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 چکیده

وری از  بهره باالترینبرداری از منابع آب در مناطق خشک از اهمیت فراواني برخوردار است تا ضمن  بهرهمدیریت و 

برسد. هدف از تحقیق حاضر مدیریت منابع آب با  کمینههای ناشي از کمبود آب در این مناطق به منابع آب خسارت

اولویتي بوده  GOALریزی  برنامهزایي در منطقه سیستان با استفاده از روش  رویکرد مقابله با پدیده ریزگردها و بیابان

. برای طراحي مدل سازی چند هدفه است بهینههای حل مسائل  روش اولویتي از مهمترین هدفریزی است. برنامه

بر طبق نظرات  که استفاده شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد GAMSنویسي  برنامهتحقیق از محیط 

پس رودخانه سیستان  و هاچاه نیمهآبي از مخازن های انتقال آب  اولویت ،مقابله با پدیده ریزگردها منظور بهکارشناسان 

های برداشت رسوبات  کانونکاری  های بحراني تاالب هامون و مناطق نهال از تامین نیازهای آبي مصارف خانگي، کانون

بر تامین تمام  عالوهپس از اجرای مدل تحقیق و در شرایط مدیریت بهینه منابع آب،  ،باشد. بدین منظوربادی مي

 میلیون متر 4/61نیاز آبي آن،  کمینهتامین  براینیازهای آبي بخش مصارف خانگي، میزان انتقال آب به دریاچه هامون 

مین أتکامل  طور بههای بحراني تاالب هامون  تثبیت کانون برایو بدین ترتیب آب مورد نیاز  مکعب افزایش را نشان داد

کرم و  کاری شمال شهرک محمد شاه های نهالمیزان انتقال آب به بخش ،در شرایط مدیریت بهینه ،. همچنینشد

در   ،شرایط فعلي افزایش پیدا کردهمیلیون متر مکعب یعني بیش از دو برابر  16/1و  18/19ترتیب به میزان  بهجزینک 

 که دهده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان ميشدکامل برطرف  طور بهها نیز نتیجه تمام نیازهای آبي این بخش

های بحراني برداشت  توان انتقال آب به کانونبر تامین نیازهای اساسي منطقه، مي عالوهدر شرایط مدیریت بهینه آب 

 .شدرسوبات را افزایش و باعث تثبیت این مناطق 

 

 مناطق خشک  ،تاالب هامون ،برداری از منابع آب بهره، GAMSنویسي  ، برنامهGOALریزی برنامه های کلیدی: واژه
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که هفتمین تاالب  هامون سیستان اشاره کرد

زیست کره های گاهالمللي جهان و یکي از ذخیره بین

شناسایي و تخصیص آب زیست  .باشددر ایران مي

ها نقش موثری در حفاظت از محیطي تاالب

عملکردهای اکوسیستم خواهد داشت. برقراری تعادل 

های آبي و سایر مصارف آب در بین نیازهای اکوسیستم

ترین مشغله فکری در مدیریت کالن  اصلي، هضحویک 

 ،همکاران وSmakhtinet ) آب در سطح جهان است

رژیم جریان در یک اکوسیستم آبي از  (.8014

های فیزیکي، شیمیایي و بیولوژیکي، محیط  دیدگاه

تامین آب  ،دهد. بنابراین ميزنده را تحت تاثیر قرار 

اکولوژیکي محیط آبي یندهای افرکافي برای حفظ 

بسیار ضروری است تا ضمن حفظ کارکردهای اصلي 

 ها جلوگیری شود یاباني شدن تاالبآن از تخریب و ب

(Dyson 8009 ،و همکاران .) 

های  ها و حوضه رودخانه بیشتر که این وجود با

رویه برای  بيهای  تخصیصدلیل  بهای جهان رودخانه

نیازهای بشری دچار شکنندگي ساختار 

اما مطالعات گسترده،  ،اند شدههای آبي  اکوسیستم

سطح جهان صورت نگرفته دار و استانداردی در  دنباله

های  تاالب بیشتر و هم اکنون نیز (Piri ،8010) است

دچار  ها آندلیل عدم تامین نیازهای آبي  به ایران

تخریب گشته که خود منشا برداشت رسوبات بادی در 

ی را ه و عواقب زیست محیطي فراوان دیگرشدمنطقه 

باید  ،بنابراین(. Piri ،8010) اند داشتهبه همراه 

های وسیع اراضي بیاباني، اراضي در معرض  پهنه

را های کویری ایران  زایي و اراضي محدوده تاالببیابان

ها  ها و فرصت که تمام پتانسیلای مدیریت کرد  گونهبه 

هایي  یت درآورده و تهدیدها و چالشالرا بتواند به فع

ها  ریزی روبرو است را دربرنامه ها آنکه این مناطق با 

برداری از منابع آب در  بهره. مدیریت و گیردبنظر  در

مناطق خشک از اهمیت فراواني برخوردار است تا 

های  وری از  منابع آب خسارتبهره بیشترینضمن 

برسد.  کمینهناشي از کمبود آب در این مناطق به 

سازی مي تواند های تحلیلي و بهینه استفاده از روش

 Saber) نمایدبخشي از مشکالت موجود را رفع 

Chenari  ،ریزی آرماني با (. برنامه8018و همکاران

رویکرد تحلیلي جبری برای حل بسیاری از مسائل 

 Cristobal(. Chin، 8003شود )واقعي استفاده مي

برای  هدفریزی ( در تحقیق خود از برنامه8012)

های زیست محیطي در اسپانیا  سیاست تجزیه و تحلیل

وی بیان کرد که این مدل ترکیبي است  استفاده کرد.

از روابط بین اثرات اقتصادی، اجتماعي، انرژی و زیست 

محیطي که به ارائه اطالعات با ارزش برای 

بررسي اهداف مختلفي که  منظور بهگذاران  سیاست

برای رسیدن به توسعه پایدار الزم است منجر 

به بررسي  Manish (8018) و  Nabenduشود. مي

در بخش مدیریت منابع  هدفریزی برنامه کاربرد

که  با توجه به ایندند کربیان  ها آنطبیعي پرداختند. 

عمده به اهداف چندگانه طور  بهمشکالت دنیای واقعي 

ریزی های برنامه شوند، استفاده از روش ميمربوط 

 باشد.ناپذیر مي اجتنابمدیریت امری  سامانهریاضي در 

ریزی مدل برنامه چندهدفه مانندریزی یک مدل برنامه

های مختلف  جنبهمهم برای مطالعه  آرماني که ابزار

( از روش 8012) Shang .های مدیریت است سامانه

جریان آب زیست  کمینهریزی چند هدفه برای برنامه

سطح آب یک  کمینهمحیطي رهاشده از دو رودخانه و 

نتایج  شمال چین پرداخت. سینکیانگ در دریاچه در

جریان زیست محیطي از  کمینه که نشان داد

تولید  متر مکعب در ثانیه در طول فصل 19ها  رودخانه

متر مکعب در ثانیه  88مثل ماهي و در سایر فصول 

سطح دریاچه برای  کمینه ،همچنین .آمد دست به

 .شدمتر محاسبه  8/131اهداف زیست محیطي 

توان با توجه به بررسي مطالعات انجام شده مي

برای  هدفریزی برنامه بیان کرد که استفاده از روش

. استمدیریت منابع طبیعي از کارایي باالیي برخوردار 

های اقلیمي خاص منطقه از طرفي با توجه به ویژگي

سیستان و اهمیت حیاتي آب در منطقه، باید با 

برداری بهینه از منابع آب ضمن تامین نیازهای  بهره

شدن دشت سیستان و متعاقب  بیابانياساسي، از پدیده 

و غبار جلوگیری  های گرد طوفانها و دآن بروز ریزگر

مدیریت منابع آب در  ،هدف از پژوهش حاضر .دکر

زایي و  منطقه سیستان با رویکرد مقابله با پدیده بیابان

 .باشد ميبروز ریزگردها 

 

 ها مواد و روش

حدود  مساحتي در سیستان با منطقه مورد پژوهش:

همواری در  کیلومتر مربع جلگه پست و 12131
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الیه مرز شرقي کشور در شمال استان سیستان  منتهي

تا  60˚ 96´ 11´´در محدوده جغرافیایي بلوچستان و  و

 20´´تا  90˚ 09´ 98´´و  شرقيطول  61˚ 41´ 84´´

ارتفاع آن از سطح  .شمالي قرار داردعرض  91˚ 88´

. اقلیم منطقه سیستان است متر 200 تا 412دریا بین 

باشد. میزان متوسط بارندگي ساالنه مي خشکگرم و 

متر و دمای  میلي 4100متر، تبخیر  میلي 9/28منطقه 

گراد با درجه سانتي 3/81متوسط ساالنه آن حدود 

 Sistan and)است تغییرات فصلي بسیار شدید 

Baluchestan Regional Water Company، 8014 .)

منابع آب دشت سیستان وابسته به رودخانه هیرمند 

 خاک از ایران کشور شرقي مرز در رودخانه است. این

 آب تأمین منبع و تنها شودمي سیستان وارد افغانستان

ای از رودخانه شود. شاخهمي محسوب سیستان

شود، رودخانه سیستان  ميهیرمند که وارد خاک ایران 

شود. این رودخانه پس از مشروب کردن  مينامیده 

مانده را به تاالب  اراضي کشاورزی سیستان آب باقي

ترین منبع ریزد. رودخانه سیستان عمدههامون مي

که اولین کانال منشعب از باشد  ميتامین آب سیستان 

. استها آن، کانال ورودی به مخازن آبي چاه نیمه

میلیون  1290متوسط آورد ساالنه رودخانه سیستان 

جریان آب ساالنه  ،8باشد. شکل متر مکعب آب مي

را  1934تا  1961های رودخانه سیستان طي سال

بیشترین میزان آب  ،1 دهد. با توجه به شکلنشان مي

با  1910سال اخیر مربوط به سال  94ورودی در طي 

دی آب در میلیون متر مکعب و میزان ورو 4120

 Sistan andصفر بوده است ) 1910و  1913های  سال

Baluchestan Regional Water Company ،8012.) 

های  موارد مصرف آب در سیستان شامل بخش

باشد. در مصارف خانگي، کشاورزی و محیط زیست مي

که ورود آب یک منبع  منطقه سیستان با توجه به این

افغانستان بوده، کمبود خارجي دارد و وابسته به کشور 

و بحران آب یک امر اساسي در منطقه به حساب 

های اقلیمي با توجه به ویژگي ،آید. از طرفي مي

روزه که از اواخر  180سیستان و وجود بادهای 

اردیبهشت شروع شده و تا اواخر شهریور ادامه دارد و 

های  بحران و کمبود آب از طرفي دیگر، بروز طوفان

را در سیستان سبب شده که از مشکالت گرد و غبار 

آید. وجود ریزگردها باعث اساسي منطقه به حساب مي

زندگي و  ،مشکالت زیست محیطي فراواني گشته

سالمت ساکنین منطقه را مورد تهدید جدی قرار داده 

های اصلي برداشت رسوبات بادی  است. یکي از کانون

که دریاچه هامون و مناطق فاقد پوشش گیاهي بوده 

کمبود و عدم مدیریت صحیح آب باعت بیاباني شدن 

این مناطق را مستعد برداشت  ،این مناطق شده

رسوبات بادی کرده که خود وجود ریزگردها را در 

 شود. سیستان سبب مي

 منظور بهدر ابتدا  ،در این پژوهش روش تحقیق:

شناخت عوامل اصلي تشدید کننده فرسایش بادی و 

های انتقال آب در  اولویت ،مچنینگردها و ه بروز ریز

 منطقه سیستان اقدام به مصاحبه و تکمیل پرسشنامه

ه شدکارشناسان مربوطه در منطقه سیستان وسیله  به

 است. 
 

 
 1934تا  1961های  جریان آب ورودی رودخانه سیستان در طي سال -1شکل 
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ها، نامه شستکمیل پر برایجامعه آماری تحقیق 

کلیه کارشناسان منابع آب و منابع طبیعي منطقه به 

نفر از کارشناسان آب  11نفر که شامل  94تعداد 

نفر از کارشناسان  نهای سیستان و بلوچستان، منطقه

نفر از  هفتشرکت توسعه منابع آب و خاک سیستان، 

کارشناسان بخش بیابان اداره منابع طبیعي زابل و 

نفر از کارشناسان مرکز تحقیقات کشاورزی  هفت

مدیریت و  منظور به ،باشند. سپس سیستان مي

تخصیص آب ورودی به منطقه سیستان بر اساس 

ریزی هدف  های تعیین شده از روش برنامه اولویت

هدف یزی رروش برنامهاولویتي استفاده شده است. 

 . استریزی هدف اولویتي شکل توسعه یافته برنامه

 بر مشخص شدن اهداف  عالوهمسائل  بیشتر در

صورت  بهتصمیم گیرنده، درجه اهمیت اهداف وسیله  به

مدل  ،. از این روندشوميیز مشخص ني یهاهرتب

و  Romero) به قرار زیر است هدف ریزی برنامه عمومي

Rehman ،8009.) 

     1  2      ,   , kMinZ h d d h d d h d d       
 

 

(1)                           ( )    
    

     

                  
    

             
    

    

میزان     ،امkآرمان مشخص کننده     که در آن،

ام حاصل از iتابع هدف  ( )   ام،jموجودی از منبع 

  های مختلف،   فعالیت
  معرف متغیر مازاد و   

  

 . استمعرف متغیر کمبود 

ریزی تابع هدف برنامه: تابع هدف تحقیق

 . باشدمي (8)صورت رابطه  هلکزیکوگرافي ب
          

      
      

      
 (8 )       

های انتقال  اولویت هر یک از آرمان p که در آن،

رویکرد مقابله با های مختلف بر اساس  آب به بخش

یک از  انحرافات منفي از هر   زایي و  پدیده بیابان

 .استهای مدل  آرمان

های بحران برداشت  آرمان تامین آب کانون

های  این آرمان شامل تامین آب بخش: رسوبات بادی

کاری شده  حساس دریاچه هامون و مناطق جنگل

های بحران برداشت رسوبات در منطقه سیستان  کانون

کاری شده سیستان شامل  . مناطق حساس جنگلاست

کرم، نیاتک  مناطق جزینک، شمال شهرک محمد شاه

 باشد. و مناطق بحراني و حساس دریاچه هامون مي

: آرمان انتقال آب به بخش جنگل کاری جزینک

کاری  آرمان آب مورد نیاز بخش جنگل (9)رابطه 

 دهد. جزینک را نشان مي

 .    . . .jaz m jaz m jaz m jaz mTrans d d Go    (9 )         
1,...,12m   

میزان انتقال آب به                که در آن،

آرمان نیاز آبي         کاری جزینک،  بخش جنگل

      کاری جزینک و  بخش جنگل
      و   

  

 ها انترتیب انحرافات منفي و مثبت از سطح آرم به

 .هستند

کاری شمال  انتقال آب به بخش جنگلآرمان 

آرمان آب مورد  (4)رابطه : کرم شهرک محمد شاه

 دهد.  کاری جزینک را نشان مي نیاز بخش جنگل
                    

        
         (4)   

میزان انتقال آب به                که در آن،

کرم،  محمد شاهکاری شمال شهرک  بخش جنگل

کاری شمال  آرمان نیاز آبي بخش جنگل        

      کرم و  شهرک محمد شاه
      و   

ترتیب  به  

 باشند.  ها مي انحرافات منفي و مثبت از سطح آرمان

: نیاز آب دریاچه هامون کمینهآرمان تامین 

آب دریاچه هامون را  کمینهآرمان تامین  (2)رابطه 

 دهد.نشان مي
                    

        
           

1, ...,12m (2)                                            

میزان انتقال آب به                که در آن،

آب  کمینهآرمان تامین         دریاچه هامون، 

      و  دریاچه هامون
      و   

ترتیب  به  

 . باشند ها مي انحرافات منفي و مثبت از سطح آرمان

: های انتقال آب در منطقه سیستان تعیین اولویت

های انتقال آب از  شناخت اولویت برایدر این تحقیق 

ها و رودخانه سیستان برای مقابله با مخازن چاه نیمه

 ،بادی و پدیده ریزگردها در منطقه سیستانفرسایش 

وسیله  به نامه اقدام به مصاحبه و تکمیل پرسش

تحلیل آماری  منظور بهکارشناسان منطقه شده است. 

های انتقال  بندی اولویت نامه کارشناسان و رتبه پرسش

آب در سیستان از آزمون فریدمن استفاده شده است. 

 تحلیل، معادل آزمون فریدمن یک آزمون ناپارامتری

های تکراری )درون گروهي است( که  واریانس با اندازه

متغیر  k ها در بین از آن برای مقایسه میانگین رتبه
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فرمول محاسبه آزمون  .شود ( استفاده مي)گروه

 .است( 6صورت رابطه ) هفریدمن ب

   
  

   (   )
∑    
      (   ) (6)            

تعداد  Kها(، تعداد سطر )آزمودني Nدر آن،  که

ها در حاصل جمع رتبه Rستون )تعداد سواالت(، و 

مبتني  H0 در آزمون فریدمن فرضباشد. ام ميiستون 

ست. ا هاها در بین گروهبر یکسان بودن میانگین رتبه

رد شدن فرض صفر به این معني است که در بین 

داری  يدو گروه با هم اختالف معن کم دستها  گروه

 .دارند

 

 و بحث نتایج

های انتقال آب برای شناخت اولویت منظور به

مقابله با فرسایش بادی و پدیده ریزگردها در منطقه 

 نامه سیستان اقدام به مصاحبه و تکمیل پرسش

که نتایج تجزیه و  کردهکارشناسان منطقه وسیله  به

 1آزمون فریدمن در جدول وسیله  به هاتحلیل داده

 آورده شده است. 
 

 نتایج آزمون فریدمن در مورد نظرات کارشناسان -1جدول 

Asymp. Sig  
 داری( )سطح معني

Df  
)درجه 

 آزادی(

Chi-Square 
 )مربع خي(

N  
 )تعداد(

000/0 14 4/31 94 

 

 1در بررسي نتایج آزمون فریدمن که در جدول 

صفر بودن سطح آورده شده است، با توجه به 

به این معنا که  ،شودرد مي H0داری، فرضیه  معني

اولویت انتقال آب در منطقه سیستان از دیدگاه 

بندی رتبه 8باشد. جدول کارشناسان متفاوت مي

دهد. بر های انتقال آب در منطقه را نشان مياولویت

تامین آب مصارف خانگي باالترین  ،8اساس جدول 

ترین رتبه را به خود  رتبه و انتقال آب به صنعت پایین

  اختصاص داده است.

 
 های انتقال آب در منطقه سیستان اولویتنگرش کارشناسان در مورد  -2جدول 

 میانگین امتیاز رتبه اولویت انتقال آب ردیف

 4 1 خانگي و شربمصارف  1

 9/9 8 های بحراني تاالب هامون های حساس و کانون بخش 8

 3/8 9 های برداشت رسوبات   کاری کانون جنگلمناطق  9

 1/1 4 کشاورزی 4

 0 2 صنعت 2

 
های انتقال آب به  اولویتپس از مشخص شدن 

کنترل فرسایش  برایهای مختلف سیستان،  بخش

برداری بهینه آب با  بهره برایبادی و بروز ریزگردها 

استفاده  هدف اولویتيریزی این رویکرد از روش برنامه

 ه است. شد

با توجه به : تخصیص آب به بخش مصارف خانگی

که در منطقه سیستان نیاز آبي بخش مصارف  این

خانگي به سه بخش مصارف خانگي روستاهای زابل، 

بندی  تقسیمشهرستان زابل و مصارف خانگي زاهدان 

نیاز آبي و میزان انتقال بهینه آب به  9جدول  ،شود مي

دهد.  ميصورت ساالنه نشان  هها را ب بخشاین 

تمام  ،شودمالحظه مي 9طور که از جدول  همان

نیازهای آبي مصارف خانگي روستاهای زابل و 

شهرستان زابل در شرایط تخصیص بهینه تامین 

که ظرفیت انتقال لوله  اما با توجه به این ،شود مي

، میزان استانتقال آب به شهرستان زاهدان محدود 

انتقال آب به زاهدان کمتر از نیاز آبي شهرستان 

 باشد.  ميزاهدان 

 
 های مختلف مصارف خانگي بخشنیاز آبي و تخصیص بهینه ساالنه آب به  -3جدول 

 شهرستان زاهدان شهرستان زابل روستاهای زابل مصارف خانگي

 1/24 18/13 44/19 نیاز آبي

 1/91 18/13 44/19 تخصیص بهینه
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های  های حساس و کانونآب به بخشتخصیص 

آب دریاچه  کمینهبحرانی تاالب هامون )تامین 

طبق برآورد و گزارش مشترک سازمان : هامون(

حفاظت محیط زیست و برنامه توسعه سازمان ملل 

 میلیون متر 11، ساالنه حدود 1938متحد در سال 

مکعب آب از مخازن آبي چاه نیمه برای حفظ 

عنوان  بهسیستم دریاچه هامون کارکردهای اصلي اکو

دستیابي به اهداف زیست محیطي منطقه باید در نظر 

، Environmental Protection Agencyگرفته شود )

نیاز آبي برای حفظ  4( که در جدول 8019

کارکردهای اصلي دریاچه هامون برای جلوگیری از 

های گرد و غبار به همراه  خشک شدن و بروز طوفان

صورت ماهانه  هآب به این مناطق بتخصیص بهینه 

 آورده شده است.

 
 نیاز آبي و تخصیص فعلي و بهینه ماهانه آب به دریاچه هامون )میلیون متر مکعب( کمینه -4جدول 

 تخصیص بهینه تخصیص فعلي نیاز آبي کمینه ماه

 8/1 0 8/1 فروردین

 2/1 0 2/1 اردیبهشت

 8/1 0 8/1 خرداد

 2/1 0 2/1 تیر

 2/1 1/2 2/1 مرداد

 8/1 1/3 8/1 شهریور

 2/1 0 2/1 مهر

 8/1 0 8/1 آبان

 2/1 0 2/1 آذر

 2/1 1/1 2/1 دی

 2/1 6/9 2/1 بهمن

 1/6 0 1/6 اسفند

 11 6/86 11 جمع

 
کاری شمال شهرک  تخصیص آب به بخش نهال

که در منطقه شمال  با توجه به این: کرم محمد شاه

 برایکرم واقع در شهرستان زهک  شهرک محمد شاه

 کاری جلوگیری از فرسایش بادی و بروز ریزگردها نهال

درختان گز صورت گرفته که مساحت این وسیله  به

نیاز آبي  2باشد، جدول  ميهکتار  8120اراضي حدود 

صورت  هرا بو تخصیص فعلي و بهینه آب به این بخش 

مشخص  2دهد. بر اساس جدول  ميماهانه نشان 

در شرایط تخصیص بهینه آب اختصاص یافته  ،شود مي

برابر  2/8کرم  کاری شهرک محمد شاه به بخش نهال

 باشد.  ميبیشتر از تخصیص فعلي 

با توجه  :کاری جزینک تخصیص آب به بخش نهال

که در منطقه جزینک واقع در بخش غربي  به این

جلوگیری از فرسایش بادی و  برایشهرستان زهک 

درختان گز صورت وسیله  به کاری بروز ریزگردها نهال

هکتار  1380گرفته که مساحت این اراضي حدود 

نیاز آبي و تخصیص فعلي و بهینه  6باشد، جدول  مي

بر  دهد. صورت ماهانه نشان مي هآب به این بخش را ب

در شرایط تخصیص  ،شود مشخص مي 8اساس جدول 

کاری جزینک  بهینه آب اختصاص یافته به بخش نهال

 باشد.  برابر بیشتر از تخصیص فعلي مي دوحدود 
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 کرم کاری شهرک محمد شاه نیاز آبي و تخصیص فعلي و بهینه ماهانه آب به بخش نهال -5جدول 

 تخصیص بهینه تخصیص فعلي نیاز آبي ماه

 88/8 1/8 88/8 فروردین

 88/8 3/8 88/8 اردیبهشت

 88/8 0 88/8 خرداد

 88/8 0 88/8 تیر

 88/8 0 88/8 مرداد

 88/8 0 88/8 شهریور

 29/1 0 29/1 مهر

 29/1 1/1 29/1 آبان

 29/1 61/0 29/1 آذر

 29/1 0 29/1 دی

 29/1 0 29/1 بهمن

 29/1 8/1 29/1 اسفند

 2/88 61/1 2/88 جمع

 
 کاری جزینک نیاز آبي و تخصیص فعلي و بهینه ماهانه آب به بخش نهال -6جدول 

 تخصیص بهینه تخصیص فعلي نیاز آبي ماه

 43/1 11/1 43/1 فروردین

 43/1 9/1 43/1 اردیبهشت

 43/1 9/1 43/1 خرداد

 43/1 0 43/1 تیر

 43/1 0 43/1 مرداد

 43/1 0 43/1 شهریور

 09/1 0 09/1 مهر

 09/1 1/1 09/1 آبان

 09/1 11/1 09/1 آذر

 09/1 0 09/1 دی

 09/1 0 09/1 بهمن

 09/1 0 09/1 اسفند

 18/12 96/1 18/12 جمع

 

با توجه : تخصیص آب به بخش کشاورزی سیستان

که کشاورزی سیستان به سه بخش اراضي  به این

کشاورزی منطفه زهک، سیستان )شیب آب و پشت 

شود،  ميآب( و اراضي کشاورزی منطقه میانکنگي 

نیاز آبي، تخصیص فعلي و تخصیص بهینه  1جدول 

 8دهد. بر اساس جدول  ميآب به این مناطق را نشان 

در شرایط تخصیص بهینه، آب  ،شودمشخص مي

 9/89اختصاص یافته به بخش کشاورزی سیستان 

درصد نسبت به  تخصیص فعلي افزایش را نشان 

 دهد. مي

میزان آب انتقالی به دریاچه هامون در شرایط 

توجه به نظرات کارشناسان و  با: مدیریتی مختلف

های حساس و  آمده از منطقه، بخش دست بهاطالعات 

های بحراني تاالب هامون مهمترین عامل بروز  کانون
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باشد های گرد و غبار در منطقه مي ریزگردها و طوفان

آب تاالب هامون  کمینهکه در صورت تامین نیازهای 

های گرد و غبار در منطقه  تا حدود زیادی از طوفان

میزان آب انتقالي به دریاچه  ،8شود. شکل کاسته مي

مدیریت آب در  هامون تحت سناریوهای مختلف

دهد. سناریوهای مدیریتي تحقیق منطقه را نشان مي

 .اندبندی شده به پنج گروه تقسیم 1با توجه به جدول 

 دهدسناریوی اول وضعیت موجود منطقه را نشان مي

در شرایط فعلي راندمان انتقال آب از مخازن چاه  که

 22نیمه و رودخانه سیستان به اراضي کشاورزی 

باشد. درصد مي 92مان آبیاری در مزرعه درصد و راند

در سناریوی دوم تخصیص بهینه آب بر اساس شرایط 

موجود صورت گرفته است. سناریوهای سوم و چهارم 

های انتقال و آبیاری در مزرعه  ترتیب افزایش راندمان به

دهند و سناریوی پنجم اثرات کاهش تبخیر  را نشان مي

با توجه به . کندميها را بررسي  از مخازن چاه نیمه

( و بدون 1 در شرایط فعلي )سناریوی ،8شکل 

تخصیص بهینه آب، میزان انتقال آب به دریاچه هامون 

 8در کمترین وضعیت خود قرار دارد ولي در سناریوی 

بهینه آب، آب انتقالي به دریاچه هامون  و تخصیص

یابد.  میلیون متر مکعب در سال افزایش مي 36حدود 

یعني  4شود که در سناریوی  حظه ميمال ،همچنین

افزایش راندمان آبیاری در کشاورزی، آب انتقالي به 

 دریاچه هامون در باالترین مقدار قرار دارد. 
 

 های مختلف کشاورزی سسیتان بخشنیاز آبي و تخصیص فعلي و بهینه ساالنه آب به  -7جدول 

 میانکنگي سیستان )شیب آب و پشت آب( زهک مناطق کشاورزی

 6/804 9/816 11/140 نیاز آبي

 91/11 18/38 38/43 تخصیص فعلي

 8/31 18/118 81/61 تخصیص بهینه

 
 مشخصات سناریوهای مدیریتي تحقیق -8 جدول

 توصیف سناریو ردیف

 وضعیت موجود 1
سیستان به خانه روددر شرایط موجود راندمان انتقال آب از مخازن چاه نیمه و 

 .باشد ميدرصد  92درصد و راندمان آبیاری در مزرعه  22اراضي کشاورزی 

 .مدیریت بهینه آب بر اساس وضعیت موجود انجام گرفته است تخصیص بهینه در شرایط موجود 8

 افزایش راندمان انتقال آب 9
 80کشاورزی سیستان به اراضي دخانه روراندمان انتقال آب از مخازن چاه نیمه و 

 .درصد افزایش پیدا کرده است

 .درصد افزایش پیدا کرده است 12راندمان آبیاری در مزرعه  افزایش راندمان آبیاری در کشاورزی 4

 .درصد کاهش پیدا کرده است 90ها  نیمهتبخیر از مخازن آبي چاه  ها نیمهکاهش تبخیر از مخازن آبي چاه  2

 

کهه آب یهک    در منطقه سیستان با توجهه بهه ایهن   

آیهد، در   عنصر کمیاب و تعیین کننده بهه حسهاب مهي   

ابتدا برای مدیریت منابع آب منطقه در جهت مقابله بها  

ههای   غبار، اولویت های گرد و پدیده ریزگردها و طوفان

تخصیص اساس آن  مصرف آب در منطقه مشخص و بر

برداری بهینه از منابع آب صورت گرفت تا ضمن  و بهره

نیازهای اساسي منطقهه، آب الزم بهرای    باالترینمین أت

های برداشت رسوبات بادی و منشهاء بهروز    احیاء کانون

د. در شهو ریزگردها منتقل و باعث تثبیت ایهن منهاطق   

که تمهام نیازههای    شدشرایط تخصیص بهینه مشخص 

سیستان که از دیدگاه کارشناسهان  آبي مصارف خانگي 

شود و کمبود آب در این  در اولویت اول بود، تامین مي

 .  شدبخش مشاهده ن

های  که در مناطق حساس و کانون با توجه به این

برداشت رسوبات بادی در منطقه سیستان هر ساله 

گیرد که  تثبیت این مناطق صورت مي برایکاری  لنها

ی هاخشن آب مورد نیاز بدلیل عدم تامی متاسفانه به

های بعد از کشت، این مناطق  کاری شده در سال نهال

های کشت شده  تثبیت نشده و باعث از بین رفت نهال

دهد که  د. نتایج حاصل از این تحقیق نشان ميشو مي

برداری بهینه از منابع آب امکان افزایش  در شرایط بهره

ل کاری منطقه شما های نهال انتقال آب به قسمت
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ترتیب به  کرم و منطقه جزینک به شهرک محمد شاه

میلیون متر مکعب وجود دارد و  16/1و   19/19مقدار 

های کشت شده در  بدین ترتیب تمام نیازهای آبي نهال

در شرایط  ،شود. همچنین این مناطق تامین مي

ریزی  تخصیص بهینه آب با استفاده از روش برنامه

آب مورد نیاز برای حفظ کارکردهای  کمینهآرماني، 

کامل تامین  طور بهاصلي اکوسیستم تاالب هامون 

بدین صورت که آب در دسترس برای  ،دشو مي

 9/8نیازهای زیست محیطي دریاچه هامون حدود 

ها بیانگر این است باشد. این یافته برابر شرایط فعلي مي

توان آب تخصیصي به  ریزی آرماني ميکه با برنامه

های مختلف مصرف را با در نظر گرفتن  بخش

های منطقه افزایش داد. تحقیقاتي که  سیاست

Mozafari ( بر روی سد امیرکبیر، 8001و همکاران )

Nader  وSabouhi (8011 در دشت مهاباد و )

Karamatzadeh ( بر روی سد بارز8001و همکاران )  و

اده از اند نیز نشان داده که با استفشیروان انجام داده

توان آب تخصیصي به ریزی آرماني ميروش برنامه

های مورد تقاضا از جمله بخش کشاورزی را  بخش

 ها شد.  افزایش و باعث توسعه و رشد این بخش

 

 
 میزان آب انتقالي به دریاچه هامون در شرایط مدیریتي مختلف -2شکل 

 

 گیری نتیجه

های کشور  مشکالت ریزگردها در بسیاری از استان

درصد از  30دلیل خشکسالي و خشک شدن  به

های کشور است که با مدیریت اصولي آب  تاالب

. بررسي توان مشکل ریزگردها را برطرف کرد مي

آن بر میزان آب  سناریوهای مدیریتي مختلف و تاثیر

با توجه به  ،دهدانتقالي به دریاچه هامون نشان مي

 92که راندمان فعلي آبیاری کشاورزی در سیستان  این

درصد  60درصد و متوسط راندمان انتقال آب حدود 

 42باشد، در صورت افزایش راندمان آبیاری به  مي

درصد، میزان  20درصد و کاهش راندمان انتقال آب به 

 6/91و  1/41ترتیب  بهمون آب انتقالي به دریاچه ها

های تحقیق نشان  یافتهدرصد افزایش خواهد یافت. 

که میزان تلفات آب در  با توجه به این که دهد مي

توان با کاهش اندکي از  مي، استمنطقه سیستان باال 

تلفات آب، میزان انتقال آب به دریاچه هامون را به 

 مقدار قابل توجهي افزایش داد.
 

 تشکر و قدردانی

ارشد  کارشناسينامه  پایاناین مقاله بخشي از 

نویسنده اول مقاله بوده که با راهنمایي نویسندگان 

ه شدانجام دوم و سوم مقاله و با حمایت دانشگاه زابل 

 است. 
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 سناریوهای مدیریتي

 آب انتقال راندمان افزایش :9 سناریوی        آب بهینه تخصیص :8 سناریوی         فعلي شرایط :1 سناریوی

 نیمه ها چاه آبي مخازن از تبخیر کاهش :2 سناریوی      کشاورزی در آبیاری راندمان افزایش :4 سناریوی
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