجرا سازیدر حال پیاده همین راستا

کنندگان همراه ها معموالً با مقاومت مصرفدولت قیآب از طر متیق شیکه افزا ییجااز آن

. کندیفراهم م یمشکالت نیچن جادیآب را بدون ا متیقسازی واقعیتجارت آب امکان  شود،یم

تجارت آب  دیگر از منافع زین ستیز طیبخش مح یبرا شتریآب ب نیو امکان تأم یآلودگکاهش 

انتقال آب، کاهش  یهاهمچون چالش یمواردهای آب، در تشکیل بازار. دنشویمحسوب م

 داتیکشت و نوع تول یالگو رییفروشنده آب، تغ منطقه اشتغال در زانیو م یاقتصاد یهاتیفعال

 طیمح یبراالزم حداقل  انیجر نیآب مبادله شده و تأم تیفی، کدر بخش کشاورزی منطقه

های ملی با بررسی تجربه (.2014و همکاران،  3)ویلر شود یبررس یبه شکل جد دیبا نیز ستیز

توان دریافت عدم بررسی تخصصی جوانب مختلف ایجاد بازار آب های آب میالمللی بازارو بین

                                                 
1 Grafton 

2 Jiang 
3 Wheeler 
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شکست تمامی اهداف مورد انتظار بازار گردد. با توجه به ماهیت ویژه آب و تواند منجر به می

سازد، های اقتصادی متمایز میمحیطی که آن را از سایر نهادهاهمیت سیاسی، اجتماعی و زیست

 .باشدهای بسیاری همراه با چالش تواندمی های آب در عملسازی و توسعه موفق بازارپیاده

کاری مناسب برای توسعه بازار آب در مقیاس وساز شده استنامه تالش در این پایان

ار در نظر سازی معامالت در بازای تدوین شود. به همین منظور رویکردی برای بهنگامحوضه

قطعیت منابع از عدم ناشی محیطیو زیست که اثرات منفی اقتصادی؛ به نحوی شده استگرفته

 .یابدحد امکان کاهش تا آب در دسترس 

 ت تحقیقسؤاال -2 -1

ها نامه به آنتر اهداف این پایاناالتی که در راستای تبیین دقیقؤترین سدر این بخش مهم

 :شده است، ارائه شودمیپاسخ داده 

 تواند منجر به افزایش ای چگونه میهای آب در مقیاس حوضهایجاد و توسعه بازار

 نحوه تخصیص منابع آب در یک حوضه آبریز شود؟وری اقتصادی سیستم و بهبود بهره

 خرید و فروشای شامل قیمت آب، حجم از اجرای بازار در مقیاس حوضه نتایج حاصل 

کاری ومحیطی توسط چه سازهای زیستمین نیازأتبرای هر کاربر، میزان آب خروجی 

 ؟بینی خواهد بودقابل پیش

 جانبی ناشی از ایجاد بازار آب، منافع آن به ها و تبعات آیا با توجه به بررسی هزینه

 ای را توجیه کند؟گیری بازار در مقیاس حوضهای است که توسعه و شکلاندازه

 توان سازوکاری تدوین نمود که اثرات ناشی از عدم قطعیت موجود در منابع چگونه می

ای هبینی را به نحوی کاهش داد که در طول دورههای پیشآب در دسترس و مدل

 های اقتصادی سیستم به حداقل برسد؟زیان ،کشت سالیانه

 کننده تحقیقهای سادهفرض -3 -1

اند، گرفتهرمد نظر قرا نامهپایانها در این سازی تحلیلکه برای ساده هاییضترین فرممه

 شامل موارد زیر هستند:
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  های فنی منطقه مورد مطالعه )حوضه آبریز گرگانرود( ، از گزارشنامهپایاندر این

فقط از منابع آب سطحی به عنوان منابع  بر اساس مطالعات قبلی، و شده استاستفاده 

شده چنین فرض هم .شده استاستفاده  های توسعه منطقهبرای طرح آب در دسترس

روری وارد منابع آب پهای کشاورزی، صنعت و آبزیکه آب بازگشتی در بخش است

 مجددا تخصیص داده شود. دتوانزیرزمینی شده و نمی

 شده استسازی بازار آب، فرض آبی برای پیادهبا توجه به در نظر گرفتن شرایط کم 

 قابلیت تنظیم حجم آب خروجی را به شکل مناسب دارند. ،مخازن

 دسترس و اجرای های شرب در حوضه آبریز، قبل از بازتخصیص منابع آب در نیاز

 شود.مین میأمعامالت بازار همواره ت

  ریزی الگوی کشت منطقه شامل گندم، برنج، جو و پنبه در برنامه عمدهمحصوالت تنها

 اند.شده منطقه در نظر گرفته

 و الگوی کشت هر  قبیل سطح قابل کشت، حقابه اولیه مدیر بازار اطالعات کافی از

 ختیار دارد.را در اکننده بخش کشاورزی مصرف

 است. های اولیه کاربران در بخش کشاورزی به صورت عادالنه تعیین و توزیع شدهحقابه 

 و  است شده پروری به صورت خطی در نظر گرفتههای صنعت و آبزیتوابع سود بخش

 کنند.ازای هر واحد آب مصرفی میزان سود مشخصی تولید می به

 های تحقیقنوآوری -4 -1

های آب در مقیاس برای توسعه بازارجدید است یک سازوکار  در این مطالعه سعی شده

 مربوط به هر دوره زمانی هایکاربران پیشنهادشده، در ساختار بازار تدوینای ارائه شود. حوضه

کنند. در این رویکرد، نیازی به انتخاب یک ارائه می آب های قیمت و حجمرا به صورت بسته آتی

خصوص، بود و برای هر نقطه برداشت آب در هر دوره زمانی به قیمت قطعی در کل حوضه نخواهد

نخستین واحد  معموالً آید. این ساختار مبتنی بر این نکته است کهمی دست قیمتی متفاوت به

های آب دریافتی بعدی دارند. کننده ارزش بیشتری نسبت به واحدآب دریافتی برای هر مصرف

 کرد.به دنبال آن سود نهایی کل سیستم افزایش پیدا خواهد بدین ترتیب میزان مشارکت در بازار و

قطعیت گرفتن عدمبرای در نظرنامه پایانشده در این توان به ساختار ارائهچنین میهم

اشاره کرد. ضرورت این  جریان بینیهای پیشمدلخروجی و  در دسترس موجود در منابع آب
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توجه خواهد بود. مطابق این سازوکار، تمهیداتی در بازار ویژه برای بخش کشاورزی قابلامر به

های پیشنهادی بسته ،است که کاربران بتوانند در ابتدای هر دوره زمانی اجرای بازار اندیشیده شده

های بریز و تصمیمات خود در دورهدر حوضه آترین اطالعات هیدرولوژیکی روزخود را بر اساس به

، یابدکاهش میگذشته اصالح و بازبینی نمایند. بدین ترتیب نه تنها خسارت ناشی از عدم قطعیت 

رد. ذکر این نکته ک به سود نهایی بیشتری دست پیدا ممکن است بتوانآبی بلکه در شرایط کم

سطح ای بوده و از مرحلهورت به صاز نظر مکانی  شدههای بررسیساختار مدلضروری است که 

 .دهندمنابع آب در دسترس را مورد مطالعه قرار میمزرعه تا حوضه آبریز 

 نامهساختار پایان -5 -1

های مرتبط با ترین تحقیقات پیشین در زمینهای از مهمبه بررسی خالصه ،در فصل بعد

ع آب در بخش تخصیص منابدر زمینه مطالعاتی  ،فصلآن شود. در این مطالعه پرداخته می

های آب، های فنی و ساختاری مورد نیاز برای ایجاد و توسعه بازارکشاورزی، شرایط و بستر

های در روشمدیریت تطبیقی )بهنگام( تخصیص آب و  ،المللی بازار آبهای داخلی و بینتجربه

. در اندمورد ارزیابی قرار گرفته های منابع آبدر سیستم آب در دسترس عدم قطعیتنظر گرفتن 

و  نمودار در ادامه، و شودمی های تحقیق پرداختهها و روشکاربه تشریح کامل ابزار ،فصل سوم

سازی مدل بهینه گردد. در ابتدا سازوکار پیشنهادی بازار وشده معرفی می های ارائهساختار مدل

سپس به  شود.می ارائهیکی سیستم محیطی و هیدرولوژهای زیستخطی به همراه محدودیت

های تخصیص آب در بخش کشاورزی در سطح مزرعه پرداخته و از نتایج آن در زیرمدلبررسی 

وری اقتصادی تغییرات بهره ،آخرگام در  شود.های بازار استفاده میفروش و بهنگام سازی خرید

 د.نگردبازار در حالت بهنگام و نرمال مقایسه می

خصوصیات و شرایط حوضه آبریز گرگانرود که به عنوان  توصیفنامه به انفصل چهارم پای

گردد. پردازد و جزئیات مربوط به آن ارائه میاست، می منطقه مورد مطالعه در نظر گرفته شده

گیرد میگرفته مورد تحلیل کامل قرار  ها و محاسبات صورتدر فصل پنجم نتایج حاصل از مدل

های بازار، سود کل سیستم فروش و طالعه مانند قیمت آب، حجم خریدهای مورد نظر مو خروجی

های گذشته بندی نتایج حاصل از فصلد. فصل ششم نیز به بررسی و جمعنشوبررسی می

های مرتبط با این تحقیق ارائه مطالعات آتی در زمینهبرای ی هایپردازد و در پایان پیشنهادمی

 خواهد شد.
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 بررسی مطالعات پیشین : 2 فصل

 مقدمه -1 -2

های انجام شده در ترین مطالعات و پژوهشتا برخی از مهم شده استدر این فصل تالش 

رو ارزیابی و ارائه شوند. بخش اول به مرور مطالعات  االت تحقیق پیشِؤنامه و سزمینه موضوع پایان

های است. سپس پژوهش پیشین در زمینه تخصیص منابع آب در بخش کشاورزی اختصاص یافته

اند. در بخش سوم، های آب به صورت جامع مورد بررسی قرار گرفتهمربوط به ایجاد و توسعه بازار

المللی بازار آب به منظور ارزیابی سازوکار ی و بینهای داخلتجربهدر زمینه  انجام شدهمطالعات 

 1ات پیشین در زمینه مدیریت تطبیقیاند. در ادامه، تحقیقها مرور شدههای نهادی آنو ساختار

در کنار بررسی عدم  از منابع آب ()بهنگام 2واقعیزمان برداریبهره هایتخصیص آب و مدل

یانی مورد بررسی بندی مطالعات نیز در بخش پااند. جمعقطعیت منابع آب در دسترس ارائه شده

 است. قرار گرفته

 بخش کشاورزیتخصیص منابع آب در  -2 -2

 مقدمه -1 -2 -2

های آبی و کاهش منابع آب در دسترس افزون نیازهای اخیر با توجه به افزایش روزدر سال

های . طبق آمارشده استبه مدیریت منابع آب به ویژه در بخش کشاورزی ای کشور توجه ویژه

شود. با ای از مصارف آبی کشور را شامل میشده در ایران، بخش کشاورزی قسمت عمدهمنتشر

 صرف هزینه و مین منابع آب مورد نیاز این بخشأهای عمرانی کالن برای توجود اجرای پروژه

وری سیستم آبیاری در میزان بهرهدهد که نشان می هاپژوهشمحیطی، و زیستزیاد اقتصادی 

                                                 
1 Adaptive Management 
2 Real-time Models 
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)عباسی و همکاران،  درصد است 56و میانگین آن باشد میر درصد متغی 85.5تا  22.5کشور از 

واقعی توان قیمت پایین و غیروری را میترین عوامل این میزان پایین بهره(. یکی از مهم1395

امکان کشت و تولید محصوالت با بازده اقتصادی کمتر و مصرف  آب آبیاری دانست. در این شرایط،

های زراعی ریزی آبیاری در سطح واحدو انتخاب الگوی کشت و برنامهشود میآب بیشتر فراهم 

انجام با توجه به گستردگی مطالعات گیرد. بدون توجه به میزان منابع آب در دسترس صورت می

ترین هایی از مهمشود نمونهدر زمینه مدیریت تخصیص آب آبیاری، در این بخش سعی می شده

 مطالعات قبلی مرور شوند.

های انجام شده در زمینه تخصیص منابع مروری بر پژوهش -2 -2 -2

 آب در بخش کشاورزی

و سطح  در دسترس آبعامل ( با در نظر گرفتن محدودیت دو 1991و همکاران ) 1دینار

در یک منطقه تحت شرایط  کشاورزی سازی تولیدبخش کشاورزی، به بیشینه قابل کشت در

ای و زمین زراعی در این تحقیق، ارزیابی اقتصادی در دو سطح منطقه پرداختند. سالیخشک

ای ترکیب بهینه محصوالت تحت کشت با توجه به عواملی مانند صورت گرفت. در سطح منطقه

اب شده و در مرحله بعد، کارایی اقتصادی در سطح سطح قابل کشت و قیمت محصوالت انتخ

در این مطالعه اصالح الگوی . گرفته استهای آن مورد ارزیابی قرار زمین زراعی و بر اساس قابلیت

های پیشنهادی کشت محصوالت و استفاده از محصوالت با بازدهی اقتصادی بیشتر به عنوان راهکار

 تحقیق ارائه شده است.

ای، مدلی ریاضی برای های ماهواره( با استفاده از داده2004کاران )و هم 2موجومدار

ارائه کردند. این مدلسازی خطی بر سازی میزان تخصیص بهینه آب به محصوالت مختلف بهنگام

مبنای معادالت مربوط به رطوبت خاك، میزان تولید و عملکرد محصوالت مختلف، مقدار بارش و 

های در هند صورت گرفته است. در این تحقیق داده 3تونگابدرا دسترس در حوضه رودخانهآب در

های آتی ای و معادالت رطوبت خاك دقیق نبوده و از عدم قطعیت میزان بارش در دورهماهواره

 صرف نظر شده است.

                                                 
1 Dinar 

2 Mujumdar 
3 Tunga Bhadra 
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( رویکردی به منظور کاهش میزان خسارت در بخش کشاورزی 2008و همکاران ) 1مقدسی

زیرمدل  دوبه توسعه  این مطالعهرود ارائه کردند. در دوره خشکسالی در حوضه زایندهیک در 

سازی پرداخته شده است. در ابتدا توزیع بهینه آب در دوره رشد محصوالت و سپس بهینه

توزیع آب بهینه میان  ،گیرد. در انتهاسازی الگوی کشت و تعیین سطح زیر کشت صورت میبهینه

شود. نتایج این تحقیق نشان های ساالنه محاسبه میسازی حقابهو بهینه های مختلفشبکه

های تواند تا حد زیادی میزان خسارتدهد که تخصیص بهینه آب در بخش کشاورزی میمی

 ناشی از خشکسالی را جبران نماید.

های کامپیوتری برای مدیریت مشکالت منابع آب در ( به بررسی مدل2015) 2سینگ

 منظوربه  3های شبیه سازیاین تحقیق، ابتدا به بررسی مدل دری کشاورزی پرداخت. بخش آبیار

 4سازیهای بهینهسپس مدل  های مختلف مدیریت منابع آب پرداخته شده است.ارزیابی رویکرد

. شده است، ارزیابی اندمختلفی که برای تخصیص بهینه آب و زمین در بخش کشاورزی ارائه شده

سازی بهینه -سازی های ترکیبی شبیهزمان از مدلدهد که استفاده هممطالعه نشان مینتیجه این 

کند. با توجهی به افزایش بازدهی و بهبود عملکرد بخش آبیاری کشاورزی کمک میبه طور قابل

ها در مدیریت منابع آب، مواردی از قبیل عدم قطعیت در تخمین ثیر بسزای این مدلأوجود ت

اجتماعی ناشی  –در نظر نگرفتن جوانب اقتصادی  آینده وهای بینی آوردها، پیشمدل هایپارامتر

 .هستندرسیدن به یک راهکار جامع و مناسب های موجود برای از چالشچنان ها، همرویکرداز این 

سازی عملکرد اقتصادی و ور بیشینهای به منظمرحله( مدلی دو2016ن )و همکارا 5جیانگ

فی آب در یک سیستم آبیاری در بخش کشاورزی ارائه کردند. در این مدل، ابتدا با راندمان مصر

سازی توزیع آب در سطح زمین زراعی و تعیین به بهینه ،سازی غیرخطیاستفاده از روش بهینه

. در مرحله بعد، به منظور شده استپرداخته  الگوی کشت بهینه برای کاربران بخش کشاورزی

شده استفاده  6ریزی پویااز برنامهمنطقه در های آبیاری ب میان بخشبهینه کردن تخصیص آ

دهد که با استفاده از این در شمال غربی چین نشان می. نتایج این مطالعه در حوضه آبریزی است

                                                 
1 Moghaddasi 
2 Singh 

3 Simulation Models 
4 Optimization Models 

5 Jiang 
6 Dynamic Programming 
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درصد  15توان تا مدل، میزان سود کل حوضه را بدون تغییر در میزان منابع آب موجود، می

سازی مصرف ای برای بهینهتوان در مدیریت آب در مقیاس حوضهد میافزایش داد. از این رویکر

 آب و تعیین الگوی کشت بهینه استفاده کرد.

ارچوبی با محوریت عدم قطعیت، برای تخصیص منابع ه( به ارائه چ2016و همکاران ) 1لی

صورت ارچوب، به هآب در بخش کشاورزی و ارزیابی ریسک در این زمینه پرداختند. در این چ

. شده استو تحلیل عدم قطعیت استفاده  های زراعیو زمین همزمان از تخصیص بهینه منابع آب

های آمده از تحلیل عدم قطعیتدستتوابع توزیع احتماالتی به کارگیریبه همین منظور، با به

توان به بررسی میزان سوددهی کل سیستم ، میهای آبی هر بخش و منابع آب در دسترسنیاز

آبی یا خشکسالی پرداخت. از طرفی با در نظر گرفتن های کمت شرایط مختلفی مانند دورهتح

سازی به صورتی های موجود در حوضه، بهینهخسارات ناشی از عدم برآوررد درست از محدودیت

 شود که ریسک ناشی از آن به حداقل برسد.انجام می

سازی م تکاملی نوین برای بهینهبه ارائه یک الگوریت( 2018و همکاران ) 2ایکودایسی

تخصیص آب در بخش کشاورزی و تعیین الگوی کشت بهینه با در نظر گرفتن محدودیت منابع 

به  4و غلبه پارتو 3بندی پارتوهای انتخاب رتبهآب موجود پرداختند. این مطالعه، با ترکیب روش

یافته کل آب تخصیصسازی سود کل سیستم در بخش کشاورزی و کمینه کردن میزان بیشینه

است  در حوضه آبریزی در آفریقای شمالی مورد بررسی قرار گرفتهمدل که . نتایج استپرداخته 

تواند بیشینه سود کل و کمترین میزان دهد ذرت به عنوان کشت بهینه در حوضه مینشان می

 آب را به خود اختصاص دهد.

 های آبایجاد و توسعه بازار -3 -2

 مقدمه -1 -3 -2

مقدار آن محدود است. به  یول رودیبه شمار م دشوندهیاز منابع تجد یکیهر چند آب 

                                                 
1 Li 
2 Ikudayisi 

3 Pareto Dominance 
4 Pareto Ranking 
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 ی،سطح بهداشت و رفاه عموم بهبودو  عیصنا ،یکشاورز یگسترش اراض ت،یعالوه رشد جمع

آب، عدم  یو زمان یمکان کنواختیریغ عی. توزاست کرده دیتشد را آب به یدسترس تیمحدود

بودن  ادیز ،یدر بخش کشاورز ژهیاز حد آب به و شیآب، اتالف ب یقاضاعرضه و ت نیتوازن ب

 ینامناسب از جمله مشکالت یگذارمتیو ق یشهر یهادر بخش امدهیآب به حساب ن ریمقاد

کاهش مشکالت موجود،  یاند. برامنابع آب کشور را با مشکل مواجه ساخته تیریهستند که مد

مورد توجه  شیاز پ شیب یالمللنیو ب یدر سطح مل ریاخ یهابازار آب در سال کردیاستفاده از رو

 قرار گرفته است.

 دارانیخرشود. در یک بازار آب، عنوان تجارت آب به فرآیند خرید و فروش حقابه گفته می

با  زیها نو صاحبان حقابه کنندیشکل ممکن از آب استفاده م نیبه بهتر یواقع متیبا پرداخت ق

خواهند  شتریکسب درآمد ب ویی جوصرفه یبرا یکاف زهیاز امکان فروش آب مازاد، انگ یآگاه

کنندگان ها معموالً با مقاومت مصرفدولت قیآب از طر متیق شیکه افزا ییجاداشت. از آن

 کندیفراهم م یمشکالت نیچن جادیآب را بدون ا متیق شیتجارت آب امکان افزا شود،یهمراه م

در چنین شرایطی آب به بیشترین بازدهی  .)2017و همکاران،  3؛ کوپمن1991، 2و لتی 1)دینار

های مختلف با مشکالت مربوط به کمبود آب بهتر برخورد اقتصادی خود رسیده و کاربران بخش

کنند. به طور مثال، ممکن است کاربران بخش کشاورزی اقدام به کشت محصولی با نیاز آبی می

های آب، کشاورزان حقابه داد و ستدزمینه باال و بازدهی اقتصادی کمتر نمایند، اما با فراهم شدن 

تمایل بیشتری به کشت محصوالت پربازده با نیاز آبی کمتر خواهند داشت تا بتوانند حقابه مازاد 

شود خود را در بازار به فروش برسانند. به صورت کلی، هنگامی زمینه ایجاد و توسعه بازار فراهم می

مین آب از طریق انتقال مصرف از مصارف دسترس با کمبود مواجه شده و نیاز به تأکه منابع آب در

 .(2005، 5و ایستر 4)زکری منظر سوددهی اقتصادی ایجاد شودبازده به مصارف پربازده از کم

 انواع بازار آب -2 -3 -2

کنند. بندی میهای متفاوتی دستههای آب را با توجه به معیارمتخصصین منابع آب بازار

                                                 
1 Dinar 

2 Letey 
3 Koopman 

4 Zekri 
5 Easter 
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ها گرفته از نظر نوع حقابههای صورتداد و ستدانونی، های قها ممکن است از بعد ساختاراین معیار

 قرار دهند.های آب را مورد بررسی کننده در آن، بازارهای شرکتیا مدت زمان مبادالت و بخش

 1رسمی شود. بازاری قانونی ارائه میهاهای آب بر مبنای ساختاربندی بازاردر ابتدا دسته

های نسبتاً بزرگ و تحت نظر در مقیاس داد و ستدامکان  نشود که در آآب به بازاری اطالق می

زی، شهری، صنعت های مختلف مانند کشاوریک سری قوانین و مقررات دولتی برای کاربران بخش

های دولتی وظیفه نظارت داشته و تمام مبادالت ها نهادبازارو غیره فراهم است. در این 

ها در آمریکا، استرالیا شوند. تجربه ایجاد این بازارمی گرفته در اسناد رسمی ثبت و نگهداریصورت

های سوی دیگر، بازار ازهای بعد مورد بررسی قرار خواهند گرفت. و اسپانیا وجود دارد که در بخش

های دولتی نبوده و اند، تحت نظارت سازمانکه معموال در سطح محلی توسعه یافته 2غیررسمی

و همکاران،  3)ایستر گیردشکل می داد و ستدمیان طرفین وافق قوانین و مقررات آن بر اساس ت

توان به مزایای حاصل از ایجاد بازار در منطقه بدون مداخله در شرایطی که می(. 1999

ها یست. اما در شرایطی که دولتهای دولتی دست پیدا کرد، نیازی به ایجاد بازار رسمی نسازمان

آبی یا های کمباشند و یا در طول دورهنهای آبی در منطقه پاسخگوی تغییرات سریع نیاز

های نسبتاً بزرگ هنگامی که مبادالت در مقیاسگیرند. رسمی شکل میهای غیرخشکسالی، بازار

حقابه  داد و ستدثال، های مختلف باشند )به عنوان مصورت گیرد و طرفین مبادالت از بخش

میان بخش کشاورزی و بخش صنعت(، ضرورت وجود قوانین و مقرراتی تحت نظارت دولت نمایان 

دهد گرفته میبر مبادالت صورت را تریهای رسمی به مدیران، امکان نظارت دقیقخواهد شد. بازار

عدم شناخت  .(2014 ،4)ایستر و هوآنگ هددهای بازار را تا حدی افزایش میو این امر هزینه

های تواند باعث ایجاد مشکالتی در توسعه بازارکافی از شرایط حوضه و وضعیت کاربران در بازار می

های رسمی در ( به بررسی عوامل عدم موفقیت بازار2018) 6و مارتینز 5رسمی آب شود. کاالتراوا

گذاری ادرست در ارتباط با قیمتگذاری ناسپانیا پرداختند. در این مطالعه، مشکالت ناشی از قانون

های سالیانه کاربران و عدم قطعیت میزان آب در دسترس قابل تجارت به عنوان آب، تعیین حقابه

                                                 
1 Formal Markets 
2 Informal Markets 

3 Easter 
4 Huang 

5 Calatrava 
6 Martinez 
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 در جنوب شرقی اسپانیا شناخته شدند. 1سگورا آبریز موانع اصلی موفقیت بازار در حوضه

)فصلی( صورت پذیرد.  تواند به صورت دائمی یا موقتیحقابه در بازار آب می خرید و فروش

ها بر مبنای نوع نیاز خریدار و مدت زمان مورد نیاز او برای مصرف به یکی از این دو داد و ستد

گیرند. مبادالت دائمی معموالً بین دو کاربر با میزان سوددهی اقتصادی متفاوت صورت انجام می

در این مبادله،  حقابه است.است و این اختالف در میزان سوددهی، توجیهی برای خرید دائمی 

به دلیل نیاز به نظارت  گیرد.حقابه از مالکیت صاحب اصلی آن بیرون آمده و به خریدار تعلق می

های غیررسمی تر از بازارهای رسمی رایجها در بازارداد و ستدهای بلندمدت، این قبیل در دوره

یا فصلی بوده و با توجه به شرایط موجود، هستند. اما گاهی نیاز به منابع آب مازاد به صورت موقت 

تر های زمانی کوتاهنمایند. این نوع مبادالت در دورهبه صورت موقت می داد و ستدکاربران اقدام به 

ای انجام حوضهنه و یا فصلی صورت گرفته و بیشتر در مقیاس درونو به صورت هفتگی، ماهیا

نشده در بخش بینیهای آبی مازاد و پیشان نیازهای موقت اغلب برای جبرداد و ستد. شوندمی

، 2)جورنالند هستندهوایی و شرایط اقتصادی بازار وکشاورزی شکل گرفته و متاثر از شرایط آب

-2003 یهادر سال کایآمر التیا 14 آب آمار بازار یبا بررس یقیتحق یط( 2006) 3(. براون2003

 یدائم یهااد معامالت صورت گرفته، دو گروه حقابهاز نظر تعد به دست آورد. یمهم جینتا 1990

 نیانگیمتوان گفت شده در هر گروه میاز تظر حجم آب مبادلهندارند اما  یو موقت، تفاوت چندان

از  شتریمتر مکعب بوده که ب ونیلیم 38.76حجم آب مبادله شده هر معامله در بازار موقت برابر 

است  لین دلیاختالف حجم مبادله شده به ا نیاست. ا یمتر مکعب در بازار دائم ونیلیم 2.17

مدت کوتاه یهاباالتر، در دوره یریپذنانیکمتر و اطم یهانهیها اکثراً با هزکه در بازار موقت، حقابه

تعداد معامالت در بازار موقت در مقابل ثابت  یدرصد 100رشد  ن،یچن. همشوندیم داد و ستد

موقت  خرید و فروشبه  برانکار لیساله، نشان از تما14 یدوره بررس کیدر  یبودن معامالت دائم

 ها دارد.حقابه

 های فنی و ساختاری مورد نیازمباحث قانونی و بستر -3 -3 -2

محیطی نیاز به یک سری مقررات اثربخش بودن از نظر اقتصادی و زیستهای آب برای بازار

                                                 
1 Segura 

2 Bjornlund 
3 Brown 
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گیری نمایند. به منظور مختلف پیش و قوانین مشخصی دارند که از شکست اهداف بازار در ابعاد

آب و مالکیت آب و  ه تبیین مفاهیم اساسی مانند حقهای مناسب، ابتدا باید بدستیابی به راهکار

 زمین اشاره کرد.

مانند هر منبع دیگری، هنگامی که منابع آبی فراوانی در دسترس باشد، مفهوم حقابه کمتر 

های آبی و افزایش رقابت و تنش بر سر این گسترش نیازگیرد. امروزه با مورد استفاده قرار می

گیرد. ای به مفهوم حقابه در ادبیات فنی مدیریت منابع آب صورت میمنبع حیاتی توجه ویژه

 1اسکات ،اند. برای مثالمحققین در طول سالیان گذشته تعاریف متعددی برای حقابه ارائه کرده

( حقابه 2004) 3. برونزنامندمیه و مصرف منابع آبی حقابه را حق استفاد( 1995) 2و کاستالین

تواند ترکیبی از حق دسترسی، مصرف، برای منابع آبی دانست که میهای اجتماعی ادعاتوان میرا 

از منظر قانونی باید مدت اعتبار حقابه و تفکیک یا عدم تفکیک انتقال یا مدیریت آب باشد. 

سال بوده  99سال تا  10ها از مدت اعتبار حقابه موالًمالکیت آن از زمین مشخص شده باشد. مع

، 4گردد )جیانگهای نظارتی مربوطه معین میو قابلیت تمدید اعتبار آن توسط دولت و سازمان

حقابه تا حد زیادی به امکان تفکیک مالکیت آن از زمین وابسته است.  داد و ستدقابلیت (. 2018

هزار مترمکعب آب قابلیت فروش بدون نیاز به کاشت در زمین زراعی  100، آیا حقابه برای مثال

، اعتبار حقابه دارد یا خیر؛ آیا در صورت عدم استفاده از حقابه در یک دوره زمانیرا دارنده حقابه 

 (.2014، 6و هوآنگ 5از بین خواهد رفت؟ )ایستر

محسوب  یابازار استرال یحقوق یستمس ییراتتغ ینتراز مهم ینآب و زم یتمالک یکتفک

 داشته است یمثبت یاربس اتتأثیرهر سهم آب به چند بخش مجزا  یبنددسته ینچن. همشودیم

صورت است که هر حقابه به سه جزء  ینروش کار به ا( 2011، 7استرالیا کمیسیون ملی آب(

شده است  یمتقس و مجوز استفاده از آب آب یصتخص یزانبه آب، م یشامل حق دسترس یاصل

 یستمس یک یاست که برا یبه آب برابر حجم آب یدارد. حق دسترس یو هر جزء آن مقررات خاص

 یآب یستمهمان س یدر نظر گرفته شده است که استفاده از آن تنها برا یزانتقال آب در حوضه آبر

                                                 
1 Scott 

2 Coustalin 
3 Bruns 

4 Jiang 
5 Easter 

6 Huang 
7 National Water Commission, Australia 
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آب  یصتخص یزانگرفته شده است. م نظرجزء در  ینا یبرا یزن داد و ستد یتبوده و قابل یسرم

 یدر ابتدا یزحوضه آبر یطاست که با توجه به شرا یآب یستماز کل آب در دسترس س یسهم یزن

 یبرا یز. مجوز استفاده از آب نشودیم یینسهم هر کاربر تع ،از کل یهر فصل، به صورت درصد

همان نوع  یدهد که از آب برایو به کاربر اجازه م شودیم یفهر بخش، به صورت جداگانه تعر

 شده در مجوز استفاده کند.مشخصمصرف 

در  داد و ستد یتجدا بوده و قابل ینزم یتآب، از مالک یصتخص یزانم یاجزء دوم  یتمالک

به آب و مجوز  یالزم است حق دسترس یمصرف آن در بخش کشاورز یبازار را دارد. اما برا

حقابه با انجام  یبندنوع دسته ینر اگردد. د ینز تأمیموردنظر ن یآب یستماستفاده از آب در س

 ینکرده و تنها مبادالت ییرتغ یآب یستمکاربران آن س یرسا یبرا یبرداربهره هایینهمعامالت، هز

 ینداشته باشد. از طرف یمنف تأثیرآب در دسترس کل منطقه  یزانکه در م شودیانجام م

نوع و نحوه مصرف، در  یبررس یلاز انتقال آب به دل یناش یاثرات جانب یموجود برا هایینگران

؛ 2014و همکاران،  1. )ویلربرطرف شده است یادیاستفاده از آب، تا حدود ز یهاروند صدور مجوز

 (2015، 3؛ یانگ2014، 2تیزدل

 یرز یدبا یمنابع آب متعلق به عموم جامعه بوده و هرگونه استفاده فرد یادر قانون اسپان

کننده به مصرف یا. حقابه در اسپانیردالزم صورت گ یقانون یو با مجوزها ین دولتسازما یکنظر 

 یو به دو صورت عموم دهدیرا م یسطح یهابرداشت از آب یا یرزمینیاجازه پمپ کردن آب ز

اند ساله صادر شده 30 یهادوره یتوسط دولت برا یعموم یها. حقابهشودیعرضه م صوصیو خ

 یاراتاخت ینواگذار شوند. ا یااصالح  ید،تمد توانندیمربوطه مهای نظارتی و تحت نظارت سازمان

. در مقابل، شودیبازار م یتدر وضع یتعدم قطع یجادو ا یریپذ یناندولت باعث کاهش اطم

قابل مبادله هستند.  یشخص یکاال یکدارند و به عنوان  ترییطوالن یخچهتار یخصوص یهاحقابه

کاربر است. تا قبل از  یبرداربهره یطمنبع و ثبات شرا یداریها منوط به پاحقابه ینالبته حفظ ا

و  4)ری مجاز به شرکت در بازار بودند یخصوص یهاتنها حقابه یالدی،م 1999سال  یهاصالح

کرد.  یبنددسته یرمصرفیو غ یها را به دو دسته مصرفحقابه توانیم ینچنهم(. 2014همکاران، 

در معامالت  یزمصرف ن بندییتدونوع حقابه را ممنوع کرده است. اولو ینا ینبازار، مبادله ب ینقوان

                                                 
1 Wheeler 
2 Tisdell 

3 Young 
4 Rey 
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 لویتهستند و پس از آن، او یتاولو ینترمهم یمصارف خانگ یا. در اسپانشودیدرنظر گرفته م

 (.2015و همکاران،  1)پالومو هیرو و صنعت است یمصرف با بخش کشاورز

های غربی آمریکا شکل گرفت، ایالتبار در که نخستین داد و ستدهای قابلدر سیستم حقابه

کاربران بازار اجازه دارند بدون در نظر گرفتن نوع نیاز مصرفی و حق استفاده از زمین زراعی، به 

یافته با دیگر کاربران بپردازند. در سالیان اخیر، این مبادله حقابه بر اساس میزان آب تخصیص

 2شتناویمورد استفاده قرار گرفته است. ) مکزیک و کانادامختلفی از جمله های سیستم در کشور

 (2013، 4؛ وارگس1995، 3و الجیوسی

روند با گذشت  یندارد. ا اییطوالن یاربس یخچهتار یلی،ها در شو توسعه حقابه یریگشکل

آب در سال  یکرد. سرانجام در قانون مل یداپ یوجهه قانون 1951و در سال  زمان اصالح شد

شناخته شد. در  یتدر بازار به رسم داد و ستد یتبا قابل یمل یکاال یک، آب به عنوان 1981

 یرمصرفیغ یهاشکل گرفتند. حقابه یرمصرفیو غ یمصرف یهادر دو گروه حقابه هاقابهح یجهنت

ه مجدد آن بدون استفاد یبوده و الزم است آب بازگشت یصنعت برقآب یشبردو پ یاندازراه یبرا

. بنا یستبرقرار ن یمصرف یهاحقابه یشرط برا ینکه ا یبه منابع آب بازگردد. در صورت یگرید

درصد از  54 ی،هزار حقابه مصرف 81 ین، از ب2012در سال  یلیش یوزارت کشاورز ارشبه گز

تنها حدود  2011و در سال  کنندیاستفاده م یرزمینیدرصد از منابع آب ز 46و  یسطح یهاآب

 (2015؛ دونسو، 2014، 6و دونسو 5)هرن اند.تعداد در بازار مشارکت داشته یندرصد ا 6

هایی از قانون توزیع عادالنه آب های قانونی تجارت آب در ایران شامل بخشمحدودیت

مختص به  بپروانه مصرف آ، 27ماده بر اساس  .شده استها اشاره باشد که در ادامه به آنمی

دولت در  توسط یگرید یمتصم آن کهآن صادر شده است مگـر یاست که برا یو موارد ینزم

را که اجازه مصـرف آن را دارد بـه  یحق ندارد آب یچکسه، 28ماده بر اساس  منطقه اتخاذ شود.

حق انتقال پروانه صادره را بـه  ینچنبرساند و هم ،شده است یدق پروانه چـه دربجـز آن یمصـرف

همان مصرف با اطالع  یو برا یننخواهد داشت مگر به تبع زم نیرو بـدون اجـازه وزارت یگـرید

                                                 
1 Palomo-Hierro 
2 Shatanawi 

3 Al-Jayousi 
4 Varghese 

5 Hearne 
6 Donoso 
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طبق این مواد قانونی و با استناد به سند توزیع  (1361)قانون توزیع عادالنه آب،  .یرووزارت ن

حقابه  داد و ستدمجوز از وزارت نیرو، عادالنه آب، مالکیت آب وابسته به زمین است و بدون کسب 

توان گفت انتقال آب های سطحی، چه دائمی و چه موقت، جرم محسوب می شود. در واقع میآب

امکان مبادله حقابه از منابع  1-2در جدول  باشد.به نوعی تابعی از انتقال مالکیت زمین زراعی می

 آبی مختلف بررسی شده است.

 

، قانون توزیع عادالنه آبآب از منابع سطحی و زیرزمینی از منظر قانونی ) خرید و فروشوضعیت  1-2جدول 
1361) 

 امکان خرید و فروش حقابه نوع منبع

 آب سطحی مهارشده
 با مجوز دولت

 بند و( 29بند ط؛  27بند ه،و،ز؛  24)مواد 

 محیطیبا توجه به شرایط زیست -دیت بدون محدو آب سطحی مهارنشده

 چشمه
 با مجوز دولت

 بند ط( 29)ماده 

 قنات
 با مجوز دولت

 بند ط( 29)ماده 

 چاه
 با مجوز دولت

 بند ط( 29و ماده  7)ماده 

 های آبهای توسعه بازارمزایا و چالش -4 -3 -2

محور در زمینه مدیریت منابع آب به عنوان یکی از کارآمدترین های بازارامروزه رویکرد

گیری و توسعه بازار آب در هر منطقه برآورد آید. هدف از شکلشمار میهای مدیریتی بهابزار

توانند بُعد این اهداف میهایی است که مدیران بخش آب به دنبال آن هستند. اهداف و تأمین نیاز

بنابراین برای بررسی مزایا و محیطی، اجتماعی و حتی سیاسی داشته باشند. اقتصادی، زیست

گاهی  ار آب را مورد ارزیابی قرار داد.های مختلفی بازتوان از جنبه، میهادهای این رویکرچالش
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 وری اقتصادی نباشد و مانند تجربه بازار آب درممکن است هدف از توسعه بازار افزایش بهره

 محیطی یا اجتماعی را بتوان به عنوان اهداف اصلی در بازارهای زیستاندازچشم ،آفریقای جنوبی

 (2019و همکاران،  1در نظر گرفت. )ماچایا

وری توان بهبود عملکرد اقتصادی منطقه و افزایش بهرهترین مزیت بازار آب را میمهم

های مختلف انگیزه دگان آب در بخشکننسازی بازار، مصرفبخش کشاورزی دانست. با پیاده

این امر  ترین حالت خود از نظر سوددهی خواهند داشت.بیشتری برای استفاده از آب در پربازده

وری اقتصادی هر بخش گیری به صورت فردی و بر اساس بهرهشود که تصمیمهنگامی محقق می

هایی مبادالت بازار در کشورباالی حجم  گذاری به یک تعادل مطلوب برسد.انجام شده و قیمت

، 3و کازان 2توان بیانگر موفقیت بازار در بخش اقتصادی دانست )کونرمانند استرالیا و آمریکا را می

ات تأثیرآبی های کماین تغییر عملکرد اقتصادی، در شرایط خشکسالی یا دوره(. 2013

 ها دارد. تری نسبت به سایر دورهتوجهقابل

درصد مصرف آب را به  80و حدود است اصلی آب در بخش کشاورزی  در استرالیا، نیاز

، بیش از چهار میلیارد 2013-14در سال  این بخش تولیدات دهد. ارزش خالصخود اختصاص می

-15های موقت در سال و میزان سرمایه بازگشتی در بازار حقابه شده استدالر تخمین زده 

ست که . این در حالی ا(2016و همکاران،  4هیوز) میلیون دالر بوده است 300، معادل 2014

وجود بازار  2012، در سال یاو علوم و اقتصاد منابع استرال یکشاورز طبق گزارش سازمان

میلیارد دالر کاهش داده  7به  13ساله از های ناشی از خشکسالی را در یک دوره پنجخسارت

چنین، با بررسی (. هم2016، 5یاو علوم و اقتصاد منابع استرال یکشاورز است )گزارش سازمان

های خشکسالی شکل ر دورهبازار آب کالیفرنیا، که به صورت موقتی و با هدف بازتخصیص آب د

و همکاران،  6ها پی برد. )کولیتوان به عملکرد موفق اقتصادی بازار در این دورهگیرد، میمی

 (2019و همکاران،  7؛ لی2015

                                                 
1 Matchaya 

2 Connor 
3 Kaczan 

4 Hughes 
5 Australian Bureau of Agricultural and Resource Economics and Sciences (ABARES) 

6 Cooley 
7 Li 
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 مؤثرهای محور به عنوان یکی از ابزارهای بازارتوان از رویکرددهد که میطالعات نشان میم

( یک مدل غیرخطی و 2003و همکاران ) 1جهت کاهش اثرات تغییر اقلیم استفاده کرد. لو

آب در  توان بیانگر توانایی بازارنتایج این تحقیق را می ای برای بازار آب ارائه کردند.دومرحله

رایط تغییر اقلیم دانست. توسعه بازار آب را نباید فقط یک ابزار اقتصادی در نظر گرفت و در ش

شرایطی مانند تغییر اقلیم، اهمیت سایر ابعاد بازار بیشتر خواهد شد. برای دستیابی به یک نتیجه 

اده آب، غذا و انرژی استف 2بستارچوب مناسب برای در نظر گرفتن همهتوان از یک چمطلوب می

با بررسی ( تحقیقی 2018و همکاران ) 4(. در این زمینه مبهوداهی2018و همکاران،  3کرد )نامو

ای که به شدت تحت اثر تغییر اقلیم شرایط بخش کشاورزی در آفریقای جنوبی، به عنوان منطقه

کشاورزی یافتن راهکاری برای توسعه پایدار در بخش قرار دارد، ارائه کردند. این مطالعه به دنبال 

گذاری جامع باشد. به این منظور، یک سیاستبا نگرش یکسان به سه محور آب، غذا و انرژی می

ها در بخش مدیریتی و استفاده بهینه و کارآمد از منابع در نگر با در نظر گرفتن اولویتو کلی

ر کشور شیلی ( به بررسی بازار آب د2008) 5بائور است.دسترس مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته

های جا که اهداف قانون ملی آب در شیلی بیشتر در بخش کشاورزی بوده و جنبه. از آنپرداخت

رغم موفقیت شیلی از نظر دهد که علیاست، مطالعات نشان میاقتصادی را مدنظر قرار داده

داشته و عملکرد اقتصادی، بازار از دیدگاه مدیریت جامع و یکپارچه منابع آب عملکرد مناسبی ن

نظر  در اییهپاسه توانمیبازار را  یناباشد. نیازمند اصالحات اساسی در اصول توسعه بازار آب می

و  یآن که ابعاد اجتماع یگرد یهاما دو پا است،محکم و استوار  یاراقتصاد آن بس یهگرفت که پا

 .رودیبه حساب م یدارمدل ناپا یکدر مجموع  و اندموفق نبوده ،هستند یستیز یطمح

 محیطیزیستو  یاسیس ی،اجتماع یهاآن از جنبه یتخاص آب و اهم یتبا توجه به ماه

 یهابا چالش عمل بازار در سازییادهپ کند،یم یزمتما یاقتصاد یکاالها یراز سا که آن را کامالً

 هاییدگاهبازار، کارکرد آن از د یالزم است عالوه بر عملکرد اقتصاد ینهمراه است. بنابرا یاریبس

 هایینههز تواندیمنافع بازار م یاشود که آ خ دادهپرسش مهم پاس ینشود و به ا یبررس یزن یگرد

( در یک مقاله مروری به بررسی 2016و همکاران ) 6. گرفتونیرخ یاآن را پوشش دهد ناشی از 

                                                 
1 Luo 
2 Nexus 

3 Nhamo 
4 Mabhaudhi 

5 Bauer 
6 Grafton 
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های متفاوتی در نظر های آب را از دیدگاههای بازارکه مزایا و چالش پرداختندموارد و نکاتی 

توان به تبعات ناشی از انتقال آب گیری بازار میهای توسعه و شکلترین چالشگیرند. از اصلیمی

های اقتصادی و نرخ اشتغال، هم از نظر موقعیت مکانی و هم از نظر نوع مصرف، تغییر در فعالیت

طقه فروشنده آب، تغییر الگوی کشت در بخش کشاورزی و نوع تولیدات، به خصوص در من

ظر شده در بازار و اثرات جانبی منفی از نمشکالت ناشی از کیفیت نامناسب آب مبادله

 حیطی اشاره کرد.مزیست

های بازار آب در سه کشور استرالیا، آمریکا ( با بررسی تجربه2018و همکاران ) 1رییبرویگل

های بازارمحور در مدیریت منابع آب یک امر دستوری و از سازی رویکردپیادهدادند ن و چین نشا

اقتصادی، های فرآیندبدون طی کردن از این رویکرد توان باال به پایین نیست و در عمل نمی

چنین، نیاز به حمایت ای بهره گرفت. هممحیطی، به خصوص در مقیاس منطقهاجتماعی و زیست

تواند منجر به گذار نیازی اساسی محسوب شده که نبود آن میهای دولتی و قانونتوسط سازمان

 شود.شکست تمامی اهداف بازار 

 یآن تمام یابعاد جانب یرو توسعه بازار، در صورت عدم توجه به سا یریگبا وجود شکل

در بازار با گسترش معامالت  یالدیم 60اهداف بازار با شکست همراه خواهد بود. در اواخر دهه 

روبرو شد و به دنبال آن  زیستییطمح یبا مشکالت جد 2ینگدارل-یمور یزحوضه آبر یا،استرال

 ینواگذار شد. ا 3زیستییطالمنافع محبران مشتركبخش به انجمن آب ینبه ا یدگیرس یتمسئول

مصرف به  یتاولو یبر مبنا یصتخص یریتو مد زیستییطمح یازهایانجمن با در نظر گرفتن ن

بازار مانند در دسترس بودن  یمسائل جانب یرکرده است. سا یانیبخش کمک شا ینبهبود ا

 زیستییطحداقل مح یانجر ینآب مبادله شده و تأم یفیتک یز،آبر هحوض یطاز شرا یاطالعات کاف

در  یآب هاییستماکوس یایاح یبرا یدر بازار در نظر گرفته شد. به تازگ یاصالحات یط یجبه تدر

 (2014و همکاران،  5؛ ویلر2008و همکاران،  4. )ادواردزارائه شده است ییراهکارها یزمنطقه ن

ابعاد بازار  ینشکل نگرفت، اما به مرور زمان ا زیستییطبا اهداف مح 6بازار آب در کلرادو

                                                 
1 Breviglieri 
2 Murray-Darling 

3 Commonwealth Environmental Water Holders (CEWH) 
4 Edwards 

5 Wheeler 
6 Colorado 
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منطقه در بلندمدت،  یداتو تول یکشاورز یورحفظ بهره یمورد توجه قرار گرفت. از طرف یزن

 یزن زیستییطحداقل مح یانجر یریتمنابع آب و مد یفیتکنترل ک ی،سبز شهر یفضا یریتمد

در  یدارو توسعه پا زیستییطمح یطبهبود شرا یکرده است. برا یداپ یشتریب همیتروز ابهروز

وضع  یقاز طر یبازگشت هاییانجر یریتاول مد یکرداستفاده شده است. رو یکردبازار، از دو رو

کلرادو به کاربران اجازه تصرف  یمنطقه شمال یریتمقررات، سازمان مد ینمقررات است. طبق ا

 یگرد یکرد. روکندیاستفاده م زیستییطمح یازن یریتمد یو از آن برا دهدمیرا ن یآب بازگشت

بار  یننخست یاست که برا 1آب یامان یهاسازوکار صندوق یقبازار از طر یریتمد یهابرنامه یزن

 یهاحقابه یدمراکز با شرکت در بازار و خر یناجرا شده است. ا 2اورگن یالتدر ا 2001در سال 

، 3)هاجیجورجالیس کنندیبخش کمک م ینا یطبه بهبود شرا یست،ز یطمح شبخ یازمورد ن

2009.) 

معامله،  یکبعد از انجام محیطی در بازار آب اسپانیا، گیری از تبعات منفی زیستبرای پیش

 یدو ماه احتمال بروز مشکل در حوضه را بررس یموظف است ط یزحوضه آبر یریتسازمان مد

امر در  ینا یتخواهد بود. مسئول یی. در صورت عدم وجود مشکل معامله انجام شده، نهایدنما

ماه خواهد  ارآن چه یابیارز یبوده و دوره زمان یستز یطبا سازمان مح یاحوضه ینمعامالت ب

گردد. طول دوره  یبررس یدمعامالت است که با یبازار، حجم و دوره زمان یگرد یتبود. محدود

مصرف  یانگیناز م یدنبا یزحقابه تجاوز کند. حجم آب مبادله شده ن یقانون یخاز تار یدمعامله نبا

 .(2015و همکاران،  4)پالومو هیرو باشد یشتردر طول پنج سال گذشته ب

، منابع آب انجام شدههای داد و ستدسازی و توسعه بازار در منطقه و به دنبال ادهپس از پی

( 2016و همکاران ) 5شوند. ژوانگدچار جابجایی و انتقال از نظر نوع مصرف و موقعیت مکانی می

. با وجود پرداختندمحیطی ناشی از این انتقال آب در منطقه زیست-به بررسی اثرات اجتماعی

های آبی با آبی، تأمین نیازهای دچار کماثرات مثبتی مانند بهبود عملکرد چرخه آب در منطقه

های خشکسالی و دیده در دورههای آسیباستفاده از منابع جدید دردسترس، بهبود اکوسیستم

بدون ارزیابی  تواند به همراه داشته باشد،سازگاری بهتر منطقه با تغییر اقلیم، که انتقال آب می

                                                 
1 Water Trust 
2 Oregon 
3 Hadjigeorgalis 

4 Palomo-Hierro 
5 Zhuang 
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محیطی این امر را مورد بررسی قرار ندهد، این اجتماعی و زیستدقیق و جامعی که تمامی اثرات 

و  1گذارد. ژانگآمیز نبوده و خسارات زیادی در منطقه مورد نظر برجای میرویکرد موفقیت

توان می محیطی( این اثرات مخرب را بررسی کردند. از جمله این تبعات زیست2015همکاران )

رویه از منابع سطحی کننده و گیرنده آب و برداشت بیبه عدم توجه به وضعیت دو منطقه دریافت

و زیرزمینی برای افزایش سوددهی اقتصادی اشاره کرد. به دنبال کاهش رواناب سطحی و افت 

در های آبخوان و افت شدید کیفیت آب منابع زیرزمینی، مشکالتی از قبیل نفوذ نمک به سفره

 ساز مشکالت جدی در بخش سالمت منطقه شوند.توانند زمینهشود که میمنطقه ایجاد می

 یکردرو یکبه  یدنحل مسائل مرتبط با بازار آب و رس دهدینشان م انجام شده هاییبررس

بود،  نخواهد یسرم یمنابع آب و علوم اقتصاد ین مدیریتتنها توسط متخصص یدارکارآمد و پا

 یک است. اصوالً زیستمحیطو  یاجتماع ی،مشارکت کارشناسان مسائل حقوق یازمندبلکه ن

ساس چهارچوب الزم است بر ا ینآب وجود ندارد و ا یبازارها یریتمد برای ارچوب واحدهچ

 کند. یداهر منطقه توسعه پ یطو شرا یازهان

های های بازار آب و بررسی سازوکار و ساختارتجربه -4 -2

 هانهادی آن

 ینداست تا فرآ یازمورد ن یو اقدامات یطکه شرا دهدینشان م یاآب بزرگ دن یبازارها یبررس

بررسی  تا با شده استدر این بخش تالش  توسعه داشته باشد. یتآب در بازار قابل داد و ستد

ب مجن در چنین بازار آهای استرالیا، آمریکا، شیلی، اسپانیا و چین و همهای بازار در کشورتجربه

های آب به های نهادی الزم برای بسترسازی توسعه بازارها و ساختارترین سازوکارران، مهمای

 تفصیل ارائه شود.

های های انجام شده مرتبط با تجربهمروری بر پژوهش -1 -4 -2

 المللی بازار آببین

 بازار آب استرالیا 

                                                 
1 Zhang 
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لکرد آن نظرات عم یابیکه درباره ارز یاستآب دن یبازارها ینتراز مطرح یابازار آب استرال

ر آب از بازا یبخش اعظم یجنوب ینگدارل-یمطرح شده است. بازار آب حوضه مور یمتعدد

ن بازار و حجم آب و فروشندگا یدارانو از نظر تعداد معامالت، تعداد خر شودیرا شامل م یااسترال

سبتاً خشک بارش و نکم یادر منطقه ینگدارل-یقابل توجه است. حوضه موربسیار شده  ادلهمب

وضه ح ینرا تجربه کرده است. ا یدیشد یخشکسال یهاواقع شده است و در دهه گذشته دوره

آب در  یرهذخ یمناسب برا یستمس یک. وجود شودیرا شامل م یااسترال یالتاز چهار ا یشب

ه ک یآب شده است. به طور یننوسان در تأم یریتمنطقه منجر به کنترل و مد یاصل یرودها

به  یانهالس یورود یانگیندو برابر م یباًمتر مکعب و تقر یلیونم 22611مخازن برابر  کل یتظرف

 (2016،  یاو علوم و اقتصاد منابع استرال ی)گزارش سازمان کشاورزت. حوضه اس

 سه یداشته است و در ط یریتاکنون رشد چشمگ 1980از سال  ینگدارل-یبازار در مور

 هاییالتا یمنطقه تحت عنوان شورا یریتیمد یهادهه گذشته اصالح شده است. بخش

 ییراتتغ ینا(، 2014و همکاران ) 2یده ویلراند. به عقکرده یرا بررس ییراتتغ ینروند ا 1یاییاسترال

مناطق مختلف با  یهابازار 1994تا  1980 یهاکرد. در سال یبنددسته ازدر سه ف توانیرا م

 یزتا امروز ن 2007. از یافتندبازارها گسترش  نیا 2007همسو شدند و سپس تا سال  یکدیگر

 یناند. از جمله امورد توجه واقع شده زیستییطشکل گرفته و مسائل مح یدارروند توسعه پا

و رفع موانع  یو محل یمرکز یهابخش یموجود، همکار یهاحقابه ییربه تغ توانیاصالحات م

 ها اشاره کرد.حقابه فروش و یدخر

 یدهو مزا 3اعالنات یتابلو یکردهایبه رو توانیم یادر بازار آب استرال یجرا هاییزماز مکان

و فروشندگان حقابه به صورت  یداراناعالنات، خر یتابلو یااشاره کرد. در روش اول  4هدوطرف

 ینکه ا شودیمعامله انجام م یو در صورت کنندیخود را ثبت م هاییشنهادپ یکیالکترون

بازار  یاقتصاد یورمسأله، بهره ینمنطبق شوند که ا یکدیگربا  یمتجم و قها از نظر حادیشنهپ

و حجم  یمتق یدربسته برا هاییشنهاددوطرفه، کاربران پ یدهمزا یکرد. اما در رودهدیرا کاهش م

که  کنندیم یینتع یآب را طور یینها یمت. کارگزاران بازار، قکنندیاز آب ارائه م یمشخص

 یمتباالتر از ق یمتیکه ق یفروشندگان یکرد،رو ینحجم آب ممکن مبادله شود. در ا ینتریشب

                                                 
1 Council of Australian Governments (COAG) 
2 Wheeler 
3 Bulletin Board 
4 Double Action 
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آب، از بازار  یینها یمتکمتر از ق یشنهادیپ یمتبا ق یدارانیاند و خرداده یشنهادبازار پ یینها

 (2003، 1)جورنالند شوندیکنار گذاشته م

از مباحث  یگرد یکیشته است. به همراه دا یخوب یجنتا یاروش در استرال ینا سازییادهپ

مردم از  یقدق یو آگاه یسازدر بازار، مشارکت عموم جامعه است که درصورت شفاف یدیکل

بازار آب  یستمس یامنظور در استرال ین. به همشودیو سازوکار بازار محقق م یعملکرد یتوضع

 یمتها، معامالت و قمانند حقابه یبه اطالعات یشده است که به کاربران اجازه دسترس یجادا یمل

در بهبود  ییبسزا تأثیراما طرح کند بوده است،  ینا یریگچه روند شکلآب را خواهد داد. اگر

 (2019و همکاران،  2)گرفتون بازار داشته است. یطشرا

 بازار آب آمریکا 

مناطق  ین. اشوندیبازار آب محسوب م یشگاماناز پ یزن یکاآمر یغرب یاالتا یا،همانند استرال

درصد مصرف  74آن کشور هستند. در حدود  ییمواد غذا یاصل کنندهینتأم خشک،یمهخشک و ن

سهم مصارف  یانگیناست که م یدرحال یناست. ا یمناطق، مربوط به بخش کشاورز ینآب ا

، تگزاس هاییالتاست. سابقه بازار آب در ا یکادرصد از کل مصارف آب آمر 40تنها  ی،کشاورز

کلرادو از نظر تعداد  یبازار منطقه شمال ین،ب ینو کلرادو موجود است و در ا یزوناآر یفرنیا،کال

داد مربع مساحت دارد و عمده  یلومترک 2600منطقه حدود  ینبازار است. ا ینترمبادالت، فعال

 بازار به طور عمده یناست. منابع آب ا یصنعت و بخش شهر ی،کشاورز هایبخش یانم و ستد

به  1957طرح که در سال  ین. اشودیم ینتأم 3تامسون یگب-پروژه انتقال آب کلرادو یقاز طر

در شرق  خشکیمهن یهابه دشت یراک یبخش کوهستان یآب را از منطقه غرب ید،رس یبرداربهره

 .(2015، 4کند )هاویکلرادو منتقل م

 100های آب در کالیفرنیا در طول ( به مطالعه و بررسی حقابه2014) 6و ویرز 5گرنتهام

 400ها به دهد که مجموع کل این حقابهسال گذشته پرداختند. نتایج این مطالعه نشان می

باشد. با ایالت میبرابر میانگین رواناب سالیانه در این  5رسد که تقریباً میلیارد مترمکعب می

                                                 
1 Bjornlund 
2 Grafton 

3 Colorado-Big Thompson Project 
4 Howe 

5 Grantham 
6 Viers 
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توان به این نکته پی برد که این میها و منابع آب موجود ته به حقابهیافخصیصمقایسه میزان ت

حد قابل تامین توسط منابع آب در دسترس منطقه بوده و این امر موجب باال ازها بیشتخصیص

ها در . بدون ایجاد اصالحات در سیستم حقابهشده استها رفتن عدم قطعیت  تأمین این حقابه

یک سری مقررات در این زمینه، مشکالتی جدی پیرامون مدیریت منابع  سازیکالیفرنیا و پیاده

آبی و خشکسالی، به وجود های کممحیطی و اجتماعی، به خصوص در دورهآب از دیدگاه زیست

 خواهد آمد.

و صندوق  2یاریاعالنات، معامله اخت ی، تابلو1بانک آب یکاآمر یمتداول بازارها هاییزممکان

 یبرا یاند. بانک آب، مرکزبه ندرت مورد استفاده قرار گرفته هایزممکان یرآب هستند و سا یامان

و  هآب وارد شد یینها یمتاز امور مرتبط با آن در ق یناش هایینهآب است که هز خرید و فروش

 ی. براکنندیم یتموقت و دائم فعال یوهمراکز به دو ش یناست. ا یدارپرداخت آن بر عهده خر

 یطآب در شرا یصموقت بانک آب، با هدف بازتخص یهااز نمونه یکی یفرنیاال، بانک آب کالمث

و از  گیردیاعالنات بهره م یتابلو یزماز مکان یزن یشمال یاست. بازار آب کلرادو یخشکسال

است.  یاریمعامله اخت یزمسوم، مکان یکرد. روشودیسازوکار محسوب م ینا یهانمونه ترینوفقم

در  شدهیینتع یشاز پ یمتاز آب با ق یحجم مشخص یدخر ینوع معامالت، کاربر برا یندر ا

 یبرا تواندیم یآت یازن یطو در شرا دهدیفروشنده قرار م یاردر اخت یعهود یمقدار مشخص ینده،آ

نزد  یعهمبلغ ود ینصورتگردد که در ا یاجازه دهد قرارداد منقض یاآب اقدام کند و  یقطع یدخر

اما کمتر  دهد،یکاهش م یارمعامالت را بس یسکاگرچه ر یکردرو ین.  اماندیم یده باقفروشن

، 4و ساندلینگ 3کری)گیرد یخشک مورد استفاده قرار م یلیخ یهابوده و معموالً در دوره یجرا

 (.2009، 5هاجیجورجالیس؛ 2001

بخش بازار را  ینتربزرگ ی،گسترده، هنوز هم بخش کشاورز یکاربر ییراتبا وجود تغ

به اجرا در آمده است  ینهزم یندر ا یمتعدد یآموزش یفرهنگ یهاطرح روین. از ادهدیم یلتشک

 ییهانسبت به گذشته، برنامه یبا گسترش مصارف شهر یتا عملکرد آن را بهبود بخشند. از طرف

است. با  در نظر گرفته شده یآب شهر یستمس یبهبود فناور یبرا یارانه ختصاصمانند ا یزن

                                                 
1 Water Bank 

2 Option Market 
3 Carey 

4 Sundling 
5 Hadjigeorgalis 
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عدم  یسککاهش ر یشده برا ییجوآب صرفه یناز ا توانیدرصد، م 30کاهش سرانه مصرف تا 

 یریتاستفاده و مد یسک،کاهش ر یاز راهکارها یگرد یکیمناسب آب استفاده کرد.  ینتأم

 یرزمینیخشک از منابع ز یهاکه در دوره یاست. به طور ینیرزمیو ز یهمزمان منابع آب سطح

 یهاامر سازمان ینمجدد داده شود. ا یایاح یبرا یفرصت یاستفاده شود تا به منابع آب سطح

، 1یرد )هاوبخش صورت گ یکمنابع توسط  ینا یهر دو یریتتا مد کندیبازار را ملزم م یمتول

2015.) 

 بازار آب شیلی 

 یزترینبرانگاز چالش یکیشکل گرفت و امروزه  یالدیم 80دهه  یاز ابتدا یلیبازار آب ش

کشور  ینا یزیرآب قابل برنامه یموجود یانگین. مآیدیبازار آب در جهان به شمار م یهانمونه

 یجهان یانگیناز م یشترب یارکه بس باشدیهر نفر در سال م یهزار متر مکعب به ازا 53برابر 

 یتاهم یلیب در شمنابع آ یریتمد یایی،جغراف یژهو یطمترمکعب( است. به علت شرا 6600)

آب هر منطقه از  یتقاضا یزانمنابع و تفاوت در م یننامناسب ا یعکرده است. توز یداپ یفراوان

و  گیردیمبررا در یلیدرصد از مصارف آب ش 73 یامر هستند. بخش کشاورز ینا یاصل یلدال

 9م با سه یزکرده است. بخش صنعت و معدن ن یداو خشک توسعه پ یاغلب در مناطق مرکز

و  یدموجب شده تا خر یطشرا یناست. ا یافتهگسترش  یلیاز مصرف کل در شمال ش یدرصد

و جنوب  یدر مناطق مرکز یول یرد،مختلف در شمال کشور صورت گ یهابخش یانفروش م

 یجرا یزممکان(. 2014، 3و دونسو 2)هرن رواج داشته باشد یکشور معامالت تنها در بخش کشاورز

شود یاستفاده م داد و ستد یسازوکارها یراعالنات بوده است و کمتر از سا یدر بازار، عموماً تابلو

 (.2009، 4)هاجیجورجالیس

اما در سطوح  ؛و فروشندگان شکل گرفته است یدارانخر یانم یارتباط خوب یلی،در بازار ش

از نقاط  یکی یعدم هماهنگ ینوجود ندارد و ا یریتیمد یهابخش ینب یمناسب یباالتر همکار

نظام  ییرسال پس از تغ 15، 2005اصالحات مقررات بازار در سال  یناست. آخر یلیضعف بازار ش

ها، حقابه یفو دقت در تعر یتشفاف یشمانند افزا یرخ داد که در آن مباحث یلیدر ش یاسیس

                                                 
1 Howe 
2 Hearne 

3 Donoso 
4 Hadjigeorgalis 
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ه قرار گرفت. مسأله مورد توج زیستییطمح یطو در نظر گرفتن شرا یرزمینیمنابع آب ز یریتمد

از  یریاصالحات بود که با هدف جلوگ ینا ینتراز مهم یکیعدم استفاده از منبع آب  یمهجر

مقررات،  ینمطرح شد. طبق ا یرمصرفیغ یهاها، به خصوص حقابهاز حقابه ادهاحتکار و سوء استف

به دولت  یانهسالآن را به صورت  یمهجر یدنکنند با یدیکه از مجوز خود استفاده مف یکاربران

 (.2015، 1یند )بائورپرداخت نما

درحال توسعه  یکشورها یاندر م یلیخاص، تجربه بازار آب در ش یاقتصاد یطبه علت شرا

باعث شده  در معامالت یتبازار و عدم اعمال محدود یرسم یهاحقابه یتاست. امن یژهو یاتجربه

 یاریکشاورزان بسهرچند  ممکن به مصرف برسد. یاقتصاد یتوضع یناست تا آب در سودآورتر

به همین علت از نداشته است و  یمناسب یجنتا ینآب و زم یتمالک یکمعتقدند تفک یلیدر ش

 ی،بخش کشاورز افزایش ارزش آب دربا  یگرد ی. از سوکنندنظر میشرکت در بازار صرف

دارند  یلتما نیز یها ندارند. برخبخش یرخود به سا یهابه فروش حقابه یازیمعموالً نکشاورزان 

بازار  یجهرا کاهش دهند. در نت یازشانآب مورد ن ینتأم یسکتا با حفظ حقابه مازاد خود، ر

 (2004، 2)گاالز بخش نداشته است یندر ا یعملکرد موفق

 بازار آب اسپانیا 

رفته رفته یزاقتصاد آب ن یا،در اسپان یاقتصاد هاییشرفتدر دو دهه گذشته به دنبال پ

-2040 یهاکشور در سال ینبارش ا یزانم دهدیکرده است. مطالعات گذشته نشان م یداتوسعه پ

 یزدرصد ن 50تا  یزانم ینو در مناطق خشک ا یافتدرصد کاهش خواهد  7-14 یزانبه م 2010

سازگار منسجم و  یر،پذانعطاف یزممکان یکوجود  یا،در اسپان یطشرا ینتوجه به ا ا. بیدخواهد رس

 1999کشور تا سال  ینآب در ا یهابازار(. 2014و همکاران،  3)ری است یضرور یبحران یطبا شرا

 یاسال، بازار آب اسپان یناند. با اصالح قانون آب در اداشته یتفعال یو محل رسمییربه صورت غ

بپردازند  داد و ستدبه  توانندیآن، دارندگان حقابه م یبه خود گرفت و بر مبنا یشکل رسم

 (.2015و همکاران،  4)پالومو هیرو

 یهاحوضه یریتو مد یستز یطدر بازار بر عهده سازمان مح زیستییطمح یطشرا یریتمد

                                                 
1 Bauer 
2 Galaz 

3 Rey 
4 Palomo-Hierro 
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در  یزن ی. مقرراتگیردیالزم از بانک آب صورت م یهاحقابه یدخر یقبوده که عموماً از طر یزآبر

کمک  زیستییطمح یطزار، به بهبود شرابا یتنظر گرفته شده است که با وجود محدود کردن فعال

 یجنتا یا،در جنوب اسپان یزیدر حوضه آبر 2013در سال  ینظرسنج یک یکرده است. ط یفراوان

 ییردرصد افراد نگران تغ 52که  دهدینشان م یقتحق ینا یجبه دست آمده است. نتا یقابل توجه

به عملکرد آن ندارند.  یکاف ینانخود پس از شرکت در بازار هستند و اطم یهاحقابه یتوضع

درصد و در معامالت  67داران نسبت به فروش آن در معامالت موقت حقابه تمایل یزانم ینچنهم

نفر  10نفر موافق و  25 ی،کننده در نظرسنجشرکت 44از  یزن یتدرصد است. در نها 33 یدائم

 یافراد اکثرا از کشاورزان دارا یننداشتند. ا ینظر مشخص یمخالف توسعه بازار آب بودند و مابق

 (.2013و همکاران،  1)جیانوکارو کنندگان آب بودندمصرف یهان بازار و انجمننفعایحقابه، ذ

، داد و ستد یدر نبود بستر مناسب برا توانیرا م یاموجود در بازار اسپان یهاموانع و چالش

و دخالت  یهاول هاییصدر تخص یمنابع آب، ناعدالت یکپارچه یریتعدم توجه به برنامه مد

 یاثرات منف توانیموارد قابل اصالح بوده و م یناز ا یدر بازار خالصه کرد. برخ یاسیس یهاگروه

آن را بهبود  یوربهره توانیعملکرد بازار م یتخصص یکاهش داد و با بررس یادیرا تاحد ز هاآن

 (2009، 2راسز-ید )هانیبخش

 بازار آب چین 

 یریتبازار در مد یکردبه رو یازن یمتعدد یلبه دال است که بنا ییاز جمله کشورها ینچ

 یمصارف آب شهر یزانو توسعه صنعت، م یادز یترشد جمع یلمنابع آب خود دارد. نخست به دل

 یجهاست و درنت یینپا یارمصرف آب بس ییکارا ی،است. از طرف یافته یشافزا یاربس یو صنعت

نسبت به  2014در سال  یندولت چ یط،شرا ینکنترل ا یندارد. برا مناسبی یاقتصاد یسودده

به  باریننخست ی،قانون یهاتجارت حقابه در هفت استان خود اقدام کرد. حقابه یستمس یک یجادا

 یداتوسعه پ 2002آن در سال  یهشکل گرفتند و در اصالح 1988آب در سال  یواسطه قانون مل

در سال  یزمنابع آب ن یریتداده شد. بخش مد یهاول یصتخص یزانم یککردند و به کاربران 

 یداتمصرف و تمه یزانم یخچهکاربران، تار یانمانند عدالت م یارهاییمع ی،امصوبه یط 2007

                                                 
1 Giannoccaro 
2 Honey-Rosés 
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 (.2015، 1)مور نمود یینتع زیستییطمح

ی اشتراک یاریمتفاوت است. در هر بخش، مناطق آب یتوضع یندر چ یدر بخش کشاورز

بخش،  یندر ا یت. نبود شفافکندیرا دچار مشکل م یقیآب به افراد حق یصدارد که تخصوجود 

بازار، تعارض و  یهاچالش یگربرده است. از د یناز ب یزرا ن ینهبه یاستفاده از فناور هاییزهانگ

موجب بروز  یو صنعت است که گاه یبا بخش شهر ییروستا یبخش کشاورز میاناختالفات 

 (.2018همکاران، و  2)لیو شده است یزن یاسیمشکالت س

 ن در ایرانجِبازار آب مُ  -5 -2

بازار آب مجن است که با استفاده از  یران،های آب موجود در اترین بازاریکی از قدیمی

 35اشته است. دشت مجن در خوبی د یپیشرفت و ماندگار ،های اقتصادی و اجتماعیمکانیزم

وسعت  متری سطح دریا واقع شده است. 2070کیلومتری شاهرود در استان سمنان و در ارتفاع 

زمینی، سوم آن زیر کشت سیبهکتار است که حدود یک 6600آن  تکل اراضی قابل کش

ار ین بازگردد. اپنجم زیر کشت گندم و مابقی این مساحت صرف کشت محصوالت بهاره مییک

درصد آن مربوط به برداشت آب سطحی و باقی آن  46ای است که واحد حقابه 5370شامل 

 باشد.یمها و منابع آب زیرزمینی حقابه برداشت از قنات

تنها نهاد اجرایی در بازار شرکت سهامی آبیاری و کشاورزی مجن است که سهامی خاص 

دهند. وظیفه این ر حوضه آبریز آن منطقه تشکیل میداران دبوده و عموماً سهامداران آن را حقابه

ها، ثبت مبادالت دائمی، نظارت بر روند کار بازار و تعمیر و نهاد ثبت و ضبط مالکیت حقابه

در این بازار بر اساس مدت زمان استفاده از حقابه باشد. نگهداری تأسیسات زیربنایی در منطقه می

باشد که طی آن حق برداشت ها میل، مبادله دائمی حقابهگیرد. نوع اوسه نوع مبادله صورت می

ساالنه  داد و ستدشود. نوع دوم و تعهدات ناشی از آن در ازای مبلغ مشخصی به خریدار منتقل می

ها است که حق برداشت آب در ازای مبلغی معین و به مدت یک سال آبی به خریدار واگذار حقابه

وقتی بوده که در آن خریدار به صورت موردی و با توجه به گردد. حالت سوم نیز مبادالت ممی

نماید. در این بازار، به طور میانگین یک درصد از اقدام به خرید آب در بازار می نیاز آبی خود

                                                 
1 Moore 
2 Liu 
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شوند درصد آن به صورت مبادالت موقتی در سال مبادله می 25ها به صورت دائمی و حدود حقابه

 (. 1389زاده، )کرامت

، به 1383تا  1381های دهد در سالنشان می( 1393وند و همکاران )بهلول مطالعات

ها به ترتیب شده در آنتعداد مبادله صورت گرفته است که حجم مبادله 212و  208، 206ترتیب 

بوده است.  یالمیلیون ر 552و  440، 371ها هزار مترمکعب و ارزش آن 858و  664، 650

درصد نیاز کشاورزی در منطقه با مشارکت  30دهد که حدود ن مینشا التبررسی روند این مباد

های استحصال، انتقال و توزیع آب توسط انجمن شود. در این بازار تمامی هزینهدر بازار تأمین می

های متعددی در گذاریهای مختلف، این انجمن سرمایه. در دورهشودیداران تأمین محقابه

وری شبکه انتقال آب انجام داده است که ماحصل افزایش بهره چاه و رهای تأمین آب، حفبخش

 ینچندرصد آب موجود در منطقه بوده است و هم 6.7رفت حجم آبی معادل آن جلوگیری از هدر

 اند.مخازن ذخیره آب نیز توسعه یافته

شود که پدیده انحصار در بازار وجود ندارد و بررسی میزان رقابت در بازار مشاهده می با

ها را در اختیار دارند. این میزان دار عمده در بازار، تنها حدود پنج درصد از کل حقابهچهار حقابه

از کل  صددر 30بودن و دسترسی آسان به اطالعات، منجر به مبادالت در بازار به میزان از رقابتی

در شبکه در نفعان، دامنه انتقال آب در بازار مجن طبق توافق جامعه ذی. مصرف مجن شده است

که حداقل سه متقاضی در آن مسیر وجود داشته باشد.  گیردیهای مختلف تا جایی صورت مدوره

های زینهمنظور کاهش ههزینه کالً بر عهده شخص متقاضی خواهد بود. این امر به ینصورتدر غیرا

( در مطالعات 2008)و همکاران  1(. کیانی1386وند و صدر، )بهلول گیردانتقال آب صورت می

خود توابع عرضه و تقاضای بازار آب در مجن را برآورد کردند و نشان دادند که درآمد ساالنه 

ها درصد افزایش و ریسک درآمدی آن 9.5و  72فروشندگان و خریداران پس از مبادله به ترتیب 

 کاهش یافته است. 

دگاه اقتصادی به مصرف بازار به اینصورت است که آب را در بهترین حالت از دی رویکرد

زمینی و پس از آن به کشت گندم رساند. در بازار مجن، اولویت تخصیص آب به کشت سیبمی

به ترتیب  1383و  1382سال  زمینی در دوداده شده است. برای مثال میزان ارزش افزوده سیب

باشد.  می ریال 552و  184که این مقدار برای گندم ریال بوده است. در حالی 1223و  1587

                                                 
1 Kiani 
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 کشاورزی و گسترش سطح زیر کشت استها در این دوره حاکی از رشد عملکرد بخش بررسی

 (.1393وند و همکاران، )بهلول

 آبتخصیص  )بهنگام( 1مدیریت تطبیقی -6 -2

مدت و بهنگام کوتاه ریزی و مدیریتبینی شده در برنامههای پیشاستفاده از دادهامروزه 

در مورد گرفته های صورتبینیوجود عدم قطعیت در پیش ایج است.بسیار ر منابع آب بلندمدت

های مدیریت تطبیقی تواند بر کارایی سیاستمی و تغییر اقلیم های آبینیازها، رودخانه بارش، آورد

برداری شده در زمینه بهره منفی داشته باشد. با توجه به گستردگی مطالعات انجام تأثیرمنابع آب 

هایی از مطالعات مرتبط با موضوع این تنها نمونه، بخشدر این  های منابع آب،سیستمتطبیقی از 

 شوند.نامه مرور میپایان

ریزی تطبیقی سیستم آبیاری در شرایط محدود بودن ( به برنامه1992و همکاران ) 2رائو

یک  گذاری مطلوب برایهدف از این مطالعه، رسیدن به سیاستمنابع تأمین آب پرداختند. 

سیستم آبیاری است که به دنبال بیشینه کردن بازدهی کشت محصوالت با در نظر گرفتن آخرین 

ها در بخش آبیاری، این گیریباشد. به دلیل ماهیت خاص تصیمهوایی در منطقه میوتغییرات آب

نه های بهیگیریای صورت گیرد. در مرحله اول، تصمیمریزی باید در فرآیندی دو مرحلهبرنامه

شود. سپس، در ابتدای هر هفته این تصمیمات های هفتگی اتخاذ میرو در بازهبرای سال آبی پیش

سازی شده و ، وارد مدل بهینهشدههای بهنگامترین وضعیت سیستم و دادهروزبا استفاده از به

 .شوندمیهای آتی دوباره محاسبه نتایج برای هفته

های مختلف ائه رویکردی برای تخصیص آب به نیاز( به ار2003و همکاران ) 3آروموگام

بر  شود.استفاده میدر دسترس شده برای میزان آب بینیهای پیشپرداختند که در آن، از داده

های اقلیمی در مقیاس بزرگ ماهه و بر اساس شاخص 18ها که به صورت بینیاین پیش اساس

های ساالنه ثبت رو مشخص شده و قراردادهای پیشمقادیر تخصیص در دورهآیند، به دست می

های بینیتوان از پیشدهد که میشود. نتایج این مدل در حوضه آبریزی در برزیل نشان میمی

                                                 
1 Adaptive (Real-time) Management 

2 Rao 
3 Arumugam 
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 تخصیص منابع آب استفاده کرد.های اقلیمی، برای مدیریت تطبیقی بر مبنای شاخص

د، برای نآیمیدست های اقلیمی بههای ماهانه که از دادهبینیاستفاده از پیش

. مورد توجه پژوهشگران قرار داشته است ،های حدیمدت، به ویژه در دورههای کوتاهریزیبرنامه

های ماهانه بینیپیش این ( به بررسی اثرات استفاده از0920و همکاران ) 1سنکاراسوبرمانیان

این  نشان دادندها آنپرداختند.  دست آننحوه تخصیص آب در پایینجریان ورودی به مخزن بر 

شده و میزان  مخزن، حجم آب ذخیرهاز شده ز شیوه تخصیص اهمیت بسیاری در میزان آب سرری

در  نتایج آن بر روی یک مخزن چندمنظورهبررسی ده دارد به طوری که با ش انرژی برقابی تولید

ف کردن نیاز آبی ریزی در انتهای تابستان برای برطرآبی، آب قابل برنامههای کمدر دوره فیلیپین،

هایی که میزان آب ورودی بیشتر چنین، در دوره)حجم استراتژیک مخزن( کافی خواهد بود. هم

توجه میزان موجب کاهش قابل ،بخش تولید انرژیبه از حد میانگین باشد، افزایش تخصیص 

 شود.مخزن میاز سرریز 

یاز د نریزی آب موربرنامه سازی( به ارائه چهارچوبی برای بهینه2014و همکاران ) 2زمیس

های محیطی بر مبنای مدیریت تطبیقی پرداختند. در این رویکرد، ابتدا میزان تخصیصزیست

های مقادیر تخصیص در بینیسپس از پیشبهینه برای بخش محیط زیست مشخص شده و 

به  های شبکه عصبی مصنوعیروز کردن این مدل تطبیقی که توسط مدلهای آتی برای بهدوره

شده کمینه رسانیروزچنین، اختالف میان مقادیر اولیه و بهشود. هم، استفاده میاست دست آمده

های بلندمدت جلوگیری شود. نتایج استفاده از این ریزیشود تا از بروز اختالل در برنامهمی

شرایط دهد که این روش تحت ای در جنوب استرالیا، نشان میچهارچوب برای مدیریت رودخانه

های بلندمدت اولیه آبی بسیار کارآمد بوده و در مقایسه با برنامهمختلفی مانند خشکسالی و کم

 است. زیست داشتهاثرگذاری مناسبی در بخش محیط

های زمانی مختلف فرصت جدیدی های ورودی در مقیاسهای جریانبینیامروزه پیش

برداری از این منابع آبی را بهتر از ند بهرهتواناست که میبرای مدیران منابع آب فراهم کرده

توانند های بازارمحور مانند مکانیزم معامله اختیاری نیز میگذشته انجام دهند. استفاده از رویکرد

( مدلی بر 2017و همکاران ) 3ریسک ناشی از این امر را تا حد زیادی کاهش دهند. در مطالعه لو

                                                 
1 Sankarasubramanian 

2 Szemis 
3 Lu 
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توان با استفاده از آن و تأمین آب ارائه شد که همزمان میمبنای این رویکرد برای تولید انرژی 

 و سازیریسک وقوع سیالب را نیز کاهش داد. در این مدل از طریق یک الگوریتم بهینه

 چنین باو هم های آتیهای زمانی مختلف برای دورههای جریان ورودی در مقیاسبینیپیش

برداران منابع آب اجازه به بهره ،و تولید انرژی گذاری برای آب در بخش تأمین نیازهای آبیقیمت

پذیری مشخصی را به مدت و بلندمدت با سطح اطمینانهای کوتاهدهد که بتوانند تخصیصمی

 ئه کنند.کاربران ارا

واقعی مبتنی بر تطبیقی زمانبرداری به بررسی یک مدل بهره( 2019و همکاران ) 1گواهی

شده برای سازی حجم آب رهاسازیبوکان با هدف بیشینه شده برای سدبینیهای پیشداده

دریاچه ارومیه پرداختند. در این تحقیق، از یک مدل بر اساس ترکیب سیستم فازی و شبکه 

بینی بهنگام آورد جریان در حوضه استفاده شده است که آورد را از هر ماه تا عصبی برای پیش

از بررسی شوند. روزرسانی میا، در ابتدای دوره بعد بههبینی کرده و این دادهانتهای سال آبی پیش

توان حجم بهینه انتهای سال آبی در مخزن سد را به دست های صورت گرفته، میبینیاین پیش

به کارگیری با  د کهنده. نتایج نشان میکردبرداری استفاده به عنوان ورودی مدل بهره وآورد 

 تری دست یافت.نتایج واقعیتوان به می، در این مدل اطالعات بهنگام

 تحلیل عدم قطعیت منابع آب در دسترس -7 -2

ر زمینه مدیریت ثیرگذار دأترین عوامل تعدم قطعیت منابع آب دردسترس یکی از مهم

های مختلفی مانند منابع آب است. امروزه اهمیت در نظر گرفتن این عدم قطعیت که در بخش

های آبی و سازی سیستمهای مدلسازی و شبیهرتخمین پارامتهای آتی، های آبی در دورهنیاز

جه است، بیش از پیش های آبریز قابل تور حوضههای ورودی و بارش دبینی و برآورد جریانپیش

 است. مورد بررسی متخصصین قرار گرفته

عدم قطعیت ذاتی از نوع ها که رودخانه در ادبیات فنی تحقیق، عدم قطعیت در آورد

های زمانی مختلفی مانند ساعتی، روزانه، هفتگی، ماهانه، فصلی و هیدرولوژیکی است، در مقیاس

د که هرچه میزان این مقیاس زمانی ندهنشان می است. مطالعات مورد بررسی قرار گرفتهساالنه 

واقعی ریزی زمانهای برنامهنیز بهتر خواهد شد. مدل هاتر باشد، میزان دقت و عملکرد مدلکوتاه

                                                 
1 Gavahi 
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اغلب دارای دو  اند،هشدبا هدف کاهش اثرات عدم قطعیت ذاتی هیدرولوژیکی توسعه داده که 

 .(1396)گواهی،  تندهسسازی مدل بینی جریان و بهنگامبخش پیش

به  3جریان همادیبینی یه برای در نظر گرفتن پیشبه ارائه یک رو( 2010) 2و کیم 1یوم

برداری از یک مخزن از گذاری بهرهبرای سیاستصورت بهنگام ارائه کردند. در این مطالعه، 

روزرسانی شده بر اساس مشاهدات هیدرولوژیکی و هواشناسی با انجام بهبینیهای پیشداده

. این مشاهدات وارد مدل شده و به عنوان شده استروزه استفاده  10های مشاهدات در بازه

چنین، نتایج این مدل بیان . همبخشدد میبهبوشده، نتایج نهایی مدل را ورودی اطالعاتی بهنگام

شده و کارایی عملکرد  های انجامبینیتواند به افزایش دقت در پیشکند که این رویکرد میمی

 برداری از مخزن منجر شود.سیستم بهره

واقعی که اثرات عدم قطعیت های زمانهای جریان در مدلبینیپیشاستفاده از 

ها محدود بینیدهد، توسط عواملی مانند افق زمانی پیشرا کاهش میهیدرولوژیکی در مدلسازی 

گیرد ها، از طرفی اطالعات بیشتری در اختیار مدل قرار میبینیشود. با افزایش افق زمانی پیشمی

( 2012و همکاران ) 4کند. ژائومقدار خطا را بیشتر می ،هابینیو از سویی دیگر، عدم قطعیت پیش

برداری از مخزن های بهرهشده در مدل های انجامبینیثر برای پیشؤزمانی مبه تعیین افق 

پرداختند؛ به نحوی که اثرات منفی آن در کاهش دقت مدل کاهش یافته و مدیران بخش آب 

دهد هنگامی که افق زمانی نتایج این تحقیق نشان میبتوانند از این رویکرد استفاده کنند. 

شده و با برداری از مخزن بر اساس همین افق زمانی تعیینهای بهرههبینی کوتاه است، بازپیش

برداری افزایش خواهد یافت. اما در صورت بلندمدت بودن افق زمانی افزایش آن، عملکرد بهره

برداری های بهرهبرداری از مخزن مالك تعیین مدلها، بهترین عملکرد سیستم بهرهبینیپیش

 شده دارای عدم قطعیت بسیار زیادی هستند.بینیهای پیشخواهد بود و داده

های ( به بررسی تخصیص بهینه آب با در نظر گرفتن پیچیدگی2015و همکاران ) 5بکری

های موجود و ارتباط میان این دو بخش پرداختند. در این مطالعه، های آبی، عدم قطعیتسیستم

                                                 
1 Eum 

2 Kim 
3 Ensemble Streamflow Prediction 

4 Zhao 
5 Bekri 
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توسط شده گرفتههای در نظرقطعیت و عدم 1ایریزی غیرقطعی چند مرحلهاز ترکیب یک برنامه

بندی سیستم فازی برای های باالیی و پایینی در بازه. مرزشده استسیستم فازی استفاده 

 گذاری مختلف در بخش کشاورزی تعیین شدهسناریوی سیاست چهار های بهینه تحتتخصیص

 د.شوهای موجود در این بخش در نظر گرفته میو از این طریق عدم قطعیت است

ای برای تخصیص آب به ( به ارائه یک مدل غیرقطعی چندمرحله2017و همکاران ) 2چن 

های ورودی به مدل پرداختند. های مختلف رشد محصول با درنظر گرفتن عدم قطعیت دادهدوره

ها و توابع توزیع توان عدم قطعیت موجود در پارامترای میبا استفاده از رویکرد چندمرحله

شده در مدل را مورد بررسی قرار داد. در این مدل، ابتدا اهداف مورد نظر  ستفادهااحتماالتی 

عدم قطعیت موجود به شرح  بخش کشاورزی در مرحله اول مشخص شده و سپس با منظور کردن

شده ریزی آبیاری محصول برنج در حوضه آبریزی در چین ارائه شده، نتایج مدل برای برنامهگفته

 .است

های ریاضی ( در یک مطالعه مروری به بررسی جامعی از مدل2018) 4و مارشال 3آرشیبالد

 2017تا  2010های شده در مدیریت منابع آب تحت شرایط عدم قطعیت در سالاستفاده

ها شده در این زمینه، به بررسی رویکرد ماری مطالعات انجامها با استفاده از نتایج آپرداختند. آن

ریزی غیرقطعی ده در این تحقیقات پرداخته و نشان دادند که برنامهش تفاداس هاییشناسو روش

ها در زمینه مدیریت منابع آب تحت شرایط عدم ترین رویکردای یکی از پراستفادهچندمرحله

کاربرد  و قطعیت بوده است. نتایج این مطالعه بیانگر نیاز شدید بخش مدیریت منابع آب به توسعه

 باشد.مقیاس میهای آبی بزرگسیستمهای ریاضی در مدل

 بندی مطالعات پیشینجمع -8 -2

های مرتبط با تجارت آب در این فصل سعی شد تا با بررسی ادبیات فنی تحقیق در زمینه

های درك درست و صحیحی از مسائل مختلفی که در عملکرد رویکرد، و مباحث پیرامون آن

 .دحاصل شوند، مؤثربازارمحور در مدیریت منابع آب 

                                                 
1 Multi-Stage Stochastic Programming 
2 Chen 

3 Archibald 
4 Marshall 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



    بررسی مطالعات پیشین: 2فصل 

36 

 

به بررسی تخصیص منابع آب در بخش کشاورزی تحت شرایط مختلف و به صورت  ،در ابتدا

که آبیاری بخش کشاورزی بخش قابل توجهی از ها به دلیل اینبهینه پرداخته شد. این مدل

کند. اغلب است، به توسعه بازار کمک شایانی می مصرف آب در دنیا را به خود اختصاص داده

های تخصیص منابع به صورت بهینه و با در این زمینه کارا نبوده و توسعه مدل های رایجسیستم

گیری و توسعه تجارت آب در راستای شکل مؤثردر نظر گرفتن شرایط هر منطقه گامی مهم و 

 خواهد بود.

با  وگرفته در زمینه ایجاد و توسعه بازار پرداخته شد سپس به مطالعه تحقیقات صورت

های های توسعه بازار و انواع بازارهای فنی مورد نیاز بازار، مزایا و چالشنی و بسترمرور مباحث قانو

 یهاساختار یجادآب، انتخاب و ا یهابازار یتموفق یدیاز اصول کل . یکیشرح داده شوندآب 

 یهاکه ساختار یافتدر توانیم یکا،آب در آمر یهاتجربه بازار بررسیمناسب است. با  ینهاد

منطقه را داشته  ییهواوآب یتتقاضا و وضع یطمطابقت با شرا یالزم برا یریپذانعطاف یدبا ینهاد

معامالت و کاهش  ینههز یشباعث افزا تواندیبازار آب م یساختار نامطلوب برا یکباشند. انتخاب 

 یکی. عدم تحقق اهداف مورد انتظار گردد یتنامناسب و در نها یتبعات جانب یشبازار، افزا یتفعال

و مقررات حاکم در  ینقوان یآب، بررس یهامسائل در خصوص بهبود عملکرد بازار ینتراز مهم

 یریتدر مد یلبازار و تسه ییکارا یشبه منظور افزا یقانون یهابستر ینکشور است. فراهم کردن ا

و با توجه به  یبا استناد به مقررات حقوق یداست که با یبازار، گام مهم هاییتفعال رو نظارت ب

کرد. بستر قانونی مناسب شامل اجازه  یزیرآن برنامه یموجود در هر منطقه برا هاییلپتانس

و موقت آب  یکردن مبادالت دائمبرداری و نگهداری آب در بازار و قانونیبهره یهاحضور شبکه

مهم  ینبه ا توانیها مکشور یرسا یهااز تجربه یریمختلف است که با الگوگ یزمان هایهدر دور

 .یافتدست 

بدون در نظر گرفتن  یکردرو ینکه ا دهدیبازار آب نشان م المللیینب یهامطالعه تجربه

و  یدارمطلوب، راهکار پا یبه اهداف اقتصاد یابیدست رغمیهر منطقه، عل زیستییطمح یهاجنبه

در چرخه  ییرتغ ،محیطیستیز یانبه کاهش جر توانیم هایامدپ یننخواهد بود. از جمله ا یموفق

اشاره کرد.  یرزمینیاز حد از منابع آب ز یشو برداشت ب یفیو ک یبه لحاظ کم بازگشتیآب 

آب است. هر چند  یمهم در عملکرد بازارها یمسأله، امر ینو برخورد با ا یریتمد یوهش ینبنابرا

 یهاو سازوکار یریتیمد هاییاستوضع س یست،به صورت کامل ممکن ن یاثرات منف ینحذف ا

 یناز ا یشده است. برخ تجربهمختلف  یهاآب کشور یهااثرات در بازار ینکاهش ا ایمناسب بر
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 یبرا یمهاخذ جر یا یاتمال یینتع ی،ابرون منطقه داد و ستدمحدود کردن  توان بهمیمقررات 

سقف  یینو تع یزباالدست حوضه آبر یهابرداشت یزانبر م یتکاربران متخلف، اعمال محدود

 یداتتوجه داشت که در نظر گرفتن تمه ید. بابرای مصارف مختلف اشاره کردبرداشت 

 یهابا استفاده از ابزار توانیبلکه م یست،ن یهمواره در تضاد با اهداف اقتصاد زیستییطمح

کرد.  یریتجوانب مختلف بازار در منطقه را مد یمناسب، تمام یشپا هاییستمو س ینظارت

نسبت به  یترکوچک یاسکه در مق ینو چ یلیدر ش بمانند بازار آ ییهابازار یبررس ینچنهم

با  یمحور، قابل توسعه در مناطقبازار یکردآن است که رو یانگراند، بشکل گرفته یابازار آب استرال

جامع بازار و  یریتها مستلزم مدبازار ینعملکرد موفق ابه طور خالصه، . باشدیمختلف م یطشرا

 مناسب در آن منطقه است. یو حقوق یطیمحیستز ی،اقتصاد ی،اجتماع یهاساختار سازییادهپ

تحت عنوان  ییهادر بخش نامهپایان ینشده در ا انجام هاییبررس (،2-2)در جدول 

 یبندجمع زیستییطو مح یاجتماع ی،بازار، مسائل اقتصاد یزممهم ساختار بازار، مکان یهاجنبه

درآمد  یشمصرف آب، افزا ییکارا یشافزا یقآب از طر یشده است. به طور خالصه، بازارها

در بخش  گذارییهسرما یشافزا ی،کشاورز هاییتفعال یسکر اهشو فروشندگان، ک یدارانخر

 یجوانب اجتماع یرمنابع آب و در نظر گرفتن سا یعو توز یریتمشارکت مردم در مد یشآب، افزا

. دهندیآن ارائه م یوربهره یشمؤثر در حفاظت از منابع آب و افزا یسازوکار زیستییطو مح

 خالصه کرد: یربه صورت ز توانیآب را م ارهایبر عملکرد باز مؤثرعوامل  ینچنهم

 یهاول هاییصعدالت در تخص یتها به شکل واضح و رعاحقابه یفتعر 

 داد و ستدشناختن  یترسم ( و بهینآب و زم یتمالک یک)مانند تفک یناصالحات قوان 

 آب

 مبادالت بازار ییضمانت اجرا ینبه منظور تأم یو سازمان یاصالحات نهاد 

 حل اختالف یمراجع محل یجادا 

 از انحصار یریبودن بازار و جلوگ یحفظ رقابت یتبادل شفاف اطالعات برا 

 معامالت هایینهنگه داشتن هز یینپا 

 بران در منطقهآب یهاتشکل یجادبازار و ا یریتدر مد نفعانیمشارکت ذ 

 و انتقال آب سازییرهذخ یمناسب برا یساتتأس یجادا 

 محیطیزیست یهاتوجه به جنبه 
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با بررسی مطالعات انجام شده در این زمینه، ضرورت تدوین یک ساز و کار جدید برای 

صنعت  که تخصیص آب در بخش کشاورزی،آید. مدلی توسعه بازار آب بیش از پیش به چشم می

پروری را با در نظر گرفتن عدم قطعیت موجود در زمینه مدیریت منابع آب انجام داده و و آبزی

های اقتصادی، محیط زیستی و وضعیت های فیزیکی حوضه آبریز، جنبهبتوان محدودیت

های مورد استفاده در مطالعات انجام شده، خشکسالی منطقه مورد نظر را اعمال کرد. مکانیزم

تواند به درستی شرایط های انرژی مانند بازار برق بوده و نمیهای رایج در سایر بازارمعموالً مکانیزم

های آب پیشنهادی در ادبیات فنی نکته دیگر بازار متفاوت منابع آب را در بازار در نظر گیرد.

و با گذشت زمان،  باشدها در ابتدای سال و به صورت فصلی یا ماهانه میتحقیق، اجرای این بازار

توجهی از تغییری در نتایج بازار نخواهیم داشت. این در حالی است که ممکن است بخش قابل

 شده محقق نشود. های مشخصهای ابتدای سال برآورد نشده و خرید و فروشبینیپیش

، بیشینه سود اقتصادی حاصل از مصرف نهاده جدید نامه با توسعه یک رویکرداین پایان

و تولید  سازی قیمت آب، راندمان مصرف آبر حوضه آبریز را به دست آورده و با واقعیآب د

بخشد. در این مطالعه، از اطالعات بارش و آورد به صورت بهنگام استفاده را بهبود می محصول

چنین، گردد. همدر نتایج بازار می آب در دسترس عدم قطعیتاثر این امر باعث کاهش . شودمی

بهره در انتهای سال آبی  استراتژیک مخازن موجودذخیره حجم  سازیبهنگامدی برای از رویکر

ها رودخانهشده آورد روزرسانیهای بهکه در ابتدای هر دوره، از دادهبه طوری گرفته شده است 

 شود.برای تعیین و در نظر گرفتن این حجم استفاده می
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 ایدن در آب مهم بازار چند یاصل یهاجنبه سهیمقا 2-2جدول 
 

 بازار ساختاری مهم هاجنبه
 زمیمکان

 بازار
 محیطیزیستهای جنبه های اجتماعیجنبه های اقتصادیجنبه

سترالیا
ا

 

 تفکیک مالکیت آب و زمین -

تفکیک هر سهم آب به سه بخش حق  -

دسترسی به منبع آب، مجوز مصرف و میزان 

 تخصیص آب

میالدی  1980شروع اصالحات از سال  -

 زیرنظر شورای دولتی استرالیا

 های موقتیفعالیت بیشتر در بازار حقابه -

 گیری در سطوح پایین بازارتصمیم -

تابلوی  -

 اعالنات

مزایده  -

 طرفهدو

 

 هزینه مناسب معامالت -

 قیمت تقریبًا ثابت در مناطق مختلف -

های خشک نسبت افزایش سود بازار در دوره -

های به حالت عادی و کاهش خسارات در دوره

 خشکسالی

کنترل مناسب آثار اجتماعی بازار با  -

 بندی سهم آب کاربراندسته

رسانی ب برای اطالعایجاد سیستم بازار ملی آ -

 سازوکار و عملکرد بازار

 در بخش روستایی نامناسباثرات جانبی  -

 یریتمدزیستی و توجه به نیازهای محیط -

 مصرف یتاولو یبر مبنا یصتخص

زیستی توسط انجمن مدیریت بخش محیط -

 المنافعبران مشتركآب

 یایاح ارائه راهکارهایی جدید برای -

 های آبییستماکوس

آمریکا
 

های غربی و قانون الویت تملک در ایالت -

 تفکیک مالکیت آب و زمین

های شرقی و قانون حریم منابع آبی در ایالت -

 عدم تفکیک مالکیت آب و زمین

تمایل بیشتر کاربران به شرکت در بازار  -

 های موقتیحقابه

 

تابلوی  -

 اعالنات

معامله  -

 اختیاری

 بانک آب -

صندوق  -

 آب امانی

 کمتر بودن قیمت آب در بازار موقت -

ی مصرف در بخش شهر یریتمد یهابرنامه -

برای کنترل قیمت در بازار منطقه شمالی 

 کلرادو

تغییر کاربری به بخش شهری و رونق  -

اقتصادی منطقه شمالی کلرادو با استفاده از 

 بازار

 یستمس فناوریبهبود  یبرا یارانهاختصاص  -

ز بخش شهری برای ی با گسترش نیاآب شهر

 کاهش سرانه مصرف

های آموزشی مدیریت سازی و طرحفرهنگ -

 های مختلفمصرف آب برای گروه

 

در  یکشاورز یورحفظ بهرهتوجه به  -

کنترل  ی،سبز شهر یفضا یریتبلندمدت، مد

حداقل  یانجر یریتمنابع آب و مد یفیتک

 زیستییطمح

های استفاده از دو رویکرد مدیریت جریان -

برای بهبود  آب یامان یهاصندوقبازگشتی و 

 زیستیشرایط محیط

ی
شیل

 

به رسمیت شناخته شدن آب به عنوان  -

به موجب  داد و ستدکاالی ملی با قابلیت 

 1981قانون ملی آب در سال 

 2005اصالح قوانین بازار در سال  -

شکل مصرفی و ها به دو تعریف حقابه -

 غیرمصرفی

موفقیت بازار در زمینه اهداف قانون ملی آب  -

و عدم عملکرد مناسب بازار در راستای 

 مدیریت یکپارچه منابع آب

 یتابلو  -

 اعالنات

به مصرف رسیدن آب در سودآورترین  -

 یتامنوضعیت اقتصادی ممکن به علت 

 محدودیت اعمال عدمبازار و  یرسم هایحقابه

 در معامالت

 ثابت قیمت نسبتاً -

تفاوت قیمت بازارهای شمال و جنوب کشور  -

 مدیریت منابع آب به علت شرایط متفاوت

تعریف جریمه برای عدم استفاده مناسب از  -

 آب

 یکتفکخودداری گروهی از کشاورزان از  -

 ینآب و زم یتمالک

کاهش و بخش کشاورزی اقتصادی رشد  -

 در بازار کشاورزان شرکتانگیزه 

در بخش  یخصوص گذارانیهجذب سرما -

 هایحقابهایجاد  به واسطه صنعت و معدن

 زایییرمصرفی و توسعه و اشتغالغ

 زیستییطاثرات مح یسازمان بررس یجادا -

 زیستییطشدن حقابه مح یقانون -

ها برای بهبود وضعیت خانهیهتوسعه تصف -

کیفیت آب که هنوز هم به عنوان مشکلی 

 مطرح است. جدی
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 )ادامه( ایدن در آب مهم بازار چند یاصل یهاجنبه سهیمقا 2-2جدول 

سپانیا
ا

 

 آب به موجب بازار شناخته شدن یتبه رسم -

 1999قانون آب در سال  اصالح

ها به دو شکل عمومی )توسط واگذاری حقابه -

 دولت( و خصوصی

ها به دو شکل مصرفی و تعریف حقابه -

 هاغیرمصرفی و ممنوعیت تبادل آن

 های غیررسمیفعالیت بازار -

آبی در های خشکسالی و کمبینی دورهپیش -

 آینده

 بانک آب -

بیشتر بودن قیمت آب در بازارهای غیر  -

 رسمی نسبت به بازارهای رسمی

پیچیدگی ارزیابی اقتصادی وضعیت بازار به  -

بازار، کنندگان در تنوع مصارف آب، شرکتعلت 

 یطانتقال آب و شرا هاییرساختز

 زیستییطمح

بر بودن معامالت به دلیل در نظر هزینه -

 هاگرفتن جزئیات کامل حقابه

عدم اطالع و آگاهی کافی کاربران در مورد  -

 عملکرد بازار

 های اولیهناعدالتی در تخصیص -

 یتعدم قطع یجادو ا یریپذ یناناطمکاهش  -

بب اختیارات دولت در به س بازار یتدر وضع

 هاتمدید، اصالح و واگذاری حقابه

 

 یطشرا یریتمدو  الزم یهاحقابه یدخر -

 یطسازمان مح توسطدر بازار  زیستییطمح

 یزآبر یهاحوضه یریتو مد یستز

 یطبهبود شراوضع مقرراتی در بازار برای  -

هایی برای حجم زیستی مانند محدودیتیطمح

 در بازارو دوره زمانی معامالت 

 

ن
چی

 

 1988های رسمی در سال گیری حقابهشکل -

ایجاد سیستم تجارت حقابه در هفت استان  -

 2014چین در سال 

به  بازار یریتدر مد یاختالف و عدم هماهنگ -

آن  یو اجرا یمرکز در نهاد گیرییمتصم علت

 یمحل هایدر بخش

تابلوی  -

 اعالنات

 گذارییمتقپایدار بودن قیمت آب به علت  -

 توسط دولت

 کم بازار یتفعال یلبه دلنبود اطالعات کافی  -

ای حوضهمبادالت بین وحجم اندك مبادالت  -

 بسیار کم

یقی آب به افراد حق یصتخصایجاد مشکل در  -

 به علت وجود سیستم مناطق آبیاری اشتراکی

با  ییروستا یبخش کشاورز یاناختالفات م -

 و صنعت یبخش شهر

ای خاص در هر استان توسط امهارائه برن -

 دولت برای رفع مشکالت کیفی

عدم وجود ضوابط مناسب برای تأمین  -

 زیستینیازهای محیط
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 شناسی تحقیقروش : 3 فصل

 مقدمه -1 -3

شده برای بازار آب پرداخته نامه، به ارائه دقیق ساختار الگوی ارائهدر این فصل از پایان

 .شده است( نشان داده 1-3این ساختار در شکل ) فلوچارتشود. می

، به محاسبه از محدوده مورد مطالعه پس از آماده شده اطالعات مورد نیاز مدلدر ابتدا 

. این کار شودپرداخته میکننده آب در بخش کشاورزی مصرف هایتوابع تولید سود سالیانه واحد

سپس با استفاده از این توابع،  گیرد.های اول و دوم بخش کشاورزی انجام میبا توسعه زیرمدل

سود خالص هر و توزیع آب بهینه بین محصوالت تحت کشت  ،برای هر واحد بخش کشاورزی

های صنعت تولید بخش کشاورزی، توابع تولید بخشپس از محاسبه توابع  گردد.واحد مشخص می

های پیشنهادی کاربران برای شرکت در بازار محاسبه سپس بسته .دنشوپروری محاسبه میو آبزی

 خواهد شد.

حجم آب در مقیاس زمانی ساالنه محاسبه -های پیشنهادی قیمتجایی که این بستهاز آن

حجم در مقیاس -های قیمتکرده و به پیشنهاد شده است، باید ابتدا مقیاس زمانی آن تغییر

ل و دوم بخش های اوفصلی تبدیل شود. این تبدیل مقیاس نیاز به استفاده از معکوس زیرمدل

های پیشنهادی به عنوان ورودی مدل و اطالعات پایه با داشتن این بستهکشاورزی خواهد داشت. 

های فصلی برای یک مدل بازار آب در دوره توان به اجرایمورد نیاز از محدوده مورد مطالعه می

مقادیر  بینیپیشبرای  ANFIS مبتنی بر بینیهای پیشچنین، از مدلهم سال آبی پرداخت.

شده بینیهای پیشکنیم و از دادهرود استفاده میهای جریان در رودخانه گرگانسرشاخهآورد در

تر و با کنیم. این روند به صورت دقیقده میتا انتهای سال آبی در مدل بازار استفا tبرای دوره 

  است.شده در ادامه مورد بررسی قرار گرفتههای بیانارائه جزئیات کامل مربوط به روابط و ساختار
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 کشاورزیبا تأکید بر مسائل  یفصل اسیمق در یشنهادیپ آب بازار مدل ساختار 1-3شکل 
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 های مورد نیاز مدلسازی اطالعات و داده  آماده -2 -3

سازی های ناقص محدوده مورد مطالعه و آمادهدر این قسمت به تشریح نحوه تکمیل داده

سازی اطالعات مورد نیاز مدل، به در ابتدا برای آماده پردازیم.اطالعات پایه از حوضه آبریز می

های توپوگرافی محدوده مورد مطالعه، ظرفیت و مشخصات نقشههای پایه مانند آوری دادهجمع

محیطی و غیره های زیستکننده، مقادیر نیازهای مصرفهای آبی واحدهای منطقه، نیازمخزن سد

ها، باید چنین با استفاده از یک روش مناسب مانند تحلیل همبستگی دادهشود. همپرداخته می

های رودخانه در محدوده مورد مطالعه ه مقادیر آورد سرشاخههای ناقص مربوط ببه تکمیل داده

افزار متلب استفاده در نرم corrها از دستور برای محاسبه همبستگی بین این داده پرداخته شود.

 شود.می

های جغرافیایی و است تا با استفاده از نقشهالزم ، مورد نیازهای سازی دادهپس از آماده

ی گره و کمان تعریف شود. دتعدا یک شکل شماتیک شاملمورد مطالعه،  توپوگرافی حوضه آبریز

های جریان به رودخانه های پیوستن سرشاخهدهنده مکانها نشان، گرهشکل شماتیکدر این 

های آبی های نیازمحیطی، محل برداشتهای زیست، محل بررسی نیازحوضه مورد مطالعه

نیز که دارای  هاهای مهم در منطقه است. کماندهای مختلف و مکان قرارگیری مخزن سبخش

دهنده مسیر جریان آب در شبکه است که با در نظر گرفتن باالدست یا نشانباشد، جهت می

 شوند.های مختلف حوضه آبریز تعریف میدست بودن مکانپایین

 کننده آب مصرفتوابع تولید ساالنه واحدهای  -3 -3

های بازار محاسبه تولید و سود نهایی واحدهای مهم برای توسعه مدل یکی از گام

باشد. این امر موجب به دست آوردن ارزش کننده آب، به خصوص در بخش کشاورزی، میمصرف

های اول و دوم بخش واقعی آب مصرفی در این بخش خواهد شد. به همین منظور از زیرمدل

ها به این زیرمدل کنیم.اند، استفاده می( توسعه داده شده1396مقامی )کشاورزی که توسط 

 .شده استارائه و صورت کلی در ادامه تشریح 

 زیرمدل اول 

عملکرد واقعی  سازی نسبتبیشینهآن سازی خطی است که هدف این زیرمدل، یک بهینه
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ارائه شده و جزئیات  (1-3) تابع هدف این زیرمدل در رابطه گیاه به حداکثر عملکرد محصول است.

 شرح داده شده است. )ب( پیوست ها و توضیحات آن درکامل محدودیت

3-1 𝑀𝑎𝑥 
𝑌𝑎𝑐

𝑌 𝑚𝑎𝑥𝑐
= 1 −  ∑ 𝐾𝑦𝑐.𝑔 (1 −

𝐸𝑇𝑎𝑐.𝑔

𝐸𝑇𝑚𝑎𝑥𝑐.𝑔
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نسبت به  یاهعملکرد گ یتحساس یبضر gKy تعداد مراحل رشد، Gشده،  ذکر رابطه در

 یرو حداکثر تبخ یو تعرق واقع یرتبخ یببه ترت  c,gETmaxو   c,gETa و امgدر مرحله  یتنش آب

 .است ام gمرحله  در cو تعرق محصول 

های این زیرمدل، آب دردسترس هر واحد بخش کشاورزی را به صورت بهینه در طول دوره

کند. مبنای روزه گیاه توزیع کرده و میزان تولید هر گیاه را برای آن واحد محاسبه می 10رشد 

آبیاری و زهکشی سازمان  33شده در نشریه شماره ارائه روابط مورد استفاده در این زیرمدل روابط 

است وبار جهانی بوده و اطالعات مورد نیاز محدوده مورد مطالعه در اختیار زیرمدل قرار گرفتهخوار

 (.1977، 2و کسام 1)دورنباس

 دوم زیرمدل 

سازی سود حاصل از تولید بیشینه، پس از اجرای زیرمدل اول، با اجرای زیرمدل دوم

شده به هر  داده ه آب تخصیصاین کار با توزیع بهین شود.انجام میمحصوالت مختلف کشاورزی 

 یک مدل گیرد. در این زیرمدل، ازواحد بخش کشاورزی بین محصوالت مختلف صورت می

سازی غیرخطی استفاده شده و اطالعاتی مانند سطح قابل کشت برای هر واحد بخش بهینه

ازای  به . در واقع این زیرمدل،های اصلی هستندو نتایج حاصل از زیرمدل اول ورودی کشاورزی

، میزان سود نهایی مقادیر مختلف آب دردسترس ساالنه برای هر واحد بخش کشاورزی

( ارائه 2-3در رابطه ) تابع هدف این زیرمدل (.1396نماید )مقامی، آمده را محاسبه میدستبه

 ها و توضیحات بیشتر این زیرمدل در پیوست )ب( بررسی شده است.و محدودیت شده است

3-2 𝑀𝑎𝑥 ∑ 𝐹𝑘 (𝑉𝑘) 𝐴𝑘 𝑌𝑚𝑎𝑥𝑘 𝑃𝑘 

𝐾

𝑘=1

 

                                                 
1 Doorenbos 
2 Kassam 
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طه  ـــوالت،  Kدر این راب عداد محص طه بین حداکثر عملکرد  k(V kF(ت تابع عملکرد )راب

شده(،  سبی و آب تخصیص داده  و  kحداکثر عملکرد محصول   kYmaxسطح زیر کشت،  kAن

kP صول ست که  k قیمت مح ست. الزم به ذکر ا سبه می k(V kF(ا شود. به از زیرمدل اول محا

ـــول و به ازای مقادیر مختلف آب )محدوده  و  حداقلاین ترتیب که زیرمدل اول برای هر محص

حداکثر نیاز آبی طی فصــل رشــد( اجرا شــده تا عملکرد نســبی گیاه به ازای مقادیر مختلف آب 

 تعیین گردد.

بستگی به  زش اقتصادی هر یک میلیون مترمکعب آب دریافتیار ،در بخش کشاورزی

گذاری آب در این بخش های ارزششرایط دریافت آن متفاوت خواهد بود و این امر از پیچیدگی

باشد. به عنوان مثال، ارزش اقتصادی هر یک میلیون مترمکعب آب دریافتی برای نخستین می

میلیون  20مترمکعب آب دریافتی پس از دریافت بیشتر از هر یک میلیون میلیون مترمکعب  20

های اولیه به محصوالت با ارزش اقتصادی بیشتر زیرا تخصیصمترمکعب آب اولیه خواهد بود. 

 گیرد.صورت می

 پروری های صنعت و آبزی توابع تولید بخش -1 -3 -3

ولید خطی دارای توابع ت معموالً پروریهای صنعت و آبزیبر خالف بخش کشاورزی، بخش

حاصل میزان مشخصی سود نهایی ساالنه  ،بوده و به ازای هر یک میلیون مترمکعب آب دریافتی

. تنها نکته قابل توجه در این زمینه، تفاوت میان ارزش اقتصادی هر یک میلیون خواهد شد

 .باشدپروری میمترمکعب آب مصرفی در بخش صنعت و آبزی

 حجم آب-استخراج بسته های پیشنهادی قیمت -4 -3

های مختلف صنعت، کننده آب در بخشهای مصرفر دسترس بودن توابع تولید واحدبا د

توان به ارزش واقعی آب از نظر اقتصادی دست پیدا کرد. این امر که پروری و کشاورزی، میآبزی

های قیمت و حجم باشد، برای استخراج پیشنهادهای توسعه بازار آب میترین گامیکی از اساسی

 شود.کنند، امری مهم و ضروری تلقی مین در بازار ارائه میآب که کاربرا

حجم آب به این -های پیشنهادی قیمتدر ساختار پیشنهادی برای مدل بازار آب، بسته

هایی شده خود، بستهکننده بر اساس نیاز آبی و سود نهایی تولیدصورت است که هر واحد مصرف
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ها که شامل حداقل یک کند. این بستهر ارائه میشامل قیمت و حجم پیشنهادی آب به مدیر بازا

دهد که مقدار مشخصی از آب دریافتی توسط ردیفه قیمت و یک ردیفه حجم آب است، نشان می

این واحد مصرفی، ارزش اقتصادی معینی به ازای هر یک میلیون مترمکعب آب برای آن واحد به 

انگر این موضوع است که آب حجم آب بی-های قیمتهمراه خواهد داشت. ترتیب ردیفه

شده توسط این واحد مصرفی بوده یا پس از دریافت شده، نخستین میزان آب دریافتدریافت

 نماید.میزان مشخصی از آب، این آب را به صورت مازاد دریافت می

حجم آب برای یک کاربر بخش کشاورزی -( نمونه یک بسته پیشنهادی قیمت2-3شکل )

، این کاربر به ازای هر یک شده استطور که در شکل مشخص دهد. هماندر بازار را نشان می

کند. این واحد تولید می 80ارزش اقتصادی معادل میلیون مترمکعب آب دریافتی اولیه خود 

واحد کاهش یافته و به ارزش  10میلیون مترمکعب آب دریافتی بعدی، به میزان  10مقدار برای 

برای این کاربر را حجم آب -توان بسته پیشنهادی قیمترسد. به همین ترتیب، میواحد می 70

 آورد.که شامل پنج ردیفه قیمت و پنج ردیفه حجم است، به دست

های آمده برای واحددستهای پیشنهادی، باید از توابع تولید بهبرای محاسبه این بسته

های مختلف استفاده کرد. به همین منظور با محاسبه مشتق این توابع، بخشکننده در مصرف

شده پی دریافت مازاد صادی واقعی آب به ازای هر یک میلیون مترمکعب آبتوان به ارزش اقتمی

-های قیمتبرد. سپس این مقادیر با در نظر گرفتن شرایط و موقعیت دریافت آب وارد ردیفه

 حجم آب برای یک کاربر بخش کشاورزی در بازار-یک نمونه بسته پیشنهادی قیمت 2-3شکل 
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های پیشنهادی دهند. این بستهحجم آب را تشکیل می-های پیشنهادی قیمتحجم شده و بسته

بازار با داشتن اطالعات دقیق و . کاربران شونددر نظر گرفته می به عنوان ورودی اصلی مدل بازار

بر عهده های پیشنهادی را این بستهمسئولیت تولید ، های کشاورزی خودشرایط فعالیتکافی 

حجم پیشنهادی آب با توجه به بیشینه نیاز مصرفی هر کاربر مشخص شده و تا جایی که  .دندار

تغییری در سود نهایی کاربر نداشته باشد، محاسبه این هر یک میلیون مترمکعب آب اضافی 

 یابد.های حجم آب ادامه میردیفه

 تبدیل بسته های پیشنهادی ساالنه به فصلی -5 -3

شده گرفتهنظرهای زمانی درشود که طول دورهبه منظور بهبود کارایی بازار آب توصیه می

آن را کارایی بازار را افزایش داده و نتایج  تر شده تا بتوانهای کاربران کوتاهبرای ارائه پیشنهاد

 .تر کرده استواقعی

های مختلف در کننده آب در بخشهای مصرفبا توجه به این نکته که توابع تولید واحد

های اول و دوم بخش باشد، نیاز است تا با استفاده از زیرمدلمحدوده مورد مطالعه ساالنه می

حجم کاربران به صورت فصلی -های پیشنهادی قیمتآن، بستهکشاورزی، این توابع و به دنبال 

های پروری، این تبدیل مقیاس زمانی برای بستههای صنعت و آبزید. برای بخشنتبدیل شو

شده ارزش اقتصادی آب مصرف جا که معموالًاز آنباشد. تر از بخش کشاورزی میپیشنهادی، ساده

شود، تخصیص داده میشده چه زمانی و در چه شرایطی تکه آب دریافها فارغ از ایندر این بخش

تنها کافیست میزان حجم آب پیشنهادی در های پیشنهادی معموالً برای اصالح بسته، ثابت است

 های ساالنه شود.های فصلی جایگزین نیازهای حجم آب تغییر کرده و نیازردیفه

های ب توسط واحددر بخش کشاورزی شرایط متفاوت بوده و چگونگی دریافت آ

ها دارد. به همین شده این واحد ی اساسی در سود نهایی تولیدتأثیرکننده در این بخش مصرف

های اول و های پیشنهادی ساالنه کاربران استفاده کرده و با استفاده از زیرمدلمنظور، از بسته

 ردد.گحجم آب به صورت فصلی محاسبه می-های پیشنهادی قیمتدوم کشاورزی، بسته

های مقادیر مختلف آب دردسترس ساالنه در بسته با در نظر گرفتن ابتدابرای این منظور، 

یافته پیشنهادی و با استفاده از معکوس زیرمدل دوم، به محاسبه سطح زیرکشت و آب تخصیص

به ازای مقادیر مختلف آب ساالنه کننده بخش کشاورزی به هر محصول برای هر واحد مصرف
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شده در طول معکوس زیرمدل اول، میزان آب مصرف . سپس با استفاده ازشودمیپرداخته 

آید. در نهایت، این مقادیر به صورت فصلی های رشد هر محصول برای هر واحد به دست میدوره

 آید.حجم فصلی آب به دست می-های قیمتتجمیع شده و بسته

های پیشنهادی کاربران این تبدیل مقیاس زمانی برای بستهمراحل  (4-3و ) (3-3شکل )

، توزیع فصلی آب برای کاربر (3-3) شکلابتدا مشابه دهد. نشان میبه ترتیب بخش کشاورزی را 

 هایهای اول و دوم بستهبخش کشاورزی برای مقادیر حجم آب دردسترس ساالنه متناظر با ردیفه

 .شده استپیشنهادی ساالنه ارائه 

 

ساالنه به های ام بسته jیافته در ردیفه ، میزان آب تخصیصijVمقادیر  (3-3) در شکل

 ام است که برای این مقادیر داریم: iفصل 

3-3 V1j + V2j + V3j + V4j ≤ Vj 

های ام بسته jمیزان آب دردسترس ساالنه کاربر در ردیفه  jVمقدار  ،در این رابطه

-های قیمتتمامی ردیفهحجم آب است. این توزیع آب فصلی برای -پیشنهادی ساالنه قیمت

شود و ها استفاده میهای متناظر آنشود. در مرحله بعد، این مقادیر و قیمتحجم آب انجام می

 ijVدر این شکل نیز از مقادیر . دنشومحاسبه می (4-3مشابه شکل ) های پیشنهادی فصلیبسته

 .شده است، استفاده مرحله اول به دست آمدکه در 
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 یبرا یفصل به ساالنه اسیمق از آب حجم-متیق یشنهادیپ یهابسته لیتبد روند اول مرحله 3-3شکل 
 یکشاورز بخش
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متناظر با هر  های پیشنهادی فصلیشود، حجممشاهده می (4-3) همانطور که در شکل

، از توزیع فصلی مقادیر آب دردسترس ساالنه ردیفه حجم متناظر ((4-3)محور افقی شکل ) قیمت

 های پیشنهادی شامل پنجاین بسته ( نشان داده شد.3-3که درشکل ) است آمده با آن به دست

 .اندارائه شدههای پاییز و زمستان برای فصل هستند وردیفه 
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های پاییز و زمستان که با استفاده از نتایج برای فصل حجم آب-های پیشنهادی قیمتنمونه بسته 4-3شکل 
 محاسبه شده است.های پیشنهادی مرحله اول تبدیل مقیاس زمانی بسته
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 مدل بازار آب -6 -3

سازی سازی است که با هدف بیشینهمدل پیشنهادی بازار آب در این مطالعه، یک بهینه

سود کل در یک سیستم آبی، منابع آب دردسترس را به صورت بهینه و با در نظر گرفتن 

محیطی، برقراری تعادل جریان در شبکه و های زیستنیازهای فیزیکی سیستم، تأمین محدودیت

کننده در بازار های مختلف، بین کاربران شرکتهای مصرفی در بخشهای آبی واحدتأمین نیاز

 کند.توزیع می

بودن توسعه داده شده است. در این نوع از  Gross Pool نامه، بازار با فرضدر این پایان

های موجود و صرف نظر از میزان های آب، مدلسازی برای تخصیص بهینه تمامی حقابهبازار

یافته به هر کاربر با حقابه اولیه آن مقایسه شود. سپس مقادیر تخصیصهای اولیه انجام میحقابه

، Net Poolهای دیر خواهد بود. اما در بازارالتفاوت این مقاشده و میزان خرید یا فروش، مابه

کاربران برای تغییر در حقابه اولیه خود وارد بازار شده و خروجی بازار مستقیماً مقادیر خرید و 

توان به این موضوع اشاره کرد که در می Gross Poolهای های بازارفروش خواهد بود. از مزیت

فرموالسیون مدل بازار به علت تغییر حقابه اولیه کاربران  هر دوره اجرای بازار، نیازی به تغییر در

 وجود ندارد.

 تابع هدف مدل -1 -6 -3

( بوده و به دنبال بیشینه کردن سود حاصل از 3-3تابع هدف این مدل به صورت رابطه )

 :مصرف آب در محدوده مورد مطالعه بازار است

Maximize ∑ ∑ BidPriceb.t.𝑤  ×   bidb.t.w 
periods tbids b

 3-4 

  wام و کاربر  bهای قیمت پیشنهادی آب برای ردیفه ردیفه  b,tBidPriceدر این رابطه، 

آب نیز میزان   b,t,wbid . مقدارشده استاست که توسط مدیر بازار مشخص  tدر فصل 

 باشد.و می tدر فصل  wکاربر  و ام bبرای ردیفه پیشنهادی  یافته توسط بازارتخصیص
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 های مدلمحدودیت -2 -6 -3

یافته به هر های تخصیصنخستین محدودیت مدل بازار، برقراری تساوی میان مجموع آب

 :باشدیافته به آن کاربر در هر فصل میها و میزان کل آب تخصیصکاربر در تمامی ردیفه

3-5 qw.(i.t) =  ∑ bidb.w.t

b

 

باشد که از می tدر فصل  wیافته به کاربر میزان کل آب تخصیص  w,(i,t)qدر این رابطه، 

 کند.برداشت می شکل شماتیکدر  iگره 

شده دادهمحدودیت دیگر مدل بازار مربوط به این نکته است که برای هر کاربر، آب تخصیص

حجم آن -شده در بسته پیشنهادی قیمتاعالم حجمکوچکتر از میزان الزم است توسط مدل 

 :کاربر باشد

3-6 bidb.w.t  ≤  BidQtyb.t  

ام  bو در ردیفه  tهای پیشنهادی توسط کاربر در فصل حجم b,t BidQtyدر این رابطه، 

 است.

های مختلف گراف مربوط به برقراری تعادل جریان در گره نیز های دیگر مدلمحدودیت

 :اند( مشخص شده7-3( و )6-3های )ه به صورت رابطهآبی است ک شبکه

3-7 Inflowj.t +  ∑ flowi.j.t

arcs i.j

−  ∑ qw.(j.t)

w

=  ∑ flowj.k.t

arcs j.k

 

3-8 Volumej.t−1 +  Inflowj.t +  ∑ flowi.j.t

arcs i.j

−  ∑ Rj.t 

arcs i.j

= Volumei.t 

های مربوط به های شبکه آبی و گرهبه ترتیب مربوط به تعادل جریان در گره روابط،این 

ورودی میزان جریان  j,t Inflowها، باشد. در این رابطههای محدوده مورد نظر میمخزن سدمحل 

حجم مخزن   t ،j,tVolumeدر فصل  jبه گره  iجریان آب از گره  t ،(i,j,t) flowدر فصل  jبه گره 

در  jگره  واقع در دست مخزنشده در پایینمیزان آب رها j,t Rو  tفصل  انتهای و در jدر گره 

 باشد.می tفصل 

محیطی است که در های حداقل زیستدیگر محدودیت مدل بازار مربوط به تأمین جریان
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( این محدودیت 8-3گیرد. رابطه )های مشخصی از گراف شبکه آبی، این ارزیابی صورت میگره

 :دهدرا نشان می

3-9 Inflowj.t +  ∑ flowi.j.t

arcs i.j

−  ∑ qw.(j.t)

w

 ≥ MinFlowj.t 

ام بوده و  jو در گره  tمحیطی در فصل میزان نیاز زیست j,t MinFlowدر این رابطه، که 

 شوند.ها مشابه روابط گذشته تعریف میسایر متغیر

رفته در این روابط ارائه شده های به کارتری از متغیربه منظور توضیح دقیق (5-3) شکل

کمان به  2گره و  3است. در این شکل به صورت شماتیک، بخش کوچکی از حوضه آبریز شامل 

دست مخزن های پایینچنین، برداشتجهت جریان آب در شبکه نشان داده شده است. همهمراه 

 های آبی مشخص شده است.سد توسط کاربران در بازار و آب رهاشده برای سایر نیاز

 

های شرب، بایست به حدی باشد که نیازدست هر سد، میشده در پایینمیزان آب رها

مختلف را برآورده نماید. محدودیت زیر به همین منظور در های محیطی و مصرفی بخشزیست

 :شودمدل استفاده می

3-10 Ri.t  ≥  ∑ qw.(i.t) 

w

+  Domi.t + MinFlowj.t 

 ام است. tو فصل  jمیزان نیاز شرب در گره  j,t Domکه در این رابطه، 

 منطقه مورد نظر داریم: هایچنین، برای هر مخزن سدهم

شکل شماتیک بخشی از حوضه آبریز شامل یک جریان ورودی،  5-3شکل 
 یک مخزن سد و محل برداشت نیازهای آبی
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3-11 0 ≤  Volumej.t  ≤ Capacityj 

 است. jمیزان ظرفیت مخزن سد واقع در گره  j Capacityکه در این رابطه، 

های مورد استفاده در مدل آخرین محدودیت مدل بازار نیز مربوط به مثبت بودن متغیر

 .شده است( نمایش داده 9-3در رابطه )بوده که 

3-12 flowi.j.t ≥ 0.  qw.t ≥ 0.  bidb.w.t ≥ 0.  Volumei.t ≥ 0  

حجم -های پیشنهادی قیمتو بسته مورد نیازهای پس از اجرای مدل با استفاده از داده

خصی تعیین یافته و قیمت مشآب برای کاربران مختلف، بازار برای هر کاربر میزان آب تخصیص

 انجام خرید و فروشمیزان  ،تخصیص و میزان تخصیص اولیه هر کاربرکند. با مقایسه این می

توسط مدل به یک کاربر از یافته را به دست آورد. به این صورت که اگر میزان آب تخصیصشده 

به فروش برساند.  شدهبا قیمت مشخص تواندتخصیص اولیه آن کاربر کمتر بود، مازاد آن را می

یافته توسط مدل بود، کاربر اما در شرایطی که تخصیص اولیه کمتر از میزان آب تخصیص

 التفاوت این مقدار در بازار اقدام کند.بایست برای خرید مابهمی

شده پیشنهادی بازار، بازار در ابتدای سال آبی )ابتدای پاییز( اجرا شده و ی ارائهدر الگو

رو و تا پایان سال آبی )انتهای تابستان( ها برای چهار فصل پیشو قیمت خرید و فروشمقادیر 

شده های بهنگامشود. با پایان فصل پاییز و در ابتدای زمستان، مدیر بازار بر اساس دادهمشخص می

دهد تا داده در فصل گذشته، به کاربران اجازه میهای ورودی رخبا توجه به میزان جریان و

رسانی کرده و بازار را مجدداً از ابتدای زمستان و روزهای خود برای ادامه سال آبی را بهپیشنهاد

ن روند برای شود. ایرسانی میروزدر بازار به خرید و فروشتا پایان سال آبی اجرا کرده و مقادیر 

 کند.های بهنگام توسعه پیدا میادامه سال نیز تکرار شده و با این رویکرد، بازار با داده

ها و قیمت آب در هر فصل، کاربران وارد بازار شده و با مشخص شدن خرید و فروش

کنند. این درصد بر درصدی از مبلغ خرید هر فصل را به عنوان ودیعه به مدیر بازار پرداخت می

تواند برای هر منطقه و هر شده برای سال آبی و صالحدید مدیر بازار میبینیاساس شرایط پیش

های ابتدای فصل، خریداران خرید و فروش ندوره زمانی متفاوت باشد. در صورت محقق شد

نماید. اما در آن را به فروشنده واگذار پرداخت میمابقی مبلغ خرید را پرداخت کرده و مدیر بازار 

شده در انتهای فصل، مبلغ ودیعه به خریدار بازگردانده بینیصورت عدم برآورد شدن مقادیر پیش

شود. شده در فصل گذشته به فروشندگان پرداخت میشده یا به عنوان بخشی از درصد آب تأمین
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 شود، طرفین معامله با پذیرفتن عدمنامیده می 1با استفاده از این رویکرد که معامله اختیاری

قطعیت موجود در این زمینه، تضمینی برای دستیابی به بیشینه سود ساالنه خود خواهند داشت 

و در صورت وقوع خشکسالی خسارت کمتری نسبت به شرایط عدم مشارکت در بازار متحمل 

 شوند.می

 جریان بلندمدت بینیپیشهای مدل -7 -3

حجم آب در دسترس در  برایشده  های انجامبینیدر ابتدای سال آبی، مدیر بازار از پیش

بر آن اساس را بازار آب دل مو  کردهچهار فصل آتی استفاده  های مختلف رودخانه درسرشاخه

شده قابل  های انجامبینی، بخشی از این پیشفصل اول. در انتهای پاییز و با گذشت کندمیاجرا 

رای مجدد بازار در ابتدای اجقبل از  ،جهداده در حوضه است. در نتیبررسی با مقادیر واقعی رخ

رو تا انتهای سال بینی جریان برای سه فصل پیشهای پیشتواند از مدلزمستان، مدیر بازار می

ر این زمینه آبی و بر اساس اطالعات بهنگام استفاده کرده و به این ترتیب، عدم قطعیت موجود د

 را تا حد زیادی کاهش دهد.

به عنوان مدل  ANFIS2های بیات فنی تحقیق، از مدلبا بررسی اد ،نامهدر این پایان

، یک ANFISشود. مدل های رودخانه مورد مطالعه استفاده میبینی جریان در سرشاخهپیش

هدف اصلی آن، یافتن  سیستم استنتاج فازی با شبکه عصبی است که ترکیب بر مبنایمدل 

های عصبی مصنوعی های آموزش شبکههای یک سیستم فازی با استفاده از الگوریتمپارامتر

قواعد فازی  3های یک سیستم استنتاج فازی، افراز بخش مقدمترین بخشباشد. یکی از اساسیمی

های به افرازبه شرح رفتار سیستم در هر یک از ادر قواعد ق 4بخش تالی صورتاست که در این

به منظور افرازبندی  c5بندی میانگین فازی ، از روش خوشهنامهپایانوجود آمده خواهد بود. در این 

توان استفاده کرد می Sugenoیا  Mamdaniدر این روش از دو نوع رویکرد  .شده استاستفاده 

 را مشخص نمود. های تکرارو تعداد دوره های مورد نظرو تعداد خوشه

                                                 
1 Option Market 

2 Adaptive Network-Based Fuzzy Inference System 
3 Antecedent (Premise) 

4 Consequence (Conslusion) 
5 Fuzzy C-means Clustering 
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است که بردار  fبینی جریان، یافتن تابعی مانند برای پیش ANFISز توسعه مدل هدف ا

n-تبدیل کند. در  دبی در یک گام زمانی آتی را به یک خروجی مطلوب مانند ورودی بعدی

برداری مشتمل بر مقادیر جریان مشاهداتی در  توانندها میورودیبینی جریان، های پیشمدل

های مختلف چندین مدل با ورودی معموالً .باشندهای زمانی مختلف های گذشته و در گامدوره

 شود.بینی انتخاب میها و ساختار مدل پیشو بهترین ترکیب ورودید نگیرمورد ارزیابی قرار می

 

های با هدف کاهش میزان پراکندگی ورودیهای جریان و تفاوت در میزان آوردبه دلیل 

بر مبنای کمترین و بیشترین مقادیر ها ها، این دادهمدل و وابستگی نتایج به مقیاس بزرگی ورودی

 شود.( به مقیاس صفر و یک تبدیل می21-3( و با استفاده از رابطه )maxxو  minxمشاهداتی )

3-13 𝑦𝑡 =
𝑥𝑡 − 𝑥𝑚𝑖𝑛

𝑥𝑚𝑎𝑥 − 𝑥𝑚𝑖𝑛
 

مورد نظر و برای سرشاخه  باشدمیدر نهایت، بهترین ترکیب مدل که دارای کمترین خطا 

های سنجش شده، از معیار داده های توسعهشود. برای ارزیابی مدلرودخانه مورد مطالعه اجرا می

ضریب همبستگی  ( وNSساتکلیف ) ضریب نش(، RMSEخطا شامل ریشه میانگین مربعات خطا )

ها در روابط شود که نحوه محاسبه آناستفاده می (2R) شدهبینیبین مقادیر مشاهداتی و پیش

 .شده استنشان داده زیر 

3-14 RMSE = √
1

n
 ∑(xt − x̂t)2

n

t=1

 

3-15 NS = 1 −
∑ (x̂t − xt)2n

t=1

∑ (xt − x̅t)2n
t=1

 

3-16 R2 =
∑ (xt − x̅t)(x̂t − x̅̂t)n

t=1

√∑ (xt − x̅t)2n
t=1 ∑ (x̂t − x̅̂t)2n

t=1

  

های هر دسته تعداد داده nشده و بینیمقادیر پیش t̂xمقادیر مشاهداتی و  txدر این روابط، 
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 است.

 بهنگام شده و زمان واقعیبازار آب  -8 -3

های آب تا انتهای سال های حقابهخرید و فروشپس از اجرای بازار در ابتدای پاییز، میزان 

های پروری، تغییر در میزان آب دریافتی در دورهدر بخش صنعت و آبزی آید.آبی به دست می

و برای ندارد  آبیدر ادامه سال کننده آب های مصرفی در سود واحدتأثیر ، معموالًگذشته

حجم این کاربران نیست. اما در -های پیشنهادی قیمتنیازی به تغییر در بسته ،روهای پیشفصل

به تغییر در سود نهایی  تواند منجربخش کشاورزی، تغییر در برنامه دریافت آب برای کاربران می

امر به این دلیل است تواند باعث صفر شدن سود نهایی کاربران شود. این ها شده و حتی میآن

ریزی برای آبیاری در طول گیری برای انتخاب سطح زیر کشت هر محصول و برنامهکه تصمیم

و عدم شود میدر ابتدای سال آبی )ابتدای فصل پاییز( انجام  ، معموالًهای رشد هر محصولدوره

تواند منجر میشده  با نیاز آبی محصوالت کشت روهای پیشهمخوانی میزان آب دریافتی در فصل

 به خشک شدن محصول یا عدم دریافت آب کافی برای آبیاری گردد.

رسانی اطالعات مربوط به بخش کشاورزی و میزان روز، مدیر بازار با بهابتدای هر فصلدر 

های های فصلخرید و فروشسازی ، اقدام به بهنگامهای گذشتهشده واقعی در دورهآب مبادله

های نماید. هنگام توسعه زیرمدلهای جریان در حوضه میبینیروزترین پیشبهرو بر اساس پیش

ها، باید های مورد نظر در این زیرمدلکشاورزی، توجه به این نکته ضروری است که برخی متغیر

شوند. به همین منظور، برای اجرای بازار در ابتدای هر  های گذشته ثابت در نظر گرفتهبرای دوره

 شود.عمل می 5-3بخش  ، مشابهفصل

، ساالنه آب دردسترس مختلف بتدا با استفاده از معکوس زیرمدل دوم، به ازای مقادیرا

آید. در این به هر محصول برای هر کاربر به دست می بهینه یافتهسطح زیر کشت و آب تخصیص

داده در خبرابر با مقادیر واقعی ر ،های گذشتهفصل یافته به محصوالت در آب تخصیصقسمت، 

سپس رو صورت گیرد. های پیشسازی تنها برای فصلشود و بهینه زمین زراعی کاربر قرار داده

های رشد هر محصول بر مبنای دورهآبیاری مورد نیاز در با اجرای معکوس زیرمدل اول، مقدار آب 

الزم است شود. در این بخش نیز مشخص میدوم زیرمدل معکوس توسط یافته آب تخصیص

بر اساس آنچه ، و سطح زیرکشت هر محصولگذشته های رشد شده در دورهقادیر آب آبیاریم
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 د.نشودر نظر گرفته عمالً رخ داده است،

، مدیر بازار مجدداً بازار را برای آورد جریان در فصل پاییز . پس از به روزرسانی اطالعات

توانند در صورت کاربران نیز میهای جدید اجرا کرده و بینیرو و بر مبنای پیشسه فصل پیش

ای یافته در ابتدای این فصل اهمیت ویژههای خود را اصالح نمایند. مقادیر تخصیصنیاز، پیشنهاد

گیری برای سطح زیرکشت هر برای کاربران بخش کشاورزی دارد. زیرا انتخاب محصول و تصمیم

 گیرد.صورت می سال آبی تا انتهایبینی آب دردسترس بر مبنای پیش از محصوالت، کدام

 در نظر گرفتن عدم قطعیت آب در دسترس -9 -3

ریزی منابع آب در حوضه مورد مطالعه و عدم قطعیت موجود در برنامهلحاظ به منظور 

های برداری بلندمدت از مخازن سدواقعی، از نتایج یک مدل بهرهمدل بازار زمانکارایی  بهبود

ابع عضویت حجم آبی که الزم است در انتهای سال آبی و ت شودحوضه مورد مطالعه استفاده می

  شود.در مخزن بماند )ذخیر استراتژیک(، محاسبه و در مدل بازار در نظر گرفته می

تا انتهای سال آبی و مقایسه این ها بینی آورد سرشاخهدر ابتدای فصل پاییز و پس از پیش

 یا نرمال بودن ترسالی ،ه شرایط خشکسالیبتوان می های مشابه در دوره تاریخیمقادیر با آورد

یک سال آبی پی برد. پس از مشخص شدن شرایط آن سال آبی، از توابع توزیع احتمال حجم 

 آید. استراتژیک مخازن استفاده کرده و حجم متناظر با آن احتمال آورد به دست می

ب در دسترس های مورد نیاز برای تعیین نوع سال بر اساس حجم آآستانه( 1-3جدول )

دهد. پس از تعیین نوع سال و محاسبه احتمال بیشتر بودن جریان در شده را نشان میبینیپیش

شده، این احتمال برای تعیین حجم متناظر ذخیره بینیدوره تاریخی نسبت به جریان پیش

ه از استراتژیک مخازن در انتهای سال آبی )با استفاده از تابع توزیع حجم ذخیره استراتژیک ک

 شود.برداری بلندمدت به دست آمده است(، استفاده میسازی بهرهبهینهمدل 

به صورت یک محدودیت در مدل بازار اضافه  شدهذخیره استراتژیک محاسبهدر نهایت 

( ارائه 7-3جریان در مخازن است، در رابطه )بیالن . این محدودیت که مربوط به برقراری شودمی

شود الزم است مقدار بینی میای که آب در دسترس تا انتهای سال پیشدر هر دوره .شده است

 روز شود.ذخیره استراتژیک هم به
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شده برای تعیین وضعیت سال بر اساس احتمال بزرگتر بودن آب در های در نظر گرفتهآستانه 1-3جدول 
 (1397)گواهی،  شدهبینیتاریخی از آب در دسترس پیشدسترس دوره 

 احتمال بزرگتر بودن وضعیت سال آبی

 0.9 خشکسالی شدید

 0.7 خشکسالی ضعیف

 0.5 متوسط

 0.3 ترسالی ضعیف

 0.1 ترسالی شدید

 بندیجمع -10 -3

در این فصل، الگوی پیشنهادی برای تدوین یک ساز و کار مناسب برای بازار آب در حوضه 

سازی اطالعات حوضه های مورد نیاز و آمادهآوری دادهمورد مطالعه شرح داده شد. در ابتدا جمع

پروری توابع تولید ساالنه های کشاورزی، صنعت و آبزیآبریز صورت گرفت. سپس برای بخش

های های اول و دوم برای محاسبه توابع تولید واحد. در این راستا، زیرمدلمحاسبه شد

های که در نهایت منجر به آماده شده بستهکننده بخش کشاورزی ارائه و بررسی شد مصرف

های بخش حجم ساالنه برای کاربران شد. سپس با استفاده مجدد از زیرمدل-پیشنهادی قیمت

پروری، های آبی در بخش صنعت و آبزیطالعات مربوط به نیازکشاورزی و در اختیار داشتن ا

 های پیشنهادی از ساالنه به فصلی انجام شد.تبدیل مقیاس زمانی بسته

های مورد نیاز که در مراحل قبل به دست آمده است، در مرحله بعد، مدل بازار با ورودی

آب در هر دوره زمانی  های اصلی آن که مقادیر خرید و فروش و قیمتاجرا شده و خروجی

های مختلف این مدل در این آید. تابع هدف مدل پیشنهادی و محدودیتهستند، به دست می

 چنین، مکانیزم پیشنهادی برای انجام معامالت بازار ارائه شد.بخش تشریح شده است. هم

بینی بلندمدت جریان معرفی شد. برای این منظور، از یک مدل های پیشسپس مدل

بر ترکیب سیستم استنتاج فازی با شبکه عصبی استفاده شد که در ابتدای هر فصل و بر  مبتنی

بینی میزان آورد تا انتهای سال آبی را صورت روزشده آورد جریان، پیشاساس آخرین اطالعات به

سازی خرید واقعی مورد بررسی قرار گرفت و نحوه بهینه دهد. در این مرحله، رویکرد بازار زمانمی
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 های آب به صورت بهنگام و در ابتدای هر فصل شرح داده شد.و فروش

در نهایت، شیوه لحاظ عدم قطعیت موجود در مدل بازار با استفاده از نتایج یک مدل 

توضیح داده شد. در این روش به تعیین حجم ذخیره استراتژیک برداری بلندمدت سازی بهرهبهینه

شده با آب در دسترس در دوره تاریخی پرداخته بینیپیشمخازن از طریق مقایسه آب در دسترس 

شد. از این مقادیر حجم ذخیره استراتژیک، به عنوان محدودیت مدل بازار در ابتدای هر فصل 

 شود.استفاده می
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 محدوده مورد مطالعه : 4 فصل

 مقدمه -1 -4

های آبریز مدیریت منابع آب در حوضه برایتوان نامه را میساختار پیشنهادی در این پایان

آبی و خشکسالی، مورد استفاده قرار داد. حوضه آبریز گرگانرود های کممختلف، به خصوص در دوره

، در این باشدمی افزایش میزان تقاضای آببه تبع آن توسعه و  های گستردهبرنامه که دارای

است. در این فصل به ارائه کلیات مربوط به این حوضه، بررسی  نامه مورد مطالعه قرار گرفتهپایان

 شود.آن پرداخته میهای آبی و اطالعات نیاز چنین، آمارهمخصوصیات طبیعی و اقلیمی و 

 کلیات مربوط به حوضه آبریز -2 -4

 59مختصات  ینخزر و ب یایدر یشرقسو در بخش جنوبقره - گرگانرود یزحوضه آبر

درجه و  91تا  یقهدق 95درجه و  91و  یطول شرق یقهدق 23درجه و  51 تا یقهدق 53درجه و 

 ئیجز یرانا یدرولوژیه یکل یبندیمحوضه در تقس ین. اشده استواقع  یعرض شمال یقهدق 41

 کور از شمال و شرق به حوضهذحوضه م چنین،هم .رودیخزر به شمار م یایدر یزاز حوضه آبر

غربی به حوضه رودخانه نکا محدود ک و از جنوبنم یرکو یزرودخانه اترك و از جنوب به حوضه آبر

 (.1396)مقامی،  دهدیمنطقه را نشان م ینا جغرافیایی یتموقع( 1-4. شکل )شده است

 هـایکیلومترمربـع اسـت و دارای دو دشـت بـه نـام 13061حوضـه  ساحت ایـنم

شرقی حوضه قرار بخش جنوب بیـل درقـره-دشـت ربـاط .باشدبیل میرهق -گنبد و رباط -گرگان

این حوضه  دهد.گنبد تشکیل می-حوضه را دشت گرگان جز نواحی کوهستانی، مـابقیه داشته و ب

های مهمی از جمله هایی از سه استان خراسان شمالی، گلستان و سمنان بوده و شهرشامل بخش
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 .اندآباد، مینودشت و آزادشهر در این حوضه واقع شدهقال، گنبد کاووس، علیکردکوی، گرگان، آق

 (www.basin.ir تیسا: منبع)  کشور در سوقره - رودگرگان زیآبر حوضه ییایجغراف تیموقع 1-4شکل 
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 بارش -1 -2 -4

 رودو گرگان یلبرباط قره یاتعمطال یهادودهحدر م شبار یانگینم یرمقاد( 1-4جدول )در 

 .شده است ارائه به تفکیک دشت و کوه

 و آب کالن ریزیبرنامه دفتر) ی به تفکیک حد کوه و دشتمطالعات هایمحدوده در بارش نیانگیم 1-4جدول 
 (1389 آبفا،

 متر(بارش )میلیمتوسط  کوه / دشت محدوده مطالعاتی

 525.2 دشت گرگان

 605.3 کوه گرگان

 360.8 دشت دانیال نبی –بیل رباط قره

 382.8 کوه دانیال نبی –بیل رباط قره

 مطالعات هیدرولوژی -2 -2 -4

رود از هستند. رودخانه گرگان كسو و اتررود، قرهمنطقه، گرگان یاصل یهارودخانه

و  خم و یچپ پر یرهایو پس از عبور از مس گیردیخراسان سرچشمه م یهاکوه الیه غربیمنته

ترکمن و شمال گرگان گذشته و در دو  یاز صحرا یتکالله شده و در نها منطقه وارد ی،کوهستان

کالله و گنبدکاووس  یرود پس از عبور از شهرهاگرگانشود. یج گرگان میشاخه وارد خل

آن سرچشمه  یشمال یهاو دامنه یرتفاعات البرز شرقاز ا یهمگ که خود را یاصل یهاشاخه

 در حدود) یادیز یو فرع یاصل یهاآب دائم دارد و شاخه ین رودخانه. اکندیم یافتدر یرند،گیم

از  یببه ترت) ی. در حال حاضر سه سد مخزنپیوندندیم آن به یردر طول مس (رودخانه 60

اند. بر دو شاخه رودخانه ساخته شده ینا یبر رو یر )گرگان(بوستان، گلستان و وشمگ (باالدست

گلمندره،  ی کالپوش،سدها در دست ساخت هستند. کبودوال نرماب و یسدها یزن یگرد یفرع

 .در آینده احداث خواهند شد یزمدآباد نحم و یانرام

البرز واقع در جنوب گرگان  یهاداشته و از کوه یانسو در شهرستان گرگان جررودخانه قره

را  ییهاآب تمام رودخانه ،هحوض ینزم صخا عیتبه علت وضاین رودخانه . گیردمی سرچشمه
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در  یغرب یرپس در مسق کرده و سحگرفته به خود مل سرچشمه البرز یشمال یهاکه از دامنه

و جزء سقره. شودیگرگان م یجپس وارد خلس یان یافته،رود جردشت گرگان به موازات گرگان

 یزدکی یمتر 3650کوه  یهادامنه آن از یشاخه اصل شود ومیسوب حم یمئدا یهارودخانه

 نیز گرمابدشت که ین شاخه. اگیردیگرگان سرچشمه م یجنوب شرق یلومتریک 35واقع در 

 یافتپس از در ادامه . درشودمیوارد دشت گرگان  ویابد می یاندر جهت شمال جر شودمی یدهنام

در  یرمس انتهای . درشودیم یدهسو نامداده و قره یرمس ییردشت به سمت غرب تغ یهازهاب

 .شودیگرگان م یجسو وارد خلقره یروستا منطقه

گیری و توسعه بازار آب در شده برای شکلبه بررسی و ارزیابی الگوی ارائهنامه پایاناین 

ماتیک ش نمایپردازد. اند، میرود واقع شدهکننده آب که بر روی رودخانه گرگانهای مصرفبخش

چنین، مقادیر . همشده است( نمایش داده 2-4شکل )در  در شرایط توسعه رودرودخانه گرگان

دو جریان میان  ه وعدوده مورد مطالحم یسدها یبرا یدرازمدت ماهانه و ساالنه آبده یانگینم

 .شده است( برآورد 2-4جدول )ای در حوضه

طـی یـک دوره آماری  یراهینب هاییانمحدوده طرح و جر یادرازمدت آبدهی رودخانهسری 

و  یدوره آمار یندر ا یآبده یرماهانه مقاد یانگیناند. مبوده نامهیانپا ینساله در دسترس ا 41

شده است، در جداول پیوست  تفاده( که در مطالعه حاضر اس1378-1377آب )کم یسال آب یک

میلیون  818 یانگینطور مرود کل آورد سطحی بهشده است. در حوضه گرگان ارائه (الف)

میلیـون مترمکعـب در سـال مربوط به  199باشد. از این مقـدار مترمکعب در سال می

میلیون مترمکعب در سال مربوط بـه  681رود و ورودی به رودخانه گرگان یهای اصلسرشاخه

 یکل آورد سطحی برا یانگینم ،چنینباشد. همرود میانبه گرگ یورود یراهینب هاییانجر

 (.1396)مقامی،  مترمکعب در سال است یلیونم 81سو رودخانه قره
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 (.است ساخت حال در کبودوال و نرماب یسدها و شده ساخته ریوشمگ و گلستان بوستان، یسدها حاضر حال در) توسعهشرایط  در رودگرگان رودخانه کیشمات ینما 2-4شکل 
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 آبفا، و آب کالن ریزیبرنامه دفتر) هیثان بر مترمکعب برحسب مطالعه مورد محدوده در یراه نیب یهاانیجر ای سدها به یورود آب ساالنه و ماهانه درازمدت متوسط شده برآورد ریمقاد 2-4جدول 
1389) 

 ساالنه شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین اسفند بهمن دی آذر آبان مهر ایستگاه آب سنجی

 1.65 0.82 1.53 0.49 1.37 3.16 4.04 2.17 1.39 1.17 1.23 1.39 1.02 سد بوستان

 8.33 2.68 4.82 2.62 8.16 16.09 22.64 13.59 7.82 6.27 5.92 5.4 3.97 سد گلستان

 14.79 4.46 7.43 3.83 13.02 28.6 41.67 26.36 14.89 11.31 10.36 8.93 6.68 سد وشمگیر

 2.09 0.79 0.88 0.81 1.2 3.72 5.8 5.01 2.69 1.61 1.24 0.82 0.54 سد نرماب

 0.99 0.27 0.21 0.2 0.61 2.07 3.83 2.22 0.84 0.84 0.45 0.33 0.28 سد رامیان

 1.09 0.56 0.56 0.72 1.29 2.61 2.68 1.57 0.82 0.62 0.63 0.56 0.5 سد محمدآباد

 0.31 0.16 0.11 0.16 0.25 0.64 0.89 0.56 0.26 0.19 0.17 0.16 0.13 سد کبودوال

 0.5 0.1 0.2 0.1 0.4 0.9 1.3 0.8 0.5 0.4 0.3 0.3 0.2 بین سد وشمگیر تا قزاقلی

 8.02 4.36 6.59 5.14 8.94 14.97 19.23 11.74 6.64 5.67 4.88 4.37 3.72 بین سد گلستان تا سد بوستان
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 منابع آب زیرزمینی -3 -2 -4

 یسطح یهافقط از منابع آبمنطقه مورد مطالعه، در ، انجام شدههای ریزیبر اساس برنامه

 یهااز آب یازهان ینبرداشت شده و ا های شرایط توسعهبرای تأمین نیاز هضموجود در حو

 یاتوسعه یرغ یازهاین یبرا یرزمینیآب زمنابع هرچند برداشت از  برند.ای نمیبهره یرزمینیز

برای درك  حال ین(. با ا1392کالن آب و آبفا،  ریزیموجود( وجود دارد )دفتر برنامه یط)شرا

 یهاآب یطاز شرا یمختصر یفتوص بهتر شرایط حوضه آبریز و شناخت منابع آب مختلف موجود،

 .شودیدر ادامه ارائه م یرزمینیز

 یزیر)دفتر برنامه شودیفشار تقسیم مسفره آبدار محدوده گرگان به دو بخش آزاد و تحت 

و مساحت  یلومترمربعک 2792(. مساحت محدوده بیالن آبخوان آزاد حدود 1389کالن آب و آبفا، 

( بیالن آب زیرزمینی 3-4است. جدول ) یلومترمربعک 3613فشار محدوده بیالن آبخوان تحت

 .دهدمیوده گرگان را نشان محد

 سطوح زیر کشت و الگوی کشت در حوضه آبریز -3 -4

هکتار اراضی کشاورزی  511230مجموع حدود  در سوقره-رودگرگان در محدوده مطالعاتی

هکتار به اراضی  260949هکتار به اراضی فاریاب و  250281حدود  سطح،وجود دارد که از این 

هکتار  234874یابد. وسعت اراضی زراعی تحت کشت سالیانه اراضی آبی حدود دیم اختصاص می

صورت درصد به 3/1هکتار معادل  3211باشد و سطحی حدود از کل اراضی آبی می صددر 8/93یا 

ترین درصد بیش 7/50سطح اراضی فاریاب، گندم و جو با  شود. درآیش ساالنه )نکاشت( رها می

های بعدی درصد و سایر محصوالت آبی در رتبه 9.6سطح زیر کشت و پس از گندم و جو، برنج با 

درصد به باغات  9/4هکتار معادل  12196در اراضی آبی سطحی حدود  چنین،هماند. قرارگرفته

 باشد.درصد می 0.1و  4.8غیرمثمر به ترتیب است که سهم باغات مثمر و  یافتهاختصاص 
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 (1389ریزی کالن آب و آبفا، دفتر برنامه) گرگان یمطالعات محدوده ینیرزمیز آب النیب 3-4جدول 

 3 2 1 ردیف

 گرگان نام محدوده

 آزاد نام سفره محدوده مطالعاتی گرگان
عمیق یا 

 فشار تحت

 3613 2792 مساحت محدوده بیالن )کیلومترمربع(

ن
خوا

ی تغذیه آب
پارامترها

 
(M

C
M

)
 

 951.6 433.5 508.1 های ورودی زیرزمینیجریان

های جوی تغذیه از نفوذ مستقیم ریزش

 در سطح بیالن
116.8 - 116.8 

ها و تغذیه از طریق بستر رودخانه

 هامسیل
84.4 - 84.4 

های طریق آب برگشتی کانالتغذیه از 

 آبیاری
16.5 - 16.5 

های شرب و تغذیه از آب برگشتی چاه

 صنعت
60.9 - 60.9 

 155.6 - 155.6 های کشاورزیتغذیه از آب برگشتی چاه

ها و تغذیه از طریق آب برگشتی چشمه

 قنوات
8.5 - 8.5 

 1394.3 443.5 950.8 جمع تغذیه آبخوان

خلیه 
ی ت

پارامترها
خوا

آب
 ن

(M
C

M
)

 

 20.4 5.9 14.5 خروجی آب زیرزمینی

 443.5 - 443.5 خروجی به سفره عمیق

 114.4 84.5 30.0 های شرب و صنعتتخلیه توسط چاه

 660.6 353.2 307.4 های کشاورزیتخلیه توسط چاه

 42.4 - 42.4 ها و قنواتتخلیه توسط چشمه

 25.7 - 25.7 تبخیر از سفره

 92.8 - 92.8 سفرهزهکشی از 

 1399.8 443.5 956.2 حجم تخلیه آبخوان

 -5.48 -0.04 -5.44 تغییرات حجم مخزن

 

ای، سبزیجات تابستانه و سویا، ای، ذرت علوفهمحصوالتی نظیر برنج، پنبه، ذرت دانه در میان

 حوضههکتار اراضی دیم  260949کشت برنج، پنبه و سویا در اولویت قرار دارد. از مجموع 

زراعی  اتاتدرصد اراضی تحت کشت نب 91.8هکتار معادل  239430سطحی حدود  ،رودگرگان

درصد از اراضی را به خود اختصاص  79.6بر قرار دارد که در این میان محصوالت گندم و جو بالغ 
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گیرند. مجموع باغات دیم سطحی حدود ها قرار میزیادی از آن یداده و سایر نباتات با فاصله

مثمر است.  اتشود که عمدتاً شامل باغدرصد از این اراضی برآورد می 3.33هکتار معادل 8606

صورت آیش درصد از اراضی دیم نیز به 4.9هکتار معادل 12913 سطحی در حدود  ،چنینهم

 115 یانگینکل سطح کشت ساالنه این زیرحوضه با تراکم م ،ماند. با این توصیفساالنه باقی می

الگوی کشت ( 3-4شکل ) (.1392کالن آب و آبفا،  یزیرگردد )دفتر برنامهبرآورد میدرصد 

 دهد.اراضی کشاورزی در این منطقه را نشان میموجود برای 

 

 رود در شرایط توسعه نیازهای خالص آبی حوضه گرگان -4 -4

 پرورییشرب، صنعت و آبز ی،مصارف مختلف کشاورز یماهانه که برا یازهاینبرخی از 

تا حد امکان  یازهان ینا .شده استآورده  (4-4)در جدول رود در شرایط توسعه در حوضه گرگان

های ماهانه در شرایط توسعه حوضه، اطالعات کامل نیاز. شوندتأمین می یسطح یهااز آبفقط 

هدف  ،در شرایط توسعه در این حوضه شود. قابل ذکر است کهارائه می (الف) در جداول پیوست

 وجود ندارد. یسد یچه یبرقابی برا

 (1392 آبفا، و آب کالن یزیربرنامه دفتر) سوقره –رود گرگان آبریز حوضه در کشاورزی اراضی یبرا موجود کشت الگوی 3-4شکل 
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زارش شرکت )گ .است شده داده نشان( 3-4) شکل در یآب یازهاین نام و تیموقع )میلیون مترمکعب( رودگرگان آبی ساالنه خالص در شرایط توسعه در محدوده یازهاینبرخی از  4-4 جدول
 (1392مهندسین مهاب قدس، 

 جمع ساالنه شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین اسفند بهمن دی آذر آبان مهر نام نیاز آبی* ردیف

1 A1 0.096 0.013 0 0 0 0.013 0.142 0.233 0.357 0.443 0.413 0.289 2 

2 Bous (Ind) 0.411 0.411 0.411 0.411 0.411 0.398 0.425 0.425 0.425 0.425 0.425 0.425 5.004 

3 Bous (Fish) 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 3 

4 Kal (Dom) 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.033 1.104 1.104 1.104 1.104 1.104 1.104 12.996 

5 Kal (Ind) 0.082 0.082 0.082 0.082 0.082 0.079 0.085 0.085 0.085 0.085 0.085 0.085 0.996 

6 Kal (Agr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 Gols (to Wosh) 0 0 0 0 0 0 0 0 12.5 0 0 0 12.5 

8 A9 0.293 0.063 0 0 0 0.035 0.417 0.586 0.881 1.351 1.077 0.727 5.43 

9 Trans1 15.552 15.552 15.552 15.552 15.552 15.034 16.07 16.07 16.07 16.07 16.07 16.07 189.216 

10 A10 0.998 0.205 0 0 0 0.004 0.564 1.187 2.538 4.06 3.156 2.254 14.996 

11 Narm (Dom) 2.054 2.054 2.054 2.054 2.054 1.986 2.123 2.123 2.123 2.123 2.123 2.123 24.996 

12 Trans3 38.88 38.88 38.88 38.88 38.88 37.584 4.0176 4.0176 4.0176 4.0176 4.0176 4.0176 473.04 

ب.انتقال آ: کانال  Trans ی،کشاورز:  A,Agrشرب، :  Dom پروری،یآبز:  Fishصنعت، :  Ind یر،وشمگ:  Woshنرماب، :  Narmگلستان، :  Golsکالپوش، :   Kalبوستان،:  Bous :یگذارنامنحوه 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 محیطی تعیین نیازهای زیست -5 -4

پایاب سدها بر مبنای دستورالعمل دفتر تخصیص وزارت نیرو به روش  یطیمحستیزنیاز 

 معادل برای این منظور، در شش ماه اول و شش ماه دوم سال به ترتیب .شده است محاسبهمونتانا 

شده محیطی لحاظ نیاز زیست عنوان به ماه هردبی  درازمدتدرصد از میانگین  30درصد و  10

( 5-4) جدولدر دریای خزر  رودخانه متصل به وپایاب سدها  نهماها یطیمحستیز. نیاز است

 .است شده ارائه

 رود مشخصات سدهای مهم در حوضه گرگان -6 -4

رود در نظر گرفته رودخانه گرگان یتوسعه برا یطسد که در شرا 9یان طور که اشاره شد از مهمان

در  یزنرماب و کبودوال ن یاند. سدهاشدهساخته  یربوستان، گلستان و وشمگ یسدها ،شده است

 و محمدآباد یانسدها شامل کالپوش، گلمندره، رام یر. ساباشندیحال حاضر در حال ساخت م

ماهانه و ساالنه از سطح آزاد  یرتبخ یرمقاد( نیز 6-4) در جدول. باشندیمطالعه م ستدر د نیز

 ترییشب یحاتواقع در منطقه مورد مطالعه آورده شده است. در ادامه توض یآب در محل سدها

 شود.یسدها ارائه م یندر رابطه با ا

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 )میلیون مترمکعب( مونتانا روش به خزر یایدر و سدها دستنییپا یبرا شده محاسبه یطیمحستیز ازین 5-4جدول 

 جمع ساالنه شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین اسفند بهمن دی آذر آبان مهر محیطینیاز زیست

 10.597 0.586 0.472 0.391 1.051 2.662 3.451 0.507 0.317 0.289 0.31 0.309 0.234 بوستان

 0.861 0.053 0.101 0.08 0.101 0.137 0.194 0.051 0.036 0.03 0.026 0.024 0.028 کالپوش

 1.407 0.005 0.007 0.031 0.121 0.393 0.728 0.083 0.01 0.006 0.004 0.005 0.014 گلمندره

 58.268 1.3 1.127 2.191 7.395 13.902 21.344 2.733 2.008 1.635 1.533 1.217 0.884 گلستان

 13.943 0.598 0.609 0.608 1.045 2.982 4.861 0.393 0.704 0.453 0.335 0.223 0.132 نرماب

 95.334 1.888 1.369 2.713 10.72 23.391 36.164 6.937 3.718 2.772 2.487 1.835 1.34 وشمگیر

 1.851 0.097 0.081 0.118 0.208 0.434 0.636 0.105 0.046 0.036 0.033 0.03 0.027 کبودوال

 7.195 0.163 0.171 0.197 0.561 1.697 3.216 0.574 0.204 0.132 0.118 0.097 0.065 رامیان

 8.125 0.52 0.495 0.761 1.215 2.156 1.818 0.336 0.191 0.164 0.173 0.159 0.137 محمدآباد

 200.485 11.147 13.173 13.191 22.649 41.355 61.207 12.345 6.795 5.333 5.143 4.213 3.935 دریای خزر

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 (1389 آبفا، و آب کالن یزیربرنامه دفتر( )متریلیم) سدها محل در آب آزاد سطح از ساالنه و ماهانه ریتبخ 6-4جدول 

 جمع ساالنه شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین اسفند بهمن دی آذر آبان مهر سد

 1373.8 159.4 199.3 204.6 190.2 148.4 100.9 69.1 41.1 36.4 40.8 67 111.6 بوستان

 1333.4 171.2 204.6 199 170 130.9 89.2 57.6 39.8 35.7 42.2 71.9 121.3 کالپوش

 1401 179.8 214.8 209 178.5 137.4 93.7 60.5 41.8 37.5 44.3 75.5 127.4 گلمندره

 1363.2 159 198.3 203.5 189.5 147.9 99.4 69 46.1 35.5 39.6 65.1 110.3 گلستان

 1265.8 148.9 187.8 192.1 178.7 139.1 93.2 61 40.1 30.4 34.5 58.7 101.3 نرماب

 1266.3 157.6 183.8 179.5 160.8 125.7 86.1 60.9 42.1 35.4 42.6 73.5 118.3 وشمگیر

 1231.1 151.2 177.4 174.9 153.5 119.6 83.9 60.7 43.2 37.3 43.5 71.6 114.3 کبودوال

 1191.9 144.6 169.9 168.3 149.8 118.6 84 59.7 41.8 35.8 41.4 68.9 109.1 رامیان

 1291 147.3 180.7 186.2 172.6 141 99.3 66.9 45.7 37.4 40.5 66.1 107.3 محمدآباد

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 سد بوستان -1 -6 -4

کیلومتری شمال شرقی  35 یرود، در فاصلهسد مخزنی بوستان بر روی رودخانه گرگان

 25درجه و  37جغرافیایی  عرض دقیقه و 25درجه و  55شهر گنبدکاووس و در طول جغرافیایی 

مخزن سد بوستان قبل از  سطح-حجم ( منحنی4-4شکل ) در. استگردیده احداثدقیقه 

 .شده استارائه  یگذاررسوب

 

 سد گلستان -2 -6 -4

کیلومتری شمال شـرق  12 رود و در فاصلهسد مخزنی گلستان بر روی رودخانه گرگان

 19درجه و  37جغرافیایی  عرض دقیقه و 16درجه و  55یی شـهر گنبدکاووس در طول جغرافیا

 رودخانه راست ساحل اراضی بهبود و توسعه سد، این احداث از هدف. شده است دقیقه احداث

-حجم یمنحن( 5-4) باشد. در شکلسد وشمگیر می مفید عمر و وضعیت بهبود و رودگرگان
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(قبل از رسوب گذاری)سطح سد بوستان -منحنی حجم

ریزی دفتر برنامه)ی گذاررسوب از قبل بوستان سد مخزن سطح-حجم یمنحن 4-4شکل 
 (1389کالن آب و آبفا، 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
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 .شده استارائه  یگذارمخزن سد گلستان قبل از رسوب سطح

 

 سد وشمگیر -3 -6 -4

کیلومتری شمال  62و در فاصله رود گرگان بر روی رودخانه (گرگان)سد مخزنی وشمگیر 

نوع خـاکی همگـن بـوده است. این سد از در محل سنگرسوار احداث گردیده شرقی شـهر گرگـان

دقیقه  13درجه و  37ی شرقی و عرض جغرافیایدقیقه  46درجه و  54 و در طـول جغرافیـایی

 یگذاررسوبقبل از  ،متر از سطح دریا 126حجم مخزن سد در تراز نرمال . شده است واقعشمالی 

 نزدیک بهتیب به تر 1420و  1400گذاری در افق رسوب و پـس از مترمکعب ونیلیم 42معادل 

مخزن سد  سطح-منحنی حجم( 6-4) . در شکلباشـدمـی مترمکعب ونیلیم 15.65 و 31.4

 .شده استگذاری ارائه وشمگیر قبل از رسوب
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 یزیربرنامه دفتر) یگذاررسوب از قبلگلستان  سد مخزن سطح-حجم یمنحن 5-4شکل 
 (1389 آبفا، و آب کالن

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
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 سد نرماب -4 -6 -4

کیلـومتری جنـوب شـهر مینودشـت  5محل سد مخزنی نرماب بر روی رودخانه نرماب و در فاصله 

 ،چنیننرماب و هم سازی منابع آب رودخانهقـرار دارد. هدف از احداث سد مخزنی نرماب، ذخیره

گذاری در تراز است. حجم مخزن سد قبل از رسوبچای بودهچهل جریانات انتقالی از حوضـه

حجم مخزن  ،باشد. همچنینمترمکعب می یلیونم115متر از سطح دریا حدود  207.9ال نرمـ

 مترمکعب است. در شکل یلیونم 4.25 متر از سطح دریا حدود 170بـرداری داقل بهرهدر تراز ح

 .شده استآورده  یگذارمخزن سد نرماب قبل از رسوب سطح-حجم یمنحن( 7-4)
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 یزیربرنامه دفتر) یگذاررسوب از قبل نرماب سد مخزن سطح-حجم یمنحن 7-4شکل 
 (1389 آبفا، و آب کالن
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(قبل از رسوب گذاری)سطح سد وشمگیر -منحنی حجم

 یزیربرنامه دفتر) یگذاررسوب از قبل وشمگیر سد مخزن سطح-حجم یمنحن 6-4شکل 
 (1389 آبفا، و آب کالن
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 سد کبودوال -5 -6 -4

سد مخزنی کبودوال بر روی رودخانه کبودوال در فاصله یک کیلومتری جنوب شرقی شهر 

جغرافیایی  درجه و عرض 53درجه و  54 موقعیت در طول جغرافیاییشده و ازنظر  ساخته آبادیعل

 در تـراز گذاریرسوب از قبـل سـد مخـزن حجم. استگردیده دقیقه واقع 53درجه و  36

 یمنحن( 8-4) باشـد. در شکلمترمکعـب مـی یلیـونم17متر از سطح دریا حـدود  188.25

 .شده استارائه  یگذارمخزن سد کبودوال قبل از رسوب سطح-حجم
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(قبل از رسوب گذاری)سطح سد کبودوال -منحنی حجم

 یزیربرنامه دفتر) یگذاررسوب از قبل کبودوال سد مخزن سطح-حجم یمنحن 8-4شکل 
 (1389 آبفا، و آب کالن

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 سد رامیان -6 -6 -4

امکان احداث سـد مخزنـی رامیـان بـر روی  ،رامیان-جویبرای توسعه و بهبود اراضی منطقه سیاه

شده  مترمکعب در نظر گرفته میلیون 18.69 متر و حجم مخزن34چای با ارتفاع هقر رودخانـه

متر از سطح دریا پس از  315.5 در تراز نرمـال یگذاربل از رسوب. حجم مخزن سد قاست

در شکل مترمکعب است.  میلیون 11.9 و 15.9 نزدیک به1420و 1400در افق  یگذاررسوب

 .شده استگذاری ارائه مخزن سد رامیان قبل از رسوب سطح –( منحنی حجم 4-9)
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(قبل از رسوب گذاری)سطح سد رامیان -منحنی حجم

 یزیربرنامه دفتر) یگذاررسوب از قبل رامیان سد مخزن سطح-حجم یمنحن 9-4شکل 
 (1389 آبفا، و آب کالن

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 سد محمدآباد -7 -6 -4

در استان گلسـتان اسـت. حوضـه  رودگرگانهای جنوبی رودخانه محمدآباد از سرشاخه

 هایعرضشرقی و  55-00تا  54-41جغرافیایی  یهاطولحدفاصل  آبریـز ایـن رودخانـه در

در تراز  یگذاررسوب . حجـم مخـزن سـد قبـل ازشده است واقعشـمالی  36-54تـا  35-36

 در افـق یگذاررسوبمترمکعـب و پـس از  میلیـون 35متر از سطح دریا معادل  605نرمال 

-( منحنی حجم10-4در شکل ). استمترمکعـب  میلیـون 29.6 و 32.8 حدود1420و 1400

 .شده استگذاری ارائه خزن سد محمدآباد قبل از رسوبم سطح

 

 سد گلمندره -8 -6 -4

در سیالب حوضه دارد،  یتوجه رود که نقش قابلهای رودخانه گرگانیکی از سرشاخه

 ،قرار دارد یلبباشـد. سد گلمندره واقع بر رودخانه دوغ که در منطقه رباط قرهرودخانـه دوغ مـی

رود واقع در استان خراسان شمالی توسط رودخانه گرگان هدف کنترل سیالب حوضه آبریز با
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(قبل از رسوب گذاری)سطح سد محمدآباد -منحنی حجم

 یزیربرنامه دفتر) یگذاررسوب از قبل محمدآباد سد مخزن سطح-حجم یمنحن 10-4شکل 
 (1389 آبفا، و آب کالن

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



    محدوده مورد مطالعه: 4فصل 

81 

 

 حجم یمنحن( 11-4) پی مشهد در دست مطالعه است. در شکلکاوش شاورشرکت مهندسین م

 .شده استارائه  یگذارسطح مخزن سد گلمندره قبل از رسوب

 سد کالپوش -9 -6 -4

 باشدیمبیل سد کالپوش که یکی از سدهای در دست مطالعه و واقع در منطقه رباط قره

در  مترمکعبمیلیون  0.2دارد و حجم مرده آن برابر با  مترمکعبمیلیون  10که حجمی معادل 

مخزن سد کالپوش قبل از سطح -منحنی حجم (12-4شکل )در  .شده است گرفتهنظر 

 .شده استگذاری ارائه رسوب
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(رسوب گذاریقبل از )سطح سد کالپوش -منحنی حجم

ریزی )دفتر برنامه یگذاررسوب از قبل گلمندره سد مخزن سطح-حجم یمنحن 11-4شکل 
 (1389کالن آب و آبفا، 

 دفتر) یگذاررسوب از قبل کالپوش سد مخزن سطح-حجم یمنحن 12-4شکل 
 (1389 آبفا، و آب کالن یزیربرنامه

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



    محدوده مورد مطالعه: 4فصل 

82 

 

ارائه  گذاریقبل از رسوب سدها یناز ا یکمخازن هر  یدحجم مف( 7-4) جدولانتها، در 

 است. شده

 فتری بر حسب میلیون مترمکعب )دگذاررسوب از قبل رودگرگان بر واقع یسدها دیمف حجم 7-4جدول 
 (1389 آبفا، و آب کالن یزیربرنامه

 محمدآباد رامیان کبودوال وشمگیر نرماب گلستان گلمندره کالپوش بوستان نام سد

حجم مفید 

 مخزن
43.7 9.8 21.82 57.4 110.8 42 16.42 18.7 35 

 

 بندیجمع -7 -4

رود و معرفی خصوصیات طبیعی و کلیات مربوط به حوضه گرگان بررسیفصل به  یندر ا

در کشور و مساحت آن ارائه  یزحوضه آبرجغرافیایی  یتپرداخته شد. در ابتدا موقعاقلیمی آن 

رود در رودخانه گرگان یکشمات یدرولوژی،شد. سپس، اطالعات مربوط به بارش، مطالعات ه

ی آب خالص یازهای، نموجودکشت  یمنطقه، الگو یرزمینیز یهاتوسعه، مطالعات آب یطشرا

 یزن ییانتها بخش ارائه شد. در محیطییستز یازهاین یزانو م در شرایط توسعه رودگرگان

واقع بر  ،توسعه یطشرا یشده، در حال ساخت و در دست مطالعه براساخته یمشخصات سدها

اطالعات مورد آمار و  یرسا یج نهایی،از ارائه نتا یشپ فصل بعد،رود ذکر شد. در رودخانه گرگان

 .شودمیه رود ارائبازار آب در منطقه گرگانگیری و توسعه شکل یبرا یازن

  

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 

 

 

 نتایج : 5 فصل

 مقدمه -1 -5

نامه و معرفی شرایط و شده در این پایان ختار ارائههای سوم و چهارم به ارائه سادر فصل

شد. در این فصل، به بررسی  محدوده مطالعاتی، پرداخته رود، به عنواننموقعیت حوضه آبریز گرگا

مقایسه این نتایج برای  وشده برای محدوده مورد مطالعه  ارائهسازی الگوی نتایج حاصل از پیاده

ها شود تا کارایی ساختار پیشنهادی مورد ارزیابی قرار گیرد. این دادهشرایط مختلف پرداخته می

( 1385تا  1346ساله )از سال  40توسط شرکت مهندسین مشاور مهاب قدس و برای دوره 

های های آب در دورهگیری و توسعه بازاربه لزوم شکلبا توجه . شده استآوری و تکمیل جمع

های رودخانه های ماهانه سرشاخهاز آورد دل،برای نشان دادن کارایی م نامهآبی، در این پایانکم

مقدار آورد ساالنه  ،در این سال آبی. شده استاستفاده  1377-1378رود در سال آبی گرگان

 818) که در مقایسه با مقدار متوسط بلندمدت ساالنه است میلیون مترمکعب بوده 519حدود 

 باشد.میلیون مترمکعب( بسیار کمتر می

بررسی آمار و اطالعات تکمیلی مربوط به حوضه آبریز و در ابتدا به ارائه در این فصل، 

های نتایج زیرمدل ،. پس از آنشودپرداخته می شدهدادههای توسعههای موردنیاز مدلداده

و با استفاده از سازوکار گردد میکننده آب ارائه های مصرفکشاورزی و توابع تولید سود در بخش

شود. در مرحله بعد، مدل بازار اجرا های پیشنهادی کاربران بازار محاسبه میپیشنهادی، بسته

هد شد. با درنظر گرفتن مهم بازار بررسی خواهای جنبهشده و مقادیر تخصیص، قیمت آب و سایر 

روزرسانی های زمانی آینده بهشده، نتایج برای دورههای مورد نیاز در این رویکرد ارائهسازیبهنگام

ها و سایر سازیگردد. الزم به ذکر است که بهینههای ساالنه مقایسه میشده و نتایج آن با حالت

 .شده استتوسعه داده  1افزار متلبهای پیشنهادی در این مطالعه، در محیط نرمالگوریتم

                                                 
1 MATLAB 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



    نتایج: 5فصل 

85 

 

آماده سازی و تکمیل داده های مورد نیاز در محدوده  -2 -5

 مورد مطالعه

 ناقص مربوط به آوردهای ماهانه هایتکمیل داده -1 -2 -5

رسی های مورد نیاز از شرکت مهندسین مشاور مهاب قدس و با برپس از دریافت داده

(، مشاهده شد که در برخی 1385تا  1346ساله )از سال  41مقادیر آورد ماهانه در بازه 

وط به آن های آورد مربرود مقداری ثبت نشده و دادهسرشاخه رودخانه گرگان 22های ایستگاه

های اطالعاتی ناقص در برخی سرشاخه دارای داده 7سرشاخه تعداد  22موجود نیست. از این 

های آورد ماهانه بین سرشاخهمیان مقادیر  1ها بود که با استفاده از ضریب همبستگی خطیماه

 شد. نزدیک به یکدیگر این مقادیر تخمین زده

رود در حوضه گرگان 22تا  1های ب همبستگی میان سرشاخه( مقدار ضری1-5)در جدول 

، 12، 7، 5های شماره در این رویکرد، اطالعات آورد ماهانه مربوط به سرشاخه. شده استارائه 

ها و اند، با استفاده از رگرسیون خطی میان آنی نقص داده بودهکه دارا 22و  21، 18، 14، 13

های های آورد ماهانه برای سالشده و دادهسرشاخه دارای بیشترین همبستگی خطی تکمیل 

 .شودها آماده میو تمامی سرشاخه 1385تا  1346

 )کمان و گره( تعریف محدوده مورد مطالعه به صورت گراف -2 -2 -5

 ،شده در فصل سومهای مورد نیاز، طبق توضیحات ارائهسازی و تکمیل دادهپس از آماده

 3و کمان 2گرهحوضه آبریز به صورت گرافی متشکل از یک سری ها و مصارف آب در رودخانهباید 

آن بیانگر جهت جریان  های جریان آب بوده و جهتدهنده مسیرها نشانتعریف شوند. این کمان

های فیزیکی سیستم مانند میزان باشد. از آنجایی که مبادالت بازار باید محدودیتدر شبکه می

ها دست بودن طرفین مبادله را در نظر بگیرد، از این کمانجریان در هر مسیر و باالدست یا پایین

                                                 
1 Linear Correlation Coefficient 

2 Node 
3 Arc 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
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 (0.85و کوچکتر از  0.8نارنجی: مقادیر بزرگتر از  – 0.85)سبز: مقادیر بزرگتر از  رودهای جریان رود گرگانهانه سرشاخهبین مقادیر آورد ما( R)ضریب همبستگی خطی  1-5جدول 

 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 شماره سرشاخه

1 1.00 0.51 0.56 0.70 0.72 0.76 0.68 0.84 0.62 0.60 0.67 0.28 0.51 0.52 0.55 0.57 0.63 0.39 0.52 0.51 0.54 0.41 

2 0.51 1.00 0.25 0.20 0.22 0.26 0.24 0.32 0.18 0.17 0.21 0.06 0.23 1.00 0.19 0.21 0.19 0.10 0.19 0.23 0.18 0.25 

3 0.56 0.25 1.00 0.60 0.52 0.60 0.36 0.53 0.47 0.51 0.56 0.31 0.28 0.23 0.43 0.42 0.48 0.42 0.43 0.52 0.52 0.45 

4 0.70 0.20 0.60 1.00 0.81 0.87 0.63 0.87 0.77 0.79 0.82 0.48 0.58 0.20 0.66 0.68 0.77 0.56 0.60 0.62 0.58 0.47 

5 0.72 0.22 0.52 0.81 1.00 0.96 0.62 0.75 0.52 0.53 0.58 0.31 0.54 0.22 0.51 0.52 0.60 0.27 0.45 0.46 0.41 0.34 

6 0.76 0.26 0.60 0.87 0.96 1.00 0.61 0.83 0.61 0.63 0.69 0.30 0.55 0.25 0.60 0.61 0.68 0.32 0.59 0.57 0.50 0.44 

7 0.68 0.24 0.36 0.63 0.62 0.61 1.00 0.88 0.61 0.65 0.61 0.36 0.50 0.25 0.44 0.48 0.62 0.55 0.43 0.44 0.65 0.38 

8 0.84 0.32 0.53 0.87 0.75 0.83 0.88 1.00 0.79 0.80 0.82 0.43 0.60 0.33 0.64 0.67 0.79 0.56 0.61 0.60 0.62 0.48 

9 0.62 0.18 0.47 0.77 0.52 0.61 0.61 0.79 1.00 0.83 0.82 0.27 0.42 0.20 0.64 0.67 0.80 0.50 0.57 0.60 0.53 0.34 

10 0.60 0.17 0.51 0.79 0.53 0.63 0.65 0.80 0.83 1.00 0.91 0.31 0.42 0.18 0.69 0.71 0.83 0.57 0.60 0.65 0.48 0.44 

11 0.67 0.21 0.56 0.82 0.58 0.69 0.61 0.82 0.82 0.91 1.00 0.27 0.37 0.21 0.74 0.76 0.84 0.48 0.68 0.69 0.54 0.43 

12 0.28 0.06 0.31 0.48 0.31 0.30 0.36 0.43 0.27 0.31 0.27 1.00 0.14 0.07 0.28 0.35 0.36 0.45 0.20 0.25 0.23 0.33 

13 0.51 0.23 0.28 0.58 0.54 0.55 0.50 0.60 0.42 0.42 0.37 0.14 1.00 0.23 0.35 0.35 0.39 0.61 0.29 0.34 0.30 0.26 

14 0.52 1.00 0.23 0.20 0.22 0.25 0.25 0.33 0.20 0.18 0.21 0.07 0.23 1.00 0.19 0.22 0.20 0.12 0.16 0.21 0.17 0.25 

15 0.55 0.19 0.43 0.66 0.51 0.60 0.44 0.64 0.64 0.69 0.74 0.28 0.35 0.19 1.00 0.98 0.81 0.18 0.79 0.72 0.31 0.26 

16 0.57 0.21 0.42 0.68 0.52 0.61 0.48 0.67 0.67 0.71 0.76 0.35 0.35 0.22 0.98 1.00 0.84 0.21 0.80 0.72 0.31 0.26 

17 0.63 0.19 0.48 0.77 0.60 0.68 0.62 0.79 0.80 0.83 0.84 0.36 0.39 0.20 0.81 0.84 1.00 0.31 0.73 0.80 0.37 0.35 

18 0.39 0.10 0.42 0.56 0.27 0.32 0.55 0.56 0.50 0.57 0.48 0.45 0.61 0.12 0.18 0.21 0.31 1.00 0.12 0.16 0.63 0.45 

19 0.52 0.19 0.43 0.60 0.45 0.59 0.43 0.61 0.57 0.60 0.68 0.20 0.29 0.16 0.79 0.80 0.73 0.12 1.00 0.75 0.30 0.26 

20 0.51 0.23 0.52 0.62 0.46 0.57 0.44 0.60 0.60 0.65 0.69 0.25 0.34 0.21 0.72 0.72 0.80 0.16 0.75 1.00 0.27 0.30 

21 0.54 0.18 0.52 0.58 0.41 0.50 0.65 0.62 0.53 0.48 0.54 0.23 0.30 0.17 0.31 0.31 0.37 0.63 0.30 0.27 1.00 0.40 

22 0.41 0.25 0.45 0.47 0.34 0.44 0.38 0.48 0.34 0.44 0.43 0.33 0.26 0.25 0.26 0.26 0.35 0.45 0.26 0.30 0.40 1.00 
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 شود. موضوع استفاده میبرای بررسی این 

دهد، در شرایط توسعه را نشان می رود( که شماتیک رودخانه گرگان3-4با بررسی شکل )

توانند می هاگرهتوان گراف مورد نظر برای مدل پیشنهادی بازار را تعریف کرد. در این گراف، می

کننده مختلف، محل ارزیابی های مصرفدهنده محل سد، محل برداشت آب توسط بخشنشان

 رود به حوضه باشند.های رودخانه گرگانمحیطی و محل پیوستن سرشاخهجریان حداقل زیست

هایی با مقادیر نسبتًا سد موجود در منطقه، نیاز 9زی در نواحی نزدیک به در بخش کشاور

با توجه سازی در شبکه آبی پیچیده گرگانرود . به دلیل سادهوجود دارنددا از همدیگر کوچک و ج

های تقاضا با معیار نزدیک بودن به یک سیستم آبیاری با یکدیگر ها، این گرهمقادیر کم نیاز به

ها را ( نحوه تجمیع این گره2-5دهند. جدول )های کشاورزی را شکل میتجمیع شده و گروه

شده ارائه  (الف) ها در پیوستنیازها در جدول های مربوط به این گرهمقادیر نیاز دهند.نشان می

 .است

 رودشبکه آبی گرگان شده درهای تقاضای تجمیعهای کشاورزی و گرهگروه 2-5جدول 

 ( 3-4از شکل ) شدههای تقاضای تجمیعگره نام گروه کشاورزی کننده آبشماره بخش مصرف

 A1, A2, Bous (Agr), A3 بوستان 1

 A4, Kal (Agr), A5, Golm (Agr), A7 کالپوش و گلمندره 2

 Gols (Agr), A8 گلستان 3

 A9, A10, Narm (Agr), A11, A12 نرماب 4

 A13, A14, Wosh (Agr) وشمگیر 5

 A15, Kab (Agr), A16 کبودوال 6

 A17, Ram (Agr), A18 رامیان 7

 A19, Moh (Agr), A20, A21, A22, A23 محمدآباد 8

های کشاورزی در منطقه، با توجه به وضعیت مکانی ها و تعریف گروهپس از تجمیع این گره

رود تعریف حوضه آبریز گرگانشماتیک (، گراف 3-4های موجود و سایر اطالعات شکل )مخزن سد

(.(1-5شکل ))شود می
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 رود با در نظر گرفتن شماتیک حوضه در شرایط توسعهشده در حوضه آبریز گرگانگراف تعریف 1-5شکل 
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دست بودن های منطقه، جهت جریان و باالدست/پاییندر این گراف، موقعیت مکانی سد

مشخص کننده آب های مصرفکاربران بازار نسبت به یکدیگر، مکان برداشت آب توسط بخش

توانند از پروری بوستان فقط می. برای مثال، کاربران بخش کشاورزی، صنعت و آبزیشده است

توانند به عنوان فروشنده آب برای ها میدست استفاده کنند. این بخشمنابع آب موجود در باال

دست خود که در مسیر جریان آب عبوری از سد بوستان قرار دارند، در بازار شرکت کاربران پایین

پروری گلستان و وشمگیر و کنند. بخش کشاورزی گلستان، وشمگیر و محمدآباد، بخش آبزی

های صنعت، توانند آب مورد نیاز خود را از بخشهستند که میهایی بخش صنعت گلستان، بخش

ها با جابجا بین این بخشچنین، مبادالت آب پروری و کشاورزی بوستان خریداری نمایند. همآبزی

تواند از پذیر است. به عنوان مثال، بخش کشاورزی بوستان میشدن خریدار و فروشنده نیز امکان

شده صورت که آب خریداریتان و وشمگیر خریداری نماید. به اینکننده در گلسهای مصرفبخش

دست، دیگر اجازه برداشت حقابه آب را در باالدست برداشته و بخش فروشنده در پایین

کننده در کالپوش و گلمندره امکان خرید از های مصرفشده را نخواهد داشت. اما بخشفروخته

ها با توجه به بوستان قابلیت برداشت توسط این بخش هایبوستان را ندارند؛ زیرا برای حقابه

 پذیر نیست.محدودیت فیزیکی در شبکه آبی امکان

دست مخزن سدها با فرض ها در پایینها و آوردذکر این نکته ضروری است که مقادیر نیاز

ن، چنیهم .شده استهای شرب و شهری قبل از اجرای مدل بازار در نظر گرفته نیازتخصیص کامل 

های دست سدها پس از تخصیص آب به بخشمحیطی در پایینارزیابی جریان حداقل زیست

ها در اولویت تخصیص قرار داشته و تنها در شرایطی که این نیاز گیرد.کننده صورت میمصرف

محیطی باشد، این نیاز میزان آورد جریان در باالدست محل ارزیابی، کمتر از جریان حداقل زیست

 خواهد شد.تأمین ن

 بینی جریانهای پیشنتایج مدل -3 -5

شده بینیهای آورد جریان پیشپیش از اجرای مدل بازار آب در ابتدای هر فصل، به داده

نامه، نیاز خواهیم داشت تا بر مبنای آن تخصیص آب به صورت بهینه صورت گیرد. در این پایان

 بینی جریان استفاده شده است.به منظور پیش ANFISاز مدل 

های مشخصی است که برای رسیدن به بهترین عملکرد و دارای پارامتر ANFISهر مدل 
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تواند تغییر نماید. های جریان میکمترین خطای ممکن برای هر سری زمانی آورد در سرشاخه

برای افرازبندی سیستم فازی  cی بندی میانگین فازشده، از رویکرد خوشهدادههای توسعهدر مدل

های بندیهای مدل و تعداد خوشهاستفاده شده است و از تعداد ورودی ANFISمورد استفاده در 

 مختلف استفاده شده است.

برای است.  t (tx)ها داده آورد در گام زمانی بینی، خروجی مدلهای پیشدر این مدل

های های مختلفی را مورد ارزیابی قرار داد. ورودیتوان مجموعه ورودیها میانتخاب ورودی مدل

تعداد  iاست که در آن  t-iهای زمانی مختلف گذشته مانند بینی، مقادیر آورد در گاممدل پیش

گام زمانی گذشته  6گام یا  3مجموع آورد در  توانچنین، میهای زمانی گذشته است. همدوره

، txهای از ورودیبینی توسعه داده شده، های پیشدلمدر را به عنوان ورودی مدل انتخاب کرد. 

1-tx ،2-tx ،3-tx ،6-tx  12و-tx چنین جمع آورد در سه ماه گذشته و جمع آورد در شش ماه و هم

بوده  Mamdaniیا  Sugenoشده، گذشته استفاده شده است. نوع افرازبندی سیستم فازی استفاده

ها بررسی شده و هستند. برای هر سرشاخه ترکیب این انتخاب 5و  4، 3های فازی و تعداد دسته

 شود.بینی جریان آن سرشاخه توسعه داده میبهترین مدل برای پیش

رود در سرشاخه جریان در رودخانه گرگان 22بینی جریان برای های پیشبا اجرای مدل

شده برای اجرای مدل بازار استفاده بینیهای پیشتواند از این دادهابتدای هر فصل، مدیر بازار می

های شده در سرشاخهاستفاده ANFISهای های سنجش خطا در مدلکند. برای نمونه، معیار

و  4های ( ارائه شده است. در سرشاخه3-5رود در جدول )رودخانه گرگان 15و  10، 4شماره 

های آورد ماهانه درصد کل داده 60از  10ماهانه و در سرشاخه  های آورددرصد کل داده 80از  15

 استفاده شده است. ANFISبرای آموزش مدل 

 ANFISبینی های پیشمعیارهای سنجش خطای مدل 3-5جدول 

 معیار سنجش خطا 

 RMSE NS R2 نوع داده شماره سرشاخه

4 
 0.8144 0.6633 17.824 آموزش

 0.7533 0.4931 23.796 تست

10 
 0.8782 0.7713 33.070 آموزش

 0.7216 0.4366 57.684 تست

15 
 0.8506 0.7235 15.883 آموزش

 0.7413 0.4886 16.990 تست
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های مدل که بینی آورد جریان در ماه مهر، با استفاده از ورودیدر ابتدای سال آبی و برای پیش

های فروردین، تیر، مرداد و شهریور همان سال، آورد در مهر ماه سال شامل آورد جریان در ماه

بینی های بهار و تابستان پیشگذشته، مجموع آورد در فصل تابستان، و مجموع آورد در فصل

شده در ماه مهر به عنوان ورودی مدل بینیبینی ماه آبان، از آورد پیششود. سپس، برای پیشمی

بینی جریان تا انتهای سال شود. این روند برای پیش)داده آورد در گام زمانی گذشته( استفاده می

شود. با رسیدن ها برای بازار در ابتدای پاییز استفاده میآّبی ادامه پیدا کرده و از نتایج این مدل

مجدد در ابتدای بینی روزرسانی شده و برای پیشهای آورد در فصل پاییز بهفصل زمستان، داده

 شود.شده در فصل قبل استفاده میهای آورد محققزمستان، از داده

جریان در  ANFISهای شده توسط مدلبینی( مقادیر آورد واقعی و پیش2-5های )شکل

بینی های پیشدهند. این نتایج مربوط به مدلرا نشان می 15و  10، 4های شماره سرشاخه

های توسعه داده شده متفاوت از سایر مدل اخه مشخصات مدلجریان است که برای هر سرش

 باشد.ها میمربوط به سایر سرشاخه

 نتایج زیرمدل های بخش کشاورزی -1 -5

 نتایج زیرمدل اول -1 -1 -5

همانطور که در فصل سوم توضیح داده شد، برای به دست آوردن توابع سود ساالنه 

استفاده شده است.  در زیرمدل اول، هدف های کشاورزی در منطقه از دو زیرمدل کشاورزی بخش

سازی بیشینه کردن نسبت عملکرد واقعی هر محصول به عملکرد حداکثر آن است و به بهینه

پردازد. با روزه در طول دوره رشد گیاه می 10های شده برای آبیاری در دورهتوزیع آب مصرف

رود گیاهان گندم، انبررسی الگوی کشت موجود، محصوالت شاخص تحت کشت در حوضه گرگ

جو، برنج و پنبه در نظر گرفته شده است. این زیرمدل با در اختیار داشتن اطالعاتی مانند ضریب 

های مختلف رشد گیاه، تبخیر و تعرق بیشینه برای محصوالت حساسیت به تنش آبی در دوره

وابع تولید شده و متوسط بلندمدت بارش مؤثر در طول دوره رشد هر گیاه، به تولید تکشت

  پردازد.رود در یک سال آبی میمحصوالت شاخص در گرگان
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( تقویم عملیات زراعی در دو دشت گنبد و گرگان را برای محصوالت تحت 4-5جدول )

و  7، 6های شماره در دشت گنبد و گروه 5تا  1شاورزی شماره های کگروه دهد.کشت نشان می
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مقایسه داده های آورد واقعی و پیش بینی شده ماهانه توسط مدل در ابتدای زمستان برای سرشاخه های شماره  2-5شکل 
 رود )میلیون مترمکعب در ماه(در رودخانه گرگان 15و  10، 4
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 .انددر دشت گرگان واقع شده 8

 منطقه شاخص محصوالت برای رودگرگان های منطقهتقویم عملیات زراعی در دشت 4-5جدول 

 محصول
 تاریخ پایان کشت تاریخ شروع کشت

 دشت گرگان دشت گنبد دشت گرگان دشت گنبد

 گندم
 دهه اول

 آذر

 دهه دوم

 آذر

 دهه دوم

 خرداد

 دهه سوم

 خرداد

 جو
 دهه اول

 آذر

 دهه دوم

 آذر

 دهه دوم

 خرداد

 دهه سوم

 خرداد

 پنبه
 دهه سوم

 اردیبهشت

 دهه سوم

 اردیبهشت

 دهه اول

 آذر

 دهه اول

 آذر

 برنج
 دهه دوم

 اردیبهشت

 دهه دوم

 اردیبهشت

 دهه اول

 شهریور

 دهه اول

 شهریور

 

برای گیاهان  ( در مراحل مختلف رشدKy( نیز میزان ضرایب حساسیت به تنش آبی )5-5جدول )

 دهد.رود را نشان میحوضه گرگانشاخص تحت کشت در 

 تحت شاخص اهانیگ یبرا رشد مختلف مراحل در( Ky) یآب تنش به تیحساس بیضرا زانیم 5-5جدول 
 (1396)مقامی،  )بدون واحد( رودگرگان حوضه در کشت

 رسیدن گیری عملکردشکل دهیگل رویش  محصول

 0.01 0.5 0.6 0.2 گندم

 0.01 0.5 0.6 0.2 جو

 0.25 0 0.5 0.2 پنبه

 1.35 1.35 1.35 1.35 برنج

 

استفاده  1مانتیث –از روش پنمن  یشینهو تعرق ب یربرآورد تبخ یبرا نامه،پایان یندر ا

( ارائه 6-5در جدول ) ،رودشده در حوضه گرگانمحصوالت کشت یبرا یرمقاداین  و شده است

. با توجه به اطالعات محدود موجود مقادیر کمبود مجاز رطوبتی (1396)مقامی،  استشده 

( به cPWP( و نقطه پژمردگی دائم )cFCو ظرفیت مزرعه ) 0.1( برابر با cPمحصوالت مختلف )

 در نظر گرفته شده است. 0.06و  0.3ترتیب 

 

                                                 
1  Penman and Monteith 
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 مترد بر حسب میلیروگرگان حوضه در شدهکشت محصوالت یبرا نهیشیب تعرق و ریتبخ 6-5جدول 

 دشت گرگان دشت گنبد دهه رشد

 برنج پنبه جو گندم برنج پنبه جو گندم 

1 7.6 6.84 18.5 55.7 7.3 6.57 13.1 41.1 

2 6.7 6.03 20.3 60.5 6.7 6.03 14.9 46.2 

3 5.9 5.31 22 65.6 6.2 5.58 16.8 51.1 

4 6 5.4 25.5 72.7 5.3 4.77 19.8 57.7 

5 6.2 5.58 33.8 79.4 4.5 4.05 26.8 64 

6 6.3 5.67 45.1 80.4 5.4 4.86 36.3 64.8 

7 8.4 7.56 54.2 80 7.5 6.75 43.7 64.4 

8 12.2 10.98 63 80.4 10.8 9.72 50.7 64.8 

9 16.5 14.85 72.5 76.7 14.3 12.87 58.4 63.6 

10 21.8 19.62 74 70.4 18.2 16.38 61.3 60.1 

11 27.8 25.02 70.9 62.4 22.5 20.25 60.6 55 

12 32.4 29.16 67.9 52.1 27.2 24.48 59.8 47.9 

13 38.4 34.56 61.7 0 30.4 27.36 56.7 0 

14 44.4 39.96 55.6 0 33.6 30.24 53.7 0 

15 50.4 45.36 49.5 0 39.2 35.28 50.6 0 

16 55.6 50.04 43.3 0 44.8 40.32 43.3 0 

17 60.8 54.72 35.7 0 50.4 45.36 34.7 0 

18 66 59.4 28.8 0 54.8 49.32 27 0 

19 56 50.4 22.1 0 47.8 43.02 21.1 0 

20 29.3 26.37 16.3 0 25.1 22.59 15.9 0 

 680.7 765.2 415.8 462 836.3 880.7 502.83 558.7 مجموع

 

مقادیر نسبت عملکرد واقعی به عملکرد بیشینه محصوالت  (4-5و ) (3-5) هایشکل

شده برای های کشاورزی منطقه به ازای میزان آب مصرفرود را برای گروهشاخص حوضه گرگان

دسترس برای ر دهنده میزان آب دها، محور افقی نشاندر این شکل دهد.گیاه نشان میآبیاری 

نسبت محصول تولیدی به بیشینه دهنده نشانو محور عمودی  آبیاری در طول دوره رشد هر گیاه

 در هر گروه کشاورزی است.مقدار قابل تولید 

 گروه ،شدهشود، برای محصوالت مختلف کشتها دیده میطور که در این نمودارهمان
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های کشاورزی مختلف به ازای آب مصرف شده در آبیاری مقادیر نسبت عملکرد واقعی به عملکرد بیشینه گندم و جو برای گروه 3-5شکل 
 بر اساس نتایج زیرمدل اول
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ی اریآب در شده مصرف آب یازا به مختلف یکشاورز یهاگروه یبرا برنج و پنبه نهیشیب عملکرد به یواقع عملکرد نسبت ریمقاد 4-5شکل 
 بر اساس نتایج زیرمدل اول
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دهد. های کشاورزی از خود نشان میکشاورزی رامیان بهترین عملکرد تولید را نسبت به سایر گروه

ای آبیاری برای محصوالت در واقع در این گروه، به ازای مقدار مشخصی از آب دردسترس بر

ها خواهد بود. عواملی مانند کمتر بودن مختلف، میزان محصول تولید شده بیشتر از سایر گروه

توانند موجب های کشاورزی میمیزان تبخیر و تعرق و بیشتر بودن بارش مؤثر نسبت به سایر گروه

صول جو نسبت به سایر شود که محچنین، مشاهده میاین اختالف در عملکرد تولید باشد. هم

محصوالت شاخص منطقه دارای بیشترین میزان نسبت عملکرد واقعی به عملکرد بیشینه به ازای 

 باشد.مقدار مشخصی از آب در دسترس برای آبیاری می

 نتایج زیرمدل دوم -1 -1 -5

سازی سود حاصل از تولید محصوالت مختلف در هر زیرمدل دوم که در واقع هدف آن بیشینه

کشاورزی است، به تخصیص بهینه آب در یک گروه به ازای محصوالت مختلف تحت کشت گروه 

 پردازد.می

در این زیرمدل، از مقادیر بیشینه تولید و ارزش خالص هر محصول که برای هر گروه کشاورزی 

کننده آب در های مصرف( ارائه شده است و مقادیر سطح قابل کشت برای واحد7-5در جدول )

با توجه به در شود. ( نشان داده شده است، استفاده می8-5زی که در جدول )بخش کشاور

دسترس نبودن مقادیر کمینه و بیشینه سطح زیر کشت هر گروه کشاورزی، این مقادیر با توجه 

 ( تخمین زده شده است.5-4های ساالنه آبی هر گروه در جدول )به نیاز

رس هر گروه کشاورزی، مقادیر بهینه آب این زیرمدل، به ازای مقادیر مختلف آب دردست

کند، به نحوی که سود گروه یافته برای هر محصول را محاسبه میو سطح زیر کشت تخصیص

یافته ( مقادیر بهینه آب و سطح زیر کشت تخصیص9-5بیشینه گردد. به عنوان مثال، در جدول )

یلیون مترمکعب ارائه شده م 451برای گروه کشاورزی محمدآباد به ازای آب دردسترس ساالنه 

 است.
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 متیق اساس بر) یکشاورز گروه هر در کشت تحت محصوالت خالص ارزش و دیتول نهیشیب ریمقاد 7-5جدول 
 (1389 گلستان، استان یا منطقه آب شرکت) (1386 سال هیپا
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 3.3 6 1.92 3.5 0.65 5.3 0.73 5.7 بوستان 1

2 
کالپوش و 

 گلمندره
5 0.72 4.8 0.66 2.9 1.73 6 3.3 

 3.3 6 1.92 3.5 0.65 5.3 0.73 5.7 گلستان 3

 3.3 6 2.00 4 0.68 6 0.78 7 نرماب 4

 3.3 6 1.92 3.5 0.65 5.3 0.73 5.7 وشمگیر 5

 3.3 6 2.00 4 0.68 6 0.78 7 کبودوال 6

 3.3 6 2.00 4 0.68 6 0.78 7 رامیان 7

 3.3 6 2.00 4 0.68 6 0.78 7 محمدآباد 8

 

 هکتار حسب بر یکشاورز گروه هر در کشت قابل کل سطح ریمقاد 8-5جدول 

 سطح کل قابل کشت نام گروه شماره گروه

 8300 بوستان 1

 29000 کالپوش و گلمندره 2

 28000 گلستان 3

 28000 نرماب 4

 29000 وشمگیر 5

 10000 کبودوال 6

 85000 رامیان 7

 115000 محمدآباد 8

گانه به ازای مقادیر مختلف آب 8های کشاورزی نهایی گروهنتایج زیرمدل دوم که سود 

توان دریافت ( ارائه شده است. با بررسی این نمودار می5-5باشد، در شکل )ترس ساالنه میدردس

های کشاورزی توجهی سود بیشتری نسبت به سایر گروهکه گروه کشاورزی رامیان به طور قابل

شده در بخش قبلی، باالتر بودن میزان بیشینه تولید محصوالت کند. عالوه بر عوامل ذکرتولید می
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 ها این تفاوت را افزایش داده است.شاخص در این گروه و ارزش خالص بیشتر آن

آب به ازای  یافته برای گروه کشاورزی محمدآباد مقادیر بهینه آب و سطح کشت تخصیص 9-5جدول 
 میلیون متر 451دردسترس ساالنه 

 برنج پنبه جو گندم محصول

 60.38 17.53 63.53 309.56 مقدار آب تخصیص یافته )میلیون مترمکعب(

 3450 2300 14183 51750 سطح کشت تخصیص یافته )هکتار(

 

میلیون در این نمودار، محور افقی مقدار آب دردسترس ساالنه برای هر گروه کشاورزی بر حسب 

ها بر حسب میلیارد ریال است. در برخی دهنده سود نهایی گروهمترمکعب و محور عمودی نشان

این نمودار به صورت افقی شده و با افزایش مقدار آب دردسترس، میزان  ،های کشاورزیگروه

افتد که تمامی سطح قابل کشت آن کند. این شرایط در حالتی اتفاق میسود نهایی تغییری نمی

ی در تولید نخواهد تأثیرگروه کشاورزی مورد استفاده قرار گرفته و افزایش میزان آب دردسترس 

 داشت.

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
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(میلیون متر مکعب)میزان آب در دسترس ساالنه 

بوستان

رهکالپوش و گلمند

گلستان

نرماب

وشمگیر

کبودوال

رامیان

محمدآباد

 های کشاورزیه برای گروهساالن دسترس در آب مختلف ریمقاد یازا به یکشاورز گروه هر ساالنه یینها سود دیتول زانیم 5-5شکل 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
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حجم -های پیشنهادی قیمتمحاسبه و تعیین بسته -2 -5

 کاربران بازارساالنه 

حقابه آب از سوی  خرید و فروشهای های توسعه بازار ارائه پیشنهادترین گامیکی از اصلی

ها با در اختیار داشتن کاربران بازار است. همانطور که در فصل سوم توضیح داده شد، این پیشنهاد

. با استفاده قابل تخمین استپروری های کشاورزی، صنعت و آبزیاطالعات درست و کافی از بخش

م آب برای کاربران حج-های پیشنهادی قیمتتواند بستههای اول و دوم میاز معکوس زیرمدل

حجم خود را به مدیر بازار -در بازار واقعی هر کاربر بسته قیمت .تخمین زدبخش کشاورزی را 

 دهد.ارائه می

حجم آب برای کاربران بخش -های پیشنهادی قیمتابتدا به بررسی بسته ،در این بخش

دو بخش به ازای  بر خالف بخش کشاورزی، کاربران این. شودپرداخته میپروری صنعت و آبزی

 ،هر یک واحد آب دریافتی مقدار ثابتی سود تولید کرده و با تغییر در میزان حجم آب مصرفی

ای نخواهد کرد. اما در بخش کشاورزی برای رسیدن به یک مالحظه ها تغییر قابلسود نهایی آن

و تغییر  د داردمناسب تا انتهای سال آبی وجوریزی میزان سود نهایی مشخص، نیاز به یک برنامه

دستیابی به سود نهایی در  از تواند مانعمی انجام شده ریزیبرنامه روند تخصیص آب بر خالف در

 آن گروه کشاورزی شود.

 پروری در بازار های پیشنهادی کاربران صنعت و آبزیبسته -1 -2 -5

شده در این بخش از اطالعات مربوط به بخش صنعت و ارزش اقتصادی آب مصرف

در این مطالعه، است.  ( به دست آمده1392کت مهندسین مشاور مهاب قدس )رهای شگزارش

برابر صنایع مختلف دیگر ارزش اقتصادی  1.05پروری حدوداً فرض شده است که در بخش آبزی

رود در حوضه گرگان 1386بر اساس سال پایه  خواهد داشت. ارزش اقتصادی آب در بخش صنعت

میلیارد ریال به ازای هر میلیون مترمکعب است. شایان ذکر است که به دلیل  12422برابر 

های شده برای صنایع مختلف، این مقدار میانگین برای تمام بخشنداشتن اطالعات تفکیک

وری نیز ارزش اقتصادی آب پر. در بخش آبزیشده استصنعتی به طور یکسان در نظر گرفته 

میلیارد ریال به ازای هر میلیون مترمکعب است. تمامی این مقادیر و  13043.1شده برابر مصرف
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های مصرفی چنین مقادیر سود در بخش کشاورزی، به صورت ارزش خالص بوده و هزینه نهادههم

ها در بازار فی این بخش. در نتیجه هزینه تأمین آب مصرشده استو نیروی کار از سود نهایی کم 

 شود.صفر در نظر گرفته می

های کشاورزی که هپروری، بر خالف توابع تولید گروهای صنعت و آبزیتوابع تولید بخش

. این موضوع به دست آوردن شده است( ارائه شد، به صورت خطی در نظر گرفته 5-5در شکل )

 است. از کاربران بخش کشاورزی کرده ترحجم این کاربران را ساده-های پیشنهادی قیمتبسته

 9 فصلیهای ( مقادیر نیاز10-5در جدول )شود، های فصلی اجرا میجا که بازار آب در دورهاز آن

. با توجه به این مقادیر که در واقع بیشینه شده استپروری در منطقه ارائه بخش صنعت و آبزی

هر کاربر به  مقادیر ارزش اقتصادی آب دارای ارزش اقتصادی برای هر کاربر است ومیزان آب 

حجم برای کاربران این دو بخش را -های قیمتتوان پیشنهادازای هر میلیون مترمکعب، می

 محاسبه کرد.

رود بر حسب میلیون پروری در حوضه گرگانفصلی کاربران بخش صنعت و آبزی نیازهای 10-5دول ج
 مترمکعب

 تابستان بهار زمستان پاییز نام کاربر

 0.750 0.750 0.750 0.750 آبزی پروری بوستان

 1.275 1.275 1.220 1.234 صنعت بوستان

 0.000 0.000 3.204 3.192 آبزی پروری گلستان

 1.275 1.275 1.220 1.234 صنعت گلستان

 0.000 7.604 8.482 0.292 آبزی پروری وشمگیر

 0.254 0.254 0.243 0.246 صنعت محمدآباد

 0.511 0.511 0.489 0.494 صنعت رامیان

 1.275 1.275 1.220 1.234 صنعت نرماب

 0.254 0.254 0.243 0.246 صنعت کالپوش

 

حجم آب که در واقع رویکردی برای تعیین ارزش -های پیشنهادی قیمتدر نهایت بسته

آید. در این ( به دست می11-5اقتصادی واقعی آب مصرفی برای هر کاربر است، مطابق جدول )

کنند که تا چه میزان حجم آب دریافتی، میهای پیشنهادی مشخص رویکرد، کاربران با ارائه بسته

ها به یک میزان مشخصی توانند سودی تولید کنند که ارزش اقتصادی آب مصرفی را برای آنمی

توان دریافت که در فصل ( برای کاربر صنعت بوستان می11-5به عنوان مثال، در جدول ) برساند.
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 )قیمت آب بر حسب میلیارد ریال و حجم آب بر حسب میلیون مترمکعب است.( رودی در حوضه گرگانپرورحجم آب برای کاربران صنعت و آبزی-های پیشنهادی قیمتبسته 11-5جدول 

 نام کاربر فصل
آبزی پروری 

 بوستان

صنعت 

 بوستان

آبزی پروری 

 گلستان

صنعت 

 گلستان

آبزی پروری 

 وشمگیر

صنعت 

 دآبادمحم

صنعت 

 رامیان

صنعت 

 نرماب

صنعت 

 کالپوش

 پاییز

 0.246 1.234 0.494 0.246 0.292 1.234 3.192 1.234 0.750 حجم آب

 12422 12422 12422 12422 13043.1 12422 13043.1 12422 13043.1 قیمت آب

 زمستان
 0.243 1.220 0.489 0.243 8.482 1.220 3.204 1.220 0.750 حجم آب

 12422 12422 12422 12422 13043.1 12422 13043.1 12422 13043.1 قیمت آب

 بهار
 0.254 1.275 0.511 0.254 7.604 1.275 0 1.275 0.750 حجم آب

 12422 12422 12422 12422 13043.1 12422 0 12422 13043.1 قیمت آب

 تابستان
 0.254 1.275 0.511 0.254 0 1.275 0 1.275 0.750 حجم آب

 12422 12422 12422 12422 0 12422 0 12422 13043.1 قیمت آب
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میلیارد ریال است و  12422پاییز هر یک میلیون مترمکعب آب دریافتی دارای ارزش اقتصادی 

میلیون مترمکعب در این فصل، آب ارزش اقتصادی خود  1.234پس از دریافت حجم آبی معادل 

پروری گلستان در فصل بهار نیازی به دریافت آب نداشته چنین، کاربر آبزیدهد. همرا از دست می

 و عمالً آب از نظر اقتصادی ارزشی برای این کاربر ندارد.

توانند در هر دوره بازار های پیشنهادی میفصل سوم بحث شد، این بسته طور که درهمان

های خود را در چندین ردیفه )که در این مطالعه، فصلی در نظر گرفته شده است(، پیشنهاد

پروری به دلیل خطی بودن توابع تولید، حجم ارائه دهند. برای بخش صنعت و آبزی-دوتایی قیمت

رای یک ردیفه هستند. اما برای بخش کشاورزی متفاوت بوده و کاربران ها در هر فصل دااین بسته

حجم برای هر فصل خواهند داشت که در -های پیشنهادی چند ردیفه قیمتنیاز به ارائه بسته

 ادامه بررسی خواهد شد.

 های پیشنهادی کاربران کشاورزی در بازار بسته -2 -2 -5

توان به ارزش واقعی بخش کشاورزی میگانه 8های با بررسی توابع تولید سود ساالنه گروه

( به 5-5های شکل )ر، محور افقی نموداراقتصادی آب برای این کاربران پی برد. به این منظو

بندی برای هر گروه کشاورزی تا . این دستهشده استبندی میلیون مترمکعبی دسته 5های بازه

که میزان آب دردسترس ساالنه کمتر از بیشینه آب قابل مصرف برای آن یابد جایی ادامه می

این مقادیر که با توجه به الگوی کشت منطقه و سطح قابل کشت هر گروه  باشد.گروه کشاورزی 

 .شده است( ارائه 12-5، در جدول )شده استتخمین زده 

 ه کشاورزی بر حسب میلیون مترمکعبمقادیر بیشینه آب قابل مصرف در هر گرو 12-5جدول 

نام گروه 

 کشاورزی
 بوستان

کالپوش و 

 گلمندره
 محمدآباد رامیان کبودوال وشمگیر نرماب گلستان

در 
ف 

صر
ل م

قاب
ب 

ه آ
ین

یش
ب

ی
رز

شاو
 ک

ش
بخ

 

66 201 226 281 246 81 451 451 
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دهد که در صورت دریافت هر نشان می (5-5) مقادیر تابع تولید در محور عمودی شکل

های میزان آب دردسترس ساالنه، هر گروه به چه میزان سود نهایی خواهد رسید. بر خالف بسته

کند هر یک میلیون مترمکعب آب مصرفی چه حجم کاربران بازار که بیان می-پیشنهادی قیمت

در بخش کشاورزی این است که  طور که گفته شد، نکته قابل توجهارزشی برای کاربر دارد. همان

شود. در واقع، ارزش این یک میلیون مترمکعب آب دریافتی در چه شرایطی به کاربر داده می

واحد در  100اقتصادی اولین واحد آب بسیار بیشتر از یک واحد آبی است که پس از مصرف 

 گیرد.اختیار این کاربر قرار می

های نهایی هر گروه کشاورزی در ابتدا و انتهای بازهمیزان تغییرات سود به همین منظور، 

دسترس ساالنه محاسبه  میلیون مترمکعبی به ازای یک میلیون مترمکعب تغییر در میزان آب در 5

در این  .تا بتوان به ارزش اقتصادی هر یک میلیون مترمکعب آب مصرفی دست پیدا کردشود می

های آمده در مقیاس ساالنه بوده و تعداد ردیفهدستحجم به-های پیشنهادی قیمتقسمت، بسته

بسته پیشنهادی  (13-5جدول ) به عنوان نمونه، دوتایی برای هر گروه کشاورزی متفاوت است.

 دهد.کشاورزی بوستان را نشان می حجم گروه-قیمت

و  یالر یلیاردآب بر حسب م یمت)ق بوستان یکشاورز گروه ساالنه حجم-متیقی شنهادیپ بسته 13-5جدول 
 مترمکعب است.( یلیونحجم آب بر حسب م

 ردیفه ششم ردیفه پنجم ردیفه چهارم ردیفه سوم ردیفه دوم ردیفه اول 

قیمت آب 

 پیشنهادی
0.8406127 0.8021418 0.7655029 0.728864 0.6922251 0.6429823 

حجم آب 

 پیشنهادی
6 5 5 5 5 5 

توان دریافت که ارزش اقتصادی آب برای گروه کشاورزی بوستان با بررسی این جدول می

 6برای  میلیارد ریال بوده و این ارزش 0.8406127، به ازای هر واحد میلیون مترمکعب آب

چنین، ارزش اقتصادی هر واحد میلیون ثابت است. هم میلیون مترمکعب آب دریافتی اول خود

که این واحد آب پس از میلیارد ریال است؛ در صورتی 0.8021418مترمکعب آب در این گروه 

شده میلیون مترمکعب آب دریافت 11میلیون مترمکعب اولیه و قبل از رسیدن به میزان  6دریافت 

 نمایش دهد. به شکلی دیگراند این موضوع را با تو( می6-5این گروه کشاورزی باشد. شکل ) در

شود که هر واحد میلیون مترمکعب آب مشاهده می (13-5) در این شکل، مشابه جدول
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ای گذاری شود، دارای چه ارزش اقتصادیدر صورتی که پس از دریافت چند واحد آب ارزش

باشد،  مترمکعب آب دریافت کردهمیلیون  18خواهد بود. برای مثال، اگر گروه کشاورزی بوستان 

 0.728864) 4کند معادل قیمت ارزش اقتصادی یک میلیون مترمکعب بعدی که دریافت می

گذاری اقتصادی آب در بخش کشاورزی تا رسیدن به میلیارد ریال( خواهد بود. این روند ارزش

 .یابدادامه می (12-5جدول های کشاورزی مختلف )بیشینه آب قابل مصرف توسط گروه

 

تبدیل پیشنهادهای ساالنه به فصلی در بخش  -3 -5

 کشاورزی

 ،توسعه بازاری کارآمدگونه که در فصل سوم توضیح داده شد، برای افزایش کارایی و همان

های زمانی بازار از ساالنه به فصلی تغییر کند. این تغییر در مقیاس زمانی بهتر است که دوره

-های قیمتبه کاربران اجازه تصحیح پیشنهاد شود تا در انتهای هر فصل،مبادالت موجب می

رو بر اساس اطالعات بهنگام )مقدار واقعی آب دریافتی در های پیشحجم آب خود در فصل

 حجم ساالنه گروه کشاورزی بوستان-بسته پیشنهادی قیمت 6-5شکل 
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( های قبلیدر فصل رودهای رودخانه گرگانگذشته و مقادیر واقعی آورد در سرشاخه هایدوره

ارائه  4-5حجم ساالنه که در بخش -های پیشنهادی قیمتداده شود. به همین منظور، باید بسته

پروری تنها کافیست تا حجم آب های صنعت و آبزیشد، به مقیاس فصلی تبدیل شود. در بخش

ن نیاز فصلی همان بخش تغییر کند. به علت خطی بودن تابع تولید در این پیشنهادی به میزا

ها، قیمت آب پیشنهادی که در واقع ارزش هر یک میلیون مترمکعب آب دریافتی است، بخش

 باشد.مشابه حالت ساالنه می

مقادیر حجم آب پیشنهادی در برای تبدیل در بخش کشاورزی شرایط متفاوت است. 

های اول و دوم استفاده کرد. در رمدلزیمعکوس باید از  ،های فصلیپیشنهاد مقیاس ساالنه به

ابتدا، حجم های پیشنهادی ساالنه به عنوان آب دردسترس هر گروه کشاورزی در نظر گرفته 

یافته به هر شود. با اجرای معکوس زیرمدل دوم، مقادیر بهینه سطح زیر کشت و آب تخصیصمی

شود. سپس، با در نظر گرفتن سطح زیر کشت هر ا محاسبه میهمحصول به ازای این حجم

هر محصول در طول  مصرفیآب  بهینه توان به میزانمی ،محصول و اجرای معکوس زیرمدل اول

روزه دست پیدا کرد. در انتها، این مقادیر به صورت فصلی محاسبه شده و  10های آبیاری دوره

حجم فصلی گروه کشاورزی ارائه -یشنهادی قیمتهای پبه عنوان حجم آب پیشنهادی در بسته

یافته در گیرد که مجموع آب تخصیصس زمانی به نحوی صورت میاین تبدیل مقیا د.نشومی

محاسبات مورد  مقدار آب دردسترس ساالنه باشد که در ابتدایکوچکتر یا مساوی چهار فصل 

 استفاده قرار گرفت. در واقع داریم:

5-1 Vj ≥ V1j + V2j + V3j + V4j 

در میزان کل آب دردسترس ساالنه است که برابر حجم آب پیشنهادی  jV ،در این رابطه

نیز بیانگر  ijVباشد. مقادیر می های کشاورزیحجم ساالنه گروه-ام بسته پیشنهادی قیمت jردیفه 

ها برابر قیمت در قیمت پیشنهادی آب آن برابر بااست و ام  iیافته در فصل حجم آب تخصیص

 حجم ساالنه همان گروه کشاورزی خواهد بود.-ام بسته پیشنهادی قیمت jردیفه 

کشاورزی  برای گروههای مختلف این توزیع آب میان فصل ،(7-5شکل )به عنوان نمونه، 

دهد. نشان می االنهدسترس س میلیون مترمکعب آب در 56به ازای حجم  را کالپوش و گلمندره

 براید، نباشمی 11قیمت متناظر قیمت  که دارایفصلی های آب پیشنهادی این شکل، حجمدر 

 اند.شده ارائههای پاییز تا تابستان فصل
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حجم ساالنه -های قیمتهای کشاورزی و به ازای تمامی ردیفهاین روند برای همه گروه

نوان ورودی ها به عتوان از آنهای ساالنه به فصلی میگیرد. با تبدیل این پیشنهادصورت میها آن

مشخصات نهایی بسته  (8-5در شکل ) به عنوان نمونه، آب استفاده کرد. فصلی مدل بازار

در  .شده استارائه برای فصل زمستان در گروه کشاورزی گلستان حجم آب -پیشنهادی قیمت

این شکل، ارزش اقتصادی هر یک میلیون مترمکعب آب دریافتی برای گروه کشاورزی گلستان 

مشخص  ،های دریافتی این گروه پیش از دریافت این واحدآبمقادیر که شود میبه نحوی تعیین 

حجم -ردیفه قیمت 26بسته پیشنهادی این گروه کشاورزی در فصل زمستان دارای  .شده است

قابل تشخیص  ،، اما این تعداد در شکل به علت نزدیک بودن مقادیر قیمت یا حجمپیشنهادی است

، شده استهمانطور که در شکل ارائه  است. نبوده و تغییرات کلی نمودار مورد بررسی قرار گرفته

و سپس، تا دارند های آب دریافتی ارزش اقتصادی بسیار باالیی توان دریافت که اولین واحدمی

چنین، در این تقریباً ثابت خواهد بود. هم آنارزش اقتصادی ن مشخصی واحد آب، دریافت میزا

دیگر مصرف آب ارزش اقتصادی نخواهد  ،میلیون مترمکعب آب 1.8فصل پس از دریافت حدود 

ظرفیت آب قابل مصرف در گروه کشاورزی توان به تکمیل شدن داشت؛ علت این موضوع را می

شده ظرفیت بر اساس سطح قابل کشت و محصوالت شاخص کشتگلستان مرتبط دانست که این 

 آید.در این گروه به دست می

های مختلف برای گروه کشاورزی میلیون مترمکعب بین فصل 56توزیع آب دردسترس ساالنه  7-5شکل 
 کالپوش و گلمندره
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حجم برای هشت گروه کشاورزی و برای -های پیشنهادی قیمتبه این ترتیب، بسته

حجم کاربران -های پیشنهادی قیمتو در کنار بستهشود میهای مختلف سال محاسبه فصل

 گردد.پروری وارد مدل بازار آب میبخش صنعت و آبزی

نتایج مربوط به در نظر گرفتن عدم قطعیت منابع آب  -4 -5

 در دسترس

بینی آب در دسترس تا انتهای سال با مقادیر تابع توزیع ساس مقایسه نتایج مدل پیشبر ا

توان نوع سال از نظر خشکسالی، ترسالی متناظر که بر اساس آمار تاریخی به دست آمده است، می

یا نرمال بودن را تعیین کرد. تابع توزیع آب در دسترس تا انتهای سال آبی در ابتدای هر فصل 

های حوضه در انتهای سال آبی اسبه است. از طرف دیگر، تابع توزیع حجم ذخیره آب سدقابل مح

( تدوین شده 1397برداری از سدهای منطقه که توسط جهانشاهی )سازی بهرهاز مدل بهینه

شده محاسبه بینیدر ابتدای هر فصل، میزان مجموع ساالنه آورد پیش است، قابل محاسبه است.

شود. با بررسی ها محاسبه میل عبور آن نسبت به تابع توزیع احتمال آوردشده و درصد احتما
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(میلیون مترمکعب)واحد آب دریافتی 

 حجم آب برای گروه کشاورزی گلستان در فصل زمستان-مشخصات بسته پیشنهادی قیمت 8-5شکل 
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این درصد احتمال، وضعیت خشکسالی حوضه مشخص شده و با آن درصد احتمال عبوری و توابع 

توان حجم استراتژیک مخازن را در انتهای سال آبی توزیع احتمال حجم استراتژیک مخازن می

( تابع توزیع احتمال برای مجموع ساالنه آورد در 9-5در شکل ) برای مدل بازار به دست آورد.

 .دهدمحدوده مورد مطالعه نشان می

 

شده در ابتدای هر فصل را نشان بینیهای پیش( مجموع آورد ساالنه آورد14-5جدول )

دهد. مدیر بازار قبل از اجرای مدل بازار در هر فصل، شرایط خشکسالی را با توجه به احتمال می

دهد طور که این مقادیر نشان میهمان کند.مشخص میعبوری از تابع توزیع احتمال متناظر آورد 

به علت وقوع خشکسالی در سال مورد مطالعه، مجموع آورد ساالنه جریان در حوضه کاهش یافته 

با  (14-5) و مدل بازار در هر فصل آب در دسترس کمتری خواهد داشت. ارزیابی مقادیر جدول

 دهد.می ( نشان9-5استفاده از تابع توزیع احتمال شکل )

 یبرا فصل هر یابتدا در رودگرگان رودخانه یهاسرشاخه یبرا شدهینیبشیپ ساالنه آورد مجموع 14-5جدول 
 (مترمکعب ونیلیم) یآب سال

 تابستانابتدای  ابتدای بهار ابتدای زمستان ابتدای پاییز بینی جریانزمان اجرای مدل پیش

شده بینیمجموع آورد ساالنه پیش

 رودهای رودخانه گرگانسرشاخه
863.438 734.19 707.119 698.012 

 رودگرگان رودخانه یهاسرشاخه ساالنه آورد مجموع احتمال عیتوز تابع 9-5شکل 

ال
تم

اح
ع 

وزی
ع ت

تاب
 

 ساله 41دوره رود در یک انه گرگانهای رودخمجموع آورد ساالنه سرشاخه

MCM 
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پس از تعیین وضعیت خشکسالی ادامه سال آبی، از درصد احتمال عبوری مورد نظر برای 

( تابع توزیع احتمال حجم 10-5شود. شکل )محاسبه حجم استراتژیک مخازن استفاده می

 دهد.های بوستان، وشمگیر و محمدآباد را به عنوان نمونه نشان میاستراتژیک برای مخازن سد

 

( میزان حجم استراتژیک مخازن محاسبه شده توسط این توابع توزیع 15-5جدول )

های بوستان، وشمگیر و محمدآباد با درصد احتمال عبوری مختلف را نشان احتمال را برای سد

شود و در مدل بازار ابتدای هر فصل، به سدها نیز محاسبه میر برای سایر دهد. این مقادیمی

 گیرد.( به آن اشاره شده است، مورد استفاده قرار می7-3عنوان محدودیت مدل که در رابطه )

سدهای بوستان، وشمگیر و محمدآباد  شده در ابتدای هر فصل برایحجم استراتژیک محاسبه 15-5جدول 
 )میلیون مترمکعب(

 ابتدای تابستان ابتدای بهار ابتدای زمستان ابتدای پاییز 

 % 17.68 % 18.61 % 23.83 % 38.84 درصد احتمال عبوری

 32.6 32.95 34.35 37.5 سد بوستان

 26.9 27.1 27.9 29.9 سد وشمگیر

 11.9 12.1 12.65 14 سد محمدآباد
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تاب
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ع 

وزی
ت

 

 حجم استراتژیک مخازن سدهای منطقه )میلیون مترمکعب(

 سد بوستان

 سد وشمگیر

 سد محمدآباد

 (1397توابع توزیع احتمال حجم استراتژیک مخازن سدهای بوستان، وشمگیر و محمدآباد )جهانشاهی،  10-5شکل 
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های پاییز و  در فصل نتایج حاصل از اجرای مدل بازار -5 -5

 زمستان

های مورد نیاز برای توسعه بازار پس از آماده کردن اطالعات محدوده مورد مطالعه و داده

سازی شده و نتایج این مدل در این بخش مورد شده در فصل سوم پیادهآب، ساختار مدل ارائه

(، در ابتدای سال آبی 1-5شده در شکل )است. این مدل بر مبنای گراف تعریف بحث قرار گرفته

حقابه توسط کاربران  خرید و فروشو میزان شود میشود اجرا که از فصل پاییز شروع می

کند. نتایج نهایی مدل بازار از زمان ه میپروری محاسبهای مختلف کشاورزی، صنعت و آبزیبخش

های بهنگام توان با استفاده از دادهدر مراحل بعدی میشود و میال آبی ارائه اجرای بازار تا پایان س

فزایش کارایی بازار و موجب ا این موضوع .این نتایج را بهبود بخشیدهای گذشته، و نتایج دوره

 .شودمیسود اقتصادی کل در محدوده مورد مطالعه واقعی شدن 

دل بازار در نهایت مقادیری تحت عنوان گونه که در فصل سوم توضیح داده شد، مهمان

دهد که با مقایسه آن با مقادیر تخصیص اولیه یافته بهینه به هر کاربر اختصاص می آب تخصیص

 پس از اجرای مدل حقابه را در هر فصل مشخص کرد. خرید و فروشتوان میزان همان کاربر می

( به 16-5این مقادیر معادل جدول ) لفصکاربر مختلف بازار در چهار  17، برای در ابتدای پاییز

  است.دست آمده
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 )میلیون مترمکعب( پاییز برای کاربران بازار در ابتدای یافتهمیزان آب تخصیص 16-5جدول 

 تابستان بهار  زمستان پاییز کاربر

 0 0 0 0 کشاورزی بوستان

 0 0 0 0 کالپوشکشاورزی گلمندره و 

 7.586 9.685 0.00023 0 کشاورزی گلستان

 6.652 6.116 0.00023 0 کشاورزی نرماب

 0 0 0 0 کشاورزی وشمگیر

 13.969 12.221 0.000104 0 کشاورزی کبودوال

 22.952 28.968 2.3659 0 کشاورزی رامیان

 96.896 89.665 210.535 0 کشاورزی محمدآباد

 0.750 0.750 0.750 0.750 آبزی پروری بوستان

 1.275 1.275 1.220 1.234 صنعت بوستان

 0 0 3.204 3.192 آبزی پروری گلستان

 1.275 1.275 1.220 1.234 صنعت گلستان

 0 7.604 8.482 0.292 آبزی پروری وشمگیر

 0.254 0.254 0.243 0.246 صنعت محمدآباد

 0.511 0.511 0.489 0.494 صنعت رامیان

 1.275 1.275 1.220 1.234 نرمابصنعت 

 0.254 0.254 0.243 0.246 صنعت کالپوش

با توجه به این نکته که شروع کشت محصوالت بخش کشاورزی در دشت گنبد و گرگان 

شود، میزان آب بهینه تخصیص یافته به کاربران بخش کشاورزی در پاییز از دی ماه شروع می

های بعد، مدل کنند. در فصلفروشنده در بازار شرکت می صفر است و این کاربران تنها به صورت

های موجود، بازار با توجه به میزان سود نهایی تولید شده توسط هر کاربر و بر اساس محدودیت

دهد که با مصرف آن، سود نهایی کل منطقه بیشینه ها تخصیص میمیزان مشخصی آب به آن

 خواهد شد.

اولیه های یافته به کاربران، مدیر بازار با استفاده از حقابهپس از تعیین میزان آب تخصیص

اولیه هر  هایحقابه( میزان 17-5جدول ) کند.بازار را محاسبه می خرید و فروشهر کاربر، میزان 

 دهد.کاربر برای سال آبی آتی را نشان می
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 )میلیون مترمکعب( اولیه آب برای کاربران بازار در یک سال آبی حقابهمیزان  17-5جدول 

 تابستان بهار  زمستان پاییز کاربر

 2.857 13.409 0.129 0 کشاورزی بوستان

 7.451 23.424 4.350 0 کشاورزی گلمندره و کالپوش

 34.140 31.749 0.971 0 کشاورزی گلستان

 1.815 52.312 2.000 0 نرمابکشاورزی 

 24.830 29.403 5.340 0 کشاورزی وشمگیر

 0 17.375 0 0 کشاورزی کبودوال

 0.574 2.973 12.536 0 کشاورزی رامیان

 13.109 0 23.547 0 کشاورزی محمدآباد

 0 0 0 0.949 آبزی پروری بوستان

 0 0 0 0 صنعت بوستان

 0 0 1.220 1.234 آبزی پروری گلستان

 0 0 1.220 1.234 صنعت گلستان

 0 0 0.489 0.494 آبزی پروری وشمگیر

 0 0 0.224 0.246 صنعت محمدآباد

 0 0.500 0 0.750 صنعت رامیان

 0 0 3.204 3.192 صنعت نرماب

 0 7.312 8.482 0.292 صنعت کالپوش

بهینه شد، این مقادیر با مقایسه میزان آب  طور که در فصل سوم توضیح دادههمان

در صورتی که حقابه اولیه کاربری  آید.ها به دست مییافته به هر کاربر و حقابه اولیه آن تخصیص

یافته او کمتر باشد، باید در قالب خریدار در بازار شرکت کرده و میزان آب  از میزان آب تخصیص

باشد، به صورت  یافتهمورد نیاز خود را تهیه کند. در صورتی که این حقابه بیشتر از آب تخصیص

خرید ( میزان 18-5جدول )فروشنده آب در بازار شرکت کرده و آب مازاد خود را خواهد فروخت. 

رو را نشان شده توسط مدل بازار در ابتدای پاییز و برای چهار فصل پیشهای مشخصو فروش

 دهد.می

ه عنوان خریدار کاربر صنعت بوستان، تنها ب دهد به عنوان مثال،رسی این جدول نشان میبر

یافته توسط مدل به این کاربر بیشتر از حقابه کند. زیرا میزان آب تخصیصدر بازار شرکت می

در کاربران بازار نرماب،  کشاورزیمانند کاربر  در شرایطیچنین، ممکن است اولیه آن است. هم

 د.نها خواهان خرید آب و در برخی دیگر فروشنده آب باشبرخی فصل
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.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



    نتایج: 5فصل 

115 

 

 ونیلیم) زییپا فصل یابتدا در بازار مدل توسط شده محاسبه یها فروش و دیخر زانیم 18-5جدول 
 (مترمکعب

 تابستان بهار زمستان پاییز  

 فروش خرید فروش خرید فروش خرید فروش خرید کاربر

 2.857 - 13.409 - 0.129 - - - کشاورزی بوستان

گلمندره کشاورزی 

 و کالپوش
- - - 4.3 - 23.424 - 7.451 

 26.554 - 22.064 - 0.971 - - - کشاورزی گلستان

 - 4.837 46.196 - 1.999 - - - نرمابکشاورزی 

 24.83 - 29.403 - 5.34 - - - کشاورزی وشمگیر

 - 13.969 5.154 - - 0.0011 - - کبودوالکشاورزی 

 - 22.378 - 25.995 10.170 - - - کشاورزی رامیان

 - 83.787 - 89.665 - 186.99 - - محمدآبادکشاورزی 

ری آبزی پرو

 بوستان
- 0.199 0.75 - 0.75 - 0.75 - 

 - 1.275 - 1.275 - 1.22 - 1.234 تانصنعت بوس

ری آبزی پرو

 گلستان
1.958 - 1.984 - - - - - 

 - 1.275 - 1.275 - - - - صنعت گلستان

پروری آبزی 

 وشمگیر
- 0.202 7.993 - 7.604 - - - 

 - 0.254 - 0.254 - 0.019 - - صنعت محمدآباد

 - 0.511 - 0.011 - 0.489 0.256 - یانصنعت رام

 - 1.275 - 1.275 1.984 - 1.958 - ابصنعت نرم

 - 0.254 7.058 - 8.239 - 0.046 - پوشصنعت کال

 

های شده، میزان آب ورودی سرشاخههای تعیینخرید و فروشبا پایان فصل پاییز و انجام 

رای سه بینی بهای پیشتوان با داشتن آن، دقت مدلو میشود میجریان در فصل پاییز مشخص 

بخش کشاورزی هنوز زراعت را شروع که در فصل پاییز، فصل آتی را بهبود بخشید. به علت این

وجود است، برای اجرای بازار در فصل زمستان محدودیتی  نکرده و کشت محصول صورت نگرفته

 اما در ابتدای فصل بهار شرایط متفاوت است. ندارد،

 دسترسِ بر اساس آب درعمالً در ابتدای بهار، سطح زیرکشت محصوالتی مانند گندم و جو 
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ممکن است به دلیل وقوع خشکسالی، تنها است و  ای زمستان انتخاب شدهشده در ابتدبرآورد

در ابتدای بهار و با در دست  ،. به همین منظوریافته باشدبخشی از این مقدار به کاربر تخصیص 

 صورت یافته به هر کاربر در فصل زمستان، میزان آبیاری واقعیِ  داشتن مقدار واقعی آب تخصیص

های جدیدی خواهد . بازار در ابتدای فصل بهار دارای محدودیتاستفصل مشخص آن گرفته در 

شده در ابتدای زمستان برای داشتن سطح زیرکشت انتخابتوان ثابت نگهبود که از جمله آن می

در  از فصول قبل گرفته صورت واقعیِ داشتن آبیاریو به ثابت نگه گندم و جو در زیرمدل دوم

 اشاره کرد.زیرمدل اول 

 در بازار مربوط به بخش کشاورزی نتایج -6 -5

های رشد آن، کاربران در این بخش طول دورهبا توجه به زمان آغاز کشت هر محصول و 

توانند سطح زیر کشت محصوالت گندم و جو را محاسبه کرده و اقدام به زراعت نمایند. کشت می

ها سطح زیرکشت آن سایر محصوالت شاخص منطقه مانند پنبه و برنج، در فصل بهار آغاز شده و

( سطح زیرکشت 19-5جدول ) شود.با توجه به آب دردسترس در ابتدای فصل بهار مشخص می

 دهد.محصوالت گندم و جو برای هشت کاربر بخش کشاورزی را نشان می

 )هکتار( در ابتدای زمستان خش کشاورزیسطح زیرکشت محصوالت گندم و جو برای کاربران ب 19-5جدول 

 جو گندم کاربر

 0 0 کشاورزی بوستان

 0 0 کشاورزی گلمندره و کالپوش

 0.028 0.028 کشاورزی گلستان

 0.028 0.028 کشاورزی نرماب

 0 0 کشاورزی وشمگیر

 0.01 0.01 کشاورزی کبودوال

 0.085 0.085 کشاورزی رامیان

 11078.98 51750 کشاورزی محمدآباد

در ابتدای زمستان مشخص شده و با توجه به  (19-5) شده در جدولارائه مقادیر

نباید دچار تغییر شده و ثابت در قاعدتاً های بعد، های جریان رودخانه در ماههای سرشاخهورودی

کمبود آب در دسترس خیلی زیاد شود، به طوری که به شود. تنها در صورتی که نظر گرفته می

های بستهدر  توانرا می بخشی از سطح زیرکشت محصولی خشک شود، این تغییراجبار الزم باشد 
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 ابتدای فصل بعد در نظر گرفت. در بازاربه ی یهاپیشنهاد

مدل گرفته در فصل زمستان مشخص شده و در های صورتدر ابتدای بهار، میزان آبیاری

گندم آبیاری ارتفاع آب  میزان( 20-5جدول )شود. به صورت محدودیت زیرمدل اول وارد میبازار 

 دهد.نشان میرا  روزه رشد در فصل زمستان 10های در طول دوره

 متر(یمیزان ارتفاع آب آبیاری برای محصول گندم در دوره های رشد فصل زمستان )میل 20-5جدول 
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1 0 0 15.5 0 0 17.8 4.4 26.2 

2 0 0 0 0 0 0 0 2.1 

3 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 0 0 1.4 0 0 3.56 0 6.8 

8 0 0 10.1 2.3 0 13.8 9.54 16.8 

9 0 0 20.2 11.8 0 18.6 13.1 22.5 

شده به این محصول دادهاگرچه به دلیل سود کمتر محصول گندم، میزان آب تخصیص

داده در فصل زمستان، به عالوه سطح زیرکشت واقعی رخ کمتر از پنبه و برنج است، اما این مقادیر

 شود.ها ثابت در نظر گرفتهبرای سایر فصلباید  شده برای این محصولانتخاب

حجم آب بر اساس ( مقادیر سطح زیر کشت محصوالت پنبه و جو 21-5جدول )

این مقادیر با توجه به دهد. در ابتدای فصل بهار را نشان می شده تا انتهای سال آبیبینیپیش

با توجه به سود نهایی این شوند. ثابت بودن سطح زیر کشت محصوالت گندم و جو محاسبه می

اختصاص  کشت پنبه و برنج در منطقهمحصوالت، عمده آب مصرفی در بخش کشاورزی به 

شود، عمده آب مصرفی در بخش کشاورزی به طور که در این نتایج مشاهده میهمان یابد.می

توان حجم باالی آب در یابد. علت این موضوع را میکاربر کشاورزی محمدآباد اختصاص می
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الزم به  دست سیستم آبی منطقه دانست.دسترس این کاربر در بازار به دلیل واقع شدن در پایین

باید در انتهای فصل  ،(20-5) ذکر است که میزان آب آبیاری این محصوالت نیز مشابه جدول

 شود. بهار مشخص شده و در ادامه به صورت محدودیت در نظر گرفته

 (هکتار) بهار یابتدا در یکشاورز بخش کاربران یبراپنبه و برنج  محصوالت رکشتیز سطح 21-5جدول 

 برنج پنبه کاربر

 0 0 کشاورزی بوستان

 0 0 کشاورزی گلمندره و کالپوش

 0.001 0.001 کشاورزی گلستان

 0.009 0.008 کشاورزی نرماب

 0 0 کشاورزی وشمگیر

 0.005 0.005 کشاورزی کبودوال

 0.085 77.445 کشاورزی رامیان

 3450 2300 کشاورزی محمدآباد

 بهار و تابستان هاینتایج حاصل از اجرای بازار در فصل -7 -5

شده توسط مشخص خرید و فروشبا گذشت زمان و اجرای بازار در ابتدای هر فصل، مقادیر 

شده بر روزرسانیثابت در نظر گرفته شده و بازار با اطالعات بههای گذشته مدل بازار در فصل

 شود.شده، اجرا میواقعی آب در هر فصل و میزان آب ورودی محقق خرید و فروشمبنای میزان 

تری نشان را با جزئیات دقیقزمستان تا انتهای تابستان نتایج بازار از ابتدای  (22-5جدول )

در ابتدای زمستان بر اساس  یافته به هر کاربر در سه فصل آتیمیزان آب تخصیص دهد.می

و رخ دادن زمان با گذشت شود. مشخص می در ابتدای همان فصل انجام شدههای بینیپیش

های جدید با توجه به دداً مدل بازار در ابتدای بهار اجرا شده و تخصیصمجهای این فصل، آورد

طور که شود. همانهای مورد نیاز در بخش کشاورزی محاسبه میاطالعات بهنگام و محدودیت

 های بینیبخش زیادی از پیشدهد، به علت وقوع خشکسالی نتایج بازار ابتدای بهار نشان می
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 ر ابتدای هر فصل )میلیون مترمکعب(مقادیر آب تخصیص یافته به کاربران مختلف در مدل بازار د 22-5جدول 

 ابتدای تابستان   ابتدای بهار   ابتدای زمستان 

 تابستان بهار زمستان کاربر
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 تابستان بهار زمستان

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 کشاورزی بوستان

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 کشاورزی گلمندره و کالپوش

 0 0 0.00023 0 0 0.00023 7.586 9.685 0.00023 کشاورزی گلستان

 6.111 3.879 0.00023 6.350 4.391 0.00023 6.652 6.116 0.00023 کشاورزی نرماب

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 کشاورزی وشمگیر

 0 0 0.000104 0 0 0.000104 13.969 12.221 0.000104 کشاورزی کبودوال

 21.731 23.418 2.366 21.948 23.742 2.366 22.952 28.968 2.366 کشاورزی رامیان

 91.292 83.262 150.047 93.574 85.082 150.047 96.896 89.665 210.535 کشاورزی محمدآباد

 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 آبزی پروری بوستان

 1.275 1.275 1.220 1.275 1.275 1.220 1.275 1.275 1.220 صنعت بوستان

 0 0 3.204 0 0 3.204 0 0 3.204 آبزی پروری گلستان

 1.275 1.275 1.220 1.275 1.275 1.220 1.275 1.275 1.220 صنعت گلستان

 0 7.604 8.482 0 7.604 8.482 0 7.604 8.482 آبزی پروری وشمگیر

   0.254 0.254 0.243 صنعت محمدآباد
 

0.243 0.254 0.254   
 

0.243 0.254 0.254 

 0.511 0.511 0.489   0.511 0.511 0.489   0.511 0.511 0.489 صنعت رامیان

 1.275 1.275 1.220   1.275 1.275 1.220   1.275 1.275 1.220 صنعت نرماب

 0.254 0.167 0.125   0.234 0.234 0.125   0.222 0.222 0.211 صنعت کالپوش
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یافته به کاربران صورت ابتدای زمستان محقق نشده و به دنبال آن، تغییراتی در آب تخصیص

دست شبکه آبی، آبِ در پایینگرفته است. به دلیل قرار گرفتن کاربر کشاورزی محمدآباد در 

های بهار و زمستان به این کاربر اختصاص یافته است. این تغییر با هدف فصل دسترس

 گیرد.سازی سود نهایی کل منطقه صورت میبیشینه

های آورد جریان و با رسیدن به ابتدای تابستان نیز این روند دوباره تکرار شده و بر اساس داده

یافته جدیدی برای کاربران دیر آب تخصیصهای گذشته، بازار مقاگرفته در فصلمبادالت صورت

 گیرد.مختلف در نظر می

 قیمت آب در بازار -8 -5

شنهادی شده در فصل سوم، نحوه محاسبه قیمت آب در ساز و کار پی مطابق توضیحات ارائه

 ،های رایج متفاوت بوده و بستگی به مکان و زمان برداشت آب توسط کاربربازار از سایر مکانیزم

یافته و افزایش های آتی معموالً با کاهش آب در دسترس، قیمت آب در دوره متغیر خواهد بود.

 یابد.میکاهش با افزایش آب در دسترس، 

جایی که در این مکانیزم، خریداران و فروشندگان حقابه با یکدیگر ارتباط مستقیم از آن

شده برای هر کاربر، قیمت د، قیمت مشخصشوننداشته و هر دو گروه با مدیر بازار وارد معامله می

نهایی آب در بازار در محل برداشت آب آن کاربر و در یک دوره زمانی معین است. این امر باعث 

به درستی صورت گرفته و مدیر بازار بتواند  حوضه آبریزسازی قیمت آب در یک شود واقعیمی

 د.آب در بازار را به حداقل برسان 1های داد و ستدهزینه

شده توسط مدل بازار برای برداشت آب در موقعیت های تعیین( قیمت23-5جدول )در 

به علت بررسی بازار در شرایط ارائه شده است.  در ابتدای زمستان و بهار مکانی هر کاربر

های برداشت خشکسالی، با کاهش آب در دسترس در فصل بهار، قیمت آب در برخی از مکان

های فصل زمستان که در دو حالت )ابتدای زمستان و ابتدای بهار( قیمت یابد. برایافزایش می

های متفاوتی ارائه شده است، روند کار به این صورت است که معامالت در زمستان بر مبنای قیمت

شده نهایی در ابتدای بهار، گیرد و برای مقادیر خرید و فروش محققابتدای این فصل صورت می

                                                 
1 Transaction Costs 
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شده در بازار این فصل خواهد بود. پرداخت این تفاوت قیمت در محاسبهقیمت آب معادل قیمت 

ابتدا و انتهای هر فصل از طریق مکانیزم معامله اختیاری که در فصل سوم شرح داده شد، انجام 

 گیرد.می

شده آب توسط مدل بازار در ابتدای فصل زمستان و بهار برای کاربران مختلف های تعیینقیمت 23-5جدول 
 )ریال بر مترمکعب(

 ابتدای بهار  ابتدای زمستان 

 تابستان بهار زمستان  تابستان بهار زمستان کاربر

 840 802 692  840 802 692 کشاورزی بوستان

کشاورزی گلمندره و 

 کالپوش
606. 643 643  606 643 643 

 945 945 690  943 943 690 کشاورزی گلستان

 955 955 892  955 955 884 کشاورزی نرماب

 707 707 616  707 707 616 کشاورزی وشمگیر

 1178 1178 892  1178 1178 884 کشاورزی کبودوال

 1193 1193 1193  1193 1193 1193 کشاورزی رامیان

 943 943 884 کشاورزی محمدآباد
 

 892 945 945 

 945 945 .945  943 943 943 آبزی پروری بوستان

 945 945 945  943 943 943 صنعت بوستان

 945 945 945  943 943 884 آبزی پروری گلستان

 945 945 945  943 943 884 صنعت گلستان

 945 945 892  943 943 884 آبزی پروری وشمگیر

 945 945 945  943 943 943 صنعت محمدآباد

 1193 1193 1193  1193 1193 1193 صنعت رامیان

 955 955 892  955 955 884 صنعت نرماب

 977 977 963  976 976 945 صنعت کالپوش

 

تعیین قیمت آب برای کاربرانی که در بازار، نه به عنوان خریدار و نه به عنوان فروشنده، 
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بیانگر این نکته است که ارزش آب مصرفی در محل برداشت آن کاربر تنها کنند شرکت نمی

به درك بهتری از ارزش واقعی آب مصرفی در حوضه آبریز مورد مطالعه  چیست و این موضوع

 کند.کمک می

 در بخش کشاورزیحاصل از اجرای مدل بازار  سود -9 -5

سود نهایی ساالنه بازار آب در بخش کشاورزی، میزان بسیار قابل توجهی است. بخش 

پروری به دلیل نیاز آبی کمتر نسبت به بخش کشاورزی، در شرایط مختلفی مانند صنعت و آبزی

. اما در بخش کشاورزی، به دلیل دیدهای شدید خسارت اقتصادی چشمگیری نخواهد خشکسالی

ها میزان باالی نیاز آبی و حساسیت محصوالت کشاورزی به تغییر در برنامه دریافت آب، خشکسالی

 قلمداد شوند. به این بخشترین دالیل خسارات توانند یکی از اصلیمی

( میزان سود نهایی ساالنه کاربران بخش کشاورزی در حوضه رودخانه 24-5جدول )

ترین میزان سود نهایی ساالنه در حالتی رخ دهد. کمرود را در شرایط مختلف نشان مینگرگا

های ساالنه و فصلی دهد که این کاربران در بازار آب مشارکت نداشته باشند. در دو حالت بازارمی

در شرایط خشکسالی، سود نهایی مورد انتظار بخش کشاورزی تفاوت بسیاری با میزان سود نهایی 

 شده در انتهای سال آبی دارد.ققحم

 بازار یاجرا عدم ای اجرا مختلف یهاحالت در یکشاورز بخش کاربران ساالنه یینها سود زانیم 24-5جدول 
 (الیر اردیلیم) آب

 سود کل ساالنه 

 بدون بازار

 )فقط استفاده از حقابه(

 بازار فصلی زمان واقعی بازار ساالنه

 محقق شده مورد انتظار محقق شده مورد انتظار کاربر

 13.247 13.247 15.568 13.247 0 کشاورزی بوستان

 22.507 22.507 33.448 22.476 0 گلمندره و کالپوشکشاورزی 

 86.320 86.451 60.665 238.667 59.75144124 کشاورزی گلستان

 180.961 181.694 51.736 347.946 52.9878755 کشاورزی نرماب

 41.635 41.635 56.260 41.806 0 کشاورزی وشمگیر

 54.805 54.805 20.373 103.081 20.43487333 کشاورزی کبودوال

 32.443 35.511 19.438 674.685 19.52418601 کشاورزی رامیان

 54.156 127.818 36.380 266.050 42.36419352 کشاورزی محمدآباد
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 486.075 563.668 293.868 1707.958 195.063 مجموع

شده در ارائهواقعی مشابه الگوی های فصلی و زماندهد با اجرای بازارنتایج بازار نشان می

بیند واین بازار در مقایسه با شرایط بازارهای نامه، بخش کشاورزی خسارت زیادی نمیاین پایان

آب ساالنه، سود نهایی بیشتری نیز تولید خواهد کرد. این میزان تفاوت در سود نهایی مورد انتظار 

زمانی بازار است و  گرفته در ابتدای دورههای صورتبینیشده به علت عدم وقوع پیشو محقق

تواند خسارات ناشی از واقعی تا حد زیادی میهای فصلی و زماندهد توسعه بازارنشان می

 خشکسالی را کاهش دهد و از منابع آب در دسترس به صورت بهینه استفاده نماید

 جمع بندی -10 -5

نامه، ساز و کار پیشنهادی بازار آب با استفاده از اطالعات یک دوره در این فصل از پایان

سازی اطالعات و سازی و ارزیابی شد. در ابتدا، آمادهرود، پیادهساله برای حوضه آبریز گرگان 40

د. با های اول و دوم بخش کشاورزی ارائه شهای مورد نیاز انجام شد و سپس، نتایج زیرمدلداده

شده برای منطقه ها و اطالعات مورد نیاز برای اجرای مدل بازار، مکانیزم ارائهفراهم شدن ورودی

شده نیز به منظور دادهتوسعه ANFISهای چنین، از مدلمورد مطالعه مورد بررسی قرار گرفت. هم

محاسبه و  های سنجش خطاها به همراه معیاربینی جریان استفاده شد و خروجی این مدلپیش

ارائه شد. در پایان برای در نظر گرفتن عدم قطعیت در زمینه مدیریت منابع آب در بازار، رویکرد 

بندی جمع ،سازی شده و نتایج آن در مدل بازار به کار گرفته شد. در فصل بعدپیشنهادی پیاده

ی ادامه کار ارائه هایی براو پیشنهاد گیردهای این مطالعه مورد بحث قرار مینتایج و دستاورد

 .خواهد شد
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 هابندی و پیشنهادجمع : 6 فصل

 مقدمه -1 -6

های مختلف و محدودیت منابع آب در امروزه با گسترش روزافزون مصارف آب در بخش

است. با توجه به درصد ضروری قاضا امری کارا برای مدیریت عرضه و ت یدسترس، تدبیر رویکرد

تواند آب در این بخش می مصارفهای آبی در بخش کشاورزی، مدیریت صحیح و کارآمد نیاز زیاد

های مدیریتی در این زمینه ابزارهای آب به عنوان یکی از بازارامروزه از راهکار مناسبی تلقی شود. 

به بهبود کارایی مصرف  توانند با تخصیص بهینه منابع در دسترس،های آب میشود. بازاریاد می

نقش مهمی نیز در تعیین ارزش واقعی آب در  کمک کنند و به ویژه در بخش کشاورزی، آب

 .داشته باشندمنطقه 

در حوضه سازی الگوی بازار پیشنهادی نتایج حاصل از پیادهبندی جمعدر این فصل، به 

ارائه شده های آتی برای پژوهشهایی پیشنهادتها نیز شود. در انآبریز مورد مطالعه پرداخته می

 است.

 بندیجمع -2 -6

ای نامه، یک الگوی جدید برای تخصیص آب بر مبنای بازار آب درون حوضهدر این پایان

که عدم قطعیت منابع آب دردسترس حوضه مورد مطالعه  به طوری آبی ارائه شددر شرایط کم

های شده در شبکهصوالت شاخص کشتعملکرد و توابع تولید مح ،. در ابتدادر نظر گرفته شودنیز 

، اولیهسپس، با توجه به مقادیر حقابه سازی شد. رود شبیهمختلف کشاورزی در حوضه گرگان

 زمان نتایج نشان داد که با اجرای بازاراجرا شد. ها و قیمت آب برای تعیین خرید و فروشبازار 

تر شده و خسارت گرایانهقعشده کل سیستم وابینیپیش نهاییسود  به صورت فصلی، واقعی

 .یافتشده، خصوصاً در بخش کشاورزی، بسیار کاهش وارد
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کننده آب های مصرفواحددهند که سازی بازار در بخش کشاورزی نشان مینتایج پیاده

در این بخش، برای بهبود کارایی تولید و دستیابی به سود نهایی بیشتر، به سمت کشت محصوالتی 

شوند. برای نمونه، کاربران کشاورزی و مصرف آب کمتر سوق داده می بیشتربا ارزش اقتصادی 

در محدوده مورد مطالعه به تدریج کشت گندم و جو را کاهش داده و کشت محصوالت پنبه و 

دهند. این امر به دلیل سوددهی بیشتر این محصوالت به ازای میزان آب برنج را افزایش می

 مصرفی یکسان است.

ن، با اجرای بازار آب، سود نهایی سیستم به مراتب بیشتر از حالتی است که عالوه بر ای

های اولیه خود استفاده نمایند. از طرفی، نتایج کاربران، به ویژه در بخش کشاورزی، تنها از حقابه

توان خسارت ناشی از وقوع خشکسالی بازار آب فصلی و زمان واقعی بیانگر این نکته است که می

ا تا حد زیادی کنترل کرد. به عنوان مثال، در صورت اجرای بازار ساالنه، سود نهایی در منطقه ر

میلیارد ریال تخمین زده شد، اما سود محقق شده در انتهای سال تنها  1707کل سیستم حدود 

های فصلی، این تفاوت در میلیارد ریال خواهد بود. این در حالی است که با توسعه بازار 293برابر 

در این حالت خسارت تری محاسبه خواهد شد. گرایانهیابد و سود واقعحقق شده کاهش میسود م

 میلیارد ریال بوده که در مقایسه با حالت ساالنه بسیار کمتر است. 74واردشده به کاربران تنها 

های مهم تعیین ارزش واقعی آب در یک منطقه و واقعی کردن قیمت آن، یکی از دستاورد

دهد شده در مطالعات گذشته نشان میهای ارائهساختار بازار پیشنهادی است. مدلسازی پیاده

تواند تبعات اجتماعی و اقتصادی های حوضه آبریز میتعیین یک قیمت یکسان در تمامی بخش

جدید  هاینامه، ارائه یک سیستم ارائه پیشنهادقابل توجهی به دنبال داشته باشد. در این پایان

های زمانی متفاوت، قیمت آب به های مختلف شبکه آبی و در دورهتا در بخشباعث شده است 

تواند عامل مهمی در های متفاوت در حوضه میصورت جداگانه محاسبه گردد. تعیین قیمت

های تر کردن بازار شود. از طرفی، سیستم جدید ارائه بستهجلوگیری از احتکار در بازار آب و رقابتی

دهد تا ارزش واقعی میزان آب مصرفی خود را مشخص نمایند. ان اجازه میپیشنهادی به کاربر

های دریافتی های آب دریافتی ارزش به مراتب بیشتری نسبت به واحدزیرا معموالً نخستین واحد

 کند.بعدی داشته و به واقعی کردن قیمت آب در منطقه کمک بسیاری می

 اختیاری انتخاب شده است. در این مکانیزم، شده در بازار، مکانیزم معاملهمکانیزم ارائه 

کاربران در ابتدای هر فصل، برای خرید حجم آب مورد نظر خود بخشی از هزینه معامله را به 
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های های جریان در دورهبینیکنند تا در صورت برآورد پیشصورت ودیعه به مدیر بازار پرداخت می

ی، فروشندگان در بازار این ودیعه را دریافت آتی، میزان تولید خود را افزایش دهند. از طرف

ها نشود. سپس در انتهای فصل، برمبنای کنند تا در صورت انصراف خریدار، ضرری متوجه آنمی

های مشخص شده در بازار، مابقی هزینه معامالت پرداخت و قیمت انجام شدهمیزان خرید و فروش 

 د شد.های بعد تکرار خواهشود و این روند برای فصلمی

دوره های آورد و اطالعات در ابتدای هر فصل داده نامه،در ساز وکار پیشنهادی در این پایان

وسطح زیر کشت برای محصوالت مختلف  انجام شدههای مانند آبیاریبخش کشاورزی گذشته 

 در مرحله بعد، بر اساسشود. روزرسانی شده و در مدل بازار برای دوره آتی در نظر گرفته میبه

ها با ارائه شوند. این مدلجریان اجرا میبینی های پیشمدلهای بهنگام، این اطالعات و داده

های آورد دادهآن با مقایسه رو تا انتهای سال آبی و های پیشِ شده برای دورهبینیمیزان آورد پیش

تابع توزیع احتمال مربوط به شرایط خشکسالی، ترسالی یا نرمال بودن سال آبی  در دوره تاریخی،

حجم ذخیره استراتژیک مخزن در انتهای  د. پس از تعیین شرایط سال آبی،ننمایرا محاسبه می

این حجم، با استفاده از تابع توزیع احتمال حجم ذخیره استراتژیک به  آید.سال آبی به دست می

شود. مدیر بازار از این حجم برداری بلندمدت محاسبه میسازی بهرهمدل بهینه دست آمده از یک

کند تا عدم قطعیت موجود در این زمینه در های مدل استفاده میبه عنوان یکی از محدودیت

 بازار لحاظ شود.

 هاپیشنهاد -3 -6

 د:نگردهای پژوهش حاضر موارد زیر پیشنهاد میبه منظور توسعه یافته

 نظارت و پایش جامع یک نیاز به بازارهادهد که های آب نشان میبازارعملکرد بررسی  -

ها پرداخته موضوع پایش، نظارت و ارزشیابی بازاربه شود در مطالعات آتی توصیه می دارند. بنابراین

تواند در پایش میزان ای تبخیر و تعرق مناطق کشاورزی میبه عنوان مثال، سنجش ماهواره شود.

 آب قابل استفاده باشد.مصرف 

پیشنهاد  .انددر طراحی بازار مورد توجه قرار گرفته در این مطالعه فقط منابع آب سطحی -

و  شود در مطالعات آتی از منابع آب زیرزمینی نیز به عنوان آب دردسترس بازار استفاده کردمی

 .زیرزمینی ساختار بازار را اصالح نمود با توجه به قیمت و کیفیت آب
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پروری به صورت میانگین ارزش اقتصادی آب در بخش صنعت و آبزیدر این پژوهش،  -

رو به توان در مطالعات پیشکننده آب در نظر گرفته شده است. میهای مصرفبرای تمامی واحد

 تفکیک هر صنعت این مقادیر محاسبه گردد.

توان قات آتی میساختار پیشنهاد شده برای دوره فصلی اجرا و بررسی شد؛ در تحقی -

های بازار تر شدن دورهبا کوتاههای ماهانه یا هفتگی نیز بررسی نمود. کارایی آن را برای دوره

 توان عدم قطعیت موجود در این زمینه با دقت بهتری لحاظ کرد.می

نامه، ذخیره استراتژیک سدها در انتهای سال آبی لحاظ شد. در تحقیقات در این پایان -

های دیگر نیز در نظر گرفت و نتیجه را با شرایط در نظر گرفته ماه راین این ذخیره را بتواآتی می

 شده در پژوهش حاضر مقایسه کرد.

های بزرگ مقیاس اقلیمی نیز توان از سیگنالبینی میهای پیشبرای بهبود کارایی مدل -

 به عنوان ورودی مدل استفاده کرد.

اندازی بازار آب در محدوده مورد و مورد نیاز برای راه ارزیابی بسترهای اجتماعی موجود -

 شود در تحقیقات آتی به آن پرداخته شود.مطالعه از موضوعات مهمی است که توصیه می
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 هاپیوست

 پیوست الف

نامه ضروری نیست، اما به ها در متن پایانها و اطالعاتی که ارائه آندر این بخش، داده

کند، بررسی خواهند شد.رسیدن به درك بهتری در مورد پژوهش کمک می
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 ب(رود )میلیون مترمکعهای جریان در رودخانه گرگانمیانگین آورد سرشاخه 1-پیوست الف جدول

 مجموع شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین اسفند بهمن دی  آذر آبان مهر شماره سرشاخه

1 2.8 3.58 3.16 2.96 3.51 5.22 10.78 8.63 4.25 1.97 4.79 2.54 54.2 

2 1.27 0.37 0.97 0.42 0.62 0.62 2.39 1.87 2.22 1.23 3.17 1.35 16.5 

3 0.33 0.25 0.26 0.29 0.37 0.48 0.6 0.47 0.46 0.44 0.65 0.34 4.94 

4 3.07 3.36 3.85 4.05 5.19 10.58 17.15 11.79 6.16 4.47 5.14 3.52 78.34 

5 0.1 0.05 0.03 0.06 0.12 0.78 2.14 1.28 0.37 0.08 0.69 0.03 5.73 

6 1.11 1.15 1.18 1.37 2.02 4.99 10.5 7.88 4.48 1.91 3.44 0.77 40.8 

7 2.77 5.09 7.03 7.85 9.38 12.32 21.59 13.27 6.7 1.17 1.75 0.82 89.73 

8 0.06 0.09 0.11 0.11 0.14 0.23 0.43 0.29 0.14 0.04 0.07 0.03 1.76 

9 5.48 4.77 4.66 4.96 5.68 8.96 12.54 8.1 4.52 3.58 4.02 4.47 71.74 

10 2.33 2.26 3.18 4.14 7 12.63 16.08 11.08 5.61 6.11 5.39 4.31 80.14 

11 2.75 3 3.46 3.98 5.78 9.88 15.27 11.01 6.19 4.76 4.37 3.45 73.89 

12 0.26 0.2 0.66 0.79 1.53 3.27 6 2.4 0.58 0.04 0.1 0.05 15.87 

13 0.53 0.81 0.95 1.57 2.01 2.42 4.84 4.96 1.46 0.42 1.34 0.66 21.96 

14 0.37 0.12 0.34 0.15 0.22 0.21 0.77 0.45 0.64 0.2 0.89 0.29 4.65 

15 0.72 0.41 0.41 0.43 0.63 1.27 2.65 2.17 1.16 1.43 1.54 1.47 14.29 

16 2.92 2.33 2.52 2.69 3.55 7.38 15.88 11.36 6.18 4.78 4.28 3.78 67.67 

17 1.03 0.85 1.11 1.25 2.04 5.32 9.92 5.6 2.47 1.75 1.9 1.72 34.97 

18 0.36 1.31 3.1 4.56 6.98 7.11 7.12 4.3 1.36 0.68 0.24 0.37 37.48 
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19 1.69 1.51 1.62 1.5 1.95 3.25 6.19 7.26 4.58 3.39 2.87 2.62 38.44 

20 0.95 0.69 0.45 0.41 0.78 2.3 4.68 3.53 2.07 3.56 2.22 1.21 22.85 

21 2.44 1.81 3.25 3.31 3.42 2.36 8.64 5.19 3.76 0.08 0.96 3.88 39.1 

22 0.18 0.19 0.33 0.3 0.31 0.31 0.42 0.26 0.45 0.16 0.12 0.06 3.09 

 

 

 )میلیون مترمکعب( 1377-78رود در سال آبی های جریان در رودخانه گرگانمیزان آورد سرشاخه 2-پیوست الف جدول

 مجموع شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین اسفند بهمن دی  آذر آبان مهر شماره سرشاخه

1 0.726 16.158 0.587 7.171 2.708 1.546 1.743 4.329 3.368 3.655 1.952 1.569 45.512 

2 0.667 0.705 0.765 0.27 0.919 0.721 0.471 0.384 0.053 0.868 0.124 0.779 6.726 

3 0.379 0.605 0.347 0.298 0.25 0.309 0.215 0.19 0.214 0.429 0.228 0.233 3.697 

4 5.652 5.353 2.259 11.035 9.804 5.418 3.53 3.71 5.119 2.976 2.933 2.923 60.712 

5 0.001 0.006 0 1.138 0.3 0.14 0.09784 0.021 0.011 0 0.09951 0.09735 1.9117 

6 0.025 0.02 0 5.413 2.805 1.321 0.48 0.762 1.015 0.328 0.379 0.581 13.129 

7 0 0.0396 0.03914 12.738 0 0.88 4.572 10.184 5.111 8.524 6.996 5.21 54.2937 

8 0.02 0.032 0.001 0.257 0.096 0.061 0.07496 0.131 0.101 0.108 0.085 0.072 1.03896 

9 0.7089 0.6654 0.5607 2.4438 1.4286 1.0659 1.1823 1.4835 1.4664 1.8201 1.1259 1.137 15.0885 

10 9.6021 7.9779 5.2553 33.0685 32.5824 11.2811 5.412 11.0338 15.0105 10.8382 5.073 4.9443 152.079 

11 1.416 1.0257 0.498 2.9217 2.472 1.578 0.4767 1.0767 2.5281 1.7037 0.5751 0.5307 16.8024 
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12 10.1718 1.004 0 13.2249 12.5348 10.037 8.94304 0.191 0 8.61991 8.59479 8.58894 81.91 

13 0.817 0 0.238 0.10779 0.10454 6.329 0.10411 0.10524 0.10464 0 0.10431 0.10405 8.11868 

14 0 2.26761 0.077 1.03742 0.11 0.102 0.166 0.137 0 0.228 0.032 0.274 4.43103 

15 3.7725 8.8209 3.0596 9.2742 7.5108 3.8179 1.7958 3.1359 3.2833 2.5086 2.1629 1.751 50.8934 

16 1.1745 3.2241 0.8514 2.8548 2.3322 1.1481 0.5352 0.9651 0.8307 0.8004 0.7671 0.588 16.0716 

17 1.249 1.552 1.032 4.664 2.476 1.092 0.152 0.513 3.139 3.328 0.281 0.095 19.573 

18 7.28271 7.20438 6.47063 8.91644 8.50547 7.2213 6.75511 6.79731 7.14399 6.62821 6.61854 6.6163 86.1604 

19 1.596 3.432 1.454 3.956 2.445 1.606 0.756 0.907 1.941 1.692 1.263 1.123 22.171 

20 1.824 2.445 0.613 1.578 2.088 1.355 0.145 0.218 0.659 0.304 0.179 0.073 11.481 

21 0.12692 0.12696 0.12686 0.12774 0.12719 0.12706 0.12711 5.506 0 10.958 2.503 0 19.8569 

22 0.11025 0.11194 0.10762 0.03 0 0.1161 0.018 0 0.034 0.076 0 0.066 0.66992 

 

 

 (مترمکعب ونیلیم) رودگرگان محدوده در توسعه طیشرا در خالص ساالنه یآب یازهاین 3-پیوست الف جدول

 ردیف *نام نیاز آبی مهر آبان آذر دی بهمن اسفند فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور جمع ساالنه

2 289/0 413/0 443/0 357/0 233/0 142/0 013/0 0 0 0 013/0 096/0 A1 1 

906/0 090/0 166/0 230/0 231/0 107/0 049/0 003/0 0 0 0 004/0 026/0 A2 2 

004/5 425/0 425/0 425/0 425/0 425/0 425/0 398/0 411/0 411/0 411/0 411/0 411/0 Bous (Ind) 3 

3 25/0 25/0 25/0 25/0 25/0 25/0 25/0 25/0 25/0 25/0 25/0 25/0 Bous (Fish) 4 

181/26 021/5 911/4 309/4 191/2 002/5 680/1 913/0 0 0 0 154/2 0 Bous (Agr) 5 

635/3 550/0 705/0 667/0 437/0 618/0 270/0 053/0 016/0 015/0 020/0 039/0 245/0 A3 6 
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 ردیف *نام نیاز آبی مهر آبان آذر دی بهمن اسفند فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور جمع ساالنه

721/0 140/0 179/0 173/0 133/0 033/0 013/0 001/0 0 0 0 005/0 044/0 A4 7 

996/12 104/1 104/1 104/1 104/1 104/1 104/1 033/1  068/1 068/1 068/1 068/1 068/1 Kal (Dom) 8 

996/0 085/0  085/0  085/0  085/0  085/0  085/0  079/0  082/0 082/0 082/0 082/0 082/0 Kal (Ind) 9 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kal (Agr) 10 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A5 11 

79/9 094/1 627/1 538/1 893/1 686/0 917/0 503/0 118/0 0 0 059/0 355/0 Golm (Agr) 12 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A6 13 

809/83 444/9 251/14 823/16 366/12 552/14 28/10 098/1 0 0 0 765/0 23/4 A7 14 

004/5 425/0 425/0 425/0 425/0 425/0 425/0 398/0 411/0 411/0 411/0 411/0 411/0 Gols (Ind) 15 

396/6 0 0 0 0 0 0 204/3 0 0 0 0 192/3 Gols (Fish) 16 

43/100 203/10 393/20 182/19 428/11 268/17 769/7 222/4 0 0 0 964/9 0 Gols (Agr) 17 

5/12 0 0 0 5/12 0 0  0 0 0 0 0 Gols (to wosh) 18 

262/31 322/3 202/5 288/7 17/5 809/4 139/3 281/0 0 0 0 38/0 671/1 A8 19 

43/5 727/0 077/1 351/1 881/0 586/0 417/0 035/0 0 0 0 063/0 293/0 A9 20 

216/189 070/16  070/16  070/16  070/16  070/16  070/16  034/15 552/15 552/15 552/15 552/15 552/15 Trans1 21 

996/14 254/2 156/3 060/4 538/2 187/1 564/0 004/0 0 0 0 205/0 998/0 A10 22 

996/24 123/2 123/2 123/2 123/2 123/2 123/2 986/1 054/2 054/2 054/2 054/2 054/2 Narm (Dom) 23 

004/5 425/0 425/0 425/0 425/0 425/0 425/0 398/0 411/0 411/0 411/0 411/0 411/0 Narm (Ind) 24 

997/5 918/0 459/1 594/1 207/1 426/0 151/0 003/0 0 0 0 020/0 219/0 A11 25 

288/252 427/21 427/21 427/21 427/21 427/21 427/21 045/20  763/20  763/20  763/20  763/20  763/20  Trans2 26 

495/163 793/18 536/28 586/40 411/26 998/21 614/13 031/1 0 0 0 394/2 132/10 A12 27 

947/17 734/1 595/2 67/3 785/2 408/3 387/2 240/0 0 0 0 214/0 914/0 A13 28 

527/35 763/3 377/5 853/6 318/5 783/6 95/4 534/0 0 0 0 329/0 62/1 A14 29 

377/16 0 0 0 0 292/0 312/7 0 482/8 0 0 0 292/0 Wosh (Fish) 30 
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 ردیف *نام نیاز آبی مهر آبان آذر دی بهمن اسفند فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور جمع ساالنه

43/79 92/13 91/12 33/11 76/5 78/16 630/6 600/3 0 0 500/8 0 0 Wosh (Agr) 31 

17/5 03/1 255/1 989/0 487/0 547/0 395/0 043/0 0 0 0 036/0 388/0 A15 32 

004/5 425/0 425/0 425/0 425/0 425/0 425/0 398/0 411/0 411/0 411/0 411/0 411/0 Kab (Dom) 33 

80/44 76/3 55/4 30/5 61/4 77/9 05/11 67/3 0 0 0 0 09/2 Kab (Agr) 34 

621/5 306/1 554/1 267/1 841/0 140/0 012/0 0 0 0 0 044/0 457/0 A16 35 

04/473 176/40 176/40 176/40 176/40 176/40 176/40 584/37  88/38 88/38 88/38 88/38 88/38 Trans3 36 

246/5 032/1 375/1 23/1 896/0 259/0 073/0 0 0 0 0 034/0 347/0 A17 37 

004/8 680/0  680/0  680/0  680/0  680/0  680/0  636/0 658/0 658/0 658/0 658/0 658/0 Ram (Dom) 38 

004/2 170/0 170/0 170/0 170/0 170/0 170/0 159/0 165/0 165/0 165/0 165/0 165/0 Ram (Ind) 39 

308/406 307/52 269/81 896/99 36/66 283/48 047/28 207/2 0 0 0 33/4 609/23 A18 40 

499/4 985/0 223/1 039/1 713/0 147/0 029/0 0 0 0 0 032/0 331/0 A19 41 

996/12 104/1 104/1 104/1 104/1 104/1 104/1 033/1 068/1 068/1 068/1 068/1 068/1 Moh (Dom) 42 

996/0  085/0  085/0  085/0  085/0  085/0  085/0  079/0  082/0 082/0 082/0 082/0 082/0 Moh (Ind) 43 

575/4 588/0 170/1 349/1 805/0 288/0 129/0 005/0 0 0 0 034/0 207/0 A20 44 

998/178 467/28 487/38 737/39 977/23 839/20 685/13 301/1 0 0 0 585/1 920/10 A21 45 

165/9 683/0 326/1 813/1 572/1 853/1 445/1 164/0 0 0 0 049/0 260/0 A22 46 

619/56 945/2 462/10 108/16 360/14 552/7 747/3 297/0 0 0 0 158/0 989/0 A23 47 

: صنعت، Ind: محمدآباد، Moh: رامین، Ram: کبودوال، Kab: وشمگیر، Wosh: نرماب، Narm: گلستان، Gols: گلمندره، Golm: کالپوش، Kal: بوستان، Bousگذاری: نحوه نام *

Fishپروری، : آبزیDom ،شرب :A,Agr ،کشاورزی :Trans.انتقال آب : 
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 پیوست ب

 زیرمدل اول:

در زیرمدل اول، واکنش عملکرد نسبی گیاه به آب به صورت تابعی از نسبت تبخیر و تعرق 

شود. تابع هدف محاسبه می FAO-1979واقعی به تبخیر و تعرق حداکثر و برمبنای روابط 

 سازی نسبت عملکرد واقعی به عملکرد حداکثر محصول است:بیشینه

,

1 ,

1 1
max max

G
c gc

g

gc c g

ETaYa
Max Ky

Y ET

 
    

 
   )پ-1(     

 ، تعداد مراحل رشد،Gرابطه ذکر شدهدر 
gKy ضریب حساسیت عملکرد گیاه نسبت به ،

له  و  امgتنش آبی در مرح
,c gETa  و

,maxc gET یب حداک به ترت ثر تبخیر و تعرق واقعی و 

 ام است. gدر مرحله  cتبخیر و تعرق محصول 

 های زیرمدل:محدودیت

  مقدار حداکثر تبخیر و تعرق محصـولc  در زمانt تر از یا مسـاوی باهمواره کوچکoET 

 :شودمیزان تبخیر تعرق پتانسیل( است و از رابطه زیر محاسبه می)

, ,maxc t c t o oET Kc ET ET   )پ-2(       

,c tKc ضریب گیاهی محصول ،c  در زمانt .است 

  صول ستی tدر دوره  cتبخیر و تعرق واقعی مح ساوی با حداکثر تبخیر و  ازکوچکتر  بای یا م

 تعرق واقعی محصول در آن دوره باشد.

, ,maxc t c tETa ET  )پ-3(        

 سیتی بوده که با ضریب سبت تنش آبی دارای حسا عملکرد گیاه ن
gKy شود. این اعمال می

یب نسبت مستقیمی با نسبتضر
,c gETa  به

,maxc gET داشته و برای مراحل رشد تعریف

ــود و در مقیاس دورهمی ــد وجود ندارد. بنابراین با توجه به رابطه ش های آبیاری مراحل رش

ــبت تبخیر و تعرق واقعی به حداکثر و با توجه به ا ــریب و نس ــتقیم این ض ین نکته که مس

های بعدی رشد نسبت به های اولیه هر مرحله رشد در مقایسه با دورهعملکرد گیاه در دوره

 شود:تر است، قیدی زیر در نظر گرفته میتنش آبی حساس
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, 1 ,

, 1 ,max max

c t c t

c t c t

ETa ETa

ET ET





  )پ-4(       

رویش، ی رشد )شامل مراحل گانه 4توجه شود که محدودیت فوق برای هر یک از مراحل 

شود. به عنوان گیری عملکرد و رسیدن محصول( به صورت جداگانه تعریف میدهی، شکلگل

ول از مرحله مثال، این محدودیت برای گام زمانی آخر از مرحله رویش در مقایسه با گام زمانی ا

دهی ر یک از مراحل رویش و گلهای زمانی درون هشود و فقط برای گامدهی بررسی نمیگل

 شود.می اعمال

 سری  ازتر با توجه به معادله بیالن آب در خاك، تبخیر و تعرق واقعی کوچک ساوی با ک یا م

 شود.می از مقدار حداکثر تبخیر و تعرق در نظر گرفته

, ,t ,t ,

, ,t

,

max ( )

(1 )( )

c t c c c t

c t c c

c c c c t

ET IR Peff DP
ETa SM PWP

P FC PWP ROOT

   
          

 )پ-5( 

برای محصول  1، ظرفیت مزرعهc ،cFC، کمبود مجاز رطوبتی محصول cPدر رابطه باال 

c ،cPWP محصول  2نقطه پژمردگی دائمc ،
,tcSM  رطوبت موجود در خاك برای محصولc 

، tدر زمان 
,tcIR  عمق آبیاری محصولc  در زمانt ،

,c tDP  نشست عمقی محصولc  در

، tزمان
,tcPeff برای محصول  3بارش مؤثرc در زمانt  بوده و

,c tROOT  طول ریشه محصول

c  در زمانt باشد که به صورت زیر قابل محاسبه است:می 

, 10( max(0.5 0.5 (3.03 1.47))c t
tROOT r ROOT Sin
T

     )پ-6(   

کل مدت زمان  T، حداکثر طول ریشه و maxROOT، عمق کاشت، rدر رابطه مذکور 

 دوره رشد است.

 گیرد:محدودیت زیر بیالن آب در خاك و منطقه ریشه را در نظر می 

                                                 
 تواند پس از زهکشی کامل و توقف حرکت( عبارت است از حداکثر مقدار آب که خاك میField Capacityظرفیت مزرعه ) 1

دهد. اگر آبیاری آب در خاك در خود نگهداری کند. این ظرفیت، توانایی خاك برای نگهداری آب در مقابل نیروی ثقل را نشان می

صورت گرفته به نحوی باشد که رطوبت خاك بخواهد بیش از مقدار ظرفیت مزرعه بشود، مقدار اضافی آبیاری از دسترس گیاه خارج 

 کند. این پارامتر به خصوصیات فیزیکی خاك بستگی دارد.نفوذ میهای زیرین شود و به الیهمی
( برابر یا میزان رطوبتی در خاك است که اگر میزان رطوبت موجود در خاك Permanent Wilting Pointنقطه پژمردگی دائم ) 2

ساعت قرار بگیرد دیگر  12به مدت شود و در صورت این که گیاه در شرایط مذکور در هوای اشباع از آن کمتر باشد گیاه پژمرده می

شود. در نقطه پژمردگی، به علت پایین بودن میزان رطوبت خاك، گیاه به علت عدم توانایی در غلبه بر نیروی چسبندگی بین زنده نمی

 تواند به جذب آب از طریق ریشه بپردازد.ذرات خاك و آب، نمی
3 Effective rainfall 
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,t 1 , 1 ,t , ,t ,t , , , 1 ,( ) '( )c c t c c t c c c t c t c t c tSM ROOT SM ROOT IR Peff ETa DP SM ROOT ROOT          )پ-7( 

باال  له بیالن  عاد یاری دهSM'در م بت در طول هر دوره آب یانگین تغییرات رطو روزه ، م

 است.

 ی پژمردگی دائم و ظرفیت در طول فصل رشد بازه تغییرات رطوبت خاك بایستی بین نقطه

 مزرعه باشد.

,tc c cPWP SM FC   )پ-8(        

 .نشت عمقی بایستی بزرگتر از یا مساوی با تلفات آبیاری باشد 

, ,t ,t( )(1 )c t c c cDP IR Peff EFF    )پ-9(      

 باشد.، راندمان آبیاری میcEFFکه در این رابطه 

 و یا مســاوی با  ازچکتر های آبیاری مختلف باید کومجموع آب مصــرفی دورهcTAW  یا آب

 در طول فصل رشد باشد. cدر نظر گرفته شده برای محصول 

,tc c

t

IR TAW  )پ-10(        

بهره گرفته  2وزارت کشاورزی آمریکا 1از روش ارائه شده توسط سازمان حفاظت از خاك

میلیمتر باشد، بارش مؤثر از فرمول زیر به دست  250شده است. اگر بارش یک ماه کمتر از 

 آید:می

(125 0.2 )

125
eff

P P
P

  
  )پ-11(       

 آید:میلیمتر باشد، بارش مؤثر از فرمول زیر به دست می 250تر از و اگر بارش بیش

125 0.1effP P    )پ-12(        

های های روابط جدید نسبت به روابط قدیمی انعکاس بهتر شرایط اقلیمی و تنشاز مزیت

آبی در مدلسازی عملکرد واکنش گیاه در مراحل مختلف رشد آن است. این روابط با تفکیک 

(، عوامل Tr( و تعرق از گیاه )Es( به تبخیر از سطح خاك )ETaتبخیر و تعرق واقعی محصول )

غیرمؤثر مصرف آب در تولید محصول را حذف کرده و در هنگامی که گیاه، کل سطح مزرعه را 

پوشاند در افزایش دقت مدلسازی تاثیر بسزایی دارد. عالوه بر این، روابط جدید به تفکیک نمی

پردازد و منجر ( میHI( و شاخص برداشت )B( به ماده خشک )Yaعملکرد واقعی محصول )

                                                 
1 Soil Conservation Service 
2 United States Department of Agriculture 
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های آبی بر عملکرد محصول و فراهم آمدن امکان بررسی تمایز سازی بهتر تأثیر تنشبه شبیه

نامه، به علت نبود اطالعات ایانشود. در این پهای وارد به ماده خشک و عملکرد محصول میتنش

-FAOکافی و دقیقی که برای استفاده از روابط جدید مورد نیاز است، از همان روابط قدیمی 

 در زیرمدل اول استفاده شده است. 1979

 زیرمدل دوم

صوالت مختلف به شبکه بین مح صیص در این زیرمدل کل آب در یک  صورت بهینه تخ

شینهیابد. تابع هدف این می صوالت مختلف برای هر زیرمدل، بی صل از تولید مح سود حا سازی 

 شبکه کشاورزی است.

1

( ) max
K

k k k k k

k

Max F V A Y P


  )پ-13(       

ـــوالت، Kدر این رابطه  )، تعداد محص )k kF V تابع عملکرد )رابطه بین حداکثر عملکرد ،

k، حداکثر عملکرد محصول maxkY، سطح زیر کشت، kAنسبی و آب تخصیص داده شده(، 

)الزم به ذکر است که است.  k، قیمت محصولkPام و  )k kF V شود. از زیرمدل اول محاسبه می

صول و به ازای مقادیر مختلف آب )محدوده حداقل و  به این ترتیب که زیرمدل اول برای هر مح

حداکثر نیاز آبی طی فصــل رشــد( اجرا شــده تا عملکرد نســبی گیاه به ازای مقادیر مختلف آب 

 تعیین گردد.

 های زیرمدل برای بخش کشاورزی:یتمحدود

  ــده برای کل مجموع آب اختصــاص یافته به محصــوالت مختلف نباید از آب در نظر گرفته ش

 شبکه بیشتر شود.

1

K

k n

k

V V


  )پ-14(         

  مجموع سطوح زیر کشت محصوالت مختلف در هر شبکه نباید از سطح کل هر شبکه بیشتر

 شود.

1

K

k n

k

A A


  )پ-15(         

  شت سطح زیرک شبکه بین حداکثر و حداقل  صول در هر  شت هر مح سطح زیرک ست  الزم ا

 برای آن محصول در شبکه مد نظر باشد.
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min maxk k kA A A  )پ-16(        
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Abstract: 

Population growth and increasing water demand all around the world and decrease 

of the access to it due to climate change, have caused water resources growing 

tensions. These conditions intensify the difficulties of water resources allocation. 

By using market-based approaches in water resources management, the motivation 

of the users can be increased, and the water will be used in its most efficient way. 

Some efforts are made in order to develop the water markets in Iran. Reviews on 

the international experiences of water market have proved that the lack of attention 

to all the important aspects of the water markets can lead all of its purposes to fail. 

The aim of this thesis is to develop a proper mechanism for basin-wide water 

markets considering the uncertainty of available water resources. As the first step, 

right after all the needed information is prepared, the benefit functions for 

agricultural, industrial, and fishery sectors are calculated. In the agricultural sector, 

two sub-models are used with the objective of maximization of benefit function and 

total final profits. Calculating the real value of each unit of water results in bid 

packages consist of water price and quantity. Seasonal real-time water market 

model with the objective of maximization of total profits of all of the users and 

consideration of physical and environmental constraints, and the balance equation 

for water streams and reservoirs, clarifies the buy and sell quantities and water price 

for each season. 

In the beginning of each season, based on real-time data of the past seasons, 

prediction models are used to predict the available water until the end of the year. 

Also, by employing the results of optimization for a long-time reservoir operation 

models for a certain period of time, the probability density functions (PDFs) of 

strategic reservoir volumes at the end of the year are calculated. Comparing the 

predicted available water to the probability density functions of inflows of this 

period, the conditions (drought, normal, etc.) of the basin are estimated. After the 

estimation of the strategic reservoir volumes, these volumes are used as a constraint 

in the seasonal water market model. 

The results of applying the suggested model in the Gorgan Rood basin indicate that 

the seasonal real-time water markets can prevent the damages caused by drought 

conditions, especially in the agricultural sectors, and can result in the optimal 

allocation of the water resources and the determination of the real value of water. 

The suggested water market model can provide one with a realistic estimation of 

the total profit of all the users considering the uncertainty of the available water 

resources, and it can be an appropriate approach for the administrators of water 

resources management section. 

Keywords: Water Market, Water Allocation, Market Mechanisms, Adaptive Water 

Management, Water Economy.
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