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 خالصه

 و جمعيت رشد با طرفی . ازباشدمی و اجتماعی هاي اقتصاديفعاليت توسعه اصلی عوامل از یكی عنوانبه آب آبی و كمبود منابع در تقاضا فزایشا

 عدالت ترعای با آب منابع از برداريبهره جامع مدیریت بوده و افزایش به رو آب به نياز كشور، مختلف مناطق در صنعتی و كشاورزي توسعه

 و ارزیابی مدل از تحقيق با استفاده این درشهر كرمان  ا توجه به منابع محدود آب شربب .باشدمی ضروري امري ،زیستمحيط حفظ و اجتماعی

 جمعيتی مختلف به سناریو مختلفهفت با ایجاد  )صفارود( سد شهيدان اميرتيموري از این شهر انتقال آب بهبه مطالعه  WEAP ریزيبرنامه

درصد با جمعيتی  2و  5/2 هاينرخافزایش جمعيت با  سناریوهاينتایج نشان داد كه  آبرسانی آینده شهر كرمان پرداخته شد وضعيت عرضه و تقاضا

 خواهد شد. مترمكعبميليون  ../23و  01/11شهر كرمان دچار كمبود آب به ميزان  2000نفر در سال  1.331151.و  11.013.1.معادل 

 

 امیرتیموری ، سد شهیدانکرمان ،انتقال، عرضه و تقاضا خط ،WEAP دی:کلمات کلی

 
 

 مقدمه .1

 
 لياز قب یگوناگون هايجنبهاز  یاتيح ماده نیامروز است. ا اييدر دن موردمطالعهموضوعات  ترینمهماز  یكی عنوانبهآب و مسائل مربوط به آن، 

 -آب كاالیی اقتصادياست.  یو بررس توجهقابل محيطیزیستو مسائل  آبیبرق رويين ديلتو ،یمصارف كشاورزي، شهري و صنعت ،یاقتصادي، اجتماع

 عیتوز ،یكیدرولوژيو ه یهواشناس هايیهاي جوي و وقوع خشكسالكاهش متوسط بارش .[.ود ]شنياز اوليه انسان محسوب می عنوانبهاجتماعی و 

لزوم توجه به بحران  گریاز سوي د انتقال آبی هايطرحو  هاي زیرزمينیسطح و كيفيت آب هشكا ،هابارش نیا یو زمان یمكان غيریكنواختنامناسب و 

 .كندمینمایان بيشتر را  نهيزم نیدر ا یتیریو مد یاقدامات پژوهش آب

 عتيبآب مطرح است. ط تيفيو افت ك تياز كاهش كم یراهكار ممكن براي رفع معضالت ناش تریناصلی عنوانبهمنابع آب  تیریمد 

 وستهيقالب به هم پ کیرا در  یو منطق یاجتماع ،محيطیزیستاقتصادي،  ،یفن هايدگاهیاست كه د ديیجد هايروش ازمنديمسائل آب ن دهيچيپ

 المللیبينو  یآب در سطح مل داریبه منابع پا یابيروش براي دست تریناصلی دیجامع منابع آب است كه با تیریهمان مفهوم مد نی. ادینما گردآوري

و استفاده  گراییمصرفو  گيريجهت ت،يجمع شیافزا متأسفانه. [2] دیآب را لحاظ نما بردارانبهرهذینفعان و  یتمام ازين دیجامع با تیریباشد. مد

استخراج شوند  يشتريآن، با سرعت و قدرت ب هايامديبدون در نظر گرفتن پ ینيرزمیز يها-سبب شده منابع موجود آب ها،يو نابجا از فناور رویهبی

 .[1]از كشورها شده است  ياريدر بس يجد هايچالش جادیكه سبب ا

 ني. در همباشدمی جمعيتی سناریوهايتحت  كرمان-(يموريرتيام دانيطرح انتقال آب سد صفارود )شه سازيشبيه قيتحق نیهدف از انجام ا

 هاي در دسترستقاضا و داده هايتیسا ،محيطیزیست ازهاييخاص مخزن و ن هايتید، محدوموردمطالعهمنطقه  جودمو طیراستا، ابتدا با توجه به شرا

منابع آب در سطح  هايسيستم سازيشبيهبراي  است. مورد استفاده قرار گرفتهمنابع آب  هايسيستم سازيشبيهكار روش  نیبراي ا است.محاسبه شده 

 توأمآب و در لحاظ كردن  صيو تخص تیریمد ستميجامع بودن در س ليبه دل WEAP مدل هاآنن يوجود دارد كه در ب یهاي مختلفحوضه، مدل
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 افزارينرماز مدل  رانیو كشور ا اياز مناطق دن ياريدر بس رياخ يها. در سالدیانتخاب گرد سازيشبيهدر  یتیریو مد یكیدرولوژيه ،یكیزيف يندهایفرا

WEAP  افزارينرمآرال، از مدل  اچهیدر يمطالعه بر رو يرا( ب2...) همكارانو  نياست. راسكاستفاده شده WEAP نياول نیاستفاده كردند. ا 

طرح  یتیریمد يها يآب و استراتژ النيموجود ب تيوضع WEAPداشت. با استفاده از  يادیز يهاتیمدل بود كه البته در آن زمان محدود نیكاربرد ا

روند  تنام،یدانگ در و زیآب درون حوضه آبر صيتخص تيبه وضع دنيور بهبود بخشظمن به (2000) يو هو نگلری. ر[0] قرار گرفت یابیمورد ارز

حوضه  يبه مطالعه بر رو (2000) ا. آلفار[5] قرار دادند یمورد بررس WEAPجامع توسط مدل  دگاهیو با د ياقتصاد یر بازدهظآب را از ن صيتخص

روبه رو خواهد  یبا مشكالت یآت يهامنطقه در سال نیمختلف ا يهابخش يتقاضا شیفزاا ليحوضه به دل نیپرداخت. ا ايدر كشور كن ناویشارودخانه 

است.  دهیاستفاده گرد یعلل و مشكالت آت افتنیبا هدف  WEAPقالب جامع نگر از نرم افزار  کیحوضه رودخانه در  نیا ستميس یبررس يبود. برا

 تیریبلكه مد ستيكمبود منابع آب ن قتيدر حق یمشكل اصلو باشد یم يبخش كشاورزمشكل موجود مربوط به  تریناصلی است كه یحاك جینتا

 یو اجتماع يمختلف توسعه اقتصاد يهاویتحت سنار 2025، تا سال بنين ندهیآ تيوضع ليتحلو  هی( به تجز20.0. هولرمن و همكاران )[6] نادرست است

 يهابا آب يشتريو باعث رقابت ب وجود خواهد داشت ینيزم ریمنابع آب ز يبر رو يشتريار بفش ندهیپرداختند و نشان دادند كه در آ مياقل راتييو تغ

آب و هوا، فن  رييتغ ،یواقع تيوضع ویتحت شش سنار هیآب و برق سور ينده تقاضایحال و آ یابی( به ارز20.0) ی. موراد و الشهاب[1] شودیم یسطح

آب و هوا اثر  رييقرار دادند و نشان دادند تغ یمورد بررس يامنطقه يهايريو درگ ،يامنطقه يهايكارهم شرفته،يپ يموجود، تكنولوژ يهانیبهتر يآور

 عرضه و تقاضا كمک كند نيتواند در به حداقل رساندن فاصله ب یموجود م يتكنولوژ نیاز بهتر هخواهد داشت. و استفاد هیبر منابع آب سور يعمده ا

 نیدر استان گلستان پرداختند. در ا انيمنابع آب حوضه رام ریزيبرنامهبه  WEAP افزارينرم( با استفاده از مدل .13.) جوان ییاو وف یمفتاح  هلق. [3]

درجه  ازها،ين يبندتیاولور گرفتن ظبا در ن يارودخانهمورد نظر  يهاانیجرو حداكثر  ازهايبرآورد كردن حداكثر ن يبرا یخط ریزيبرنامهاز  قيتحق

 WEAP افزارينرم طيدر مح انيمنابع آب حوضه رام يزیرها، برنامهتیمحدود ریو سا یآب النيب يبع موجود استفاده شده و براساس رابطهمنا يتربر

 6. نايرام  يحوضه  يازهاين نيتأم يبرا ازيمورد ن دينرم افزار، حداقل حجم مف نیا يباال ییدهد ضمن كارا ینشان م قيتحق نیا جیانجام شده است. نتا

تجن در استان مازندران،  زیحوضه آبر ياز سرشاخه ها یكی يبر رو WEAP( با استفاده از مدل ..1.) یرستم یميابراه .[.] باشدمی مترمكعب ونيليم

 قيتحق نیاصل از اح جینمود. نتا نييتع را یسد مخزن نهيبه دينشان داد كه حجم مف قيتحق نیحاصل از ا جینمود. نتا نييرا تع یسد مخزن نهيمشخصات به

 یاز سد مخزن يبهره بردار سازيشبيه( به ..1.)یگوشك یشمس .[0.] باشدمی مترمكعب ونيليم 5.در ساختگاه مورد نظر  نهيبه دينشان داد كه حجم مف

بافت در  یاز سد مخزن يدارمدل بهره بر سازيشبيهور پس از ظمن نیپرداختند. به ا WEAPبه كمک نرم افزار  یتیریمختلف مد سناریوهايبافت، تحت 

( به 131.و همكاران ) اين يديسع [...] قرار گرفت ليمورد تحل 0.5.در افق سال  جیمختلف، نتا سناریوهاي طیشده، تحت شرا ادی افزارينرم طيمح

كوهرنگ و  هايشامل تونل كارون ايحوضه نيانتقال آب ب هاياثرات طرح WEAPبا استفاده از مدل  ايحوضه نيانتقال آب ب هايطرح یبررس

 ازيگرفتن حداقل ن نظرمدل نشان داد با در  نیا يحاصل از اجرا جیمربوط پرداختند. نتا هايحوضه یمنابع آب سطح تيبهشت آباد، بر وضع

 رهيذخ يبرا ازيمورد ن ديحجم مف زيدر سال ون مترمكعب ونيليم 220 يانتقال به فالت مركز يدست، آب مازاد حوضه برا نیيرودخانه پا محيطیزیست

با استفاده از مدل  يگرید( در پژوهش 131.و همكاران ) اين يديسع ني[. همچن2.] دآیمی دست به مترمكعب ونيليم 600آن برابر  ميآب و تنظ

WEAPافزارينرم( از مدل ..1.) پور محمد و همكارانمجاور پرداختند.  يكارون به حوضه ها يآب قابل انتقال از سرشاخه ها زانيم ی، به بررس 

WEAP  رودخانه ها،  یساله شامل دب 10خاطر، اطالعات  نیآب در حوضه پروژه سد البرز استفاده نمودند. به ا تیریو مد ریزيبرنامهبه منظور

 تيان داد كه قابلنش جی. نتادیگرد سازيشبيه 1.5.وارد مدل شد و تا سال  شهرها تيكشت و جمع ریحجم مخازن، مساحت ز ،ینيرزمیاطالعات ز

توان گفت  یم جیبا توجه به نتا نيدرصد است. همچن 00. باریدو شهر قائم شهر و جو يدرصد و برا 15به طور متوسط  ،يبخش كشاورز يبرا نانياطم

 . [1.] برخوردار است ییالبا نانيآب، از اطم دهيچيپ يها صيتخص يبرا WEAPنرم افزار 

 
 

 هاروشمواد و  .2

 موردمطالعهمنطقه    2.1

 

و عرض  قهيدق 5درجه و  51 ییايتهران در طول جغراف یجنوب شرق لومترييك 000.لوت در فاصله  ریكو هيشهر كرمان، مركز استان كرمان در حاش

شت كرمان  واقع د یشهر در قسمت شمال شرق نیباشد. ایممتر  160. ایاز سطح در قرار دارد. ارتفاع متوسط مركز شهر قهيدق 1. درجه و 10ییايجغراف

متر ارتفاع  قرار  دارد. محدوده طرح انتقال آب كرمان در شمال  0000شده و در قسمت هاي جنوب و غرب آن ارتفاعات جوپار، پلوار و جفتان با حدود 
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 15615در حدود  یتداراي مساح ان،یجازمور زیآبره ضحو. [0.] باشدمی لومترمربعيهزار ك . یبیبه مساحت تقر انیجازمور زیآبره ضحو یغرب

طرح از كد  نیقرارگرفته است. انتقال آب در ا  ییايعرض  جغراف 10/.2و  15/26و  ییايطول جغراف 60/10و  5./56بوده و در فاصله  لومترمربعيك

متر از سطح  152. یارتفاع در كد شهر كرمانشهر رابر آغاز شده و به مخازن  يلومتريك 0.واقع در  فاسد ص رياز آبگ ایمتر از سطح در 0..2 یارتفاع

 [.5.]( .)شكل شود یم یمنته ایدر

 

 
 [...] موقعیت جغرافیایی منطقه و سامانه انتقال آب – 1شکل 

 

 مشخصات هیدرولوژی منطقه   2.2

 

. حدكثر بارش باشدمیت ساع 0و زمان تمركز بربر  ایمتر از سطح در .213مربع، ارتفاع متوسط حوضه  لومتريك 020سد صفا برابر  يمساحت حوضه ها

ماه و  ريت ردما د نيانگيشده است. حداكثر م يرياندازه گ متريليم0./1 كانیارد ستگاهیو حداقل بارش در ا متريليم 123/. گانيك ستگاهیپس از در ا

. باشدمی( ستگاهیا نی)سردتر هیي( و ساردوستگاهیا نیسغدر )گرمتر ستگاهیدما در ا يانجام شده پارامترها ی. طبق بررسباشدمیحداقل دما در بهمن ماه 

و در  متريليم 0/01و  0/200زار  لهال ستگاهیدر ا ریمقاد نی. حداكثر و حداقل اباشدمیمقدار در ماه بهمن  نیو كمتر ريدر ماه ت ريمقدار تبخ نیشتريب

 .[6.] باشدمی متريليم 13و  0/2.2چهار طاق  ستگاهیا

 

 یآب ازین   2.3

 

هر نفر از  يبه ازا كسالیمصرف در طول  نيانگي. مدیآ یبدست م یسبز و عموم يفضا ،يشهر عیصنا ،یه كل از مجموع مصارف خانگمصرف  سران

حداكثر  يرا برا .جدول  رويآب كشور وابسته به وزارت ن یمهندس ياستاندارد ها هي. دفتر ته[1.] شودیم دهيشهر، متوسط مصرف سرانه نام تيجمع

 [.3.] نموده است شنهاديپ رانیا يدر شهرها سرانه آب فمصر

 

 [.18] های ایرانترین مصرف سرانه برای شهربیش – 1جدول 
 مصرف سرانه )ليتر نفر در شبانه روز( جمعيت )هزار( شهر 

 مناطق گرم مناطق معتدل مناطق سرد

 225 200 15. 50كوچكتر از  شهرهاي كوچک

 260 210 200 500تا  50 شهرهاي متوسط

 2.5 260 225 500بزرگتر از  شهرهاي بزرگ
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 WEAPبا استفاده از  یمدلساز  2.4

 معرفی مدل  2.4.1

 

 يپروژه ها یابیو ارز ریزيبرنامه نهيمدل در زم نیا. شده است جادیا  SEI استكهلم زیستمحيط یرانتفاعيتوسط مؤسسه غ 0...نرم افزار در سال  نیا 

 نیا  .جامع منابع آب استفاده كرد ریزيبرنامهو  تیریمد يتوان از آن برا یم .آورد یحوضه را گرد هم م کیتلف مخ ياز آن جهت كه اجزاو  یآب

و توسعه  تيرشد جمعاست  ینرم افزار قابل بررس نیكه با ا ییوهایاز سنار .باشدمیمختلف توسعه را دارا  يوهایحاالت و سنار سازيشبيه تيمدل قابل

شارژ آبخوان، صرفه  يبرا یمصنوع هیتغذ هايطرحانواع  ياجرا ،ینيزم ریاز منابع آب ز شترياز مخازن، برداشت ب يبهره بردار ستايس رييتغ ،ياقتصاد

 يبرا شتريبا راندمان ب ياستفاده مجدد از آب، استفاده از روش ها ،ینيزم ریو ز یسطح ياز آبها یقياستفاده تلف ستم،ياكوس ازين صيآب،تخص ییجو

 یجهت موازنه كم يها ندیفرا یتمام ،یاراض يكاربر رييدست و تغ نیيها در باالدست بر مخازن پا ندهیآال ريتأث م،ياقل رييكشت، تغ يالگو رييتغ ،ياريآب

 .[..] كندمیرودخانه را مدل  انیبا جر ینيزم ریز يو اندركنش آبها یسطح يآبها

 

 روش مدل سازی   2.4.2

 

  بيبه ترت هیمدل و سال پا ياجرا یافق زمان دیرا در نرم افزار مشخص گرد موردمطالعهابتدا محدوده  WEAPرم افزار با استفاده از ن يجهت مدلساز

 يبه دوسر يورود يداده ها WEAP(. در مدل 2)شكلدیگرد ميمنابع عرضه و تقاضا ترس کيشمات يمشخص شد در گام بعد 2020 بيست ساله و 

ماهانه، تلفات و نرخ  ازيشهر، درصد ن تيآب، جمع انهيشامل مقدار مصرف سال ازين يها تیگردد. سا یم فیتعر آب نيو منابع تام تقاضا يها تیسا

در نرم  سد حجم  و ساالنه به سد يبه شهر توسط خط انتقال، حجم آب ورود يورود یمقدار دب یبخش منابع آب سطح ي. براباشدمی تيرشد جمع

 افزار وارد شدند.

 

 

 
 WEAPدر مدل  موردمطالعهتیک منابع تامین و تقاضا  محدوده شما – 2شکل 

 

 سناریو   2.4.3

 

انجام  % 5/2و  %2، %./5، %.جمعيت ثابت،  ،-%05/0، -%.این بررسی با ایجاد هفت سناریو مختلف جمعيتی كاهش و رشد جمعيت بر حسب نرخ رشد 

 گرفت.
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 نتایج .3

 
ساله  ستيدوره ب کیدر  2000تا  2020مختلف از سال  ویسنار هفت يبرا آب شهر كرمان تقاضا شدبامیقابل مشاهده   1همان گونه كه در شكل 

، -% 05/0 ،-%.  تيجمع ویسنار به ترتيب  گردید.صد هزار نفر انتخاب هشت 2020تمام سناریو ها جمعيت اوليه در سال  شده است. در سازيشبيه

نفر  1.03.1. و 33151..، 011030.، 16.52.، 300000، 121633، 650125به مقدار  2000ل سا جمعيت در %5/2و  %2، %./5، %.ثابت،  تيجمع

 2000در سال  مترمكعب ونيليم 00/.0، 11/.0، 21/.، 5./1.، صفر، -51/6، -2./55 به ميزانتقاضا  هر كدام از سناریوها باعث تغييركه  ،رسيده است

 ست. شده ا 2020 نسبت به سال پایه

درصد  5/2افزایش جمعيت با نرخ رشد  ویبه بعد با سنار 2011نشان داده شده است از سال  ویتمام سنار ينشده شهر برا نيتام ضاتقا 0شكل  در

ميليون  11این مقدار از تمام سناریو ها بيشتر شده است. مقدار كمبود این سناریو  2000اولين كمبود  آب را در مدل به وجود آورده كه در پایان سال 

 2011كه این كمبود از سال  باشدمیدرصد  2دومين كمبود تقاضاي آبی پيش آمده مربوط به سناریو افزایش جمعيت با نرخ رشد  باشدمی كعبمترم

 مقدار درصد تامين هر كدام از سناریو ها برحسب 5شكل  در رسد.می مترمكعبميليون  ../23 شده به ميزان سازيشبيهآغاز می شود و در پایان دوره 

شده ترسيم  سازيشبيهمقدار پوشش منبع آب سد شهيدان امير تيموري براي شهر كرمان بر حسب درصد براي كل دوره  5شكل زمان ترسيم شده است. 

 -6./22درصد به ميزان  5/2درصد و در سناریو افزایش با نرخ  -1/.6 مقدار 2000درصد در پایان سال  2گردیده است كه سناریو رشد جمعيت با نرخ 

 دچار كمبود مقدار آب خواهيم بود.

 
 

 
  2222-2202شهر کرمان  سازیشبیهآب مورد تقاضا  – 3شکل 
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  2222-2202شده شهر کرمان  سازیشبیهتقاضای تامین نشده – 0شکل 

 

 

 
 2222-2202تقاضای تامین شده شهر کرمان از سد شهیدان امیر تیموری – 5شکل 

 

 

 هاداتو پیشن نتیجه گیری .4
 

 صفارودبه شهر كرمان تحت استفاده از سد  یآبرسان يعرضه و تقاضا یبه بررس یتیریو مد یتيمتفاوت جمع يها هيفرض یپژوهش با بررس نیدر ا

استفاده شده است كه امكان  اينهگودر دشت كرمان به  ینيزم ریروند كاهش سطح آب ز ساله پرداخته شد. ستيب یدر افق زمان)شهيدان امير تيموري( 

باعث كمبود  ندهیآ یزمان يدر افق ها تيجمع شیبدست آمده افزا جیلذا  با توجه نتا رسدیبه نظر م ديبع ندهیكرمان در آ هرش يبرا ینيرزمیاز آب ز

 دياستفاده از پساب تول  ایو  يدر فرهنگ مصرف شهر رييتغ يتوان با استفاده از راهكارها یم نی. بنابراشدشهر خواهد  نیا يقابل عرضه براآب  زانيم

 كاهش داد. ایرا برطرف نمود  يمقدار كسر نیخانه ا هيجاد شبكه مدرن فاضالب و تصفیشده با ا

 



 

 نکنگره علوم و مهندسی آب و فاضالب ایرا

 دانشگاه تهران، تهران

 9315 ماهبهمن 62و  62

 

 

 مراجع. 5

 

 پيشگيري از اتالف منابع ملی هايروشهمایش ، مدیریت تقاضاي منابع آب در كشور(. 135.جریشی، م. ابریشم چی، ا. )ت ..

 و چهارم. ستيانتشارات دانشگاه امام رضا )ع(، چاپ ب ،يكاربرد يدرولوژي. اصول ه135.ا.  زاده،يعل .2

3. Cunningham, W. (2003), Environmental science. 7th Edition. McGraw Hill, 526 pp. 

4. Raskin, P., Hansen, E. and Zhu, Z. (1992), Simulation of Water Supply And Report of the workshop 

. ''Introduction to MIKE-BASIN/WEAP '' AFRICA WATERLAND CENTER, University of Ghana, 

Legon. 

5. Ringler, and Vu Huy, N.(2004), Water Allocation Policies for the DONG NAI Basinin Vietnam: An 

Integrated Perspective, Consulative Group on International Agricultural Research (CGIAR) – 

Internatinal Food Policy Research Institute (IFPRI), EPTD Discussion paper No 127. 

6. Alfarra, A. (2004), Modeling Water Resource Management In Lake Naiviasha. Thesis submitted to 

the International Institute for Geo-information Science and Earth Observation. 

7. Höllermann, B. Giertz, S. Diekkrüger, B., (2010), Benin 2025 Balancing Future Water Availability 

and Demand Using the WEAP ‘Water Evaluation and Planning’ System. Water Resources 

Management. 

8. Mourad, K. Alshihabi, O. (2016), Assessment of future Syrian water resources supply and demand 

by the WEAP model. Hydrological Sciences Journal  Volume 61, 2016 - Issue 2. 

از استان  انيرام زی: حوضه آبريمطالعه مورد WEAPمنابع آب با استفاده از مدل  ریزيبرنامه ،(.13.ع. ) جوان، ییوفا  .1 م یمفتاح هلق ..

 .و آب ياريآب یباهنر كرمان، انجمن مهندس ديجامع منابع آب، كرمان، دانشگاه شه تیریمد ياسركنفرانس سر نيدوم، گلستان

تجن دراستان مازندران با استفاده  زیحوضه آبر ياز سرشاخه ها یكی يبر رو یسد مخزن نهيمشخصات به نيي، تع(..1.) .1 میرستم یميابراه .0.

 .یعيو منابع طب يدانشگاه علوم كشاورز ،يآب، سارجامع منابع  تیریمد یمل شیهما ني، سومWEAPاز مدل 

با  یتیریمختلف مد يهابافت تحت برنامه یاز سد خاك يبرداربهره یابیارز ،(..1.شمسی گوشكی، ا. كریمی گوغري، ش. قادري، ک. )  ...

 .یعيع طبو مناب يدانشگاه علوم كشاورز ،يجامع منابع آب، سار تیریمد یمل شیهما نيسوم، WEAPاستفاده از مدل 

: تونل ي)مطالعه مورد WEAP با استفاده از مدل يحوضه ا نيانتقال آب ب یبررس ،(131.ر. ) یفتاح ، ح. یبروجن يصمد م. ا،ين يديسع .2.

 .00-11، شماره سوم، صفحه131. ران،یبهشت اباد(، مجله پژوهش آب ا

، حوضه سد البرز يمورد يمنابع آب مطالعه يكپارچهی تیریمد  ،(1.0.پور محمد، ي. عمادي، ع. شاهنظري، ع. ضياء تبار احمدي، ا. ) .1.

 .پایا نامه كارشتاسی ارشد. دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعی ساري

 كرمان. يتونل انتقال، شركت آب منطقه ا ريمس یشناس ني(. گزارش زم1.0.مشاور ساحل. ) نيمهندس .0.

 كرمان. يانتقال آب از سد صفارود به كرمان، شركت آب منطقه ا (. مطالعات مرحله دوم طرح1.1.آب. ) يمشاور ر نيمهندس .5.

 كرمان. ي(. مطالعات طرح انتقال آب از سد صفارود به كرمان، شركت آب منطقه ا1.5.آب. ) يمشاور ر نيمهندس .6.

ل و توزیع آب شهري و ي انتقاهاسامانهضوابط طراحی  "(. .11.ي و نظارت راهبردي ریاست جمهوري و وزارت نيرو، )زیربرنامهمعاونت  .1.

 .ي و نظارت راهبردي ریاست جمهوري. تهران، ایرانزیربرنامه، معاونت "( 1..-1روستایی )نشریه شماره 

، نشریه آبياري پیبا مدل و سركانیدشت تو ینيرزمیعرضه و تقاضا منابع آب ز سازيهيشب. (1.5.ربانی فر، م. طاهري تيزرو، ع. كمالی م. ) .3.
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 .31.-3... صفحه 0.، جلد2اره و زهكشی ایران، شم

هاي استان چهارمحال بختياري با استفاده از مدل هاي زیرزمينی دشت(. ارزیابی منابع آب131.، ف. صمدي، ح. سعيدي نيا، م. )ییرجا ...

WEAP بحران آب، دانشگاه زابل. المللیبين. اولين كنفرانس 


