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 چكیده
 یاژهیو تیاز اهم خشکمهینخشک و  ییآب و هوا طیبا شرا رانیادر کشوری مانند  از منابع محدود آب نهیاستفاده به

 و نهیبه داریبرهرهبرخوردار است. با توجه به محدود بودن توان منابع آب در کشورمان و به منظور حفاظت، حراست و ب

ع یح و به موقصح یابیمنابع آب و ارز النیب هیندگان جز با تهیو آ یجامعه فعل یآب یازهاین نیتأم یاز آن براپایدار 

باشد آب می الن منابعتهیه اطلس و بی ران،یدر ا وزارت نیرویكی از فعالیت های مهم و اساسی نیست.  سریم یآب لیپتانس

 باالدستی سنادا و مطالعاتی هایپروژه ترینشاخص از یكیها . این گزارشرددگکه بصورت ادواری تهیه و منتشر می

-تصمیم و رانگیفراهم آوردن تسهیالت الزم جهت دستیابی مدیران، تصمیم هدفبا  وهستند  کشور آب منابع مدیریت

تدوین  آب منابع یازن موردهای بنیادین و تحلیل اطالعات و آمار به کشور آب صنعت هایپروژه مجریان و طراحان سازان،

ی ارای نواقصبع آب دبا وجود اهمیت مطالعات بیالن در مدیریت منابع آب، دستورالعمل نحوه تهیه بیالن منا .گردندمی

ن نواقص ن بررسی ایگردد. در این مقاله ضممینیز نتایج آن  مشكالتی در فرایند تهیه بیالن واست که منجر به بروز 

 ارائه گردد. برشمرده شدهجهت رفع ایرادات  عملی هایسعی شده است راهكار

 

 ، مقیاس بیالندوره بیالنتوسعه پایدار، اطلس منابع آب، دستورالعمل مطالعات بیالن،  كلیدی: هایواژه

 

 مقدمه -1
 مستلزم و ب بودهآ، تجارت آب، آب مجازی و بسیاری مفاهیم اساسی و کالن مرتبط با گذاریبیالن آب بنیان مدیریت، سیاست

به  باشد. با توجهمتعارف میهای غیرسطحی و زیرسطحی و آب هایآبهای خالص آب، تغییرات حجم ذخیره، محاسبه جریان

ر دا این هدف بای نههای بزرگ و پرهزیی آبی در سطح کالن، پروژههااهمیت این نوع مطالعات و نیز نیاز به برآورد پتانسیل

  .]1[در انگلیس(  CHASMباشند )طرح ا میکشورهای مختلف در حال اجر

این  رطوبت اطراف یک برگ را شامل شده و تواند از چرخه آب در زمین تا بررسیبیالن آب بر اساس اصل بقای ماده می

کند به طوری که سادگی محاسبات، سهولت کاربرد و قابلیت هدف مطالعات است که تعداد، دقت و روشها را تعیین می

هدف از بیالن آب عمدتا آگاهی از وضعیت فرایندهای  شود.گیری در این زمینه محسوب میاساس تصمیم ،فیاطمینان کا

و  بحرانی چرخه هیدرولوژیكی است و اولین گام در آن انتخاب یک ساختار مؤثر شامل مفاهیم مطالعه و تجارب گذشته، اهداف

به دلیل  .داشته و یا امكان کاهش پیچیدگی آن وجود داشته باشد ای که حداقل پیچیدگی راهای در دسترس است به گونهداده

رواناب تمرکز  -تر فرایند بارشهای اساسیی بیالن، معادالت )معموال ساده( بیشتر بر جنبههاذاتی دیدگاه (Parsimony) ایجاز

روند. در برخی مطالعات آمار به کار میهای آبریز بدون ای و نیز حوزهیافته لذا به سادگی در مدیریت منابع آب، تحلیل منطقه
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و تعیین فاکتورهای مهم  آبریز یهاتغییرات ساالنه جریان در حوزه بینیهای استاندارد بیالن جهت پیشگذشته تكنیک

سازی توزیع مكانی و زمانی پارامترهای کمی .]3و2[اند ط آب و هوایی به کار برده شدهسازی بر حسب شرایهای شبیهمدل

های فراوان و پارامتری های موجود معموال نیازمند دادهنیازهای مدلسازی و مدیریت منابع آب است. روشیالن یكی از پیشب

 SWB (simpleکنند. مدلهای ساده ای مانند ف میروها بوده و معموال هزینه و وقت زیادی را مصبسیاری از مولفهکردن 

daily soil water balanceشناسی و تارخ طبیعی ویسكانزینزمین ( که توسط مرکز(WGNHS)  تواند می ،توسعه داده شده

 .]4[ تری پارامترهای بیالن را در اختیار قرار دهدبه صورت ساده

 دیجد یهاژهپرو یو ضرورت اجرا یمنابع آب دیشد تیتقاضا در بخش مصارف، محدود شیافزا ت،یروزافزون جمع ادیازد

ز منابع آب ا یراصولیو غ هیور یاستفاده ب یآنها جلو یتا با اجرا طلبدیاز منابع آب م نهیاستفاده به یرا برا یداتیتمه ،یعمران

و  (ecology)ناختی شبرداری از آب، حفظ اصول بوممسلم است که در بهره. ابدیمنابع آب تحقق  داریگرفته شده و توسعه پا

اید از بری ضروری است. های آینده امبرداری برای نسل حاضر و نسلهرهمنابع آب به منظور تداوم ب (sustainability)پایداری 

 .]5[گیری تداوم بخشیده شود برداری کرده و به این بهرهآب به عنوان یک کاالی فرااقتصادی بهره

فعالیت  از كیی .]6[ منابع آب است تیریمرتبط با مد یاتیموارد ح یدر برخ گذاریاستیو س تیریمد هیمنابع آب پا النیب

شر هیه و منتدواری تاآب می باشد که بصورت  تهیه اطلس و بیالن منابع ران،یهای مهم و اساسی مطالعات پایه منابع آب در ا

 کشور آب منابع دیریتم باالدستی اسناد و مطالعاتی هایپروژه ترین شاخص از یكی واقع در آب منابع بیالن و اطلس. گرددمی

یان رطراحان و مج سازان،گیران و تصمیمفراهم آوردن تسهیالت الزم جهت دستیابی مدیران، تصمیم آن ایاجر از هدف و است

 .]7[ باشدپروژه های صنعت آب کشور به آمار و اطالعات مورد نیاز منابع آب می

ب آوان منابع تو  تیشده، ظرف لیو تحل هیاطلس منابع آب، عوامل موثر در چرخه آب تجز هیمطالعات و ته قیانجام تلف با

آب  امع منابعج تیریدحاصله، م جیمنابع آب مشخص شده و بر اساس نتا داریتوسعه پا یبرا یآب یازهایدر رفع ن حوزه آبریزهر 

و  هروییب ریبرداواسطه بهرهه آمده ب دیمشكالت پد یبا بررس نی. همچنمی شودکشور انجام  یاصل زیآبر هایحوزهدر 

 حوزهستره ب در گآمنابع  یفیو ک یجامع آب ارائه نموده و نسبت به حفاظت کم هایدر قالب طرح را ییراهكارها ،یراصولیغ

 .]8[ گرددیم یریجلوگ ینیرزمیز هایدر آبخوان ژهیشده به و جادیا هایاقدام و از توسعه مشكالت و بحران زیآبر

 

 بیان مساله -2
اسخ و صرفا پ صه شدهفرآیندها و وقایع بینابینی، خال که دهندا میمعادله بیالن عموما تشكیل یک معادله دینامیک ر یاجزا

ه نتایج بمندی مدیران القهگیرند. این خاصیت باعث عنظر قرار می محدوده مطالعاتی به این فرایندها در انتهای دوره زمانی مدّ

گران و محققین حلیلتبرای ند انجام این فرایا شود، اما معموال پاسخ نهایی مدل بیالن با دقت باال مورد انتظار است لذمی بیالن

، ی زمانی. در مسائل بیالن عمدتا دقت به هدف، وسعت منطقه، روش محاسبه، مرزهاهای بسیاری استدارای پیچیدگی

، نوع قتدن بیالن، ی تدویهای موجود بستگی دارد. با تغییر وسعت منطقه مورد مطالعه و دوره زمانمرزهای مكانی و ابزار و داده

 کند.های محاسبه آنها، مبتنی بر شرایط مالی و امكانات پروژه تغییر میو تعداد اجزاء بیالن و روش

ی انجام شده در مورد چگونگی محاسبه بیالن با نگاه اثر متقابل آب زیرزمینی، پمپاژ و کاربری آب در هابندیعمده تقسیم

های مختلف در مراحل بسیار مهم جهت نیل به آمار، اطالعات و گزارش یكی از راهكارهایباشد. خاک می-آب-سیستم اتمسفر

برای  1:250000برداری از منابع آب، تهیه اطلس منابع آب با مقیاس مطالعات شناسایی، نیمه تفصیلی و نهایتا بهره ،گوناگون

گردد اگرچه روند آن در ال پیش برمیس 35های منابع آب در ایران به حدود باشد. سابقه تهیه اطلسهای آبریز کشور میحوزه

 آبریز هایحوزه مطالعاتی هایشرایط فعلی، بیالن آب محدوده در .]9[سال اخیر به نحو چشمگیری افزایش یافته است  25

 بیالن نیز موارد برخی در اما گردد،ای منابع آب تهیه و ارائه میهاطلس سازیبهنگام یا و تهیه هایپروژه قالب در 2 درجه

زمانی که این مهم در قالب .  شودمی تهیه آب منابع اطلس هایعنوان یک فعالیت مستقل از پروژه به مطالعاتی هایمحدوده

ناسی، آب هواش هایگزارش ،الذکرفوقدستورالعمل  لاو بخش بر مبنای گرددهیه نمیت آب منابع اطلس سازیبهنگام پروژه
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 و آمار سپس و دشونتهیه می 2 رجهد آبریز حوزه کل برای مربوطه هاینقشهسطحی، آب زیرزمینی و کیفیت منابع آب و 

 هایگزارش دستورالعمل دوم بخش براساس و شده استخراج هاگزارش این از بیالن مختلف انواع تهیه جهت نیاز مورد اطالعات

 .]10[ گرددظیم میوتن تهیه مطالعاتی هایمحدوده بیالن

ن امكا ،ویهروحدت  آب کشور فرصت هایی استثنایی را فراهم کرده به گونه ای که با ایجاد این دستورالعمل برای مدریت

ساده و  رمذکو ملگیری در سطح کالن فراهم شده است. دستورالعتلفیق نتایج و رفتارهای آبی مناطق مختلف کشور و تصمیم

ظ ا. به خوبی لحی و ..داری، توان و ظرفیت کارشناسن آن شرایط حاکم بر کشور به لحاظ شبكه آماربرویقابل درک بوده و در تد

راهم ففزاری را امی و نرهای نوین محاسباتها امكان استفاده از روشکامال کاربردی و خالصه بوده و با تكیه بر چارچوب ،شده

و تا یک ت نیررکرده است. این دستورالعمل منجر به شناسایی وضعیت منابع آب با تجمیع کل اطالعات موجود آبی در وزا

 حوزهشور، تواند در شش سطح شامل منابع آب کمیی مختلف خاص می شود و خروجی آن در قالب پارامترهازمانی مقطع 

 ماید.نوضعیت منابع و مصارف را روشن  ،، مرز سیاسی، محدوده مطالعاتی، دشت و آبخوان2و  1های آبریز درجه 

یت وز به وضعسی بررد تعریف شده در حوزه مدیریت منابع آب، بویژه دستربا توجه به تجارب به دست آمده و نیازهای جدی

-نش در روشها و داژیتوسعه تكنولو و هایی که در این زمینه ایجاد شدهها و توسعهآوری دادهحیطه جمعدر  و مصارف بعمنا

ن خته که ایکلیات پردا به های محاسباتی دستورالعملنیازمند بازنگری اساسی است. بخشدستورالعمل  ،های محاسباتی

 ده است؛ابسته نمووبه نظر کارشناسی به شدت بویژه در مناطقی که دسترسی به داده و اطالعات کمتر است، وضعیت نتایج را 

رای بتالش  ،مارها و آدهع شدید اقلیمی و کیفیت دایكسانی برخوردار نیستند. با توجه به تنو قتداز لذا می توان گفت نتایج  

 ست که اینداده ا تجارب چند دوره تدوین بیالن منابع آب کشور نشانوحدت رویه خود تبدیل به یک تهدید شده است.  ایجاد

ه کای ه گونهگردد بیمو روند انجام مطالعات بسیار طوالنی  نیستالوصول دستورالعمل به اندازه کافی چابک و اهداف آن سهل

سی بندی سیاه تقسیمبایم. بخشی از این مشكل از انتهای دوره بیالن عبور کرده پس از دریافت نتایج عمال بیش از پنج سال

 اشند.بآبریز چند متولی و کارفرما وجود داشته  حوزهگردد که باعث شده عمال در یک می مدیریت آب کشور باز

كار ع آب آشابمن النیب سازیآن که در مطالعات بهنگام هاییینارسا یمقاله ضمن مرور دستورالعمل مذکور، به برخ نیا در

 جهت رفع آنها ارائه شده است. ییشنهادهایاشاره و پ شده است،

 

 آب النیگزارش ب هیدستورالعمل نحوه تهای از خالصه -3
 قیگروه تلف داتیولاز ت 2درجه  زیآبر هایدر سطح حوزه یمطالعات هایآب محدوده النیگزارش ب هیدستورالعمل نحوه ته

 نیا تی( در وبسا1390 رماهیت ینسخه آن )بازنگر نیاست که آخر رانیمنابع آب ا تیریشرکت مد هیمطالعات پادفتر  النیو ب

ب آ النیب گزارش هیته"و  "منابع آب هیپا هایگزارش هیته"دو بخش  ملدستورالعمل شا نیاست. ا یدفتر قابل دسترس

 است.  "یمطالعات هایمحدوده

 4شامل  گردد،ینم هیاطلس منابع آب ته سازی¬محدوده در قالب بهنگام النیب است که یاول که مختص موارد بخش

گزارش  4آن در قالب  جیآب است که نتا ییایمیش تیفیو ک ینیرزمیز یآبها ،یدرولوژیمطالعات ه ،یقسمت مطالعات هواشناس

و  هیو تجز یو بررس یهواشناس هایستگاهیا یشامل دو بخش اصل ی. مطالعات هواشناسگرددیمربوطه ارائه م هایو نقشه

 تینقشه موقع هیته ها،ستگاهیا ییاست. شناسا زی( در سطح حوزه آبرری)باران، دما و تبخ یآمار و اطالعات هواشناس لیتحل

و  ی. بررسشودیم ادهپوشش د یهواشناس هایستگاهیدر بخش ا هاستگاهیا یفیعملكرد ک یابیو ارز یهواشناس هایستگاهیا

 یکه هر بخش شامل سنوات آمار ردپذییصورت م ریدر سه بخش باران، دما و تبخ یآمار و اطالعات هواشناس لیحلو ت هیتجز

ماهانه  ریساالنه، متغ رمتغی ارزشهم یساالنه، منحن ریمتغ یارتفاع انیگراد ر،یمقدار ساالنه متغ ،یهواشناس هایستگاهیا

. به صورت مشابه مطالعات باشدیم یمطالعات هایمحدوده کیفاعات به تفكماهانه در دشت و ارت ریمتغ دارو مق هاستگاهیا

 یابیارز ،ستگاهیا یی. شناساابدییاختصاص م یو محاسبات آبده یآبسنج هایستگاهیا یبه دو بخش اصل زین یدرولوژیه

در بخش اول  سنجیآب هایتگاهسیا یو ارائه سنوات آمار سنجیآب هایستگاهیا تینقشه موقع هیته ها،ستگاهیا یفیعملكرد ک
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 هایبه محدوده یورود یدب ها،ستگاهیماهانه ا یساالنه، آبده یشامل محاسبه آبده ی. آبدهشودیمطالعات گزارش م نیا

 یاست. گزارش آبها یشده در ارتفاعات و دشت هر محدوده مطالعات دیتول یسطح انیاز آنها و حجم جر یو خروج یمطالعات

و برداشت از  هیتخل ،یمشاهدات های. سطح آب چاهشودیم میتقس یدروژئولوژیآمار و اطالعات و ه یبخش اصلبه دو  ینیرزمیز

شامل  یدروژئولوژی. هگرددیآبخوان در بخش آمار و اطالعات ارائه م یكینامیدرودیه بیمصارف آب و ضرا ،ینیرزمیمنابع آب ز

سطح آب  ،ینیرمیتراز آب ز ،یكینامیدرودیه بیضرا ،یآبخوان آبرفت حدود رینظ یآبرفت هایآبخوان اتیو خصوص شناسینیزم

شامل آمار و  زیآب ن ییایمیش تیفیاست. گزارش ک یمعرف آبخوان آبرفت دروگرافیو ه ینیرزمیاختالف سطح آب ز ،ینیرزمیز

 .شودیم ینیرزمیو ز یسطح یآبها یفیک نمودارهای و هاو ارائه نقشه یفیآمار و اطالعات ک لیو تحل هیاطالعات، تجز

و  آمار ه،یامطالعات پ هایگزارش ایاطلس منابع آب و  سازیو بهنگام هیته هایشده در پروژه هیته هایتوجه به گزارش با

 ،یسطح یهاآب ،یسشامل هواشنا یمطالعات هایآب محدوده النیگزارش ب ییمحاسبه و در چهار بخش ابتدا ازیاطالعات مورد ن

-دهآب محدو نالیرش بگزا یمنابع آب به عنوان بخش اصل یابی. ارزگرددیآب ارائه م عمناب ییایمیش تیفیو ک ینیرزمیز یآبها

 آب ریذخا آورد حجماز منابع آب و بر برداریتوسعه بهره هایتیآب، امكانات و محدود النیشامل سه قسمت ب یمطالعات های

ر آب د یمومع النیو ب یآبخوان آبرفت ینیرزمیآب ز النیب ،یتولوژمایدروکلیه النیبه سه شكل ب بیآب به ترت النیاست. ب

ن به سه ر آبخواهحجم بارش در دشت و ارتفاعات مشرف بر  یماتولوژیدروکلیه النی. در بشودیبرقرار م یمحدوده مطالعات

 است. ریکه معادله آن به صورت ز شودیم میرواناب و نفوذ تقس ر،یقسمت تبخ

(1) IREP   
 

 کیبه تفك یماتولوژیدروکلیه النیب یپس از برقرار نفوذ است. Iرواناب و  Rاز بارش،  یقیحق ریتبخ Eبارش،  Pکه در آن 

 .شودیمتفاده اس ریز یکل تآبخوان از معادال کی ینیرزمیآب ز النیب نییدشت و ارتفاعات مشرف بر هر آبخوان، جهت تع

(2) VQoutQdQEgQWQisQin  )()(  
(3) QRQSWQIQPQis   

 

 یسطح هایانی(، نفوذ از جرQPاز سطح آبخوان ) ی(، نفوذ از بارندگQin) ینیرزمیآب ز یورود هایانیکه در آن جر

(QRو نفوذ از مصارف کشاورز )ی (QI( و شرب و صنعت )QSWبه عنوان عوامل ورود )و هاچشمه ها،اهاز چ هیدر برابر تخل ،ی 

عوامل  ( به عنوانQout) ینیرزمیآب ز یخروج هایانی( و جرQEg) ناز آبخوا ری(، تبخQd) ها(، زهكشQWها )قنات

 آبخوان است. رهیذخ راتتغیی دهندهدو نشان نای تفاوت که اندقرار گرفته یخروج

یم برقرار ریزدله ابر اساس مع یمحدوده مطالعات یعموم النیب ،ینیرزمیو آب ز یماتولوژیدروکلیه النیب یاز برقرار پس

 .گردد

(4) )()(Im)( VgVsQExQGoutQRoutQUsQEgQEsQErQQGinQRinP   
 

 انیجر QGin)از محدوده باالدست(،  یورود یسطح انیجر QRin  ،یحجم بارش بر سطح محدوده مطالعات Pکه در آن 

 یقیعرق حقتو  ریتبخ QEr ،یاز خارج به محدوده مطالعات یانتقال های¬آب QIm ،یبه محدوده مطالعات یورود ینیرزمیز

 ،ینیرزمیاز آب ز ریتبخ QEgسدها(،  ای یو مصنوع یعیطب های¬اچهیاز سطح آزاد آب )از در ریتبخ QEs(، یاز بارندگ ری)تبخ

QUs شرب و صنعت )مصرف خالص(،  ،یکشاورز یآب مصرفQRout یاز محدوده مطالعات یخروج یسطح انیجر، QGout 

حجم  راتییتغVsبه خارج،  یانتقال داده شده از محدوده مطالعاتآب  QEx ،یاز محدوده مطالعات یخروج ینیرزمیز انیجر

 یاست. پس از برقرار ینیرزمیآب ز رهیحجم ذخ راتییتغVg( و هااچهیپشت سدها و در اچهی)مثال در یآب سطح ریذخا

 .شودیداده م شینما یمحدوده مطالعات آن در قالب نمودار چرخه آب جهینت ،یمحدوده مطالعات النیب
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 بررسی مشكالت دستورالعمل بیالن -4
-90ی به سال آبی منته 2درجه  زیآبر هایحوزه یمطالعات هایآب محدوده منابع النیبسازی بهنگامگزارش  هیتجربه ته

حاسبه ائه و مل حاضر در اردستورالعمل را آشكار ساخته است. از جمله مشكالت حا هاییمشكالت و نارسائ یبرخ ،1389

وژی، آب یدروکلیماتوله)مانند  بیالن انواع و( بیالن دوره مانند) بیالن مختلف هایبیالن، عدم وجود ارتباط مناسب بین بخش

 هب باشد،می یالنب هاینبودن محاسبات مرتبط با مؤلفه پویا بخش این مشكالت از دیگر یكی. باشدزیرزمینی و عمومی( می

به کندی  اآنه مجدد بررسی امكان و محاسبات تكرار( آن پارامترهای یا) بیالن بر مؤثر عوامل برخی تغییر صورت در که طوری

 .گیردصورت می

 

 یكسان نبودن دوره بیالن -1-4

مختلف  ایهولفهم یبرا ینبودن دوره شاخص آمار كسانیدستورالعمل،  یمنابع آب بر مبنا النیب هیمساله در ته نیاول

 :استبشكل زیر  النیدر ب لیدخ

 45 یال آبستا  هاهستگایآمار ا لیامكان تطو ،سنجیباران هایستگاهیو تراکم مناسب ا تریبا توجه به آمار طوالن-

 وجود دارد.  مدتیو محاسبه متوسط بارش طوالن1344

 ایننموده  تجاوز ینیحد مع از هیناح کیمختلف محدود بوده و در  یدرجه حرارت در سالها راتییاز آنجا که روند تغ 

با  یاوت معنادارسال تف 10از  شیلذا متوسط درجه حرارت محاسبه شده با آمار ب گردد،یکمتر نم یاز مقدار مشخص

 . کندیمنوارد  یچندان یخطا النیآن با دوره ب یمارنبودن دوره آ كسانیآمار درازمدت آن نخواهد داشت و 

 45ا سال ت یدرومتریآمار ه یعموما امكان بازساز ،یدرومتریه هایستگاهیمتر اک متراک و تربا توجه به آمار کوتاه-

 متفاوت است. النیبا دوره ب زیشده ن یبازساز هایستگاهیا یوجود ندارد و لذا دوره آمار 1344

 ن آبخوا رهیذخ راتییتغ است و لذا افت متوسط و النبی دوره از ترعموما کوتاه یمشاهدات هایتراز آب چاه یدوره آمار

 .ستین النیمتعلق به کل دوره ب

 دوره  یالهاساست و اکثر  یمحدود یمتعلق به سالها ینیرزمیو ز یسطح یآمار مصارف از آبها نكهیبا توجه به ا

ف )به ه مصارچرا ک گرددیم یبزرگ یمنجر به بروز خطا النیمصارف به کل دوره ب میفاقد آمار است، تعم النیب

 .خشک و مرطوب متفاوت است یچشمه و قنات( در سالها ،ینابع آب سطحخصوص مصارف از م

 

  فرایند اجرای دستورالعمل در انتهای اتتناقضآشكار شدن  -2-4

ر مرحله د نابع آبم پایه هایگزارش جیدر نتا اتتناقض آشكار شدن ،یمطالعات هایمحدوده النیب هیاز مشكالت ته گرید یكی

توسط ساالنه متوان به بیشتر شدن دمای از جمله این تناقضات میاست.  های مطالعاتیدهمحدونهایی های تهیه گزارش

حدوده و ی در مارتفاعات نسبت به دشت، کمتر شدن بارش ارتفاعات نسبت به دشت و کمتر بودن مجموع رواناب سطحی تولید

   برآیند جریان سطحی ورودی و خروجی نسبت به مصارف از آبهای سطحی اشاره کرد.

برخوردار است. دو  ایژهیو تاهمی از تبخیر(دما و هم)و مشابه آن هم بارانخطوط هم میترس یانتخاب روش مناسب برا

است. در مطالعه  هاستگاهیا نیب یابیبارش و درون انیاستفاده از گراد رد،گییمورد استفاده قرار م نكاریا یروش عمده که برا

 یمقدار بارش به عنوان پارامتر تابع با پارامترها نیب یمنطق یرابطه یبرقرار قیتا از طر دشویم یبارش معموال سع انیگراد

 قیاز طر ان،یمقدار بارش نقاط مختلف حوزه برآورد شود. عالوه بر مطالعه گراد ،ییایارتفاع، طول و عرض جفراف رینظ یمستقل

بارش، عدم تطابق  انیعمده روش گراد صیاز نقا یكیاست.  سرمی بارانخطوط هم میامكان ترس زین یستگاهینقاط ا یابیانیم

و  هاستگاهیبه علت کم  بودن تعداد ا زین یابیبا مقدار ثبت شده آن است. استفاده از روش درون یستگاهیمقدار بارش در نقاط ا

 بندیروش، پهنه نیر. لذا بهتشودیم یستگاهیا ریدر نقاط مرتفع منجر به محدود شدن خطوط به مقاد ستگاهیعدم وجود ا

 کیو با نزد شتریبارش ب انیاثر گراد ها،ستگاهیروش با دور شدن از ا نیاست. در ا یابیو درون انیروش گراد ود بیبارش با ترک
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. در دآییبدست م ستگاهیثبت شده ا یمقدار دما هاستگاهیو در محل ا شودیم شتریب یابیاثر درون هاستگاهیشدن به ا

و نقاط  هاستگاهیا تیابتدا از موقع هایمنحن میترس یاست که برا هصورت اشاره شد نیروش به ا نیبه هم زیدستورالعمل ن

-یمنحن یبر رو یتوپوگراف هینسبت به توج هایمنحن می( استفاده گردد و پس از ترسگرددیاستخراج م انی)که از گراد یکمك

-هم و دماهم نی)و همچن ارانبهم هاییمنحن میروش، ترس نیا حیشرعدم ت لیوجود به دل نای با. شود اقدام بارانهم های

که تناقضات آن در  شودیم میترس انیگراد ای یابیدرون یهااز روش یكی از استفاده با صرفا هااز گزارش یاری( در بسرتبخی

 . شودهای مطالعاتی آشكار میمرحله تهیه بیالن محدوده

 وط به حجممرب ودیشآشكار م یمطالعات های محدوده النیب هیکه در زمان ته هیعات پامطال جیاز تناقضات نتا گرید یكی

آمار  یمبنا بر ریمقاد نیاست. مطابق دستورالعمل ا یمطالعات هایشده در دشت و ارتفاعات محدوده دیتول یسطح انیجر

 یرگی ازهاند ریادآن است که مق تیهم. نكته حائز ادآی یمناسب بدست م یاهو با استفاده از روش یدرومتریه های ستگاهیا

 لیتعد دیاباعات، دشت و ارتف یدیاست و لذا در محاسبه رواناب تول یمتاثر از مصارف سطح یدرومتریه های ستگاهیشده در ا

-عاتی میی مطالهاعدم توجه به این مسئله باعث عدم برقراری بیالن آب سطحی در زمان تهیه بیالن محدوده .ردیصورت پذ

 شود.

 

 های مجاورتناقض نتایج محدوده -3-4

عدم  لیلر به دمجاو هایمحدوده جیدستورالعمل، تناقض نتا یمنابع آب بر مبنا النیب هیمشكالت ته نیاز مهمتر یكی

-دهبین محدو گی الزم راآبریز، پیوست حوزهبه گونه ای که نمی توان در یک . است هامحدوده نیا النیب هیدر ته یکل دیوجود د

 ایهحوزه النیب هایارشکه از گز یمطالعات هایو تعرق از بارش محدوده ریتبخ مثال عنوان بهایجاد کرد.  مجاورمطالعاتی  های

 رگیكدیبا  ن داده ورا نشا یغیرقابل توجیه ناپیوستگی نمكزار خواف و اترک استخراج شده است ،یمرکز رکوی قوم،قره زیآبر

دی درص 20وت ارند تفاهای مجاور به هم کاشمر و محوالت که در یک اقلیم قرار در محدوده. در مقام قیاس، دندارد خوانیهم

  .(1 شكل)تبخیر واقعی مشاهده می شود 

 

 
 های استان خراسان رضویدرصد تبخیر حقیقی از بارش محدوده: 1شكل 
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 طوالنی بودن روند تدوین بیالن آبی محدوده های مطالعاتی -4-4

وامل عاست.  وین گزارش های بیالن محدوده های مطالعاتی بر اساس روش فعلی مستلزم صرف زمان زیادیروند تهیه و تد

وثق برای ارائه آمار نبود یک مرجع م -2دستی بودن کلیه محاسبات،  -1ها شامل ین این گزارشوموثر بر طوالنی شدن روند تد

 نی ارزیابی و فرایند طوال -4و  های آبریز مشترکحوزهر ای ددرگیری چندین شرکت آب منطقه -3و اطالعات پایه مصوب 

 باشد.تصویب داده ها و گزارش ها می

 

  هاپیشنهاد -5
 گردد:گفته، پیشنهاداتی به شرح ذیل ارائه میبرای حل برخی از مشكالت پیش

 یاسدت هواشنبلند م بر اساس آمار زیدر هر حوزه آبرتوان در پارامترهای مختلف می یكسان سازی دوره بیالن جهت، 

د. حاسبه نمومن دوره آ یرا برا النیکرد و ب نییرا تع یمتوسط و ترسال ،یخشكسال هایدوره یدارا یدوره آمار نتریکوتاه

 هایهحوز النیب دورهرسد. البته با این روش با این روش تفاوت دوره آماری پارامترهای مختلف دخیل به حداقل می

ی ه بر آن معالو ت.کل کشور وجود نخواهد داش یبرا هاالنیب جینتا قیو تلف عیود و امكان تجممختلف، متفاوت خواهد ب

زی ریكان برنامهبا این روش اممورد مطالعه محاسبه شود.  زیسال خشک، متوسط و مرطوب حوزه آبر 3 یبرا النیبتوان 

شک، خهای سال قبل، با توجه به تفاوت ارراهكمشابه شود. منابع آب برای شرایط مختلف آب و هوایی نیز فراهم می

کاهش  یبرا رد.ها برای کل کشور وجود نداهای آبریز مختلف، امكان تجمیع نتایج بیالنمتوسط و مرطوب برای حوزه

 نیه برابط یربا برقرا توانیم های خاص و اثرات اقلیم بر مصارف سطحی،ی ناشی از آماربرداری مصارف در سالخطا

قد آمار تعمیم های فاهای آماربرداری شده را به سایر سالمصرف در سال(، SPI ری)نظ یشاخص خشكسال مصرف و زانیم

 داد.

 چگونگی  جزئیات حیعالوه بر تشر شودیم شنهادیپ تناقضات در انتهای فرایند اجرای دستورالعمل دنیبه حداقل رس برای

 به اهمحدوده هایدشت در ارتفاعت و ریبارش، دما و تبخ ریقاددر دستورالعمل، ممحاسبه و ترسیم پارامترهای اصلی بیالن 

 هاحدودهم النیب هیاز ورود به ته شیآورده شود تا در صورت وجود تناقض، پ یآبخوان مشرف، در گزارش هواشناس کتفكی

  گردد. رطرفب

 زیل حوزه آبرکیج را در نتا ،یلعاتمطا هایمحدوده النیب هیدر ته دیبا های مجاورتناقض نتایج محدودهغلبه بر مشكل  یبرا 

 صورت در که وریط به بیالن، هایبا توجه به پویا نبودن محاسبات مرتبط با مؤلفه یکار نی. انجام چنکنترل کرد زین

 رد،گیورت میه کندی صمؤثر بر بیالن )یا پارامترهای آن( تكرار محاسبات و امكان بررسی مجدد آنها ب واملع برخی تغییر

 .ظیم گرددافزار جامع تهیه و تنالمقدور در قالب یک نرمو باید مجموعه دستورالعمل حتی ممكن استرغی عمال

  حاسبهم امكان با ورمحمكان کاربردوست افزارینرم سامانه یک که است ازینطوالنی تدوین بیالن برای کوتاه کردن روند 

 گردد تهیه انسانی ایهدخالت و هابرداشت وضعیت به توجه اب آن هایمؤلفه تغییراتپارامترهای مختلف بیالن و  زمانهم

 ات، ایجادمحاسب تا ضمن توسعه وحدت رویه موجود و لذا دقت مورد نیاز، امكان ردیابی نظرات کارشناسی، پیوستگی در

و  یسه نتایجن و مقاهای محاسباتی، ارائه قدرت و شجاعت بیشتر به کارشناسان جهت استفاده از روشهای نویتنوع در روش

 دسترسی به نتایج بیالن فراهم گردد.نهایتا کاهش زمان 

 

 گیرینتیجه -6
در  2های آبریز درجه های مطالعاتی حوزههای موجود در دستورالعمل تهیه گزارش بیالن منابع آب محدودهبرخی نارسایی

بودن دوره آماری پارامترهای مختلف موثر بر این مقاله مورد بررسی قرار گرفت. مهمترین مشكالت مورد اشاره شامل یكسان ن

های مطالعاتی و نتاقض نتایج های مطالعات پایه در زمان تهیه بیالن منابع آب محدودهبیالن، آشكار شدن تناقضات گزارش
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 بر اساس تجارببود. سعی شد بر تكمیل این فرایند و نیز روند طوالنی و زمان های مجاور مطالعات بیالن در محدوده

رسد بزرگترین مشكل تهیه در هر بخش راهكارهایی برای حل ایرادات موجود پیشنهاد شود ولی به نظر میکارشناسان مختلف 

ها منجر به بر شدن فرآیند تهیه گزارشهای مطالعاتی پویا نبودن محاسبات است که عالوه بر زمانبیالن منابع آب محدوده

 زمانهم محاسبه امكان با افزارینرم سامانهاساسی تهیه  ازین یک نیبنابراگردد. آن میکنندگان تاثیرگذاری بیشتر سلیقه تهیه

نوان ابزاری ضروری برای ع به که طوری به ،است انسانی هایدخالت و هابرداشت وضعیت به توجه با بیالن هایمؤلفه تغییرات

 باشد. کشور در آب منابع مدیریت دستنهایت کمک مدیران و کارشناسان به منظور شناخت وضع فعلی، روند تغییرات و در

زمینه وجود دارد که به نظر می رسد با صرف هزینه کم زمانی و مالی بتوان از این تجارب به  تجارب ذی قیمتی در دنیا در این

 نحو احسن بهره برد.
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