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 شناسایی منابع عدم قطعیت و خطا در محاسبة پارامترهای بیالن و ارائه راهکار عنوان پروژه : 

 
 )ماه(:مدت زمان تقریبی انجام پروژه 

                                  

مصرف كنندگان 

 این تحقیق:نتایج 

های مهندسین مشاور، ای، شركت مدیریت منابع آب ایران، شركتهای آب منطقهشركت

 ها و مراجع علمی در حوزة مهندسی منابع آبدانشگاه

 
 :های عینی موضوع در استان()همراه با معرفی مصادیق یا نمونهتعریف دقیق مسئله  -1

همین راستا هر پنج سال یکبار، وزارت نیرو اقدام به باشد. در وضعیت منابع آب میریزی منابع آب نیازمند اطالعات دقیق از برنامه

نموده و بیالن آنها  2های آبریز درجه ی کمی و کیفی هیدرولوژیکی منابع آب در سطح محدوده های مطالعاتی و حوضههاتحلیل داده

های مورد نیاز در و کیفی منابع آب پوشش کاملی از تمام دادههای در دسترس از وضعیت کمی نماید. از آنجا که دادهرا استخراج می

باشند ها و اطالعات موجود نیز متقن نبوده و دارای خطای باال میهای هیدرولوژیکی، دادهبیالن را ندارند و چه بسا بدلیل ماهیت داده

ها و قواعد کلی و جهانی گیری از دستورالعملهبینی و محاسبة چرخة آبی در بستر فرآیندهای هیدرولوژیکی و با بهرو همچنین پیش

این تعریف باشند. در های استخراج شده همراه با خطایی میهای باالیی است لذا همواره بیالن( نیز دارای عدم قطعیتسازی نشده)بومی

و بهبود است لذا در این  سازیژهشناسایی، ویها و فرآیندهای موجود قابل ، دستورالعملهاداده ها درپروژه، مفروض اینست که نقص

گیری از منابع بروز در سطح تحقیق سعی بر آن خواهد شد ابتدا با توجه به تجربیات موجود در عوامل دخیل در تهیة بیالن و با بهره

برای کشور  های کاهش آنها برای استان البرز و در صورت امکانقطعیت در بیالن شناسایی و روشایران و دنیا، عوامل خطا و عدم

 پیشنهاد گردد. 

 باشد:به منظور نمود بهتر موضوع، چند تجربه از نواقص موجود در تهیة بیالن در محدودهای استان البرز بشرح ذیل می

پتانسیل آبی معموالً در چرخة آب ابتدا با مقادیر متوسط بلندمدت بارش ساالنه، که مقادیر هر سال بصورت تجمعی تمامی  -1

میلیمتر )در برخی  5های کمتر از شود. این در حالیست که بارشگردد، استخراج میمحاسبه میهای روزانه مقادیر بارش

های  آب سطحی و زیرزمینی تبخیر شده و های غیرموثر هستند و قبل از پیوستن به پیکرهمیلیمتر( جزو بارش 2منابع کمتر از 

 و یک قاعده کلی برای از بین بردن اثر آن در بیالن تدوین گردد. شوند لذا این سهم باید شناساییاز دسترس خارج می

 5های کمتر از های ساالنه، سهم بارشدهد که در یک وضعیت نرمال بارشهای آمار بارش استان البرز  نشان میبررسی -2

ش تجمعی، پتانسیل آبی های اخیر افزایش یافته است لذا علیرغم نرمال بودن مقادیر بارها در سالمیلیمتر در برخی حوضه

 کاهش خواهد یافت لذا باید این خطا در بیالن شناسایی و وارد محاسبات گردد.

های کشور بر ها، ضخامت آبخوان، هدایت هیدرولیکی و ضریب ذخیره در اغلب آبخوانآبخوانآب به مقادیر شدت نفوذ  -3

ترها بسیار حساس این پارامبرخی از ه بیالن نسبت به است و از آنجا کبا تعداد کم استخراج شده هایاساس یکسری آزمایش

ریزهای منابع آب با علم به این عدم است لذا باید در کنار محاسبات از میزان عدم قطعیت نیز سخن به میان آید تا برنامه

 ها تصمیم اتخاذ نمایند.قطعیت

 ست باعث بروز خطا در محاسبات بیالن گردد.است و ممکن اها چندان شناسایی نشدهارتباطات هیدرولیکی در اغلب حوضه -4

18 



 

 کمیته تحقيقات (RFP) تحقيقاتي فرم تدوين و اراهئ عناوين سفارش رپوژه
 شرکت آب منطقه ای البرز

 

گردد که چه بسا برای تبخیر بعنوان یک فاکتور با نقش بسیار پررنگ در چرخة آبی از طریق روش تورنت وایت محاسبه می -5

قیقی در این دای در بیالن داشته باشد لذا باید مطالعات کل کشور نسخة مناسبی نباشد و خطای ناشی از آن سهم عمده

 ص صورت گرفته و راهکار بهینه ارائه گردد.خصو

های فائو محاسبه برخی از پارامترهای بیالن از قبیل میزان آب برگشتی از مصارف بر اساس قواعد کلی برگرفته از دستورالعمل -6

این  که بر اساس تجارب جهانی است و در برخی موارد همخوانی با شرایط موجود ندارد لذا نیاز به بروز رسانیمی گردد 

 پارامترها وجود دارد.

 

 
  : تبیین ضرورت و نیاز اساسی برای انجام این تحقیق -2

نماید و همچنین را استخراج می 2های آبریز درجه سال یکبار بیالن حوضه 5ای و هر معاونت آب و آبفای وزارت نیرو بصورت دوره

ریزی کند و اطالعات خروجی مبنای برنامهرا محاسبه می هاهای دشت، بیالنهای ممنوعیترشای برای گزاهای آب منطقهشرکت

صورتیکه اطالعات صحیحی در مطالعات بیالن تولید نگردد ممکن است پایداری اکوسیستم در دشتها به گیرد. در آب کشور قرار می

فاکتورها، تحقیق حاضر و بیالن و استخراج حد نوسان مقادیر این اجزای مخاطره بیافتد لذا ضرورت دارد که در راستای تدقیق 

های انجام شود تا برنامه ریزیها بر اساس اطالعات درست و در دامنة تغییرات معقول صورت بگیرد و آستانه های این چنینیتحقیق

 شرایط تنش تعیین گردد.

 

 سواالت اساسی تحقیق:  -3

 زارت نیرو قابل اطمینان هستند؟آیا دستورالعمل های محاسبة بیالن و فرآیندهای موجود در این زمینه در سطح و -1

 چیست؟ آب محاسبة بیالنروشهای بهبود  -2

 های سه گانه هیدروکلیماتولوژی، آب زیرزمینی و عمومی چیست؟منابع بروز خطا در بیالن -3

 چقدر است؟در برآورد اجزای مختلف بیالن آب میزان خطاها  -4

 منابع عدم قطعیت در بیالن ها چیست؟ -5

 ؟چیستها خطاها و عدم قطعیت بهبود یها و راهکارهاروش -6

 

 : )با انجام آن، چه مسائلی از بخش آب استان حل خواهد  شد؟(دستاوردهای كاربردی این تحقیق برای بخش آب استان  -4

برنامه ریزی آب استان بر مبنای داده ها و اطالعات درست صورت خواهد گرفت و لذا رفاه اجتماعی و اقتصادی از این طریق حاصل 

 های آبی پایدار خواهد بود.د و اکوسیستم در پیکرهخواهد ش
 

 

 الزامات مورد نظر كارفرما جهت لحاظ نمودن در متدولوژی تحقیق :  -5

و محاسبه اجزای مختلف  حاضر باید دستورالعمل های کاربردی برای بهبود بیالن RFPارائه دهندگان پیشنهادات تحقیقاتی روی 

 را ارائه نمایند و بطور آزمایشی نتایج تحقیقات را در دشت هشتگرد واقع در استان البرز بصورت پایلوت پیاده نمایند. بیالن آب

در صورت ضرورت به تدوین مدل برای استخراج بیالن )ضرورت احصا شده در خروجیهای طرح حاضر(، مدل مربوطه برای دشت 

 گیرد. در غیر اینصورت مدل جزو خواسته های کارفرما در طرح نمی باشد.هشتگرد تدوین و در اختیار کارفرما قرار می 
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 رئوس كلی شرح خدمات:  -6

ین جهان و استخراج در سطح وزارت نیرو و همچنهای محاسبة بیالن بررسی کلیه سوابق مطالعات ملی و بین المللی و دستورالعمل -1

 نواقص دستورالعمل های داخلی

 آب بیالنمحاسبات اجزای شناسایی منابع بروز خطا و عدم قطعیت در  -2

 هاارائه راهکار برای رفع خطاها و عدم قطعیت -3

 آزمون راهکارها بصورت پایلوت در دشت هشتگرد -4

 ارائه راهکارهای نهایی در قالب دستورالعمل ها -5

 یالن بدست آمده به روش معمولو مقایسه آن با باستخراج بیالن دشت هشتگرد بر اساس نتایج تحقیق حاضر  -6

 

 حداقل تخصصهای مورد نیاز در تیم پژوهشی : -7

 تخصص ردیف
 حداقل مدرك

 مورد نیاز
 تخصص ردیف تعداد

حداقل مدرك 

 مورد نیاز
 تعداد

 1 دکترا هواشناسی 5 1 دکترا مهندسی منابع آب 1

 1 دکترا بیالن 6 1 دکترا برنامه ریزی منابع آب 2

    7 1 دکترا هیدروژئولوژی 3

    8 1 دکترا هیدرولوژی 4

 
 توضیحات )در صورت نیاز( :  -8

 

 

 
 

 تایید دبیر كمیته تحقیقات :         
 

 

 

 

 

 

 

 


