
اردبیلمحقق اردبیلی،دانشگاه ، ی و مهندسینفدانشکده ، کنفرانس هیدرولیک ایرانشانزدهمین
1396شهریور 16و 15

1

برنامه ریزي و تخصیص منابع آب حوضه آبریز اترك و سد چایلی با استفاده از نرم افزار
Vensim

5مسعود جعفري، 4مهران فرهنگ، 3افراسیاب میرزایی،2امین حسنی، 1بهروز شعبانی

، گرگان، گلستانگلستاناستانشرکت آب منطقه اي، مدیر طرح سد چایلی-1
گرگان، گلستان،گلستاناستانشرکت آب منطقه ايطرحها،مدیر سرمایه گذاري-2

گرگان، گلستان،گلستاناستانشرکت آب منطقه ايمدیر طرحهاي آبیاري و زهکشی، -3
، تهران، شرکت مهندسین مشاور الرمعاونت طراحی و مهندسی-4

گرگان، گلستان،گلستاناستانشرکت آب منطقه اي، پدافند غیرعاملمدیریت بحران و رئیس گروه -5

yahoo.com@aminh٨٥: رابطنویسندهرایانامهآدرس 

خالصه
ریزي منابع آب حوضه آبریز هاي خراسان رضوي و شمالی، بازنگري در برنامهبه منظور بررسی منابع و مصارف آب در باالدست این سد در استان

قرار گرفته پژوهشوزارت نیرو، در دستور کار این نامه تخصیص آبنگر و در قالب نظامرودخانه اترك از باالدست تا دریا بصورت یکپارچه
سازي شده و وضعیت شبیهVensimافزار در قالب مدل پویا و با استفاده از نرممحدوده مطالعاتی مدل مفهومی سیستم منابع و مصارف آب .است

روش کار به این صورت خواهد بود که مقادیر حجم ذخیره، تنظیمی و تأمین استاندارد هر یک از . رائه خواهد شداتأمین نیاز آبی پایدار سیستم
هاي سازيسازي شده و در نهایت نتایج این شبیهشبیهسیستم بارش حوضه آبریز آبدهی دوره ایستاي در شرایط ي سد، تعریف شدهنیازهاي از پیش

سه سري زمانی ماهانه منابع آب و برداشت مصارف یزي منابع آب بر اساس مقایرمحاسبات برنامه.ه استشدارائه، در سناریوهاي مختلفانجام شده
.رفته استیاب حوضه انجام پذیمختلف از سراب تا پا

.Vensimرودخانه اترك، سدچایلی، مدل برنامه ریزي، تخصیص، : کلمات کلیدي

مقدمه.1

حوضهازیکیداشته وامتدادغرببهشرقازگلستانوشمالیرضوي،خراساناستانهايدرکشورشرقیشمالدرآبریز رودخانه اتركحوضه
شاملدیگردرصد20وکشورداخلدرکیلومترمربع6/24472وسعت آبریز رودخانه اترك داخلی باحوضه. باشدمیخزردریاي2درجههاي

در خراسان )قانلوقرهوآیرقایه(این رودخانه که سرشاخه هاي آن.)1شکل (باشدمیدر کشور ترکمنستانسومبارآبریز رودخانهوسعت حوضه
محلدرمرزامتداددر خاك این کشور درکیلومتر150پس از طیوارد کشور ترکمنستان شده وخروج از مرزازبعد،واقع شده) غالمان(شمالی

هاي توسعه به دلیل اجراي طرحومصارفزافزون جمعیت و رشد در حال حاضر با افزایش رو.ریزداترك میمشترك بهچاتهیدرومتريایستگاه
ورودي منابع آب استان گلستان از حوضه آبریز رودخانه اترك ، ي اخیرهاي چند سالهمنابع آب در باالدست رودخانه اترك و همچنین وقوع خشکسالی

عنوان رو سد چایلی بهاز این. اراضی آبخور رودخانه اترك در این استان را با چالش جدي روبرو کرده استهاي تأمین حقابهبنابراین کاهش یافته و 
اي سیالب حوضه آبریز رودخانه اترك، از اهمیت خاصی براي منطقه برخوردار است و دست و همچنین سازه ذخیرهکننده نیاز آبی پایینسازه تنظیم

لذا به منظور بررسی منابع و مصارف آب در باالدست . گرفته استر دستور کار شرکت آب منطقه اي گلستان قرار ضرورت اجراي آن با حجم بهینه د
نگر ریزي منابع آب حوضه آبریز رودخانه اترك از باالدست تا دریا بصورت یکپارچههاي خراسان رضوي و شمالی، بازنگري در برنامهاین سد در استان

.قرار گرفته استپژوهشوزارت نیرو، در دستور کار این نامه تخصیص آبو در قالب نظام
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.اترك در تقسیمات سیاسی کشورآبریز رودخانهموقعیت حوضه.1شکل 

اتركمنابع و مصارف حوضه آبریز.2

يهاستگاهیبا استفاده از دو پارامتر طول دوره آمار موجود ا،یدوره شاخص آماري براي محاسبه آبدهی درازمدت محدوده مطالعاتنییتعدر این پژوهش 
ساله 45دوره کیمطالعه، نیدر ایانتخابيبر اساس دو عامل ذکر شده، طول دوره آمار. تر وخشک انجام شده استيهادورهیو بررسيدرومتریه
و خاك، تخمین حجم جریان ساالنه در محل انجام طرح هاي آب از مسائل عمده در پروژهیکی.باشدیم1391-92یال1347-48یسال آباملش

هاي هاي مختلفی که عمدتاً مبتنی بر ایستگاه مبنا بوده و روشهاي پیشنهادي از روشبنابراین براي محاسبه آبدهی در هر یک از ساختگاه. باشدمی
هاي پایاب تحت تاثیر قرار هاي مورد مطالعه بدلیل وجود مصارف مختلف، دبی ایستگاهت که در رودخانهالزم به ذکر اس. اي استفاده گردیده استمنطقه
و روش حذف يسراسريمصارف آماربردارطبیعی با استفاده از یآبدهریهاي محدوده مطالعاتی، مقاداند، بنابراین جهت محاسبه آبدهی ساختگاهگرفته

بلندمدت نیانگیمریمطالعات هیدرولوژي، مقادجیاساس نتابر.]1[اندقرار گرفتهفادهمورد استيزیرر برنامهسبه و دمحایترند و اعمال نظر کارشناس
در مدل برنامه ریزي منابع آب استفاده شده ساله45ه اترك، بصورت سري زمانی حوضه آبریز رودخانتوسعه منابع آب يهادر محل طرحیعیطبیآبده

.ارائه شده است2در شکل عاتیاي محدوده مطالرودخانه سیستم، شماتیکهمچنین.ارائه شده است1ل و خالصه آن در جدو

.هاي حوضه آبریز رودخانه اتركآبدهی طبیعی در محل طرحمقادیر . 1جدول 

(میلیون متر مکعب) (مترمکعب بر ثانیه ) (میلیون متر مکعب) (مترمکعب بر ثانیه )

21.8 0.69 25.7 0.81 324 543 اترك تبرك آباد 1
3.8 0.12 8.5 0.27 347 64 چري چري 2
30.3 0.96 47.0 1.49 328 481 فلجق بارزو(شیروان) 3
3.2 0.10 4.8 0.15 266 93 شورك شورك 4
63.6 2.00 286.8 9.00 300 7875 اترك قردانلو 5
60.3 1.90 103.2 3.26 278 1610 شیرین دره شیرین دره 6
3.9 0.12 10.3 0.32 227 698 گرماب گرماب(اینچه) 7
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 اترك چایلی 10

حوضه آبریز ردیف
آبدهی ساالنه (ورودي سد) آبدهی ساالنه (طبیعی) متوسط بارندگی 

ساالنه (میلیمتر) مساحت(کیلومتر رودخانه 
مربع )
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رضوي و خراسان شمالی بر اساس اطالعات ارائه شده از مشاورین سدهاي مورد بررسی در حوضه آبریز باالدست سد چایلی در استان هاي خراسان 
ضمنا مقادیر تبخیر از سطح دریاچه این سدها و جدول روابط هندسی مخازن . ارائه شده است2طرحها و یا مجوز تخصیص سدهاي مذکور در جدول 

.یده استآنها نیز بر اساس اطالعات دریافتی به عنوان داده هاي ورودي مدل استفاده گرد

.)یلیون مترمکعبم(مشخصات سدهاي مورد بررسی در حوضه آبریز باالدست سد چایلی. 2جدول 

بر اساس نتایج آخرین مطالعات موجود، مقادیر تبخیر از سطح آزاد و هدف تأمین نیاز شرب، صنعت و کشاورزي منطقه در حال اجرا بوده سد چایلی با
. ارائه شده است3و مقادیر روابط سطح، حجم با ارتفاع آن نیز در جدول در سال برآورد شده 1394,5مخزن این سد 

.مخزن سد چایلی) ارتفاع- حجم- سطح(روابط هندسی . 3جدول 
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به سمت دریاي خزر، به لحاظ وضعیت زمین داشلی بروناز غرب روستاي و تقریباًالی با کشور ترکمنستانو در مرز شمدر دشت هموار ترکمن صحرا
مشخصات . بوجود آمده است... شامل آالگل، آلماگل، آجی گل، اینچه، دانشمند وهایی تاالب ساختی و وجود رودخانه اترك در این منطقه، مجموعۀ 

.ارائه شده است4ها در جدول )تاالب(اچهیدرسطح و حجم این 

.دست سد چایلی در حال حاضرهاي مهم پایینمشخصات تاالب. 4جدول 

حجم مفید مخزن در سطح مخزن  (هکتار)نام مخزن 
حجم زیست محیطیرقوم نرمال

1000210.5دانشمند

2354.70اینچه برون 

27041.2الماگل

2500606.3االگل

30033اجی گل

430592.711مخزن واحد

مقادیر مصارف در حوضه آبریز باالدست هر یک از طرح ها و ایستگاههاي آبسنجی مورد مطالعه براساس اطالعات آماربرداري سراسري منابع آب 
نهر، چشمه، موتورپمپ، آببندان (به این ترتیب که مقادیر مصارف منابع آب سطحی.بدست آمده است88-89حوضه آبریز رودخانه اترك در سال آبی 

5برآورد شده و نتایج در جدول GISARCدر حوضه هاي آبریز باالدست سدها و ایستگاههاي مورد مطالعه با استفاده از نرم افزار ) ستگاه پمپاژو ای
. ارائه شده است

.)میلیون مترمکعب(مصارف منابع آب سطحی در حوضه آبریز رودخانه اترك .5جدول 
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ها، به این دست هر یک از طرحمحیطی و پایداري جریان با توجه به آخرین روش مورد تأیید کمیسیون تخصیص آب وزارت نیرو پایینیاز زیستن
ایسه صورت است که باتوجه به توزیع زمانی آبدهی مشاهداتی در محل هر طرح، میانگین بلندمدت این آبدهی بصورت ماهانه محاسبه شده و سپس با مق

بود، هر یک از ددي هر یک از مقادیر میانگین ماهانه با عدد میانگین بلندمدت ساالنه آبدهی مشاهداتی، اگر میانگین ماهانه از میانگین ساالنه بزرگتر ع
یه مقادیر آبدهی ستون محیطی، کلعنوان آبدهی در دوره پرآبی درنظر گرفته شده و براي محاسبه مقادیر نیاز زیستمقادیر آبدهی مربوط به آن ماه را به

درصورتی که مقدار عددي میانگین ماهانه . عنوان مقادیر نیاز زیست محیطی آن ماه درج خواهد شدضرب شده و به0,3متناظر با این ماه، در ضریب 
.استفاده خواهد شد0,1کوچکتر از میانگین بلندمدت ساالنه آبدهی مشاهداتی در محل طرح باشد، نیز از ضریب 

تجربیجهت محاسبه بار رسوبی ورودي به سد چایلی براي شرایط طبیعی و بدون اثر سدهاي باالدست، از سه روش رسوب ویژه ایستگاه مبناء، روش 
EPM تجربیو تحلیل منطقه اي رسوب استفاده گردیده و نهایتا نتایج روشEPMجود سدهاي بهره با توجه به و،همچنین.]4،3[پذیرفته شده است

در این . برداري در باالدست سد چایلی، مقادیر رسوبات ورودي به سد چایلی در دو وضعیت اثر سدها و بدون اثر سدها مورد بررسی قرار گرفته است
قوردانلو و دربند و بدون در دو حالت با سدهاي اي بهره برداري و اجرایی باالدستمطالعات محاسبات بار رسوبی در ورودي به سد چایلی با اثر سده

)  بهره برداري شده(مقادیر حجم کل مواد رسوبی در محل ورودي به سد چایلی در شرایط موجود و با احتساب سدهاي موجود.آنها ارائه گردیده است
حجم کل مواد رسوبی ورودي به سد چایلی با ،همچنین.سال در نظر گرفته شده است50میلیون متر مکعب در 3/368میلیون متر مکعب در سال و 37/7

.میلیون متر مکعب برآورد می گردد300حدود )ساله50با در نظر گرفتن حجم رسوبات (احتساب سدهاي موجود و دو سد دربند و قردانلو

ریزي منابع آبمطالعات برنامهو فرضیات رویکرد .3

، مقادیر تأمین نیاز آبی اهداف از حوضه آبریز رودخانه اتركدر منابع و مصارف آب مطالعات پایهروزرسانی نتایج بهبا استفاده از و پژوهشاین در 
سازي منابع و ریزي یکپارچه منابع و مصارف آب باهدف بهینهرو برنامهاز این.شده است، تعیین آبوسعه منابع هاي تکلیه طرحپیش تعریف شده 

تا ضمن شناخت کامل از وضعیت فعلی و آتی گرفته با استفاده از ابزاري نسبتاً کاربردوست در دستورکار قرار محدوده مطالعاتی مصارف آب در این 
سد سازي براي کارفرماي محترم باهدف تأمین مطمئن کلیه نیازهاي آبی منطقه و نواحی مجاور ، توانایی تصمیممحدودهسیستم منابع و مصارف آب 

در قالب مدل پویا و با محدوده مطالعاتی هاي موجود، مدل مفهومی سیستم منابع و مصارف آب با بررسی کلیه گزارشهمچنین،.پذیر گرددچایلی امکان
روش کار به این صورت خواهد بود که مقادیر . ]5[رائه خواهد شداسازي شده و وضعیت تأمین نیاز آبی پایدار سیستمشبیهVensimافزار استفاده از نرم

سیستم بارش حوضه آبریز آبدهی دوره ایستاي در شرایط ي سد، تعریف شدهحجم ذخیره، تنظیمی و تأمین استاندارد هر یک از نیازهاي از پیش
سه یزي منابع آب بر اساس مقایرمحاسبات برنامه.ه استشدارائه، در سناریوهاي مختلفهاي انجام شدهسازيسازي شده و در نهایت نتایج این شبیهشبیه

:باشدل میین محاسبات بشرح ذیاتی ایمراحل عمل. رفته استیاب حوضه انجام پذیسري زمانی ماهانه منابع آب و برداشت مصارف مختلف از سراب تا پا
 قابل تفکیک به لحاظ منابع و مصارفهاينگرهبه سیستمتقسیم
مخزنمحل ورودي به آبدهی در تعیین سري زمانی
 دستمحیطی پایینمقادیر نیاز آبی هریک از اهداف شرب وصنعت، کشاورزي و حقابه زیستبرآورد
ماهانهصورت سري زمانیهمحاسبات ب

، )نامه تخصیص آب وزارت نیروبراساس نظام(با عنایت به ضوابط و معیارهاي زیر و ) Vensim(سازي افزار شبیهبا استفاده از اطالعات پایه و نرم
:ه استانجام پذیرفتمحدوده مورد مطالعهسازي منابع و مصارف در حوضه آبریز شبیه

ي به سیستم داده و یا گرفته نشودسازي برابر در نظر گرفته شده تا آبی بصورت مجازحجم ذخیره آب در ابتدا و انتهاي دوره شبیه.
باشدمحیطی و در انتها کشاورزي میزیستحقابه ، صنعتبندي تأمین نیازها به ترتیب با نیازهاي شرب و اولویت.
درصد نیاز تأمین شود100، درصد مواقع95در و بهداشت باید براي تأمین آب شهري.
 درصد نیاز تأمین شود100، درصد مواقع90درمحیطی و صنایع باید زیستبراي تأمین آب.
 درصد نیاز تأمین شود100، درصد مواقع85درباید کشاورزيبراي تأمین آب.
شود تا رقوم آب حداکثر در عالوه بر تأمین نیازها، سرریز آب از سد در نظر گرفته می،وددر صورتیکه سطح آب در مخزن از رقوم نرمال فراتر ر

.رقوم نرمال قرارگیرد
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ابتدا به نیاز برداري برسد به ناچار تأمین نیازها در حد دبی رودخانه محدود و اعمال کمبود درصورتی که رقوم سطح آب به حداقل رقوم بهره
. اعمال خواهد شد، سپس صنعت و در نهایت شرب يهاي آبیاردر ماهکشاورزي 

- 92تا 1347-48ساله از سال 45براي بررسی اثر تغییرات اعمال شده در سیستم منابع و مصارف آب محدوده مطالعاتی، سیستم براي یک سري زمانی 
هاي سازي طرحدف تحلیل شرایط واقعی، نتایج شبیهشایان ذکر است باه. استهاي توسعه منابع آب حوضه آبریز انجام شده براي کلیه طرح1391

به . نامه تخصیص آب وزارت نیرو در نظر گرفته شده استرعایت تأمین استاندارد نظامبرداري و یا داراي تخصیص آب مصوب در شرایط عدمبهره
تامین هاي استاندارد، در نظر گرفته شده و سدهاي مدل بر اساس تخصیص مصوب سدهاي باالدست و عدم کاهش برداشت ها تا رسیدن به عبارت دیگر 

.باالدست حداکثر برداشت تخصیص یافته را انجام می دهند
با و بدون در شده فیتعريازهایباالدست و نيهاحقابهنیپس از تأمیلیدر محل ساختگاه چایمشاهداتیبلندمدت آبدهنیانگیمییمقدار نها

هایی که در پایین دست سد چایلی تا دریا مقدار نیاز.میلیون مترمکعب برآورد شده است3/149و 8/118به ترتیب نظرگرفتن سدهاي قوردانلو و دربند
:لحاظ می گردد و از طریق منابع آب تنظیمی سد و آورد میان حوضه تامین می گردد شامل موارد زیر می باشد

 مترمکعب در سالمیلیون5سد چایلی برابر صنعتنیاز شرب و
دست سد چایلی محیطی پاییننیاز زیست
 مترمکعب در سالمیلیون89,8برابر ابتداي کانال داشلی برون پس از سد چایلی تا در داخل کشور حقابه کشاورزي اراضی آبخور رودخانه اترك
 و همچنین گل و آالگلون، آلماگل، آجیرببین مخازن دانشمند، اینچهشامل اراضی (کانال داشلی بروناز ابتداي حقابه کشاورزي اراضی آبخور

مترمکعب در سالمیلیون40,53برابر )همه مخازناراضی آبخور 
مترمکعب در سالمیلیون32,88تأمین گردد، برابر دست مجموع مخازن پایینپروري که باید از نیاز آبی آبزي

گل و برون، آلماگل، آجیالذکر توسط سد چایلی، لحاظ حداقل حجم زیست محیطی مخازن دانشمند، اینچهنیازهاي فوقعالوه بر تأمین استاندارد
باید کنترل نیز دست ساختگاه این سد به کشور ترکمنستان درصد منابع آبی پایین50نیز با لحاظ لزوم انتقال مقادیر ) مترمکعبمیلیون11برابر (آالگل 

.گردد

دست سد چایلی، رودخانه سومبار و مقادیر منابع مصارف آبی اراضی آبخور این حائز اهمیت دیگر در وضعیت منابع و مصارف آب پاییناز نکات
باتوجه به اطالعات منابع و مصارف آب موجود . باشدهاي این رودخانه میبرداري از سدهاي چندیر و سومبار در سرشاخهرودخانه و بخصوص بهره

:دست سد چایلی لحاظ شده استن رودخانه، مقادیر نیازهاي آبی زیر در پاییندرباره ای

مترمکعب میلیون50تقریباً هاي هوتن و چات روز ایستگاهتأمین حقابه کشاورزي اراضی آبخور رودخانه سومبار بر اساس مقاسه آمار و اطالعات به
.برآورد شده است

مترمکعب در سال از منابع آبی رودخانه سومبار میلیون) 7,3و 7,6به ترتیب (15سدهاي چندیر و سومبار برابر ریزي شده تأمین مقادیر نیاز آبی برنامه
.لحاظ شده استنیز 

هاي فنی و اقتصادي براي ذخیره و بهینه براساس محدودیتمفید وضعیت سیالبی رژیم رودخانه اترك، انتخاب حجم اتوجه به این فرضیات و همچنین ب
ترك در باالدست سد چایلی و همچنین اباتوجه به تحلیل شرایط سیالبی رودخانه رو از این. ه حداکثري از این رژیم آبی، بسیار مهم خواهد بوداستفاد

مترمکعب براي مخزن سدمیلیون130هاي خروجی آب سد چایلی، حجم مفید برداري از مخزن و تراز دریچهو بهرهاي و چگونگی تنظیم شرایط سازه
.در ادامه آورده خواهد شدسازي و ارائه نتایج بر اساس این حجم مفید انجام شده که چایلی انتخاب شده و شبیه

سناریوهاي شبیه سازي سد چایلیوریزي منابع آبنتایج مطالعات برنامه.4

نتایج شبیه دست، تنظیمی هر سد و میزان تأثیر آنها بر وضعیت سدهاي پایینباتوجه به شرایط جدید پتانسیل آبدهی منطقه، وضعیت منابع آب ورودي، 
.ارائه شده است6سازي سدهاي مورد بررسی در جدول 
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.سدهاي حوضه آبریز رودخانه اتركمنابع و مصارف سیستم سازيشبیهنتایج . 6جدول 

)با و بدون طرح هاي قوردانلو و دربند(سناریوي یک و دو - 
این دو سناریو .دو سناریوي اصلی مورد بررسی قرار گرفته است،توجه به تردیدهایی جدي که در ساخت طرح هاي مطالعاتی باالدست وجود داردبا 

انجام هاي مطالعاتی قردانلو و دربندهاي توسعه منابع آب و سناریوي دوم شامل بدون در نظر گرفتن طرحبرداري از کلیه طرحشامل سناریوي اول با بهره
آب ورودي به سدچایلی با در نظر گرفتن این دو سناریو و عدم رعایت . شده و سایر سناریوها نیز بصورت مجزا تحت این دو سناریو قرار گرفته اند

سد چایلی دستمحیطی پاییننیاز زیست،ضمنا.میلیون مترمکعب برآورد شده است3/149و 8/118استاندارد تخصیص در سدهاي باالدست، به ترتیب 
.مترمکعب در سال تعیین شده استمیلیون1/24و 6/18در سناریوهاي یک و دو به ترتیب برابر 

سناریوي عدم احداث سد چایلی - 
ي یک به منظور تعیین شرایط تامین ها در پایین دست چایلی در حالت احداث سد چایلی و عدم احداث آن شرایط بدون سد نیز در هر یک از سناریوها

. ارائه شده است8و 7ول ادو لحاظ شده و نتایج در جدو
)مجموعه آالگل(سناریوي تثبیت تامین در پایین دست مقسم- 

امین با توجه به اینکه در حالت بدون سد، تامین در مجموعه آالگل از شرایط قابل قبولی برخوردار می باشد، در حالت احداث سد چایلی با هدف ت
8و 7ول اراضی این مجموعه، شرایط مشابه با حالت بدون سد فرض شد و در هریک از سناریوهاي یک و دو نتایج بدست آمده و در جدحداکثري در ا

. ارائه گردیده است
سناریوي بهبود کشاورزي چایلی تا داشلی برون- 

کیفیت بهتر اراضی کشاورزي در باالدست مقسم، جهت کاهش آب با توجه به تقسیم آب در محل مقسم داشلی برون و خروج آب از مرز، و نیز 
یک و دو خروجی از مرز و اتفاده حداکثري از منابع آب، اولویت تامین در فاصله چایلی تا داشلی برون در نظر گرفته شده و در هر یک از سناریوهاي

.گردیده استارائه 8و 7ول انتایج در جد
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.ی در سناریوي یکمنابع و مصارف بعد از سد چایلسیستم سازيیهشبنتایج . 7جدول 

کاهش آب خروجی از مرز نیز . میلیون مترمکعب می باشد9/42اختالف تامین در حالت با و بدون سد سناریوي یک و در حالت بهبود باالدست مقسم  
گل اختالف تامین در حالت با و بدون سد سناریوي یک و در حالت تثبیت تامین مخازن مجموعه آال. میلیون مترمکعب برآورد می گردد5/81به میزان 

. میلیون مترمکعب برآورد می گردد69کاهش آب خروجی از مرز نیز به میزان . میلیون مترمکعب می باشد7/31

.منابع و مصارف بعد از سد چایلی در سناریوي دوسیستم سازيشبیهنتایج . 8جدول 

کاهش آب خروجی از مرز نیز . میلیون مترمکعب می باشد5/66اختالف تامین در حالت با و بدون سد سناریوي یک و در حالت بهبود باالدست مقسم  
اختالف تامین در حالت با و بدون سد سناریوي یک و در حالت تثبیت تامین مخازن مجموعه آالگل . میلیون مترمکعب برآورد می گردد7/95به میزان 

سازي منابع و نتایج شبیهشماتیک . ن مترمکعب برآورد می گرددمیلیو7/83کاهش آب خروجی از مرز نیز به میزان . میلیون مترمکعب می باشد49
و در سناریوي دو در حالت با و بدون سد در 4و 3هاي در شکلي یک در حالت با و بدون سد سناریودرمصارف آب حوضه آبریز رودخانه اترك

.استرائه شده ا6و 5هاي شکل
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.بهبود باالدست مقسم- یکدر سناریويبا سد چایلیسازي منابع و مصارف آب حوضه آبریز اترك در سناریوي شماتیک نتایج شبیه. 3شکل 

.یکدر سناریويسازي منابع و مصارف آب حوضه آبریز اترك در سناریوي بدون سد چایلیشماتیک نتایج شبیه.4شکل 

.بهبود باالدست مقسم- دوسازي منابع و مصارف آب حوضه آبریز اترك در سناریوي با سد چایلی در سناریويشماتیک نتایج شبیه. 5شکل 

.2سازي منابع و مصارف آب حوضه آبریز اترك در سناریوي بدون سد چایلی در سناریويشماتیک نتایج شبیه. 6شکل 
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گیرينتیجه.5

بر اساس نتایج آخرین مطالعات موجود، مقادیر تبخیر از سطح آزاد و هدف تأمین نیاز شرب، صنعت و کشاورزي منطقه در حال اجرا بوده سد چایلی با
مقادیر حجم کل مواد رسوبی در محل ورودي به سد چایلی در اساس پژوهش صورت پذیرفتهبر . استدر سال برآورد شده1394,5مخزن این سد 

سال در نظر گرفته 50میلیون متر مکعب در 3/368میلیون متر مکعب در سال و 37/7)  بهره برداري شده(شرایط موجود و با احتساب سدهاي موجود
با در نظر گرفتن حجم رسوبات (حجم کل مواد رسوبی ورودي به سد چایلی با احتساب سدهاي موجود و دو سد دربند و قردانلو،همچنین.شده است

نیپس از تأمیلیدر محل ساختگاه چایمشاهداتیبلندمدت آبدهنیانگیمییمقدار نها.میلیون متر مکعب برآورد می گردد300حدود )ساله50
میلیون مترمکعب برآورد شده 3/149و 8/118به ترتیب نظرگرفتن سدهاي قوردانلو و دربندبا و بدون در شده فیتعريازهایباالدست و نيهاحقابه
این دو .دو سناریوي اصلی مورد بررسی قرار گرفته است،توجه به تردیدهایی جدي که در ساخت طرح هاي مطالعاتی باالدست وجود داردبا .است

هاي مطالعاتی قردانلو و هاي توسعه منابع آب و سناریوي دوم شامل بدون در نظر گرفتن طرحبرداري از کلیه طرحسناریو شامل سناریوي اول با بهره
آب ورودي به سدچایلی با در نظر گرفتن این دو سناریو و عدم . انجام شده و سایر سناریوها نیز بصورت مجزا تحت این دو سناریو قرار گرفته انددربند

.میلیون مترمکعب برآورد شده است3/149و 8/118رعایت استاندارد تخصیص در سدهاي باالدست، به ترتیب 
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