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 خالصه

ریزی منابع آب حوضه آبریز های خراسان رضوی و شمالي، بازنگری در برنامهبه منظور بررسي منابع و مصارف آب در باالدست این سد در استان

ه تخصیص آب وزارت نیرو، در دستور کار این پژوهش قرار گرفته نامنگر و در قالب نظامرودخانه اترک از باالدست تا دریا بصورت یکپارچه

سازی شده و وضعیت شبیه Vensimافزار مدل مفهومي سیستم منابع و مصارف آب محدوده مطالعاتي در قالب مدل پویا و با استفاده از نرم است.

د که مقادیر حجم ذخیره، تنظیمي و تأمین استاندارد هر یک از تأمین نیاز آبي پایدار سیستم ارائه خواهد شد. روش کار به این صورت خواهد بو

های سازیسازی شده و در نهایت نتایج این شبیهی سد، در شرایط آبدهي دوره ایستای بارش حوضه آبریز سیستم شبیهتعریف شدهنیازهای از پیش

سه سری زماني ماهانه منابع آب و برداشت مصارف یآب بر اساس مقا زی منابعیرمحاسبات برنامهانجام شده در سناریوهای مختلف، ارائه شده است. 

 رفته است.یاب حوضه انجام پذیمختلف از سراب تا پا

 

 .Vensimبرنامه ریزی، تخصیص، رودخانه اترک، سدچایلی، مدل کلمات کلیدی: 

 

 

 مقدمه .1

 
 حوضه از یکي داشته و امتداد غرب به شرق از گلستان و ماليش رضوی، خراسان استانهای در کشور شرقي شمال در آبریز رودخانه اترک حوضه

 شامل دیگر درصد 20 و کشور داخل در کیلومترمربع 6/24442وسعت  آبریز رودخانه اترک داخلي با باشد. حوضه مي خزر دریای 2 درجه های

در خراسان  قانلو( قره و سرشاخه های آن )آیرقایه این رودخانه که (.1باشد )شکل  مي سومبار در کشور ترکمنستان آبریز رودخانه وسعت حوضه

 محل در مرز امتداد در خاک این کشور در کیلومتر 150 پس از طي وارد کشور ترکمنستان شده و خروج از مرز از بعد شمالي )غالمان( واقع شده، 

های توسعه و به دلیل اجرای طرح مصارفت و رشد در حال حاضر با افزایش روزافزون جمعیریزد.  اترک مي مشترک به چات هیدرومتری ایستگاه

ورودی منابع آب استان گلستان از حوضه آبریز رودخانه اترک ، ی اخیرهای چند سالهمنابع آب در باالدست رودخانه اترک و همچنین وقوع خشکسالي

عنوان رو سد چایلي بهچالش جدی روبرو کرده است. از این های اراضي آبخور رودخانه اترک در این استان را باتأمین حقابهبنابراین کاهش یافته و 

ای سیالب حوضه آبریز رودخانه اترک، از اهمیت خاصي برای منطقه برخوردار است و دست و همچنین سازه ذخیرهکننده نیاز آبي پایینسازه تنظیم

فته است. لذا به منظور بررسي منابع و مصارف آب در باالدست ضرورت اجرای آن با حجم بهینه در دستور کار شرکت آب منطقه ای گلستان قرار گر

نگر ریزی منابع آب حوضه آبریز رودخانه اترک از باالدست تا دریا بصورت یکپارچههای خراسان رضوی و شمالي، بازنگری در برنامهاین سد در استان

 ار گرفته است.نامه تخصیص آب وزارت نیرو، در دستور کار این پژوهش قرو در قالب نظام
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 .اترک در تقسیمات سیاسی کشور آبریز رودخانه موقعیت حوضه. 1شکل 

 اترک منابع و مصارف حوضه آبریز .2

 
 یهاستگاهیبا استفاده از دو پارامتر طول دوره آمار موجود ا ،يدوره شاخص آماری برای محاسبه آبدهي درازمدت محدوده مطالعات نییتعدر این پژوهش 

ساله  44دوره  کیمطالعه،  نیدر ا يانتخاب یتر وخشک انجام شده است. بر اساس دو عامل ذکر شده، طول دوره آمار یهادوره يو بررس یدرومتریه

و خاک، تخمین حجم جریان ساالنه در محل انجام طرح های آب از مسائل عمده در پروژه یکي .باشديم 1321-22 يال 1344-48 يسال آب املش

های های مختلفي که عمدتاً مبتني بر ایستگاه مبنا بوده و روشهای پیشنهادی از روشراین برای محاسبه آبدهي در هر یک از ساختگاهباشد. بنابمي

 های پایاب تحت تاثیر قرارهای مورد مطالعه بدلیل وجود مصارف مختلف، دبي ایستگاهای استفاده گردیده است. الزم به ذکر است که در رودخانهمنطقه

و روش حذف  یسراسر یمصارف آماربردارطبیعي با استفاده از  يآبده ریهای محدوده مطالعاتي، مقاداند، بنابراین جهت محاسبه آبدهي ساختگاهگرفته

بلندمدت  نیانگیم ریمطالعات هیدرولوژی، مقاد جیاساس نتا بر .]1[ اندقرار گرفته فادهمورد است یزیرر برنامهمحاسبه و د يترند و اعمال نظر کارشناس

ساله در مدل برنامه ریزی منابع آب استفاده شده  44حوضه آبریز رودخانه اترک، بصورت سری زماني توسعه منابع آب  یهادر محل طرح يعیطب يآبده

 ارائه شده است. 2ارائه شده است. همچنین، شماتیک سیستم رودخانه ای محدوده مطالعاتي در شکل  1و خالصه آن در جدول 
 

 های حوضه آبریز رودخانه اترک.آبدهی طبیعی در محل طرحمقادیر . 1جدول 

)ميليون متر مكعب( )مترمكعب بر ثانيه( )ميليون متر مكعب( )مترمكعب بر ثانيه(

21.8 0.69 25.7 0.81 324 543 اترک 1 تبرک آباد

3.8 0.12 8.5 0.27 347 64 2 چری چری

30.3 0.96 47.0 1.49 328 481 فلجق 3 بارزو)شیروان(

3.2 0.10 4.8 0.15 266 93 شورک شورک 4

63.6 2.00 286.8 9.00 300 7875 اترک 5 قردانلو

60.3 1.90 103.2 3.26 278 1610 6 شیرین دره شیرین دره

3.9 0.12 10.3 0.32 227 698 گرماب 7 گرماب)اینچه(

18.7 0.60 39.4 1.26 339 998 سمقان دربند 8

26.6 0.84 27.6 0.87 321 1083 آمند آمند 9

146.6 4.61 574.2 18.07 299 17670 اترک 10 چایلی

حوضه آبريزرديف

ه)ورودي سد( آبدهي ساالن ه)طبيعي( آبدهي ساالن
متوسط بارندگي 

ه)ميليمتر( ساالن
رودخانه

   

مساحت)كيلومتر 

مربع (
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سدهای مورد بررسي در حوضه آبریز باالدست سد چایلي در استان های خراسان رضوی و خراسان شمالي بر اساس اطالعات ارائه شده از مشاورین 

. ضمنا مقادیر تبخیر از سطح دریاچه این سدها و جدول روابط هندسي مخازن ارائه شده است 2طرحها و یا مجوز تخصیص سدهای مذکور در جدول 

 آنها نیز بر اساس اطالعات دریافتي به عنوان داده های ورودی مدل استفاده گردیده است.

 

 .(یلیون مترمکعب)م . مشخصات سدهای مورد بررسی در حوضه آبریز باالدست سد چایلی2جدول 

 
 

نیاز شرب، صنعت و کشاورزی منطقه در حال اجرا بوده و بر اساس نتایج آخرین مطالعات موجود، مقادیر تبخیر از سطح آزاد سد چایلي با هدف تأمین 

 ارائه شده است.  3در سال برآورد شده و مقادیر روابط سطح، حجم با ارتفاع آن نیز در جدول  132434مخزن این سد 

 .سد چایلیارتفاع( مخزن -حجم-. روابط هندسی )سطح3جدول 

 



 
 

 اردبیل محقق اردبیلي،دانشگاه ، ي و مهندسينفدانشکده ، هیدرولیک ایران کنفرانس شانزدهمین

 5311  شهریور  51و  51

 

 4

از غرب روستای داشلي برون به سمت دریای خزر، به لحاظ وضعیت زمین  در دشت هموار ترکمن صحرا و در مرز شمالي با کشور ترکمنستان و تقریباً

ه است. مشخصات بوجود آمدشامل آالگل، آلماگل، آجي گل، اینچه، دانشمند و... تاالب هایي ساختي و وجود رودخانه اترک در این منطقه، مجموعة 

 ارائه شده است. 4ها در جدول )تاالب( اچهیدرسطح و حجم این 

 

 دست سد چایلی در حال حاضر.های مهم پایین. مشخصات تاالب4جدول 

سطح مخزن )هكتار(نام مخزن
حجم مفيد مخزن در 

رقوم نرمال
حجم زيست محيطي

1000210.5دانشمند

2354.70اينچه برون

27041.2 الماگل

2500606.3االگل

30033 اجي گل

430592.711مخزن واحد
 

 

ع آب مقادیر مصارف در حوضه آبریز باالدست هر یک از طرح ها و ایستگاههای آبسنجي مورد مطالعه براساس اطالعات آماربرداری سراسری مناب

بدست آمده است. به این ترتیب که مقادیر مصارف منابع آب سطحي )نهر، چشمه، موتورپمپ، آببندان  88-82حوضه آبریز رودخانه اترک در سال آبي 

 4ج در جدول برآورد شده و نتای GIS ARCو ایستگاه پمپاژ( در حوضه های آبریز باالدست سدها و ایستگاههای مورد مطالعه با استفاده از نرم افزار 

 ارائه شده است. 

 

 . مصارف منابع آب سطحی در حوضه آبریز رودخانه اترک )میلیون مترمکعب(.5جدول 
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ها، به این دست هر یک از طرحمحیطي و پایداری جریان با توجه به آخرین روش مورد تأیید کمیسیون تخصیص آب وزارت نیرو پاییننیاز زیست

یع زماني آبدهي مشاهداتي در محل هر طرح، میانگین بلندمدت این آبدهي بصورت ماهانه محاسبه شده و سپس با مقایسه صورت است که باتوجه به توز

بود، هر یک از  عددی هر یک از مقادیر میانگین ماهانه با عدد میانگین بلندمدت ساالنه آبدهي مشاهداتي، اگر میانگین ماهانه از میانگین ساالنه بزرگتر

محیطي، کلیه مقادیر آبدهي ستون عنوان آبدهي در دوره پرآبي درنظر گرفته شده و برای محاسبه مقادیر نیاز زیستي مربوط به آن ماه را بهمقادیر آبده

ه عنوان مقادیر نیاز زیست محیطي آن ماه درج خواهد شد. درصورتي که مقدار عددی میانگین ماهانضرب شده و به 333متناظر با این ماه، در ضریب 

 استفاده خواهد شد. 331کوچکتر از میانگین بلندمدت ساالنه آبدهي مشاهداتي در محل طرح باشد، نیز از ضریب 

ي جهت محاسبه بار رسوبي ورودی به سد چایلي برای شرایط طبیعي و بدون اثر سدهای باالدست، از سه روش رسوب ویژه ایستگاه مبناء، روش تجرب

EPM تفاده گردیده و نهایتا نتایج روش تجربي و تحلیل منطقه ای رسوب اسEPM همچنین، با توجه به وجود سدهای بهره ]4،3[ پذیرفته شده است .

ر این برداری در باالدست سد چایلي، مقادیر رسوبات ورودی به سد چایلي در دو وضعیت اثر سدها و بدون اثر سدها مورد بررسي قرار گرفته است. د

در ورودی به سد چایلي با اثر سدهای بهره برداری و اجرایي باالدست در دو حالت با سدهای قوردانلو و دربند و بدون  مطالعات محاسبات بار رسوبي

شده(  آنها ارائه گردیده است. مقادیر حجم کل مواد رسوبي در محل ورودی به سد چایلي در شرایط موجود و با احتساب سدهای موجود )بهره برداری 

سال در نظر گرفته شده است. همچنین، حجم کل مواد رسوبي ورودی به سد چایلي با  43میلیون متر مکعب در  3/368کعب در سال و میلیون متر م 34/4

 میلیون متر مکعب برآورد مي گردد. 333ساله( حدود  43احتساب سدهای موجود و دو سد دربند و قردانلو )با در نظر گرفتن حجم رسوبات 

 

 ریزی منابع آبطالعات برنامهرویكرد و فرضیات م .3

 
روزرساني مطالعات پایه منابع و مصارف آب در حوضه آبریز رودخانه اترک، مقادیر تأمین نیاز آبي اهداف از در این پژوهش و با استفاده از نتایج به

سازی منابع و بع و مصارف آب باهدف بهینهریزی یکپارچه منارو برنامههای توسعه منابع آب، تعیین شده است. از اینپیش تعریف شده کلیه طرح

و آتي مصارف آب در این محدوده مطالعاتي با استفاده از ابزاری نسبتاً کاربردوست در دستورکار قرار گرفته تا ضمن شناخت کامل از وضعیت فعلي 

ن کلیه نیازهای آبي منطقه و نواحي مجاور سد سازی برای کارفرمای محترم باهدف تأمین مطمئسیستم منابع و مصارف آب محدوده، توانایي تصمیم

های موجود، مدل مفهومي سیستم منابع و مصارف آب محدوده مطالعاتي در قالب مدل پویا و با پذیر گردد. همچنین، با بررسي کلیه گزارشچایلي امکان

. روش کار به این صورت خواهد بود که مقادیر ]4[ ائه خواهد شدسازی شده و وضعیت تأمین نیاز آبي پایدار سیستم ارشبیه Vensimافزار استفاده از نرم

ی سد، در شرایط آبدهي دوره ایستای بارش حوضه آبریز سیستم تعریف شدهحجم ذخیره، تنظیمي و تأمین استاندارد هر یک از نیازهای از پیش

سه یزی منابع آب بر اساس مقایرمحاسبات برنامهختلف، ارائه شده است. های انجام شده در سناریوهای مسازیسازی شده و در نهایت نتایج این شبیهشبیه

 باشد:ل ميین محاسبات بشرح ذیاتي ایرفته است. مراحل عملیاب حوضه انجام پذیسری زماني ماهانه منابع آب و برداشت مصارف مختلف از سراب تا پا

  قابل تفکیک به لحاظ منابع و مصارف هاینگرهبه  سیستمتقسیم 

 مخزنمحل ورودی به آبدهي در  یین سری زمانيتع 

  دستمحیطي پایینمقادیر نیاز آبي هریک از اهداف شرب وصنعت، کشاورزی و حقابه زیستبرآورد 

  صورت سری زماني ماهانههمحاسبات ب 

نامه تخصیص آب وزارت نیرو(، اساس نظام)بربا عنایت به ضوابط و معیارهای زیر ( و Vensim)سازی افزار شبیهبا استفاده از اطالعات پایه و نرم

 :انجام پذیرفته است محدوده مورد مطالعهسازی منابع و مصارف در حوضه آبریز شبیه

 سازی برابر در نظر گرفته شده تا آبي بصورت مجازی به سیستم داده و یا گرفته نشودحجم ذخیره آب در ابتدا و انتهای دوره شبیه. 

 باشد.محیطي و در انتها کشاورزی ميبه ترتیب با نیازهای شرب و صنعت، حقابه زیست بندی تأمین نیازهااولویت 

 درصد نیاز تأمین شود. 133، درصد مواقع 24و بهداشت باید در  برای تأمین آب شهری 

  درصد نیاز تأمین شود. 133، درصد مواقع 23 محیطي و صنایع باید درزیستبرای تأمین آب 

  درصد نیاز تأمین شود. 133، درصد مواقع 84 باید در کشاورزیبرای تأمین آب 

 شود تا رقوم آب حداکثر در عالوه بر تأمین نیازها، سرریز آب از سد در نظر گرفته مي ،در صورتیکه سطح آب در مخزن از رقوم نرمال فراتر رود

 رقوم نرمال قرارگیرد.
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 ابتدا به نیاز ناچار تأمین نیازها در حد دبي رودخانه محدود و اعمال کمبود  برداری برسد بهدرصورتي که رقوم سطح آب به حداقل رقوم بهره

 اعمال خواهد شد. ، سپس صنعت و در نهایت شرب های آبیاریدر ماهکشاورزی 

-22تا  1344-48ساله از سال  44برای بررسي اثر تغییرات اعمال شده در سیستم منابع و مصارف آب محدوده مطالعاتي، سیستم برای یک سری زماني 

های سازی طرحهای توسعه منابع آب حوضه آبریز انجام شده است. شایان ذکر است باهدف تحلیل شرایط واقعي، نتایج شبیهبرای کلیه طرح 1321

ده است. به نامه تخصیص آب وزارت نیرو در نظر گرفته شرعایت تأمین استاندارد نظامبرداری و یا دارای تخصیص آب مصوب در شرایط عدمبهره

ی عبارت دیگر مدل بر اساس تخصیص مصوب سدهای باالدست و عدم کاهش برداشت ها تا رسیدن به تامین های استاندارد، در نظر گرفته شده و سدها

 باالدست حداکثر برداشت تخصیص یافته را انجام مي دهند.

با و بدون در شده  فیتعر یازهایباالدست و ن یهاحقابه نیاز تأم پس يلیدر محل ساختگاه چا يمشاهدات يبلندمدت آبده نیانگیم یيمقدار نها

مقدار نیازهایي که در پایین دست سد چایلي تا دریا  میلیون مترمکعب برآورد شده است. 3/142و  8/118نظرگرفتن سدهای قوردانلو و دربند به ترتیب 

 مین مي گردد شامل موارد زیر مي باشد: لحاظ مي گردد و از طریق منابع آب تنظیمي سد و آورد میان حوضه تا

  مترمکعب در سالمیلیون 4نیاز شرب و صنعت سد چایلي برابر 

 دست سد چایلي محیطي پاییننیاز زیست 

  مترمکعب در سال میلیون 8238حقابه کشاورزی اراضي آبخور رودخانه اترک در داخل کشور پس از سد چایلي تا ابتدای کانال داشلي برون برابر 

 گل و آالگل و همچنین برون، آلماگل، آجيحقابه کشاورزی اراضي آبخور از ابتدای کانال داشلي برون )شامل اراضي بین مخازن دانشمند، اینچه

 مترمکعب در سالمیلیون 43343اراضي آبخور همه مخازن( برابر 

 مترمکعب در سالمیلیون 32388دست تأمین گردد، برابر پروری که باید از مجموع مخازن پاییننیاز آبي آبزی 

گل و برون، آلماگل، آجيالذکر توسط سد چایلي، لحاظ حداقل حجم زیست محیطي مخازن دانشمند، اینچهعالوه بر تأمین استاندارد نیازهای فوق

ین سد به کشور ترکمنستان نیز باید کنترل دست ساختگاه ادرصد منابع آبي پایین 43مترمکعب( نیز با لحاظ لزوم انتقال مقادیر میلیون 11آالگل )برابر 

 گردد.

دست سد چایلي، رودخانه سومبار و مقادیر منابع مصارف آبي اراضي آبخور این از نکات حائز اهمیت دیگر در وضعیت منابع و مصارف آب پایین

. باتوجه به اطالعات منابع و مصارف آب موجود باشدهای این رودخانه ميبرداری از سدهای چندیر و سومبار در سرشاخهرودخانه و بخصوص بهره

 دست سد چایلي لحاظ شده است:درباره این رودخانه، مقادیر نیازهای آبي زیر در پایین

 مترمکعب میلیون 43های هوتن و چات تقریباً روز ایستگاهتأمین حقابه کشاورزی اراضي آبخور رودخانه سومبار بر اساس مقاسه آمار و اطالعات به

 آورد شده است.بر

 مترمکعب در سال از منابع آبي رودخانه سومبار ( میلیون433و  436)به ترتیب  14ریزی شده سدهای چندیر و سومبار برابر تأمین مقادیر نیاز آبي برنامه

 نیز لحاظ شده است.

های فني و اقتصادی برای ذخیره و راساس محدودیتباتوجه به این فرضیات و همچنین وضعیت سیالبي رژیم رودخانه اترک، انتخاب حجم مفید بهینه ب

رو باتوجه به تحلیل شرایط سیالبي رودخانه اترک در باالدست سد چایلي و همچنین استفاده حداکثری از این رژیم آبي، بسیار مهم خواهد بود. از این

مترمکعب برای مخزن سد میلیون 133سد چایلي، حجم مفید  های خروجي آببرداری از مخزن و تراز دریچهای و چگونگي تنظیم و بهرهشرایط سازه

 سازی و ارائه نتایج بر اساس این حجم مفید انجام شده که در ادامه آورده خواهد شد. چایلي انتخاب شده و شبیه

 ریزی منابع آب و سناریوهای شبیه سازی سد چایلینتایج مطالعات برنامه .4

 
دست، نتایج شبیه دهي منطقه، وضعیت منابع آب ورودی، تنظیمي هر سد و میزان تأثیر آنها بر وضعیت سدهای پایینباتوجه به شرایط جدید پتانسیل آب

 ارائه شده است. 6سازی سدهای مورد بررسي در جدول 
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 منابع و مصارف سدهای حوضه آبریز رودخانه اترک.سیستم  سازی. نتایج شبیه6جدول 

 

 

 

 ن طرح های قوردانلو و دربند(سناریوی یك و دو )با و بدو -
ریو با توجه به تردیدهایي جدی که در ساخت طرح های مطالعاتي باالدست وجود دارد، دو سناریوی اصلي مورد بررسي قرار گرفته است. این دو سنا

های مطالعاتي قردانلو و دربند انجام طرح های توسعه منابع آب و سناریوی دوم شامل بدون در نظر گرفتنبرداری از کلیه طرحشامل سناریوی اول با بهره

رعایت شده و سایر سناریوها نیز بصورت مجزا تحت این دو سناریو قرار گرفته اند. آب ورودی به سدچایلي با در نظر گرفتن این دو سناریو و عدم 

دست سد چایلي محیطي پایینت. ضمنا، نیاز زیستمیلیون مترمکعب برآورد شده اس 3/142و  8/118استاندارد تخصیص در سدهای باالدست، به ترتیب 

 مترمکعب در سال تعیین شده است.میلیون 1/24و  6/18در سناریوهای یک و دو به ترتیب برابر 

 سناریوی عدم احداث سد چایلی  -
سد نیز در هر یک از سناریوهای یک  به منظور تعیین شرایط تامین ها در پایین دست چایلي در حالت احداث سد چایلي و عدم احداث آن شرایط بدون

 ارائه شده است.  8و  4و دو لحاظ شده و نتایج در جداول 

 سناریوی تثبیت تامین در پایین دست مقسم )مجموعه آالگل( -
ي با هدف تامین با توجه به اینکه در حالت بدون سد، تامین در مجموعه آالگل از شرایط قابل قبولي برخوردار مي باشد، در حالت احداث سد چایل

 8و  4حداکثری در اراضي این مجموعه، شرایط مشابه با حالت بدون سد فرض شد و در هریک از سناریوهای یک و دو نتایج بدست آمده و در جداول 

 ارائه گردیده است. 

 سناریوی بهبود كشاورزی چایلی تا داشلی برون -
آب از مرز، و نیز کیفیت بهتر اراضي کشاورزی در باالدست مقسم، جهت کاهش آب با توجه به تقسیم آب در محل مقسم داشلي برون و خروج 

یک و دو  خروجي از مرز و اتفاده حداکثری از منابع آب، اولویت تامین در فاصله چایلي تا داشلي برون در نظر گرفته شده و در هر یک از سناریوهای

 ارائه گردیده است. 8و  4نتایج در جداول  
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 منابع و مصارف بعد از سد چایلی در سناریوی یک.سیستم  سازینتایج شبیه. 7جدول 

 

 

میلیون مترمکعب مي باشد. کاهش آب خروجي از مرز نیز  2/42اختالف تامین در حالت با و بدون سد سناریوی یک و در حالت بهبود باالدست مقسم  

در حالت با و بدون سد سناریوی یک و در حالت تثبیت تامین مخازن مجموعه آالگل  میلیون مترمکعب برآورد مي گردد. اختالف تامین 4/81به میزان 

 میلیون مترمکعب برآورد مي گردد.  62میلیون مترمکعب مي باشد. کاهش آب خروجي از مرز نیز به میزان  4/31
 

 منابع و مصارف بعد از سد چایلی در سناریوی دو.سیستم  سازی. نتایج شبیه8جدول 

 
میلیون مترمکعب مي باشد. کاهش آب خروجي از مرز نیز  4/66تامین در حالت با و بدون سد سناریوی یک و در حالت بهبود باالدست مقسم   اختالف

میلیون مترمکعب برآورد مي گردد. اختالف تامین در حالت با و بدون سد سناریوی یک و در حالت تثبیت تامین مخازن مجموعه آالگل  4/24به میزان 

سازی منابع و میلیون مترمکعب برآورد مي گردد. شماتیک نتایج شبیه 4/83میلیون مترمکعب مي باشد. کاهش آب خروجي از مرز نیز به میزان  42

و در سناریوی دو در حالت با و بدون سد در  4و  3های مصارف آب حوضه آبریز رودخانه اترک در سناریوی یک در حالت با و بدون سد در شکل

 ارائه شده است. 6و  4ای هشکل



 
 

 اردبیل محقق اردبیلي،دانشگاه ، ي و مهندسينفدانشکده ، هیدرولیک ایران کنفرانس شانزدهمین

 5311  شهریور  51و  51

 

 13

 
 بهبود باالدست مقسم.-سازی منابع و مصارف آب حوضه آبریز اترک در سناریوی با سد چایلی در سناریوی یک. شماتیک نتایج شبیه3شکل 

 
 سازی منابع و مصارف آب حوضه آبریز اترک در سناریوی بدون سد چایلی در سناریوی یک.. شماتیک نتایج شبیه4شکل 

 
 بهبود باالدست مقسم. -سازی منابع و مصارف آب حوضه آبریز اترک در سناریوی با سد چایلی در سناریوی دو. شماتیک نتایج شبیه5 شکل

 

 .2سازی منابع و مصارف آب حوضه آبریز اترک در سناریوی بدون سد چایلی در سناریوی. شماتیک نتایج شبیه6شکل 
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 گیرینتیجه .5

 
ین نیاز شرب، صنعت و کشاورزی منطقه در حال اجرا بوده و بر اساس نتایج آخرین مطالعات موجود، مقادیر تبخیر از سطح آزاد سد چایلي با هدف تأم

مقادیر حجم کل مواد رسوبي در محل ورودی به سد چایلي در بر اساس پژوهش صورت پذیرفته است.  در سال برآورد شده 132434مخزن این سد 

سال در نظر گرفته  43میلیون متر مکعب در  3/368میلیون متر مکعب در سال و  34/4اب سدهای موجود )بهره برداری شده(  شرایط موجود و با احتس

ت شده است. همچنین، حجم کل مواد رسوبي ورودی به سد چایلي با احتساب سدهای موجود و دو سد دربند و قردانلو )با در نظر گرفتن حجم رسوبا

 نیپس از تأم يلیدر محل ساختگاه چا يمشاهدات يبلندمدت آبده نیانگیم یيمقدار نها لیون متر مکعب برآورد مي گردد.می 333ساله( حدود  43

میلیون مترمکعب برآورد شده  3/142و  8/118با و بدون در نظرگرفتن سدهای قوردانلو و دربند به ترتیب شده  فیتعر یازهایباالدست و ن یهاحقابه

دیدهایي جدی که در ساخت طرح های مطالعاتي باالدست وجود دارد، دو سناریوی اصلي مورد بررسي قرار گرفته است. این دو با توجه به تر است.

های مطالعاتي قردانلو و های توسعه منابع آب و سناریوی دوم شامل بدون در نظر گرفتن طرحبرداری از کلیه طرحسناریو شامل سناریوی اول با بهره

ده و سایر سناریوها نیز بصورت مجزا تحت این دو سناریو قرار گرفته اند. آب ورودی به سدچایلي با در نظر گرفتن این دو سناریو و عدم دربند انجام ش

  میلیون مترمکعب برآورد شده است. 3/142و  8/118رعایت استاندارد تخصیص در سدهای باالدست، به ترتیب 
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