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 29-413-66 شماره:

 92/19/1422 تاریخ:

رود )مطالعه موردی: برداری از سد زرینهتی در بهرهاتصال سیستم پایش خشکسالی و اقدامات مدیری عنوان:

  رود( زیرحوضه زرینه

 

 

 نوش مقدسی، خلیل قربانی مهدیه فرشادمهر، مههلقی، مهدی مفتاح نویسنده)گان(:

 

 29-413-66  شماره شناسهبا  طرح تحقیقاتی منبع یافته:

 

 رود، الگوریتم ژنتیکخشکسالی، سد زرینه سیستم احتماالتی، هشدار خشکسالی، مدیریت هاي کلیدي:واژه

 

 هاترین یافتهمهم

برتری اصلی مدل احتماالتی، توانایی آن در هشدار و  اعالم اقدام مناسب در  میزان کاهش رهاسازی از سد  •

 های هیدرولوژیکی دیگر وجود نداشته است.یک از شاخصباشد که در هیچمی

توانست مقادیر بهینه کاهش رهاسازی از سد را بر اساس مدیریت فعلی تعیین سازی روی مدل احتماالتی بهینه  •

 گونه مدیریت دیگر را فراهم کند.  نماید. همچنین قادر است مقدار کاهش برای هر

 

 

 هاي کوتاه علمییافته
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 مقدمه )شرح مساله(

ی و شدت های اخیر با فراوانباشد و طی سالهای اقلیمی ایران میخشکسالی فرآیندی است که بخشی از ویژگی

بیشتری در حال وقوع است. مدیریت مناسب منابع آب در شرایط خشکسالی، مدیریتی است که در آن آثار منفی این 

های زمانی رخ ها و یا دورهیابد. خشکسالی در سیکلهای مختلف اقتصادی و محیط زیستی کاهش میپدیده بر بخش

 . آوردتلف به وجود میهای مخداده و مشکالتی را در مدیریت مصرف آب در بخش

 

 اهمیت موضوع

تواند برای اعالم هشدارهای الزم های پایش میبرای مدیریت منابع آب در شرایط خشکسالی، استفاده از سیستم

های جهانی متنوعی برای پایش و هشدار سریع خشکسالی توسعه تا حد زیادی مفید واقع شود. هر چند که شاخص

هایی که بیشتر مبین ای و روشهای منطقههای منابع آب، استفاده از معرفت سیستمیافته است، ولی برای مدیری

عنوان مثال برای مناطقی که وابستگی به سد و ذخائر کنند. بهشرایط خاص آن است، بهتر و سریعتر عمل می

شدارهای الزم و سطحی دارند، وارد کردن اطالعات تراز یا حجم موجودی از آب سد برای پایش خشکسالی، اعالم ه

  تنظیم مدیریت سد بر اساس آن بسیار مؤثر خواهد بود.

 

 ها، جداول و سایر مستندات(ر شکلاطالعات تکمیلی )مشتمل ب

دهد. کاهش تقاضا را نشان می ،تغییرات سطوح مختلف پس از اعمال درصددر اثر اعمال ضرایب کاهشی، 

از مواردی  %93افزایش یافت و  %92میزان ، تعداد هشدارها بهشود در سطح پیش هشدارگونه که مالحظه میهمان

 که در حالت پیش هشدار قرار داشت به حالت نرمال تغییر یافت.

 

 
 . درصد تغییرات سطوح هشدار در اثر اعمال ضرایب کاهش بهینه شده -91-3شکل 


