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بررسي شاخص انعطافپذيري سامانه مخزن در شرايط تغيير اقليم در تأمين بهينه آب
پريساسادات آشفته
استادیار گروه عمران ،دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه قم ،قم
(تاریخ دریافت -4931 /44 /41 :تاریخ بازنگری -4936 /6 /41 :تاریخ تصویب)4936 /6 /11 :

چکيده
شاخص انعطافپذیری بيانگر چگونگی وضعيت تأمين آب است ،بهگونهای که با افزایش این شاخص وضعيت سامانه
تأمين آب بهتر خواهد بود و دورههای بحرانی با کمترین خطر سپری خواهند شد .هدف از این تحقيق ،ارزیابی شاخص
انعطافپذیری سامانه مخزن قرنقو (آذربایجان شرقی) در شرایط تغيير اقليم ( )1616-1663برای سه وضعيت  51 ،466و
 06درصد تأمين تقاضای آب ،بهمنظور شناسایی و مدیریت دورههای بحرانی میباشد .پيشپردازشهای اقليمی تحقيق
حاضر توسط ( HadcM3سناریوی انتشار  )A2انجام میگيرد که بهعنوان ورودی به مدلهای شبيهسازی آبدهی به مخزن
( )IHACRESو مدل تقاضای آب ( )Cropwatهستند .نتایج نشان میدهد که متوسط حجم آورد ساالنه درازمدت
رودخانه در دوره آتی  96ساله 11 ،درصد نسبت به دوره پایه ( )4304-1666کاهش مییابد .در حالی که بهطور متوسط
حجم تقاضای ساالنه آب پایيندست سد  16درصد نسبت به دوره پایه ،افزایش مییابد .در ادامه ،بهمنظور بهرهبرداری
بهينه از مخزن با هدف تأمين آب ،تابع هدفی بهصورت کمينه کردن مجموع مجذور کمبودهای ماهانه تعيين میشود.
بدین منظور ،برای حل مسئله بهوسيله روش  NLPاز نرمافزار  LINGO 11.0استفاده شد .نتایج نشان میدهند که در
شرایط تغيير اقليم برای وضعيت اول (با تأمين  466درصد نياز) نسبت به پایه ،شاخص انعطافپذیری کاهش ( 16درصد)
خواهد یافت .این کاهش برای وضعيتهای دوم و سوم ،بهترتيب  46و  1درصد هستند.
واژههاي کليدي :تغيير اقليم؛ نرمافزار LINGO 11.0؛ بهرهبرداری از مخزن؛ شاخص انعطافپذیری.

3مقدمه
بر اثر انتشار گازهای گلخانهای ،تغيير در ميانگين متغيرهای
اقليمی و همچنين مقادیر حدی آن نسبت به مقادیر متناظر
گذشته در حال افزایش است ( .)IPCC, 2007این پدیده که به
آن تغيير اقليم اطالق میشود ،میتواند بر بخشهای مختلف از
جمله منابع و مصارف آب تأثير بگذارد.
در ارزیابی اثرات منطقهای تغيير اقليم ،توليد سری زمانی
سناریوی اقليمی در دورههای آتی ضروری است .برای این
منظور از خروجی مدلهای جفت شده گردش عمومی اتمسفر-
اقيانوس ( Atmospheric-Ocean General Circulation Model,
 )AOGCMاستفاده میشود (.)Wilby and Harris, 2006
همچنين بررسی تحقيقات گذشته نشان میدهد که در بحث
ارزیابی اثرات تغيير اقليم و سازگاری با اثرات منفی آن ،تأکيد بر
در نظر گرفتن همه گروههای ذینفع در قالب مدیریت جامع
منابع آب میباشد ( .)OECD, 1993تحقيقات اندکی با این
رویکرد صورت گرفته است () Quinn et al (2004و Boyer et al
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) .)(2010در ادامه پژوهشهای صورت گرفته در این زمينه ارائه
شده است.
 )2002( Yu et al.اثرات تغيير اقليم بر فرآیند تبخير و
تعرق در شاليزارهای کشور تایوان را مورد بررسی قرار دادند.
نتایج نشان داد تا سال  ،1616سه تا پنج درصد بر مقدار تبخير
و تعرق افزوده خواهد شد )2006( Salemi and Heidari .عدم
مدیریت جامع و مناسب آب در حوضه آبریز زایندهرود و مصرف
آب از طریق احداث شبکههای آبياری جدید را علت افزایش
تقاضای آب نسبت به تأمين در این حوضه آبریز بيان کردند.
نتایج نشان داد افزایش مصرف باعث قرار گرفتن حوضه تحت
تنش مداوم و کاهش حجم آب ورودی به باتالق گاوخونی می-
گردد .بررسی سناریوهای مختلف بيالن نشان داد که در صورت
ادامه روند فعلی ،منابع آب موجود در این حوضه قادر به تأمين
تقاضا و مصرف آب در بخشهای کشاورزی ،صنعت و شرب تا
قبل از سال  4166نخواهد بود .در سالهایی که متوسط بارش
حوضه نرمال باشد تقاضا در این سه بخش میتواند رشد اندکی
داشته باشد اما در صورت بروز خشکسالی سهم بخش آب
کشاورزی باید کاهش چشمگيری یابدAshofteh and Bozorg .
 )2014( Haddadمنحنیهای فرمان مخزن آیدوغموش را تحت
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شرایط تغيير اقليم توسط برنامهریزی ژنتيک استخراج نمودند.
تابع هدف به کاررفته ،کمينه نمودن مجموع مجذور کمبودهای
نسبی ماهانه در تخصيص تقاضای آب در شرایط تغيير اقليم بود.
بررسیها نشان داد که سياستهای بهرهبرداری از مخزن در
شرایط تغيير اقليم باید تغيير کنند )2011( Krol et al. .با انجام
تحقيقی در شمال غرب برزیل نشان دادند تأثير تغيير اقليم بر
ميزان دسترسی به آب بسيار شدید است .همچنين تغيير اقليم
بر توزیع آبِ در دسترس از مخازن کوچک ممکن است تأثيرات
شدیدتری بر جمعآوری آب از مخازن بزرگ داشته باشد .آنها -
هم چنين نشان دادند تأثير مخازن کوچک در دسترسی به آب
نسبت به مخازن بزرگ به احتمال زیاد مهمتر است و بهطور
نسبی و مطلق تحت اثر تغيير اقليم کاهش مییابدSantamarta .
 )2014( et al.چالشهای جدید در جزایر را در ارتباط با تغيير
اقليم و آب بررسی نمودند .ایشان نتيجه گرفتند که تغيير اقليم
منجر به تغييرات کوتاهمدت و بلندمدتِ فراوانی وقایع مرتبط با
آب مانند سيالبها و خشکسالیها خواهد شد که تأثير
مستقيمی بر کميت و کيفيت منابع آب بهخصوص در جزایر
خواهد داشت )2015( Yan et al. .اثر تغيير اقليم بر دبی فصلی
و جریان حدّی را بررسی نمودند .ایشان مدل ظرفيت نفوذ متغير
( )Variable Infiltration Capacity, VICو پنج مدل اقليمی را
تحت سناریوهای ( IPCCیعنی  RCP4.5و  )RCP8.5برای
ارزیابی استفاده نمودند .مطالعات قبلی بر روی دبی ساالنه و
وقایع حدّی سيالب در حوضه آبریز ،تمرکز داشت .البته ارزیابی
تغييرات در جریانهای کم هم مهم بود ،زیرا حوضه از کمبود
آب و وجود نمک در فصل خشک آسيب دیده بود .نتایج،
کاهشی را در متوسط جریان کم تحت پنج مدل اقليمی نشان
دادند که این مقدار کاهش در سطح حوضه برای  RCP4.5از
شش تا  15درصد متغير بود .در فصول بارندگی ،دبی رودخانه
در بازه ميانی و پایينی رودخانه افزایش و در بازه باالیی رودخانه
کاهش یافت .بررسیها نشان داد که تغيير دبی رودخانه ،تنش
آبی را تشدید نمود )2016( Chen et al. .یک نسخه بهبودیافته
از  ،NSGA-IIبنام  c-NSGA-IIرا با استفاده از عملگرهای
متعدد در نظر گرفتند .سپس برای بهرهبرداری از مخزنی در
جنوب غربی چين بکار رفت .برای ارزیابی عملکرد بهينهسازی
سه شاخص (همگرایی ،تنوع و شاخص بيشينه حجم) استفاده
شد .نتایج نشان داد که استراتژی موازی پيشنهادشده بهطور
قابلتوجهی کيفيت راهحل را در هر دو جهت همگرایی و تنوع
بهبود بخشيد )2017( Zamani et al. .رویکرد بهبودیافتهای را
برای بررسی برگشتپذیری مخازن آسيبپذیر با استفاده از روش
احتماالتی برای مدیریت منابع آب تحت شرایط تغيير اقليم

پيشنهاد دادند .آنها مدل بهرهبرداری مخزن را براساس
کمينهسازی کل آب تخصيصی با استفاده از الگوریتم تکاملی
دیفرانسيلی توسعه دادند .نتایج ،کاهش اطمينانپذیری و افزایش
آسيبپذیری را برای دورههای آینده نسبت به دوره پایه نشان
دادند.
با توجه به اهميت توليدات کشاورزی در بحث امنيت
غذایی ،محاسبه ميزان تقاضای آب در دسترس و نيز توزیع آن
در طول سال آبی در شرایط تغيير اقليم ضروری است .از سویی
دیگر ،با توجه به این که طراحی سد و نيز مدیریت مخزن با در
نظر گرفتن سریهای آماری گذشته انجام میگيرد ،پاسخگوی
شرایط تغيير اقليم نخواهند بود .بنابراین الزم است ضمن برآورد
ميزان تقاضای آب و آب در دسترس در شرایط آتی،
انعطاف پذیری سامانه مخزن مورد بررسی قرار گيرد تا در
مدیریت مخزن استفاده شود.
در این تحقيق سعی شده است یک رویکرد برای مطالعه
رفتار یک سامانه یکپارچه سد و شبکه در شرایط تغيير اقليم با
تأکيد بر اثرگذاری بر انعطافپذیری سامانه مخزن ارائه شود.
بدین منظور دادههای اقليمی دما و بارندگی برای دوره پایه
( )4304- 1666و دوره آتی ( )1616- 1663با استفاده از
خروجی مدل  HadCM3و تحت سناریوی انتشار ( A2به دليل
توليد بيشترین گاز گلخانهای و بنابراین بحرانیترین سناریوی
انتشار) استخراج خواهد شد .سپس تأثير تغيير اقليم بر آورد
ورودی رودخانه به سد قرنقو (آذربایجان شرقی) واقع شده است،
با استفاده از مدل شبيهسازی بارش -رواناب  IHACRESدر
دوره آتی بررسی میشود .همچنين بررسی تأثير این پدیده بر
نياز آبی شبکه و بهتبع آن تقاضای حجم آبی پایاب سد صورت
خواهد گرفت .همچنين در این تحقيق اثر این پدیده بر منابع
آب و تقاضای آب را تحت سه وضعيت تأمين آب ناشی از تغيير
اقليم (وضعيت اول ،تأمين  466درصدی تقاضای آب ،وضعيت
دوم ،تأمين  51درصدی تقاضای آب و وضعيت سوم ،تأمين 06
درصدی تقاضای آب) بررسی میشود .در ادامه ،مقادیر بهينه
خروجی از مخزن سد در شرایط تغيير اقليم با رویکرد کمينه
کردن مجموع مجذور کمبودهای ماهانه در تخصيص به تقاضا
تعيين میگردد و انعطافپذیری سامانه در شرایط بهينهسازی
مخزن در شرایط تغيير اقليم محاسبه میشود .با توجه به
توضيحات فوق ،هدف از این تحقيق ،ارزیابی شاخص
انعطافپذیری سامانه مخزن قرنقو در شرایط تغيير اقليم برای
سه وضعيت ( 51 ،466و  06درصد تأمين تقاضای آب) بهمنظور
شناسایی و مدیریت دورههای بحرانی میباشد.

آشفته :بررسي شاخص انعطافپذيري سامانه مخزن...

مواد و روشها
در این بخش روشهای مورد نياز برای این تحقيق که شامل
معرفی منطقه طرح ،تعریف وضعيتهای مورد بررسی ،پردازش
دادههای اقليمی در دوره آتی با استفاده از مدل ] HadCM3به
دليل عملکرد مناسب آن در شبيهسازی سناریوهای اقليمی
نسبت به سایر مدلها (Ashofteh and Massah Bavani,
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( ،)2012شبيهسازی بارش -رواناب ،برآورد حجم تقاضای آبی،
بهينهسازی مخزن تحت سه وضعيت تأمين آب ناشی از تغيير
اقليم توسط  LINGOو تعيين انعطافپذیری سامانه میباشد،
ارائه میشوند .مراحل انجام این تحقيق در شکل ( )4ارائه شده
است.

شکل  -3روندنماي انجام تحقيق

منطقه طرح

قلمرو مکانی مورد مطالعه در این مقاله حوضه آبریز قرنقو در
شمال غرب ایران ،در استان آذربایجان شرقی قرار دارد .این
حوضه در طول شرقی  11درجه و  11دقيقه و در عرض شمالی
 10درجه و  11دقيقه ،در دامنه شرقی رشتهکوه سهند (15
کيلومتری شهرستان هشترود) با وسعت  9136کيلومترمربع
جای گرفته است (شکل  .)1از نظر تقسيمبندی هيدرولوژیکی
ایران ،این حوضه در محدوده حوضه آبریز دریای خزر و زیر
حوضهای از سفيدرود بزرگ بهشمار میآید .رودخانه قرنقو با
طول تقریبی  416کيلومتر با جهتی شرقی-غربی در این حوضه
جریان دارد و آبدهی ساالنه آن  413ميليون مترمکعب میباشد.
مرتفعترین نقطه این حوضه ،قله بزداغ با ارتفاع  9661متر در
شمال غرب و پستترین نقطه در خروجی حوضه با ارتفاع
 4619متر قرار دارد .بيشينه شيب آن  1/96درصد و کمينه
شيب آن  6/1درصد است.
متوسط بارندگی ساالنه در کل حوضه  169/0ميلیمتر
بوده که ماههای مارس ،آوریل و می پربارانترین ماهها است .از
آنجایی که ایستگاههای موجود در سطح حوضه ،بازه زمانی

( )4304-1666را تحت پوشش را قرار میدهد ،به توصيه
سازمان ملی هواشناسی) (WMOاین بازه زمانی بهعنوان بازه
پایه مدنظر قرار گرفته است .در جدول ( )4مشخصات ایستگاه-
های هواشناسی موجود در منطقه ارائه شده است.
در این حوضه هشت رودخانه جریان دارد که سد قرنقو در
محل تالقی دو رودخانه آلمالو و قرنقو احداث شده است .مخزن
سد قرنقو دارای تراز نرمال  4666/9متر از سطح دریا است.
ظرفيت کل مخزن  461ميليون مترمکعب ،حجم مفيد آن 415
ميليون مترمکعب و حجم مرده آن  40ميليون مترمکعب است.
وضعيتهاي مورد بررسي

در این تحقيق مدل بهينهسازی ،برای سه وضعيت ناشی از تغيير
اقليم (وضعيت اول ،در نظر گرفتن اثر تغييرات تؤامان حجم
رواناب و حجم تقاضای آب براساس تأمين  466درصد ،وضعيت
دوم ،در نظر گرفتن اثر تغييرات تؤامان حجم رواناب و حجم
تقاضای آب براساس تأمين  51درصد و وضعيت سوم ،در نظر
گرفتن اثر تغييرات تؤامان حجم رواناب و حجم تقاضای آب
براساس تأمين  06درصد) برای دوره آتی ()1616- 1663
نسبت به دوره پایه ( ،)4304- 1666اجرا شدهاند.
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جدول  -3مشخصات ايستگاههاي هواشناسي موجود در منطقه

عرض جغرافيایی
(دقيقه-درجه)

طول جغرافيایی
(دقيقه-درجه)

ارتفاع حوضه
(متر)

نوع ایستگاه

نام ایستگاه

90-91
90-11
90-13
90-11
90-45
10-96
90-14
90-19
96-13
َ90ْ -45
َ90 -46
90-45
90-11

16-13
10-11
10-69
10-90
16-10
10-11
10-13
10-19
16-11
10-96
10-91
10-49
10-95

4066
4466
4016
4466
4666
4166
4166
4666
4516
4916
4133
4636
4166

بارانسنجی
بارانسنجی
بارانسنجی
بارانسنجی
بارانسنجی
کليماتولوژی
بارانسنجی
بارانسنجی
بارانسنجی
بارانسنجی
بارانسنجی
بارانسنجی
سينوپتيک

وطيفه خوران
ميانه ثبات
هشترود سر اسکند
تونل 0
خواجهشاهی
استور
پل دختر
موتور خانه
تازه کند
کنگوار
قزل قيه
مکتو
ميانه

توليد سناريوهاي اقليمي در دوره آتي

بهمنظور توليد سناریوهای اقليمی ،از مدل ( HadCM3تحت
سناریوی انتشار  )A2استفاده میشود .با استفاده از برنامه
بازخوانی داده ( )GCM-RDPو با وارد کردن مختصات مکانی
ایستگاههای مورد نظر هواشناسی در حوضه برای بازه زمانی
مورد نظر و برای سناریوی انتشار مدنظر (بهعنوان ورودیهای
مدل) ،سری زمانی متغير اقليمی دما و بارندگی مربوط به سلول

محاسباتی ( HadCM3بهعنوان خروجیهای مدل) که حوضه
مورد نظر را در بر میگيرد ،حاصل میشود ( IPCC-DDC,
 .)1988پس از استخراج دما و بارندگی ماهانه در بازه پایه و
تغيير اقليم از مدل  ،HadCM3بهمنظور کوچکمقياس نمودن
دادههای اقليمی برای حوضه مورد نظر ،سناریوی اقليمی مطابق
روابط ( )4و ( )1محاسبه میشوند .در نهایت با اضافه کردن
سناریوی اقليمی دما به دمای مشاهداتی حوضه و ضرب کردن
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سناریوی اقليمی بارندگی به بارندگی مشاهداتی حوضه ،سری
زمانی متغيرهای اقليمی مطابق روابط ( )9و ( )1تعيين میشوند.
الزم به ذکر است متغيرهای اقليمی از سلولی از مدل HadCM3
استخراج می شود که حوضه در درون آن سلول واقع شده است
(.)Wilby and Harris, 2006
delta TE j  TE Had , f , j  TE Had ,b , j
(رابطه )4
(رابطه )1

delta RA j  RA Had , f , j  RA Had ,b , j

(رابطه )9

TE j  TEo , j  delta TE j

(رابطه )1

RA j  RAo , j  delta RA j

که در آن delta TE j ،و  = delta RA jبهترتيب بيانگر
سناریوی اقليمی مربوط به ميانگين بلندمدت دما و بارندگی
برای ماه jام؛  TE Had , f , jو  = RA H a d, f , jبه ترتيب بيانگر
ميانگين بلندمدت دما و بارندگی شبيهسازی شده توسط مدل
 HadCM3در بازه تغيير اقليم (بازه آتی) برای ماه jام؛
 TE Had ,b , jو  = RA Had ,b , jبه ترتيب بيانگر ميانگين بلند مدت
و بارندگی شبيهسازی شده در بازه پایه برای ماه jام؛  TEo , jو
 = RAo , jبه ترتيب بيانگر سری زمانی دما و بارندگی مشاهداتی
برای ماه jام؛  TE jو  = RA jبه ترتيب بيانگر سری زمانی دما
و بارندگی حاصل از پدیده تغيير اقليم در بازه آتی برای ماه jام
میباشند.
شبيهسازي بارش-رواناب

بهمنظور بررسی اثر تغييرات پارامترهای اقليمی بر رواناب،
استفاده از مدلهای بارش -رواناب ضروری است .در این تحقيق
برای شبيهسازی بارش -رواناب ماهانه از مدل IHACRES
استفاده میشود ( .)Jakeman and Hornberger, 1993علت
انتخاب این مدل این است که به دادههای ورودی کمی از جمله
دما ،بارندگی ،مساحت حوضه نيازمند است و دارای الگوریتم
ساده برای تبدیل متغيرهای اقليمی به رواناب است .این مدل از
دو زیربرنامه غيرخطی کاهشی و زیربرنامه خطی آبنمود واحد
تشکيل میشود .در زیربرنامه اول ،بارندگی به بارندگی مؤثر و در
زیربرنامه دوم ،بارندگی مؤثر به رواناب تبدیل خواهد شد .در
ابتدا میبایست مدل  IHACRESبرای حوضه ،با استفاده از
دادههای تاریخی واسنجی و سپس صحتسنجی میشود پس از
واسنجی مدل ،رواناب آتی شبيهسازی میشود.
برآورد حجم تقاضاي آب

بهمنظور برآورد حجم تقاضای آب از مدل  Cropwatاستفاده
می شود .مدل برای محاسبه تبخير و تعرق گياهی از روش
 FAO24استفاده میکند .اساس کلی این روش بر مبنای رابطه
( )1است:

ETC t  K Ct  ET0 t

(رابطه )1

که در آن =ETCt ،تبخير و تعرق گياه مورد نظر در ماه tام،
 =ETotتبخير و تعرق گياه مرجع یا تبخير و تعرق پتانسيل در
ماه tام و  =KCtضریب گياهی در ماه tام میباشند.
برای محاسبه  ET0 tاز روش پنمن مانتيس فائو استفاده
میشود .همچنين ميزان بارندگی مؤثر به روش  USDAتوسط
نرمافزار  Cropwatو بهصورت روابط ( )6و ( )0محاسبه میشود.
در ادامه ،نياز خالص آبياری طبق رابطه ( )5محاسبه میشود .در
نهایت ،تقاضای آب در ماههای مختلف در دوره آتی بهصورت
رابطه ( )3تعيين میشود.
(رابطه )6
) RAeff t  RAt / 125  ( 125  0.2RAt
RAt  250mm
RAeff t  125  0.1 RAt

RAt  250mm
IRt  ETC t  RAeff t

IRt  10  A
1000000

(رابطه )3

Vt 

که در آنها =RAeff t ،متوسط بارندگی مؤثر در ماه tام،
 =RAtمتوسط بارندگی در ماه tام =IRt ،نياز خالص آبياری در ماه
tام ،و  = ETCtتبخير و تعرق گياهی =Vt ،حجم تقاضای آب در
ماه tام و  =Aسطح زیر کشت هستند.
همانطور که مشخص است ،دادههای ورودی به نرمافزار
 Cropwatشامل کمينه و بيشينه دما ،متوسط رطوبت نسبی،
متوسط سرعت باد ،متوسط ساعت آفتابی در روز ،بارندگی،
متوسط انرژی بازتابشده از سطح زمين ،ضریب گياهی ،هستند.
مدلهاي بهينهسازي

در مسائل تصميمگيری بهمنظور رسيدن به اهداف مورد نظر
میتوان مسئله را بهصورت یک مدل ریاضی تبدیل نمود و از
روشهای بهينهسازی موجود بهره جست .گزینههای ممکن در
تصميمگيری بهصورت متغيرهای تصميم در مدل ریاضی در نظر
گرفته میشوند .تابع هدف در مسائل تخصيص آب به بخش
مصرف میتواند بهصورت کمينه کردن مجموع مجذور کمبودها
در تخصيص به این بخشها در هر ماه باشد .لذا ،تابع هدف و
قيود مربوطه میتوانند مطابق روابط ( )46تا ( )41در نظر گرفته
شوند:
(رابطه )46
D  Rt 2
Minimize Def   ( t
)
Dt
t 1
n

t  1, 2, , T
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(رابطه )44

)EVt  (aS t  b
1000
t  1, 2, , T

S t 1  S t  Qt  Rt  SPt 

S min  St  S max

(رابطه )41

t  1, 2, , T

0  Rt  Dt

(رابطه )49

t  1, 2, , T

(رابطه )41

)EVt  (aS t  b

 S max
SPt  S t  Qt 
1000


SPt  0
) EVt  ( aSt  b
 S max
1000
otherwise
S t  Qt 

که در آن =Def ،تابع هدف =Dt ،مجموع ميزان نياز بخش
کشاورزی ،شرب و صنعت و زیستمحيطی در ماه tام =Rt ،ميزان
رهاسازی در ماه tام St ،و  = St+1ميزان حجم ذخيره مخزن در
ابتدا و انتهای ماه tام =Qt ،حجم جریان ورودی به مخزن سد در
ماه tام =EVt ،ارتفاع تبخير از دریاچه سد در ماه tام=Smax ،
ظرفيت کل مخزن =Smin ،حجم مرده مخزن =SPt ،ميزان حجم
سرریز از مخزن در ماه tام =n ،طول بازه زمانی برنامهریزی و  aو
 =bثابتهایی که از منحنی سطح -حجم مخزن بهدست میآید،
بهگونهای که  Art=aSt+bو  Artسطح مخزن در ماه tام میباشد.
بهمنظور دستیابی به تابع هدف مورد نظر ،مقادیر بهينه
رهاسازی و حجم ذخيره مخزن بهوسيله روش برنامهریزی
غيرخطی ( )NLPتعيين میگردد .برای حل مسئله بهوسيله
روش  NLPاز نرمافزار  LINGO 11.0استفاده شده است
(.)LINGO User’s Guide, 2008
شاخص انعطافپذيري سامانه مخزن

مهمترین مرحله در استفاده از مدلهای بهينهسازی جهت
بهرهبرداری از مخازن ،استفاده از شاخصهای کارآیی میباشد.
شاخصهای کارآیی بسته به نوع مسئله و اهداف برنامهریزی
میتوانند متفاوت باشند .در این تحقيق از شاخص انعطافپذیری

استفاده شده است .از آنجایی که شاخصهای معرفیشده توسط
 ،)1982( Hashimoto et al.روند همگرایی در تغييرات خود را
ندارند ،تحليل سياستهای بهرهبرداری از مخزن و ایجاد
سناریوهای مدیریتی با مشکل روبهرو خواهد شد ( Loucks,
 .)1997برای حل این مشکل )1997( Loucks ،شاخص جدیدی
را تعریف نمود که ترکيبی از سه شاخص اطمينانپذیری،
آسيبپذیری و برگشتپذیری است و تمامی جنبههای عملکرد
یک مخزن در آن دیده میشود .این معيار انعطافپذیری ناميده
میشود و کاراترین معيار برای سياستگذاری در طراحی و بهره-
برداری از سامانه تأمين آب است .شاخص انعطافپذیری به
صورت زیر بيان میگردد:
(رابطه )41

 D

 Rt  j 


Vt


t

jF



   1     Pr ob X t  S   Pr obX t 1  S X t  F   1 







که در آن =  ،شاخص انعطافپذیری؛  = شاخص
اطمينانپذیری؛  = شاخص برگشتپذیری؛  = شاخص
آسيبپذیری؛  = Fشکست (کمبود تأمين آب)؛  = Sپيروزی
(تأمين آب)؛  = X tوضعيت سامانه در ماه tام؛  = X t 1وضعيت
سامانه در ماه tام و t+1ام؛  = Probاحتمال قرارگيری سامانه در
وضعيت شکست یا پيروزی؛  =Dtمجموع نيازها در ماه tام؛ =Rt
رهاسازی در ماه tام؛  =Vtحجم کل تقاضاها در کل دوره
بهرهبرداری ،هستند.

نتايج
بررسي عملکرد مدل اقليمي

برای بررسی عملکرد مدل ،ميانگين  96ساله ماهانه متغيرهای
اقليمی در بازه پایه ( )4304-1666محاسبه و با مقادیر متناظر
مشاهداتی مقایسه شدند .نتایج مربوط به این مقایسه در شکل
( )9ارائه شده است.

(ب)

(الف)
شکل  .1نتايج عملکرد مدل اقليمي براي (الف) دما و (ب) بارندگي
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همانطور که در شکل ( )9نشان داده شده است ،عملکرد
کلی مدل شبيهسازی متغيرهای اقليمی در بازه پایه موفقيتآميز
بوده است که این امر در مورد دما مشهودتر از بارندگی است.
جدول ( )1مقایسه دادههای مشاهداتی و پيشبينیشده را با
ارزیابیهای آماری نشان میدهد.

محاسبه سناريوي اقليمي در دوره آتي

جدول  .2بررسي عملکرد مدل HadCM3
RMSE
)(oC

MAE
)(oC

R2
)(%

RMSE
)(mm

 6/33درجه سانتیگراد 6/51 ،درجه سانتیگراد و  33درصد
بوده و برای بارندگی برابر با  3/19ميلیمتر 0/46 ،ميلیمتر و
 51درصد میباشد .بهعبارت دیگر میتوان به خروجی نتایج این
مدل در شبيهسازی متغيرهای اقليمی حوضه در بازه تغيير اقليم
اطمينان کرد.

MAE
)(mm

R2
)(%

HadCM3

همانطور که در جدول ( )1نشان داده شده است،
معيارهای جذر ميانگين مربعات خطا ( ،)RMSEميانگين مطلق
خطا ( )MAEو ضریب تعيين ( ،)R2به ترتيب برای دما برابر با

ابتدا سری زمانی دما و بارندگی ماهانه مدل  HadCM3تحت
سناریوی  A2برای دوره آتی تهيه و برای منطقه طرح ،کوچک
مقياس شد .سپس متوسط درازمدت دما و بارندگی ماهانه در
دوره آتی و دوره شبيهسازی شده پایه توسط همان مدل
محاسبه شد .نهایتاً با استفاده از روابط ( )4و ( ،)1سناریوی
اقليمی دما و بارندگی منطقه در دوره آتی نسبت به دوره پایه
محاسبه شده که نتایج در جدول ( )9ارائه شده است.

جدول  .1سناريوي اقليمي دما و بارندگي حاصل از مدل HadCM3

delta RA j
delta TE j

همانطور که در جدول ( )9نشان داده شده است ،دمای
حوضه در بازه تغيير اقليم بين  4/0تا  9/3درجه سانتیگراد
نسبت به بازه پایه افزایش مییابد .همچنين محدوده تغييرات
بارندگی در بازه تغيير اقليم بين  -66تا  9/5درصد نسبت به بازه
پایه خواهد بود .در ادامه ،پس از محاسبه  delta TE jو

(الف)

 delta RA jبا استفاده از روابط ( )9و ( ،)1سری زمانی
سناریوهای اقليمی حاصل و متوسط بلندمدت ماهانه متغيرهای
اقليمی در بازه تغيير اقليم و پایه مقایسه میشوند که در شکل
( )1آورده شده است.

(ب)

شکل  .9مقايسه متوسط بلندمدت ماهانه (الف) دما و (ب) بارندگي در بازه تغيير اقليم و پايه

همانطور که در شکل ( )1نشان داده شده است ،مقایسه
متوسط بلندمدت ماهانه دما در بازه تغيير اقليم حدود  19درصد
نسبت به بازه پایه افزایش مییابد .این در حالی است که مقایسه
متوسط بلندمدت ماهانه بارندگی در بازه تغيير اقليم حدود 41
درصد نسبت به بازه پایه کاهش مییابد.

نتايج شبيهسازي بارش -رواناب

قبل از شبيهسازی آبدهی به مخزن در بازه تغيير اقليم الزم بود
که مدل هيدرولوژیکی واسنجی و صحتسنجی شود .نتایج
واسنجی برای بازه  4334-1666و صحتسنجی برای بازه
 4304-4336در شکل ( )1آورده شده است.
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(الف)

(ب)

همانطور که در شکل  1نشان داده شده است ،نتایج
واسنجی مدل هيدرولوژیکی نشان میدهند که معيارهای
 MAE ،RMSEو  ،R2بهترتيب برابر با  9/1مترمکعب بر ثانيه،
 1/6مترمکعب بر ثانيه 56 ،درصد بوده است و بيانگر آن است
که عملکرد مدل هيدرولوژیکی موفقيتآميز بوده است .پس از
واسنجی ،مدل در بازه  4304-4336صحتسنجی شد .نتایج

نتایج شکل ( )6نشان میدهد که سری زمانی جریان
ورودی به مخزن در بازه تغيير اقليم نسبت به بازه پایه کاهش
مییابد ،بهگونهای که مقایسه متوسط بلندمدت ماهانه جریان
ورودی به مخزن در بازه تغيير اقليم حدود  11درصد نسبت به
بازه پایه کاهش مییابد.

صحتسنجی نشان دادند که معيارهای ذکرشده فوق به ترتيب
برابر با  1/36مترمکعب بر ثانيه 9/1 ،مترمکعب بر ثانيه و 01
درصد بوده است .بنابراین بررسیها نشان دادند که مدل میتواند
قابليت شبيهسازی آبدهی مخزن در بازه تغيير اقليم را داشته
باشد که نتایج در شکل ( )6ارائه شده است.

شبيهسازي مدل  Cropwatو برآورد حجم کل تقاضا

نتایج شبيهسازی مدل  Cropwatدر بازه تغيير اقليم و پایه در
شکل ( )0ارائه شده است.
نتایج شبيهسازی مدل نشان میدهد که حجم تقاضای آب
در بازه تغيير اقليم حدود  16درصد نسبت به بازه پایه افزایش یابد
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بهدست آید .بهمنظور دستیابی به تابع هدف مورد نظر،
پارامترهای حجم جریان ورودی به مخزن و حجم تقاضای آب
تحت شرایط تغيير اقليم (سه وضعيت تأمين آب) ،تعریف شده و
مقادیر بهينه رهاسازی و حجم ذخيره مخزن بهوسيله نرمافزار
 LINGOبهدست میآید که نتایج حاصله در شکل ( )5ارائه شده
است.

بهينهسازي مخزن تحت سه وضعيت تأمين آب در شرايط تغيير
اقليم توسط LINGO

در این قسمت ،بهمنظور بهرهبرداری بهينه از مخزن سد قرنقو با
هدف تأمين تقاضای آب تابع هدفی بهصورت کمينه کردن
مجموع مجذور کمبودها در تخصيص به مصارف در نظر گرفته
می شود تا مقادیر بهينه خروجی از مخزن در شرایط تغيير اقليم

(الف)

(ب)

(پ)
شکل  .8حجم خروجي بهينه از مخزن سد و حجم تقاضاي آبي در دوره آتي براي (الف) وضعيت اول( ،ب) وضعيت دوم و (پ) وضعيت سوم با بهينهسازي LINGO
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با توجه به این که تقاضای آبی در دوره آتی تا  16درصد
افزایش یافته و حجم جریان ورودی  11درصد کاهش داشته
است ،ميزان تخصيص آب به بخش تقاضا در شرایط مدیریت
بهينه کمتر از تقاضا بوده است .هر چند سعی شده است که با
مدیریت بهينه ،اثرات این کمبود به حداقل برسد .همين بررسی
برای شرایط  51و  06درصد تأمين تقاضای آبی انجام و مدیریت
بهينه مخزن سد برای این شرایط نيز محاسبه شده است و نتایج
در شکل ( )5ارائه شده است .همانطور که مالحظه میشود ،در
 51درصد تأمين ،ميزان این کمبودها کاهش یافته و در 06
درصد نسبت به  466درصد تأمين به حداقل میرسد .بدین

ترتيب میتوان گفت ،در شرایط تغيير اقليم در صورت ثابت
ماندن سطح زیر کشت و الگوی کشت بایستی رویکرد کم آبياری
تا ميزان  06درصد نياز آبی برای این شبکه در دوره آتی مد نظر
قرار گيرد .شایان ذکر است سایر راهکارهای تطبيقی نظير تغيير
در سطوح کشت ،تغيير در الگوی کشت و استفاده بيشتر از
محصوالت با نياز آبی کمتر و افزایش راندمان آبياری و غيره
بایستی مد نظر قرار گيرد.
در ادامه ،در بررسی هر یک از وضعيتها از شاخص کارایی
انعطافپذیری استفاده شده است که نتایج در هر دو دوره پایه و
آتی در جدول ( )1ارائه شده است.

جدول  .9مقايسه انعطافپذيري در سه وضعيت تأمين آب و براي دو دوره آتي و دوره پايه در شرايط بهينهسازي

*

همانطور که نتایج جدول ( )1نشان میدهد ،در شرایط
بهينهسازی شاخص انعطافپذیری در شرایط تغيير اقليم ،برای
تأمين  466تقاضا (وضعيت اول) 1/9 ،درصد بوده که کمتر از
دوره پایه بوده است .در وضعيت دوم ،انعطافپذیری سامانه برای
تأمين  51تقاضا 46/3 ،میباشد که همچنان کمتر از دوره پایه
است .همچنين در وضعيت سوم ،انعطافپذیری سامانه در
شرایط تغيير اقليم به  40/5درصد میرسد که به ميزان حدود 1
درصد نسبت به دوره پایه کاهش مییابد .مقایسه انعطافپذیری
سامانه در وضعيتهای اول ،دوم و سوم در دوره تغيير اقليم
نسبت به دوره پایه به ترتيب کاهش حدود  46 ،16و  1درصدی
را نشان میدهد .بنابراین همانطور که مشخص است برای
وضعيت سوم (تأمين بر اساس  06درصد) نسبت به وضعيت اول
(تأمين بر اساس  466درصد) تغييرات انعطافپذیری بين دو
دوره تغيير اقليم و پایه کمتر است.

جمعبندي و نتيجهگيري
نتایج حاصل از بررسی تأثيرات انعطافپذیری سامانه مخزن
قرنقو (آذربایجان شرقی) در شرایط تغيير اقليم بر تأمين بهينه

آب در دوره ( )1616-1663به شرح زیر خواهند بود.
بررسی سناریوهای تغيير اقليم دما و بارندگی از دادههای
مدل  HadCM3نشان میدهد که متوسط بلندمدت ماهانه دما
در بازه تغيير اقليم حدود  19درصد نسبت به بازه پایه افزایش
مییابد .این در حالی است که مقایسه متوسط بلندمدت ماهانه
بارندگی در بازه تغيير اقليم حدود  41درصد نسبت به بازه پایه
کاهش مییابد.
نتایج شبيهسازی مدل هيدرولوژیکی نشان داد که سری
زمانی جریان ورودی به مخزن در بازه تغيير اقليم نسبت به بازه
پایه کاهش مییابد ،بهگونهای که مقایسه متوسط بلندمدت
ماهانه جریان ورودی به مخزن در بازه تغيير اقليم حدود 11
درصد نسبت به بازه پایه کاهش مییابد .از سویی دیگر ،نتایج
شبيهسازی مدل  Cropwatنشان داد که حجم تقاضای آب در
بازه تغيير اقليم حدود  16درصد نسبت به بازه پایه افزایش
خواهد یافت.
استخراج سياستهای بهرهبرداری بهينه از مخازن توسط
مدل بهينهسازی نشان داد که در شرایط تغيير اقليم (با تأمين
 466درصد نياز) نسبت به دوره پایه ،انعطافپذیری سامانه به
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و کارآمد را برای چگونگی تأمين تقاضا در دورههای کمآبی اتخاذ
نمود بهخصوص در بازه تغيير اقليم که تنشهای آبی به شدت
تشدید میگردند میتوان قواعد بهرهبرداری از مخازن را با توجه
به تغييرات شاخصهای کارایی و دوره بحرانی برای مدیریت
 مقایسه تحقيق حاضر با سایر تحقيقات.بهينه مخازن بکار گرفت
) بيانگر این واقعيت هستند1640( از جمله زمانی و همکاران
که اینگونه شاخصها میتوانند نشاندهنده وضعيت تأمين
.تقاضای آب بهخصوص در شرایط تغيير اقليم باشد

 این در حالی است که. درصد کاهش مییابد16 ميزان حدود
 انعطافپذیری سامانه در شرایط،برای وضعيتهای دوم و سوم
 درصد1  و46 تغيير اقليم نسبت به دوره پایه به ترتيب حدود
 همانطور که مشخص است شاخص.کاهش را نشان میدهد
انعطافپذیری بيانگر وضعيت سامانه تأمين آب است بدین معنا
که هرچه مقدار این شاخص بيشتر باشد وضعيت سامانه تأمين
آب بهتر خواهد بود و دورههای بحرانی با کمترین خطر سپری
 با تعيين دورههای بحرانی میتوان سياستهای مناسب.میشوند
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