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اتصال سيستم پايش خشکسالي و اقدامات مديريتي در بهرهبرداري از سد زرينهرود
(مطالعة موردي :زيرحوضة زرينهرود)
3

مهديه فرشادمهر ،1مهنوش مقدسي ،*2مهدي مفتاح هلقي

کارشناسي ارشد دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي گرگان
 .2استاديار دانشکدة کشاورزي دانشگاه اراک
 .3دانشيار دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي گرگان
(تاريخ دريافت1393/6/17 :ـ تاريخ تصويب)1394/3/31 :

چکيده
سيستمهاي پايش و تعريف اقدامات تسکين از ارکان اصلي هر طرح مديريت خشکسالي است که ارتباط مناسب بين اين
دو ميتواند يک برنامة مديريتي را در اجراي بهموقع و مؤثر عمليات تسکين ياري کند .بنابراين ،در اين تحقيق تالش شد،
جهت مديريت حوضة زرينهرود در شرايط کمآبي ،روديکرد احتماالتي مبتني بر ريسک و کاهش تقاضا به ترتيب به منزلة
سيستم پايش و اقدام تسکين اعمال شود .در اين روديکرد آستانههاي هشدار خشکسالي بر اساس حجم ذخيرة مخزن و
به صورت احتماالتي تعريف ميشود .بدين منظور ،شبيهسازيهاي کوتاهمدت با استفاده از سري زماني 1355ـ  1385در
نرمافزار  Weapانجام و چهار سناريوي (نرمال ،پيشهشدار ،هشدار ،اضطراري) مرتبط با سطوح مختلف شدت خشکسالي
تعريف شد .سپس ،مقادير آستانه با در نظر گرفتن احتمال وجود کمبودي معين از تقاضا در يک افق زماني مشخص
شناسايي و ضرايب کاهش تقاضا با استفاده از مدل بهينهسازي الگوريتم ژنتيک برآورد شد .ضرايب کاهش براي نياز
زراعت و باغ و نياز زيستمحيطي درياچة اروميه به ترتيب در سطح پيشهشدار برابر  31/30و  7/30و  47/8درصد ،در
سطح هشدار برابر  33/60و  9/2و  50/6درصد ،و در سطح اضطراري برابر  35/5و  10/11و  52/5درصد برآورد شد .نتايج
نشان داد اعمال ضرايب کاهش تقاضا در کاهش شاخص کمبود در دورة خشکسالي 1377ـ  1378تا 1379ـ 1380
تأثيري قابل توجه داشته و باعث جلوگيري تخلية کامل مخزن طي اين دوره شده است.
کليدواژگان :الگوريتم ژنتيک ،سد زرينهرود ،سيستم احتماالتي ،مديريت خشکسالي ،هشدار خشکسالي.

مقدمه

1

خشکسالي پديدهاي است که به طور مکرر کشور ايران را تهديد
ميکند و طي سالهاي اخير نيز روندي صعودي در وقوع و
خسارات بعد از آن مشاهده شده است .اين موضوع ضرورت
مديريت کارآمد منابع آب و آمادگي مواجهه با شرايط پيچيدهتر
را يادآور ميکند.
استفاده از سيستمهاي پايش ميتواند براي اعالم
هشدارهاي خشکسالي تا حد زيادي در مديريت منابع آب مفيد
واقع شود .شاخصهاي جهاني متنوعي براي پايش و هشدار
سريع خشکسالي توسعه يافته است .ولي براي مديريت مناطقي
که به سد و ذخاير سطحي وابستهاند وارد کردن اطالعات تراز يا
حجم موجودي آب سد در اعالم هشدارهاي الزم و تنظيم
مديريت سد بسيار مؤثرتر است (.)Gholamzade et al., 2011

* نويسندة مسئولmah_moghaddasi@hotmail.com :

در اين زمينه ميتوان به تحقيق  )2007(Westphal et al.اشاره
کرد .ايشان ،به کمک شبيهسازي مخزن در مقياس روزانه در
سيستم منابع آب  Springfieldدر غرب ايالت ماساچوست،
احتمال شکست مخزن را ،که همان رسيدن به حجمهاي بحراني
است ،به دست آوردند .در اين روش سطوح هشدار خشکسالي
در چهار سطح نرمال ،ماليم ،متوسط ،و شديد طبقهبندي شدند.
هر سطح بازهاي از احتماالت شکست سيستم را در بر دارد .در
تحقيقي ديگر  ،)2010( Zarezadeh mehrizi and Moridبا
استفاده از روش  ،)2007( Westphal et al.طبقات مختلف
خشکسالي را در سيستم منابع آب سد زايندهرود مشخص
کردند.
يک برنامة مديريت خشکسالي به تعيين شاخصهايي
براي تشخيص شرايط خشکسالي و محرکهايي براي فعال
کردن اقدامات مديريتي نياز دارد ( .)Garrote et al., 2007در
اين خصوص )2008( Huang and Chou ،سيستم زودهنگام
هشدار خشکسالي را ،که براي بهرهبرداري از مخزن در سال
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 2004ارائه شده بود ،براي شرايط ريسک توسعه دادند .آنها ،با
ايجاد يک ماتريس خطا و ارزيابي دقت مدلشان ،يک شاخص
ريسک براي وارد کردن ريسکپذيري در سيستم تعريف کردند.
همچنين  )2011( Gholamzadeh et al.اين سيستم را با هدف
اعالم زودهنگام خشکسالي در منطقة حوضة زايندهرود توسعه
دادند و در آن از تحقيقات  )2008( Huang and Chouاستفاده
کردند .اين مدل از سه بخش اصلي پايش خشکسالي ،پيشبيني
وروديهاي رودخانه و مصرف آب ،و محاسبة يک شاخص هشدار
براي مديريت خشکسالي تشکيل ميشود .نتايج نشان داد
استفاده از سيستم هشدار سريع طراحيشده ميتواند در مديريت
مخزن سد زايندهرود ،تعيين سياستهاي جيرهبندي ،و کاهش
خسارات خشکسالي نقشي مؤثر داشته باشد .در تحقيقي ديگر
 )2011( Hashemi et al.از رويکرد احتماالتي که Garrote et
 )2007( al.ارائه کردند براي اعالم وضعيت هشدار خشکسالي و
ارائة اقدامات مناسب در حوضة رودخانة زرينهرود استفاده کرد.
در اين رويکرد آستانههايي براي هشدار خشکسالي تعريف
ميشود که بر اساس حجم مخزن و به صورت احتمالي است .در
اين مطالعه ،کاهش رهاسازي از مخزن و افزايش درآمد ساليانة
مخزن اقدام مديريتي در نظر گرفته شد .نتايج اعمال اين رويکرد
نشان داد تعيين سطوح کاهشي بر کاهش تعداد هشدار وضعيت
اضطراري اثري شايان توجه دارد.
 )2011( Eum et al.در يک رويکرد احتماالتي و با
استفاده از يک مدل نمونهگيري تصادفي برنامهنويسي پويا
( )SSDPمقادير بهينة کاهش رهاسازي آب را در طول دورة
خشکسالي محاسبه کردند .نتايج تحقيق آنها نشان داد اعمال
اين رويکرد براي حوضة  Geumرود ،در کشور کره ،مقدار

حداکثر کمبود آب را کاهش ميدهد .همچنين
( ،)2012با استفاده از يک رويکرد احتماالتي و در نظر گرفتن
ريسک شکست سيستم تأمين آب و بهکارگيري يک روش
بهينهسازي ،مقادير بهينة کاهش تقاضا و در نتيجه کاهش
رهاسازي را برآورد و به مثابة اقدامات مديريتي تعيين کردند.
بررسيهاي کتابخانهاي نشان داد تحقيقات در زمينة
اجراي برنامههاي مديريتي و نحوة ارتباط آن با سيستمهاي
پايش خشکسالي بسيار کم صورت گرفته است .بنابراين ،لزوم
پرداختن به اين موضوع و چنين مطالعهاي کامالً مشهود است .از
طرفي ،با توجه به اهميت حوضة آبريز زرينهرود ،در اين تحقيق
از يک رويکرد احتماالتي مبتني بر ريسک در برقراري ارتباط
بين سيستمهاي پايش و اقدامات مديريتي به منظور مديريت
اين حوضه استفاده ميشود.
Rossi et al.

مواد و روشها
مورد مطالعاتي

زيرحوضة آبريز زرينهرود بزرگترين زيرحوضة درجة  2از حوضة
درياچة اروميه است که در موقعيت ' 45º47تا ' 47º20طول
جغرافيايي و ' 35º41تا ' 37º27عرض جغرافيايي قرار دارد .اين
رودخانه  47درصد حجم آب ورودي به درياچة اروميه را تأمين
ميکند .وسعت اين حوضه بالغ بر  12025کيلومتر مربع و طول
رودخانة اصلي آن  300کيلومتر است .همچنين شهرهاي
مياندوآب ،صائيندژ ،تکاب ،و سقز از کانونهاي مهم شهري اين
حوضهاند .در اين تحقيق ،سد و شبکة پاييندست آن مطالعه
شد .موقعيت جغرافيايي اين منطقه در شکل  1ميآيد.

درياچه اروميه

شکل  .1موقعيت زيرحوضة زرينهرود
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در اين تحقيق ،ورودي ماهيانه به مخزن ،وروديهاي
پاييندست سد ،حجم ذخيرة مخزن در ابتداي هر ماه ،منحني
سطحـ حجمـ تراز سد ،و تبخير نيز به منزلة يک عامل تخلية
مخزن از دادههاي هيدرولوژيکي مورد نياز در شبيهسازي
سيستماند .از ديگر اطالعات مورد نياز تقاضاي ماهيانه و نياز
زيستمحيطي رودخانه است .همة اطالعات مورد نياز از شرکت
مديريت منابع آب ايران براي سالهاي 1355ـ  1356تا 1384ـ
1385تأمين شد.
رويکرد احتماالتي هشدار خشکسالي

اين رويکرد روشي در برقراري ارتباط بين سيستمهاي پايش و
اقدامات مديريتي در سيستمهاي داراي مخزن است .اين روش
بر پاية ارزيابي احتمال عدم توانايي تأمين نيازهاي سيستم در
يک افق زماني استوار است و در آن آستانههايي بر اساس حجم
ذخيرة مخزن تعريف ميشود که برآورد آنها مستلزم توسعة يک
مدل شبيهسازي است .در اين زمينه ،با توجه به تواناييهاي
1

مدل ويپ  ،اين مدل مدلِ منتخب شناخته شد .ويپ به منزلة
يک نرمافزار کامپيوتري براي برنامهريزي يکپارچة منابع آب
استفاده ميشود .اين نرمافزار را مؤسسة محيط زيست استکهلم،
جهت رفع فاصلة بين مديريت منابع و هيدرولوژي حوضه ،با
استفاده از رويکرد جامع براي شبيهسازي سيستمهاي منابع آبي،
توسعه داده است (.)SEI., 2007
آناليز ريسک خشکسالي

تعاريف ريسک به دو دستة عمده تقسيمبندي ميشوند :تعريف
ريسک بر اساس احتمال وقوع يک پديدة مضر (مانند سيل،
خشکسالي ،و غيره) و تعريف ريسک بر اساس آثار مورد انتظار
از وقوع يک پديده ( .)Nicolosi et al., 2008در اين تحقيق از
تعريف اول براي ارزيابي ريسک استفاده شد که به صورت
احتمال شکست سيستم تعريف ميشود.
ارتباط بين کمبود آب ،شکست سيستم ،و حجم ذخيرة
مخزن با منحنيهاي حجمـ کمبودـ ريسک به دست ميآيد.
بدين منظور هر شبيهسازي با در نظر گرفتن افق زماني يکساله
و به ازاي  21حجم ذخيرة فرضي انجام شد .در واقع مدل
شبيهسازي بايد به ازاي هر يک از حجمهاي ذخيرة مخزن در
ابتداي هر يک از دوازده ماه سال و در همة سالهاي تاريخي
موجود اجرا شود .بدين ترتيب ،بعد از اتمام شبيهسازيها ،به
ازاي هر ماه و هر حجم نمودار احتمال تجمعي کمبودهاي
)1. WEAP (Water Evaluation and Planning System

ساليانه به دست آمد .در اين تحقيق چهار سطح کمبود به
ترتيب  ،25 ،20 ،15و  30درصد از تقاضا بر اساس کمبودهاي
واقعي انتخاب شد .بنابراين ،با محاسبة (احتمال وقوع کمبود
انتخابيـ  )1مقدار ريسک هر يک از سطوح کمبود برآورد و
منحني حجمـ ريسک در هر ماه و براي هر سطح کمبود رسم
شد.
تعيين سطوح هشدار خشکسالي

پارامترهاي مدل احتماالتي مقدار افق زماني ( ،)hسطح کمبود
( ،)dو سطح ريسک ( )rهستند .سناريوهاي مختلف اين
پارامترها سطوح مختلف هشدار خشکسالي را مشخص ميسازد.
بدين منظور براي هر سطح کمبود هشت سطح ريسک به صورت
( )riانتخاب شد .اين سطوح ريسک به ترتيب ،35 ،30 ،25 ،20
 ،60 ،50 ،40و  70درصد هستند .از روي منحنيهاي حجمـ
ريسک هر سطح کمبود ،مقدار حجم مورد نياز به ازاي هر سطح
ريسک و در هر ماه به دست آمد .در نهايت ،منحنيهاي کمبودـ
ريسکـ حجم مخزن توليد شد .با استفاده از اين نمودارها
ميتوان مقدار حجم ذخيرة مورد نياز مخزن را به ازاي کمبود
( )diو ريسک ( )riدر همة ماهها به دست آورد.
هر سطح هشدار خشکسالي يک سطح آستانة هشدار را
در هر ماه نشان ميدهد .به اين صورت که هرگاه حجم مخزن
به پايينتر از آن سطح افتاد ،هشدار براي آن سطح اعالم و
اقدامات مديريتي آن سطح اعمال ميشود .در اين تحقيق چهار
سطح هشدار به ترتيب نرمال ،پيشهشدار ،هشدار ،و اضطراري
در نظر گرفته شد.
کاهش آثار خشکسالي

پس از تعيين سطوح خشکسالي و طبقات مربوطه ،الزم است
اقدام واکنشي مناسب پيشنهاد شود .در اين تحقيق ،کاهش
تقاضا اقدام مناسب (مدلسازي) انتخاب شد .بدين منظور براي
تعيين ضرايب بهينة کاهش از مدل بهينهسازي الگوريتم ژنتيک
استفاده شد.
الگوريتم ژنتيک

الگوريتم ژنتيک يک روش جستوجوي تکاملي براي يافتن
راهحل تقريبي به منظور بهينهسازي و مسائل جستوجو است.
الگوريتمهاي ژنتيک اغلب گزينة خوبي براي تکنيکهاي
پيشبيني بر مبناي رگرسيوناند .در هوش مصنوعي ،الگوريتم
ژنتيک يک تکنيک برنامهنويسي است که از تکامل ژنتيکي به
مثابة يک الگوي حل مسئله استفاده ميکند .مسئلهاي که بايد
حل شود وروديهايي دارد که طي فرايندي الگوبرداريشده از
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تکامل ژنتيکي به راهحلها تبديل ميشود .سپس ،راهحلها به
1

منزلة کانديداها به وسيلة تابع ارزياب ارزيابي ميشوند و
چنانچه شرط خروج مسئله فراهم شده باشد ،الگوريتم خاتمه
مييابد .الگوريتم ژنتيک به طور کلي الگوريتمي مبتني بر تکرار
است که اغلب بخشهاي آن به صورت فرايندهاي تصادفي
انتخاب ميشوند (.)farshadmehr, 2014
توابع هدف و محدوديتها تعيين و پارامترهاي
درنظرگرفتهشده در الگوريتم ژنتيک در محيط مطلب کدنويسي
شد .در اين مدل هدف حداقلسازي مجموع کمبودهاي ساليانه
است .در ادامه تابع هدف و قيودات مدل ميشود:
تابع هدف مسئلة بهينهسازي مطابق رابطة  1است:
n

12

i,j

(رابطة )1
:تابع هدف

 Deficit

min

j 1 i 1

 Deficitبه صورت رابطة  2تعريف ميشود:
(رابطة )2

De i  S i , j
De i  S i , j

)  (De i  S i , j
100

De i

0


Deficit i , j

 Si,jتأمين آب طراحيشده (ميليون متر مکعب) Dei ،نياز،
و  Deficit i , jميزان کمبود برحسب درصد است.
قيودات مدل شامل محدوديتهاي بهرهبرداري از مخزن
مانند تبخير ،نيازهاي زيستمحيطي رودخانه و درياچه،
محدوديت حجم ذخيرة مخزن (رابطة  ،)3و محدوديتهاي
رهاسازي (رابطة  )4هستند .رابطة پيوستگي مخزن (رابطة )5
نيز از ديگر محدوديتهاي مدنظر در مدل است.
(رابطة )3
(رابطة )4

V min V i , j V max

V i , j V 1
Rei , j

V 1  V i , j V 2
(1  1 )  Rei , j

V 2 V i , j V 3
(1   2 )  Rei , j
(1   )  Re
V i , j V 3 ,V 3 V min
3
i,j


Rei , j

0  1   2 ;  ,2   3 ;  3  1

S t 1  S t  I t  Qt

(رابطة )5
 tگام زماني ،حجم ،ورودي به مخزن ،خروجي از مخزن
(شامل رهاسازي و تبخير) هستند .حداقل و حداکثر حجم
1. Fitness Function

مخزن استVi .ها حجم هر يک از سطوح هشدارند Re .حجم
رهاسازي از مخزن است.
براي ارزيابي مدل احتماالتي مبتني بر ريسک ،ابتدا بايد
شرايط خشکسالي شديد منطقه تعيين شود .بدين منظور بر
2

اساس شاخص خشکسالي جريان ( )SDIوضعيت هيدروژيکي
رودخانة زرينهرود آناليز شد .شاخص خشکسالي  SDIيکي از
شاخصهاي هيدرولوژيکي براي پايش خشکسالي است .اين
شاخص فقط بر اساس دبي جريان تعيين ميشود ( Tabari et
.)al., 2013

يافتهها و بحث
همانطور که گفته شد ،براي آناليز ريسک خشکسالي ،به طور
ماهيانه يک توزيع تجمعي احتمال از کمبودهاي ساليانه تهيه و
طبق سناريوهاي مختلف از پارامترهاي مدل ،منحنيهاي حجمـ
ريسکـ کمبود تهيه شد (شکل  .)2اين منحنيها در توسعة
سياستهاي بهرهبرداري از مخزن در شرايط خشکسالي نقشي
اساسي دارند .همانطور که مشاهده ميشود ،با وجود اين
منحنيها ميتوان سناريوهاي مختلفي از سطوح هشدار در نظر
گرفت .هر يک از منحنيهاي ارائهشده ميتواند به مثابة سطح
آستانه براي سناريوي پيشهشدار ،هشدار ،يا اضطراري در نظر
گرفته شود .طبق سناريوي انتخابي ،آستانههاي حجم ذخيره
جهت هشدار خشکسالي از نمودارهاي شکل  2در ماههاي
مختلف استخراج شد .هر سطح هشدار در هر ماه يک حجم
ذخيره را مشخص ميکند .به اين صورت که هر گاه حجم مخزن
کمتر از يکي از اين سطوح باشد هشدار آن سطح اعالم ميشود.
با توجه به منحنيهاي شکل  2سطوح هشدار خشکسالي را
ميتوان بين سطح کمبود  15درصد و ريسک  25درصد با
بيشترين حجم مخزن و کمبود  30درصد و ريسک  70درصد با
کمترين حجم مخزن در نظر گرفت.
حاالت مختلفي از اين سطوح هشدار در جدول  1ميآيد.
انتخاب اين دستهها بر اين اساس است که منحنيهاي موجود
در سطح پيشهشدار نسبت به سطوح هشدار و منحنيهاي
موجود در سطح هشدار حجم ذخيرة مورد نياز باالتري دارند.
نيز ،حجم ذخيرة مورد نياز باالتري نسبت به سطح اضطراري
دارند .براي يافتن ضرايب بهينة کاهش ،که به مثابة اقدام
مديريتي در نظر گرفته شده ،اين سطوح بايد با هم ترکيب
شوند.

2. Stream Drought Index
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شکل  a-d .2حجمهاي ذخيرة مورد نياز در ماههاي مختلف براي چهار سطح کمبود و هشت سطح ريسک
جدول  .1سطوح آستانة ارزيابيشده براي بهينهسازي

سطح اضطراري

سطح هشدار

سطح پيشهشدار

کمبود  -%30ريسک %25
کمبود  -%25ريسک %40
کمبود  -%30ريسک %30
کمبود  -%30ريسک %40
کمبود -%30ريسک %25

کمبود -%15ريسک %40
کمبود  -%20ريسک %30
کمبود -%20ريسک %40
کمبود -%20ريسک %50
کمبود  -%25ريسک %25
کمبود  -%25ريسک %30
کمبود  -%25ريسک %35
کمبود  -%30ريسک %25
کمبود  -%30ريسک %30

کمبود -%15ريسک %25
کمبود -%15ريسک %30
کمبود -%15ريسک %35
کمبود -%15ريسک %40
کمبود -%20ريسک %25
کمبود -%20ريسک %30
کمبود -%20ريسک %35
کمبود -%20ريسک %40
کمبود -%25ريسک %20
کمبود -%25ريسک %25

با استفاده از مدل بهينهسازي ،ضرايب بهينة کاهش و سطوح
آستانه براي چهار سناريوي درنظرگرفتهشده محاسبه شد که
نتيجة آن در جدول  2ميآيد.
در هر سه سطح ضرايب کاهشي نياز زيستمحيطي بيشتر
از نيازهاي ديگر برآورد شده است .زيرا نياز زيستمحيطي بيشتر

از نيازهاي ديگر است .همچنين ،ضرايب کاهشي در سطح
پيشهشدار نسبت به سطح هشدار و در سطح هشدار نسبت به
سطح اضطراري کمتر است؛ طوري که مقادير ضرايب کاهشي به
ترتيب براي نياز زراعت و باغ و زيستمحيطي در سطح
پيشهشدار برابر  31/30و  7/30و  47/80درصد ،در سطح
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هشدار برابر  33/6و  9/2و  50/60درصد ،و در سطح اضطراري
برابر  35/5و  11/10و  52/50درصد است.
سطوح آستانه در شکل  3ميآيد .سه حجم مخزن
مشخصشده در هر ماه سطوح هشدار را مشخص ميکنند .به
اين صورت که هرگاه حجم مخزن کمتر از يکي از اين سطوح
باشد ،هشدار مربوط به آن سطح اعالم ميشود .مثالً ،همانطور
که در شکل پيداست ،در ماه ارديبهشت حجمهاي  705و 579

و  486.4ميليون متر مکعب آستانههاي هشدار براي سطوح  0تا
 3خشکسالي را نشان ميدهند .اين به معني آن است که اگر
حجم مخزن در اول ارديبهشت کمتر از  705و بيشتر از 579
ميليون متر مکعب باشد ،وضعيت خشکسالي در سطح  1است.
يعني سيستم در وضعيت پيشهشدار است و بايد اقدامات
تعريفشده در اين سطح اعمال شود.

جدول  .2سطوح آستانه و مقدار ضرايب کاهش تقاضا براي نيازهاي مختلف در هر سطح هشدار

ضرايب کاهش تقاضا ()%

حالت سيستم

سطوح آستانه

پيشهشدار

کمبود  -%20ريسک %25

%31/30

هشدار

کمبود  -%25ريسک %25

%33/60

%9/20

اضطراري

کمبود  -%30ريسک %25

%35/50

%11/10

زراعت

باغ

زيستمحيطي درياچه

%7/30

%47/80
%50/60
%52/50

808
708
608
508

408
308
208
108

شکل  .3حجم ذخيرة مخزن پيشنهادي به منزلة سطوح آستانه براي سناريوهاي مديريت خشکسالي مختلف

همانطور که گفته شد ،براي بررسي وضعيت خشکسالي
حوضة منتخب از شاخص خشکسالي هيدرولوژيکي SDI
استفاده شد .اين شاخص براي دورة آماري سي ساله (1355ـ
 )1385و ميانگين متحرکهاي  ،9 ،6 ،3و  12ماهه محاسبه
شد .سپس ،با توجه به نتايج ،براي شاخصهاي هيدرولوژيکي و
مقايسة آن با شرايط واقعي منطقه (سري زماني جريان رودخانة
زرينهرود) شاخص دوازدهماهه انتخاب شد.
نتايج آناليز وضعيت هيدروژيکي زرينهرود نشان داد
خشکسالي شديدي طي دورة 1377ـ  1380رخ داده است
(شکل  .)4اعمال مقادير بهينة ضرايب کاهش تقاضا طي اين

دوره ،بهويژه در مواقع بحراني ،تأثيري قابل توجه در کاهش
شاخص کمبود داشت .همچنين باعث جلوگيري تخلية مخزن تا
حجم مرده در برخي از ماهها طي اين دوره شد .مثالً شاخص
کمبود در ماههاي مهر و آبان و آذر  ،1377با اعمال ضرايب
کاهش ،به ترتيب از  81و  78و  82درصد به  56و  45و 39
درصد کاهش يافت .مشابه همين وضعيت در ايامي که حداکثر
شاخص کمبود را شاهديم مشاهده ميشود .بيشترين مقادير
شاخص کمبود ( )%97مربوط به مهرماه سالهاي  1378و
 1380است؛ که پس از اعمال مقادير کاهش تقاضا به  25درصد
کاهش يافت (شکل .)5
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شکل  .4مقادير شاخص  SDIدوازدهماهه در دورة 1355ـ 1385
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شکل  .5مقايسة کمبود با اعمال ضرايب کاهشي و بدون اعمال محدوديت در دورة 1377ـ 1380

نتيجهگيري
اين تحقيق تالشي بود براي ارتباط بين سيستمهاي پايش
خشکسالي و اقدامات مديريتي کاهش مصرف .بدين منظور يک
سيستم رويکرد احتماالتي مبتني بر ريسک هشدار خشکسالي
در بهرهبرداري از مخزن سد زرينهرود و با اتکا به مدلهاي
شبيهسازي و بهينهسازي توسعه يافت.
شبيهسازي سيستم منابع آب حوضة زرينهرود نشان داد
در دورة 1377ـ  1380سيستم با خشکسالي شديد همراه بوده
و شبيهسازي سيستم براي اين دوره با مصرف فعلي نشان

ميدهد بدون اعمال مديريت در برخي ماهها مخزن کامالً تخليه
يا سيستم با کمبودهاي بيش از  90درصد مواجه خواهد شد.
اين نتايج تأکيدي است بر اهميت مديريت خشکسالي و
طراحي چنين سيستمهايي براي حوضة درياچة اروميه .بررسي
نقش اعمال درصدهاي اعالمشده براي کاهش خروجي از سد در
کاستن شدت خشکسالي براي دورة  1377تا  1380توانست در
همة موارد وضعيت «بسيار شديد» را به «شديد» تقليل دهد.
کار بهينهسازي اين تحقيق ميتواند مقادير بهينة کاهش
رهاسازي از سد را بر اساس هر گونه مديريت تعيين کند.
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