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 1141شماره مقاله : 

 مدیریت پایداری حوضه دریاچه ارومیه یسازمدلبیزین در  یهاشبکهاستفاده از 

 2وحید خدا کرمی ،*1شیرازیمونا 

 همداندانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بوعلی سینا، ، گروه مهندسی صنایع1

 دانشگاه بوعلی سینا، همدانگروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، 2

 *momashkh@gmail.com:نویسنده مسئول مکاتبات * 

 :چکیده

دریاچه ارومیه  .هستیمهایی از جمله دریاچه ارومیه تخریب اکوسیتم پدیده خشکسالی طی چند دهه اخیر شاهد و یانسانهای افزایش فعالیت با

. استو شورترین دریاچه در ایران و دومین دریاچه فوق اشباع از نمک در جهان  نیتربزرگدر شمال غربی ایران واقع شده است. این دریاچه 

شرایط کنونی دریاچه پیامد توسعه  رده است.ک روروبهو حیات آن را با مخاطره جدی  افتهیکاهشهای اخیر تراز آبی این دریاچه طی سال

های آبریز فرآیندی است که باعث افزایش مدیریت حوضه. در اصل استرویه از منابع آب تجدید پذیر های بیناپایدار در حوضه آبریز و برداشت

در این  شود.های حیاتی میاری در اکوسیستمتوسعه پایدار و مدیریت منابع آبی به منظور افزایش تعادل میان رفاه اقتصادی و اجتماعی و پاید

ین مدل پویا در ا .شود.سازی دریاچه با استفاده از شبکه بیزین پرداخته میدریاچه به مدلدر کاهش تراز آبی  رگذاریتأثپژوهش با بیان عوامل 

-میبینی تغییرات حجم به پیش ساله  1۰ها طی دوره کند و پس از آن با اعمال سیاستمدل را تست میهای گذشته دادهابتدا با مقایسه 

در آخر به تجزیه و تحلیل مدل پرداخته  کند.ها به بهبود شرایط دریاچه کمک میاین موضوع است که اعمال سیاست دهندهنشاننتایج . پردازد

های بهبودی چه تغییراتی در حجم دریاچه یاستدر شرایط اقلیمی و یا اهمال در اعمال س راتییتغشود که در صورت شود و نشان داده میمی

 ایجاد خواهد شد.

 

 کلمات کلیدی: 

 های بیزیندریاچه ارومیه؛ پایداری؛ مدیریت حوضه آبریز؛ شبکه

 مقدمه 1

 هایرسانبیآس نیکاهش ا یبرا نیگزیجا یهاتیهستند. فعال ستیزطیمحبه  یرسانبیآس لیپتانس یدارا یانسان یهاتیفعال یتمام یبه طور کل

 [1] .دازدپریمنافع و مضرات م نیا نیب تعادل جادیا یبه بررس سکیر یابیاست. ارز یزندگ یهابخش ریدر سا یازاتیدادن امت ز بهایوجود دارد، اما ن

و  رندیگیرا دربرم یو اقتصاد یمسائل اجتماع ،یعیطب وانفعاالتفعلصورت که عالوه بر  نیهستند. به ا یاچند رشته ستیزطیمحمسائل مربوط به 

 [2]کنند. یرا به هم مرتبط م یمنافع و اهداف متعدد نیبنابرا

پذیری باشند زیرا ها باید دارای انعطافسازی خواهند داشت. مدلگیرندگان برای درک کارآمدی تصمیمات مختلف نیاز به مدلمدیران و تصمیم

گیرندگان با مشابه تکرار شود، باز هم مدیران و تصمیم کامالً یطیمحستیزرود متفاوت است. حتی اگر مخاطرات ها به کار میکه در مدل یمفاهیم

ها و منابع سهامداران مختلف و دسترسی به اطالعات درباره اکوسیستم ریتأثها، خواهند شد به این علت که اهداف، اولویت روروبهتی وشرایط متفا

هستند.  و پیچیدگی عدم درک کامل سیستم ،زیست دارای عدم قطعیتهای مختلف مدیریت محیطگیری در حوزهصمیمباشد. تمی فردمنحصربه

توان منتظر درک قطعی از نمی ،گیریها هستند. در چنین مواردی تصمیماین اکوسیستم یسازمدلهای کافی از جمله دیگر مشکالت نبود داده

گیری سازی بیزی به عنوان ابزار پشتیبانی از تصمیمهای مدلبود و نیاز به رویکرد بر پایه ریسک خواهد بود. روش ندهیو آهای فعلی فرآیند سیستم

 [3]. اندداشته ستیزطیمحای در حوزه کاربرد فراوانی در این حوزه دارند و در طول چند دهه اخیر رشد فزاینده

 .است یالمللنیب و ملی مهم وظایف از یکی آن از حراست و حفظ که باشدمی جهان در فردمنحصربه کامالً  هایاکوسیستم جزوارومیه دریاچه 

ی حیات دریاچه به مخاطره افتاده و ادامه افتهیکاهش اخیر به علت مشکالت مختلف و پیچیده، تراز آب دریاچه به شدت هایدر سال متأسفانه

 کشت الگوی تغییر کشاورزی، بخش روزافزون توسعه آب، منابع توسعه متعدد هایطرح اجرای مانند مختلف طبیعی و انسانی عوامل مجموعه. است

 طرف از و حوضه اکولوژیکی و یطیمحستیز منابع از مؤثر حفاظت عدم و آب مصرف پایین یوربهره حوضه، سطح در پرآب محصوالت تولید و
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 داشته همراه به ایران داخلی دریاچه پهناورترین برای را شرایطی چنین حوضه سطح در هارواناب و هابارش میزان کاهش و اقلیمی نوسانات دیگر

 گردیده آن حجم وسطح  کاهش و دریاچه تراز کاهش روند تشدید به منجر اخیر سالیان در دریاچه به کافی آب جریان عدم بهتر عبارت به. است

سازی و مدیریت حوضه آبریز مورد بحث است شامل عدم قطعیت و پیچیدگی باالست. به عبارتی عدم . به طور کلی موضوعاتی که در مدلاست

 دهه طی شدهانجام مطالعات بر اساسبرای ارائه راهکار مناسب برای مدیران مشکل است.  یریگمیتصماطمینان در فهم اکوسیستم وجود دارد و 

 حفظ برای خود اکولوژیک عادی عملکرد به دریاچه باشد نوسان در آزاد دریاهای سطح از متر 1274.1 تراز از باالتر دریاچه آب سطح مادامیکه اخیر،

 دریاچه اکولوژیک یبر کارکردها منفی اثری مذکور میزان از دریاچه آب تراز افت د.دا خواهد ادامه گونه نادر دریاچه() آرتمیا تولید و زیستی تنوع

ها در راستای احیای دریاچه و در دریاچه و اجرای سیاست رگذاریتأثبا توجه به این موضوع از اهداف پژوهش بررسی عوامل  [4] .گذاشت خواهد

 با استفاده از شبکه بیزین ارائه شده است. در این پژوهش مدلی برای ارزیابی پایداری دریاچه ارومیهباشد. پایداری در سطح اکولوژیک می

 پیشینه تحقیق 2

 یهادر سال آغاز شد. [6]و  [5]توسط  199۰دهه  لیمنابع آب در اوا تیریو مسائل مد ستیزطیمح یسازدر مدل نیزیب یهااز شبکه استفاده

در حال حاضر  دموجو یهادر حال رشد است. نمونه وستهیبه طور پ ستیزطیمح یسازمدلدر  نیزیب یهاعالقه به استفاده از شبکه ریاخ

 شیحوزه با افزا نیدر ا نیزیب یهاعالقه رو به رشد به استفاده از شبکه باشد.یاز مسائل مختلف م یعیوس فیروش در ط نیکاربرد ا دهندهنشان

 [7]در ارتباط است.  ستیزطیمحدر علم  یزیب کردیرو رشیپذ

بارتون و همکارانش یک های بیزین مورد استفاده قرار گرفته است:، به قرار زیر است: زیست و استفاده از شبکهتعدادی از مقاالت که در حوزه محیط

با استفاده از شبکه بیزین ارائه کردند و هدف بررسی مسائل و مشکالت مدیریتی در  ستیزطیمحمقاله مروری در رابطه با مدیریت منابع و 

های بیزین در خدمات اکوسیستم پرداختند. ک مقاله مروری به استفاده از شبکههمچنین لندرویت و همکارانش در ی [8]. بوده است ستیزطیمح

 [10]بیزین پرداختند.  یهاشبکهدر یک مطالعه موردی در دره هالت فرانسه به ارزیابی اثرات مدیریت آب با استفاده از النینی و همکارانش  [9]

 یهاشبکهپالینو و همکارانش از  [11]را ارائه کردند.  خشکمهینکیفیت آب در منطقه کشتکار و همکارانش مدل شبکه بیزین برای ارزیابی پایداری 

همچنین مقاالت زیادی در  ]12[ .و خدمات اکوسیستم در حوضه موری دارلینگ استرالیا استفاده کردند یطیمحستیزبیزین برای بررسی جریانات 

-و همکارانش که در راستای تعیین عوامل اصلی در کاهش سطح دریاچه از روش پویا زادهحسنرابطه با دریاچه ارومیه وجود دارد از جمله مقاله 

 و بسیاری از تحقیقات که در راستای بررسی عوامل، دالیل و پیامدهای کاهش سطح دریاچه انجام شده است. [13]شناسی سیستم استفاده کردند. 

 های بیزینشبکه 3

های محتمل ) استدالل در شرایط عدم اطمینان( را از های اساسی از استداللقدرتمندی هستند، که ویژگی یسازمدلهای های بیزین تکنیکشبکه

های شبکه [14]. اندشدهدادهاولین بار توسط هوش مصنوعی و یادگیری ماشین توسعه  هاآنکنند. های کارآمد تکرار میطریق ریاضیات و روش

های شبکه [15]متغیرها هستند.  برای نمایش روابط احتمالی میان تعداد زیادی متغیر و انجام استنباط احتمالی با آن گرافیکیبیزین، ساختارهایی 

-ها میباشند. این گرهمتغیرها می یدهندهنشانی بیز قاعده در مفهوم هاآنهای هستند، که گره 1(DAGدار )بدون چرخه جهتهای بیز گراف

های شرطی هستند. هر گره های این شبکه بیانگر وابستگینامعلوم باشند. یال های، متغیرهای پنهان، پارامتر یا فرضشاهدهمقابلتوانند مقادیر 

های والدین مربوط به حاالت مختلف گره های بدون والدین( و یا احتماالت شرطیدارای یک تابع احتمال است که شامل احتمال اولیه )برای گره

 .دهدیم نشان را بیز قضیه (،1معادله ). است شرطی احتماالت محاسبات مبنای بر روش این [16]. باشدمی

𝑷(𝒂|𝒃) =
𝑷(𝒃|𝒂)∗ 𝑷(𝒂)

𝑷(𝒃)
                              (1)  

احتمال شرطی 𝑃(𝑎|𝑏)  .است b احتمال شرطی پیشامد 𝑏 ،𝑃(𝑏|𝑎) احتمال وقوع پیشامد 𝑎 ،𝑃(𝑏)، احتمال وقوع پیشامد 𝑃(𝑎)که در آن 

 (DBN) شبکه بیزین پویا یک نقطه زمانی ثابت است. یک درای از توزیع احتمال مشترک یک مدل ایستا و ارائه BNدر حالی که  ست.ا aپیشامد 

همان شبکه های متغیر در ساختار برای نمایش متغیرها در زمان  DBN تواند تکاملی از یک سیستم در طول زمان را ارائه کند. به طور خاص،می

 [17]باشند. می BNسازی زمان در ها برای مدلترین روششوند. یکی از محبوبارائه می

 توسعه پایدار 4

 آن یگذارنام نحوه به نمود. اگرچه یالمللنیب یهااستیس وارد را پایداری ما بحث مشترک آینده گزارش انتشار با برانتلند کمیسیون ،19۸7 سال در

یک  پایدار توسعه در گزارش، اساس این داد. بر ارائه را پایدار توسعه معتبر در مورد تعریف اولین گزارش، این حال این با اما شد وارد انتقاد ایاندازه تا

 برود. بین از احتیاجاتشان به رسیدن برای آتی هاینسل توانایی بدون اینکه گردد نیتأم امروز نسل احتیاجات که شویم مطمئن بایستی جامعه
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 به رسیدن برای افراد هایآرمان بتوانیم، تا نماییم تمدید ایگونه به را هافرصت و یابیم دست اساسی نیازهای همه به که است الزم پایدار درتوسعة

طبیعی آن را به  یهاهیسرمابه عنوان نگهداری از  ستیزطیمحگودلند در تعریف معنای پایداری  رابرت [18] بخشیم. تحقق را بهتر یک زندگی

 [19] .کندیمعنوان یک مفهوم جدا، اما متصل به پایداری اجتماعی و اقتصادی بیان 

اند و کرده یمعرف یعیمنابع طب نابودی و هیاقتصادی را عامل مهم تخل یهاتیفعال شیو بوم شناسان افزا ستیزطیمحکه دانشمندان  هاستسال

 هایتیفعال نیبنابرا؛ است قرارگرفتهدر معرض خطر جدی  هاستمیاکوس رییپذو انعطاف دارییاقتصادی، پا یهاتیفعال شیاند که با افزانشان داده

 طیتوان مح کاهش را در تیوضع نیا. شودیمحدود م یعیطب ستیزطیمح هایتیظرف لهیبه وس اقتصادی اقتصادی و به تبع آن، رشد و توسعه

 شیباشد. با توجه به افزایم طیاز حد مح شیب برداریاز بهره یخود ناش زیامر ن نید جستجو نمود که اشانسان با ازهاییبه ن ییبرای جوابگو یعیطب

 ییو در واقع محدود بودن توان پاسخگو ازهاین نیبه برآورده ساختن ا طیتوان مح کاهش و یعیطب ستیزطیمحاقتصادی بشر در  هایتیفعال زانیم

بازنگری در  ینوع ضرورت اوالًمفهوم  نیا .شودیمتوسعه  اتیوارد ادب داریبشر مفهوم توسعه پا دیرو به تزاهای خواسته نیتأم برای ستیزطیمح

به همکاری تمام ملل و مردم جهان در  دار،یپا توسعه نیتأمکه  دهدیمنشان  ،اًیثانتوسعه را مطرح ساخته است و  نیشیپ یهاروشو  میتمام مفاه

 دارد. ازین یالمللنیبو  یچارچوب نهادهای مل

 هاروشمواد و  5

 منطقه مورد مطالعه 5-1

 و شرقی غربی، آذربایجان یهااستان بین و ایران غربی شمال کوهستانی ناحیه در لومترمربعیک 52۰۰۰ تقریبی وسعت با ارومیه دریاچه آبریز حوضه

 مناطق از زیرزمینی و سطحی هایآب کلیه بطوریکه شده است واقع بسته آبریز حوضه یک میان در دریاچه این (1 شکل)ت. اس شده واقع کردستان

 تبدیل به منجر آن، در امالح مداوم تجمع و باال تبخیر میزان شناسی،زمین لحاظ از حوضه خاص موقعیت د.شونمی سرازیر دریاچه سمت به پیرامون

 یک هاتاالب این مجموعه که شده احاطه شیرین آب اقماری تاالب تعدادی توسط دریاچه این .است شده شور العادهفوق بیآ پهنه یک به دریاچه

 گرفته قرار دریا سطح از باالتر متر ۳۶۰۰ تا 12۸۰ بین ارتفاعی در آبریز حوضه این ت.اس آورده به وجود دریاچه اطراف در اکولوژیک مهم منطقه

 [4] .باشدمی آن اطراف وسیع هایدشت و ارومیه دریاچه آن نقطه ترینپست که است

 

 
 : موقعیت دریاچه ارومیه روی نقشه ایران1 شکل

 

 از ارس، آبخیز یحوضه به شرق و شمال از و بوده مرکزی آبریز یحوضه مجموعه از بخشی حوضه این ایران، هیدرولوژیکی بندیتقسیم نظر از

 یرودخانه دو توسط دریاچه به ورودی آب از ٪5۰ حدود شود.می محدود عراق و ترکیه کشورهای به غرب از و اوزنقزل آبخیز یحوضه به جنوب

 و باراندوزچای نازلو، ،یگدارچا ،رودنهیمیس ،رودنهیزر یرودخانه ۶ درمجموع. گرددمی نیتأم دریاچه این جنوب در رودنهیمیس و رودنهیزر

 .کنندمی نیتأم را دریاچه به ورودی سطحی آب از ٪۸5 از بیش مهابادچای
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 :باشدیمبه صورت زیر ی دریاچه بومستیزو نابودی  یسالخشکایجاد  در مؤثرعوامل 

 منطقه دانست. توان همان تغییر اقلیمعوامل طبیعی: مانند کاهش نزوالت جوی، افزایش دما و ... به عبارت دیگر عوامل طبیعی را می .1

همچنین برداشت  ها برای بخش کشاورزی ومجاز از آب رودخانه عوامل انسانی: مانند افزایش جمعیت و در پی آن برداشت بیش ازحد .2

 دریاچه، احداث سدهای متعدد های متعدد، احداث بزرگراه شهید کالنتری بر رویهای زیرزمینی از طریق حفر چاهغیرمجاز از آب

 توسعه مدل 5-2

های اعمالی در حفظ و نگهداری حوضه آبریز دریاچه سیاستمدل شبکه بیزین در این مساله به منظور بررسی نتایج حاصل از اقدامات مدیریتی و 

در رابطه با دریاچه ارومیه و منابع و  شدهانجامبخش منابع و تحقیقات  بر مرور ادبیات در دو دیتأکبا  مقالهدر این  ارومیه توسعه داده شده است.

سازی رفتار دریاچه هدف شبیه. منجر خواهد شدها به درک بهتر از محدودیت ینزیبهای با روش شبکه ستیزطیمح یسازمدلتحقیقات در حوزه 

در کاهش تراز دریاچه ارومیه اعم از عوامل انسانی و طبیعی، در وهله اول به تعریف مساله، شناسایی  رگذاریتأثباشد که با بررسی عوامل می

. رویکرد مناسب برای ترسیم پرداخته می شودها در رابطه با احتماالت شبکهسیستم، نوع ارتباط متغیرها و کسب اطالعات  رگذاریتأثمتغیرهای 

. در خواهد بود 2CPTها جهت پر کردن جدولمدل، استفاده از روش بیزین برای ارزیابی مساله است. پس از ترسیم شبکه نیازمند اطالعات و داده

های شود. دادهبر روی مدل مشخص می یسازهیشبها گذشته، نتایج داده لیوتحلهیتجزبا استفاده از ترکیبی از قضاوت کارشناسی و یا  مقالهاین 

 [11]کیفی توسط نظرات کارشناسان و بررسی مروری صورت گرفته است.  یهادادهگذشته ایجاد شده است و  هاداده لیوتحلهیتجزکمی با استفاده 

مدل است. در  حساسیت نخستین گام در جهت اعتبارسنجی لیوتحلهیتجز. تصورت خواهد گرفدر آخر به یک فرآیند تست برای ارزیابی مدل 

که در اینجا رفتار مدل  می گیردقرار لیوتحلهیتجزپرداخته و رفتار منطقی مدل مورد  هاآنوهله اول پس از اجرای مدل بررسی متغیرها و حاالت 

بینی رفتار دریاچه با اعمال بودن نتایج حاصل از مدل به پیش قبولقابلگیرد. در صورت با مقادیر واقعی مورد مقایسه قرار می شدهیسازهیشب

 قرار خواهد گرفت.بررسی  مورد مختلف یوهایسنارو پرداخته خواهد شد ساله  1۰ی دوره زمانی ط های بهبودیسیاست

 توضیحات ساختار مدل 5-3

. توسعه مدل ردیگیمجهت احیای آن مورد بررسی قرار  یرسانآب یهااستیس، دریاچه ۳در این مقاله ضمن توسعه مدلی جهت تحلیل بیالن آب

ورودی و خروجی به بدنه آبی  یهاانیجرکه خود شامل در نظر گرفتن کلیه  شودیمبیالن آبی دریاچه ارومیه از طریق تحلیل تعادل آبی آن حاصل 

و مقایسه با  لیوتحلهیتجز( برای 1۳۸5-1۳۸9) یهاسالمدل تغییرات بیالن طی  [20]. باشدیمدریاچه و محاسبه تغییرات میزان ذخیره آب آن 

آبی متفاوت را برای نظارت بر  یهاسال. ساختار مدل امکان پیوند شودیمبرای اطمینان از کارکرد صحیح مدل انجام  هاسالمقادیر واقعی طی این 

 آن. پس از شودیمعنوان گره ورودی و حجم نهایی آب به عنوان گره خروجی تعریف . به این صورت که حجم اولیه به دهدیمتغییرات حجم نشان 

در جهت بهبود شرایط دریاچه، رساندن آن به سطح اکولوژیک و پایداری سطح  (1۳9۳ -14۰2ساله ) 1۰ها طی دوره احیای با اعمال سیاست

𝐼 منظور مورد نیبرای ا تواندیم که یمعادله کل شود.دریاچه به بررسی مدل پرداخته می − 𝑂 =  ∆𝑆 که در آن ردیقرار گ استفاده:  

 𝐼 : زیرزمینی( یهاآب از ورودی جریان و رودخانه از ورودی جریان دریاچه )بارش، به ورودی جریان کل 

 𝑂:(اچهیاز سطح در ری)تبخ یخروج انیکل جر 

 ∆𝑆 :آب رهیذخ زانیدر م راتییتغ 

 باشد.می 

آید. در مدل های زیرزمینی و بارش مستقیم بر سطح دریاچه به دست میهای سطحی، آبدر مدل از مجموع رواناب شدهفیتعرگره منابع آبی 

های دیگر گره ریتأثشود. منابع آبی یک گره فرزند و تحت احیای دریاچه آب انتقالی از دیگر منابع و آب انتقالی از پشت سد نیز به آن اضافه می

گذشته بیشینه و کمینه حجم آب منابع در دسترس  یهادادهاست که از طریق بررسی  های پیوستهآن به صورت بازهاست. تعداد حاالت 

 یهاشبکه افزارنرمشرطی از روش فرمول نویسی در  احتماالتبا توجه به افزایش تعداد حاالت در جدول و  است شدهانیبحالت  9 و به آمدهدستبه

 ( مربوط به گره منابع آبی است.2عادله ). مبیزین استفاده شده است

 P(water resource)=Initial water+ rainfall+ surface runoff+ groundwater+ transfer water + releasing water    (2)                   

میزان راندمان آبیاری و  ریتأثست که تحت بخش کشاورزی در این مدل به عنوان یک کاهنده در میزان آب ورودی در دریاچه در نظر گرفته شده ا

میزان هدر رفت در بخش کشاورزی کاسته شده و سهم ورودی آب به دریاچه افزایش باشد. با افزایش راندمان آبیاری تغییرات در الگوی کشت می

که با  ابدییمهای کشاورزی و تغییر الگوی کشت به سمت کشت آبی و کاهش کشت دیم میزان مصرف آب افزایش . با توجه به افزایش زمینابدییم
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 شدهانیبمیزان مصرف بخش کشاورزی به صورت بازه  برحسبتعداد حاالت آن  از مصرف آب در این حوضه کاست. توانیمتغییرات در این الگو 

پس از آن میزان آب ورودی به است.  پرشدهمختلف در تغییر الگوی کشت و راندمان آبیاری جدول احتمال شرطی آن بر اساس حاالت  است

به جای پر  (۳معادله )دریاچه از اختالف منابع آبی موجود و میزان مصرف بخش کشاورزی به دست آمده است. این گره نیز مانند گره منابع از 

 کند.کردن جدول احتمال شرطی استفاده می

P(water entering the lake)= Max(0, water resource-agricaltural water)                        (۳)  

شود. با توجه به سه حالت میزان تبخیر براساس میزان شوری آب، دمای هوا و پوشش گیاهی تعریف می ریتأثتحت  شدهارائهگره تبخیر در شبکه 

ثال در صورتی که دما و شوری آب پایین باشد و پوشش گیاهی مناسب نباشد و حجم آب شود. برای محجم آب ورودی به دریاچه تعریف می

از ز  (4معادله )طبق آب  آب دریاچه در آخر حجم نهایی. از آب ورودی خواهد بود ٪۶۸برابر با تبخیر باشد، میزان  5۰۰۰-۸۰۰۰ورودی بین بازه 

  آید.اختالف آب ورودی به دریاچه و میزان تبخیر به دست می

P(the volume of lake)= Max(0, waterentering the lake – evaporation)                      (4)  

 آورده شده است. 1 در جدول هاگرهتوضیح مختصری از هریک از 

 دریاچه ارومیه شبکه بیزین مدل در هاآن: متغیرها و توضیحات 1 جدول

 گره توضیحات

 Rainfall شودتعریف می CPTهای پیوسته در جدول به صورت بازه گره (،MCM) مترمکعبمیزان بارش سالیانه برحسب میلیون 

 Surface Runoff .شودتعریف می CPTجدول در  های پیوسته(، گره به صورت بازهMCMهای سطحی قبل از ورود به دریاچه )رواناب

 Groundwater شود.های پیوسته تعریف می(، گره به صورت بازهMCMاز برداشت کشاورزی ) های زیرزمینی موجود قبلمیزان آب

 Initial water شود.تعریف می CPTدر جدول  های پیوسته(، گره به صورت بازهMCM)میزان آب موجود در دریاچه در سال قبل 

های دهد، گره به صورت بازهرا نشان می (MCM) شودیممیزان آب انتقالی طی یک سال که وارد دریاچه این سیاست 

 شودعریف میت CPTدر جدول پیوسته 

Transfer water 

-تعریف می CPTدر جدول  پیوسته یهابازه(، گره به صورت MCMاز پشت سدها در طی یک سال ) رهاشدهمیزان آب 

 شود.

Releasing from dams 

 Cloudseeding شود.تعریف می noو  yes بارورسازی ابرها که به صورت

 Evaporation شودتعریف می CPTدر جدول  های پیوسته(، گره به صورت بازهMCMمیزان تبخیر سالیانه از سطح دریاچه است )

 Air temprature شود.تعریف می high ،Medium ،lowحالت میزان دمای هوا که به صورت متغیر کیفی با 

 شودتعریف می high ،Medium ،lowحالت میزان شوری آب که به صورت متغیر کیفی با 
Salinity 

 

 vegetation شودتعریف می high ،Medium ،lowحالت میزان پوشش گیاهی در محدوده حوضه که به صورت متغیر کیفی با 

های (، گره به صورت بازMCMموجود در حوضه که پتانسیل وارد شدن به دریاچه را دارند. ) یهاآبمنابع آبی، مجموع 

 شودتعریف می CPTپیوسته در جدول 

Water resource 

 CPTهای پیوسته در جدول (، گره به صورت بازهMCMبه دریاچه بعد از برداشت کشاورزی، ) واردشدههای میزان آب

 .شودتعریف می

Water entering the lak 

تعریف  CPTهای پیوسته در جدول (، گره به صورت بازهMCMحجم موجود در دریاچه در آخر دوره بعد از تبخیر آب، )

 شودمی

The volume of lake 

 Efficiency water باشد.که به صورت متغیر کیفی می (٪راندمان آبیاری در بخش کشاورزی )

 Chang cultivation .باشدیمبه صورت متغیر کیفی  (٪کشاورزی )میزان تغییرات در بخش 

 Agricultural water شودتعریف می CPTهای پیوسته در جدول (، گره به صورت بازهMCMمیزان مصرف بخش کشاورزی )
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ترکیبی از دو سناریو که  –کاهش انتقال آب به دریاچه و یا شکست در طرح انتقال آب  –تغییرات اقلیمی و افزایش تبخیر )همچنین سه سناریو  

دریاچه به سطح  هااستیسدر مدل اعمال خواهد شد تا بررسی شود که آیا با تغییرات اقلیمی و شکست در اعمال  (باشدیمحالت  نیترنانهیبدب

 خواهد شد؟ روروبهاکولوژیک خواهد رسید یا دریاچه با مخاطرات 

 ۳ نشان داده شده است، همچنین ساختار پویا مدل نیز در شکل 2 در شکل هااستیسبیالن آب دریاچه قبل از اعمال  مدل شبکه بیزین مساله

 .نشان داده شده است

 

 
 

 : ساختار شبکه بیزین مدل تغییرات حجم دریاچه ارومیه2شکل 

 

 
 : ساختار پویا مدل تغییرات حجم دریاچه۳شکل 

 

 تست مدل 5-4

 1۳۸5 -1۳۸9 یآب هایحجم آب در سال یاست. اعتبارسنج یبه اعتبارسنج ازیمدل ن حیاز کارکرد صح نانیاطم یاشاره شد برا قبالًکه  طورهمان 

 نیقرار گرفته شده است. ا هدر مدل مورد استفاد یابیبه عنوان شاخص ارز نییتع بی. ضرشودیم سهیمدل مقا قیاز طر آمدهدستبهحجم  زانیبا م

واریانس )کل  راتییاز تغ یقسمت دهندهنشان ن،تعیی ضریب [21]. است گرفته قرار استفاده مورد هاپژوهش گریدر د یاعتبارسنج یبرا (5) معادله

و  شدهینیبشیپمقادیر  نیب ینسبت پراکندگ نییآماره ضریب تع .شودیم هیتوج شدهینیبشیپ مقادیر توسط که است ایمقادیر مشاهده (کل

شده مساوی  رییگو اندازه شدهینیبشیپمقادیر  هیاست، چنانچه کل ریصفر تا یک متغ نیب نیی. مقدار ضریب تعدهدیشده را نشان م رییگاندازه

 .باشدیمبرابر یک  نییباشند مقدار ضریب تع
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𝑅2 = (
∑ (𝑄𝑖−�̅�)(𝑆𝑖−�̅�)𝑛

𝑖=1

√∑ (𝑄𝑖−�̅�)2𝑛
𝑖=1 ∑ (𝑆𝑖−�̅�)2𝑛

𝑖=1

)2                                                                                                                           (5) 

 𝑆𝑖 ام =    i در دوره  شدهیسازهیشبحجم آب    

𝑆̅=  شدهیسازهیشبمیانگین حجم آب  

 𝑄𝑖= ام i مقادیر واقعی حجم در دوره    

�̅�= مقادیر واقعی حجم آب میانگین  

 N=  دوره( 5) یسازهیشبتعداد دوره  

 شکل)دهنده تطبیق قابل قبول مدل با سیستم واقعی است. آمد که نشان به دست ٪4.97پس از محاسبه با استفاده از معادله میزان ضریب تعیین  

 14۰2حجم آب دریاچه تا سال  ینیبشیپبه  ؛ وکنیماعمال میهای احیا دریاچه را در مدل ( حال پس از اطمینان از کارکرد صحیح مدل سیاست4

 خواهیم پرداخت.

 

 
 و واقعی شدهیسازهیشب: مقایسه میزان حجم آب 4 شکل

 هامدل پس از اعمال سیاست ینیبشیپ 5-5

پیکره آبی در چند سال اول و با توجه به وضعیت کنونی دریاچه، رویکرد اصلی در برنامه احیای دریاچه ارومیه تثبیت شرایط کنونی و حفظ  

اطراف، انتقال آب به  ایهرهش یهاخانههیتصف، انتقال پساب هارودخانهافزایش ورودی طبیعی  .باشدجلوگیری از خشک شدن کامل دریاچه می

به عنوان منابع  آب از سد یرهاسازدر مصرف آب کشاورزی حوضه آبریز و همچنین  ییجوصرفهو زاب و  سیلوهانتقال آب از کاهش تلفات(، )پیکره 

ساله تراز آب  1۰در یک بازه زمانی  هااستیسکه با اعمال این  شدهینیبشیپتأمین آب اضافی جهت احیای دریاچه در نظر گرفته شده است. 

 نشدهینیبشیپاما با توجه به اینکه هر استراتژی با خطر مواجهه با مشکالت ؛ متر یا همان تراز بیولوژیک خواهد رسید 1274.1دریاچه ارومیه به 

 .به دقت محاسبه شود شدهنیتدوو ریسک استراتژی  شدهگرفتهها در نظر بنابراین الزم است که این گونه عدم قطعیت، روبرو است

. لذا باشدیمبلندمدت دریاچه و احیای آن  میه، تنها راهکار حفظایجاد پایداری در وضعیت مدیریت منابع و مصارف آب در سطح حوضه دریاچه ارو

الزم و توسعه  یهایگذارهیسرماکشاورزی از طریق اتخاذ راهکارهای مناسب و انجام  ویژه در بخش تمرکز بر کاهش مصارف آبی در سطح حوضه به

 .باشدیمرویکردهای اصلی احیای دریاچه ارومیه ه فناوری از جمل

در منابع آبی دریاچه در  رگذاریتأثوالد و  یهاگرهآب پشت سدها به عنوان  یرهاسازانتقال آب و  یهااستیسبینید می 5 که در شکل طورهمان

بیان شده است.  هیارومدر میزان بارندگی مستقیم در سطح دریاچه  رگذاریتأثگره بارورسازی ابرها نیز به عنوان گره والد و  ؛ واست شدهگرفتهنظر 

در  شدهانیب یهاگره. شودیمدر میزان مصرف آب بخش کشاورزی تعریف  رگذاریتأثوالد و  یهاگرهراندمان آبیاری و تغییر کشت به عنوان  یهاگره

 بیند گره خروجی حجم آب در سال اول به عنوان گرهمی ۶ در شکل است. شدهگرفتههای بهبودی در شرایط دریاچه در نظر باال به عنوان گره

 تا میزان آب نهایی در سال مورد نظر به دست آید. ابدییمدر نظر گرفته شده است. این سیکل ادامه  در سال بعد ورودی موجودی آب اولیه

و تصمیمات خود را کاهش داده و  هاتیفعالهنگفت در جهت احیای دریاچه، مدیران نیازمند مدلی هستند تا بتواند ریسک  یهانهیهزبا توجه به  

را در  یترقیدق لیوتحلهیتجزو  ینیبشیپ ضمن مشخص کردن چگونگی روند احیامقاله بهترین تصمیمات را اعمال کنند. مدل ارائه شده در این 
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نه رویداد )تغییرات اقلیمی و نقاط ضعف و قوت تصمیمات را مشخص کرد و در صورت هرگو توانیمبا توجه به مدل  .دهدیمقرار  اختیار مدیران

 اقدامات مدیریتی را اعمال نمود. نیترصرفهبهانسانی( در طول اجرای برنامه، با تصمیمات جدیدتر بهترین و مقرون  یهاتیفعال

 

 
 هااستیس: ساختار شبکه بیزین پایداری دریاچه ارومیه بعد از اعمال 5 شکل

 

 
 

 هااستیس: ساختار پویا از مدل تغییرات حجم دریاچه بعد از اعمال ۶شکل 

های اعمالی موفق بوده و دریاچه که نشان دهنده آن است که سیاست آمد دست به MCM 1۶۰۰۰بینی، میزان حجم آب پس از اجرای مدل پیش

های آتی نابود خواهد ها دریاچه به طور کلی طی سالاجرای سیاستدر صورت عدم  (7تا پایان برنامه احیا به حجم اکولوژیک خواهد رسید. )شکل 

 شد و هیچ اثری از دریاچه باقی نخواهد ماند.

 
 1۳9۳-14۰2 یهاسالها طی : تغییرات حجم آب دریاچه بعد از اعمال سیاست7شکل 
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 و اعمال سناریوها لیوتحلهیتجز 5-6

حاصل شده است. عوامل  ۸تحلیل حساسیت مدل یا به عبارتی بررسی تغییرات حجم نسبت به دیگر پارامترها، نمودار تورنادو در شکل  ه منظورب

که گفته شد برای  طورهمان باشد.به ترتیب، آب ورودی به دریاچه، منابع آبی، موجودی آب اولیه، تبخیر، آب مصرفی بخش کشاورزی و ...می مؤثر

های سطحی دارای عدم قطعیت است و میزان تبخیر و آب در روند احیا دریاچه را بررسی خواهیم کرد. هاآن ریتأثمدل سه سناریو و  لیوتحلهیتجز

 قالهمکند. با توجه به مدل پویای ارائه شده در این  روروبهتواند برنامه احیا و نجات دریاچه ارومیه را با مخاطره در صورت عدم تخمین صحیح می

کرد و بهترین تصمیمات را در جهت نیل به اهداف عملی کرد. در همین راستا در  یروزرسانبهتوان با کسب اطالعات جدید در هر سال مدل را می

ریو زیر این عوامل پرداخت. سه سنا ریتأثتعدادی از سناریوها را در مدل اعمال کرد و به بحث در رابطه با تغییرات حجم تحت  شودادامه سعی می

 پیشنهاد شده است:

 تغییرات در میزان تبخیر حجم آب دریاچه ریتأث .1

 های سطحی و میزان انتقال آبتغییرات در حجم آب ریتأث .2

 دو سناریو باال زمانهمبررسی  .۳

 
 : تحلیل حساسیت حجم آب نسبت به متغیرها۸شکل 

 

 سناریو افزایش در میزان تبخیر

. طبق اطالعات شودیمقلمداد  اچهیدر حجم آب در رگذاریتأثعامل  نیترمهمجزو  رینشان داده شد، تبخ تیحساس لیکه در نمودار تحل طورهمان

 :باشدینم یقطع ریز لیبه دال ریتبخ زانیم نیا یول [22]بوده است.  متریلیم 9۰۰ ریمتوسط تبخ زانیم 1۳9۰موجود تا سال 

 یسالخشک دهیپد جادیو ا یمیاقل راتییتغ •

 اچهیسطح در یبه علت ناهمگون 4تشتک بیرفتن ضرباال  •

 اچهیسطح در ریتبخ زانیاشتباه در رابطه با م نیتخم •

 ریتبخ زانیکه م آب یدما و شور یهاگرهدر  ویاعمال سنار ارفتار مدل ب یو باال رفتن دما، به منظور بررس یسالخشک دهیدر صورت رخداد پد 

 زانیو م توسطم 1۳97تا  1۳9۶ یآب یهاسال یدما ط زانیکه م شودیم فیتعر صورت به وهای. سنارشودمی، پرداخته خواهد کرد دیرا تشد اچهیدر

 یآب یهاسال یآب ط یشور زانیمتوسط و م 1۳97تا  1۳9۶ یآب یهاسال یآب ط یشور زانیباال است. م 14۰2تا  1۳9۸ یآب یهاسال یدما ط

در  میکنیمنشان داده شده است. همان طور که در شکل مشاهده  ویحجم قبل و بعد از سنار راتییتغ 9. در شکل باشدیمباال  14۰2تا  1۳9۸

 .دینخواهد رس کیبه سطح اکولوژ اچهیدر ریتبخ شیصورت افزا
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 : تغییرات حجم آب بعد از سناریو افزایش میزان تبخیر9شکل 

 آبسطحی و انتقال  یهاآبسناریو کاهش در میزان ورودی 

کند. حال در صورت اجرایی نشدن این برنامه و یا اجرایی می نیتأماز آب مورد نیاز دریاچه را  %4۶طبق برنامه احیا میزان ورودی رودخانه حدود  

چه به های خارجی، آیا دریادر صورت اجرایی نشدن برنامه انتقال آب از حوضه ای ؛ وشدن درصدی از این برنامه ریسک پروژه چه میزان خواهد بود

مشاهده  1۰که در شکل  طورهماندهد. را نشان می 2رفتار مدل در جهت اعمال سناریو  دهندهنشانشکل  سطح اکولوژیک و پایدار خواهد رسید؟

اما در صورت افزایش انحراف در ؛ ها این میزان انحراف را بهبود دادتوان با اعمال دیگر سیاستجدی در برنامه نداشته و می ریتأثکنید تغییرات می

 خواهد شد. روروبهبرنامه احیا، رسیدن دریاچه به سطح اکولوژیک با مشکل جدی 

 
 2: تغییرات حجم آب بعد از سناریو 1۰شکل 

 

 ترکیبی از دو سناریو قبلی

پردازیم. این سناریو منابع آب دریاچه میهای افزایش مساله در صورت تشدید تبخیر و اجرایی نشدن طرح لیوتحلهیتجزدر سناریو سوم به  

شود. که در شکل مشاهده می طورهمانباشد. می ۳رفتار مدل قبل و بعد از اعمال سناریو  دهندهنشان 11باشد.. شکل ترین حالت میبدبینانه

 دریاچه به سطح اکولوژیک نخواهد رسید.

 

 
 ۳: تغییرات حجم آب بعد از سناریو 11شکل 
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 یریگجهینت 6

در حجم آب دریاچه و در نتیجه پایداری آن را  رگذاریتأثتوان عوامل سازی شبکه بیزین پویا میدر این تحقیق نشان داده شد که چگونه با مدل

های آبی وار بین سالو با ایجاد ارتباط زنجیره شدهلیتکمهای کمی و نظرات متخصصان در هر سال این مدل با استفاده از دادهگیری کرد. اندازه

نتایج مدل پرداخته است های گذشته و دهد. این مدل ابتدا برای بررسی کارکرد صحیح مدل به مقایسه دادهتغییرات حجم آب دریاچه را نشان می

ها و کاهش مصرف بخش انتقال آب، انتقال آب از پشت سدها، افزایش آب ورودی رودخانه)های بهبودی و پس از اطمینان با اعمال سیاست

ساله پرداخته است. نتایج نشان داد که با اعمال سیاست دریاچه به سطح اکولوژیک  1۰بینی تغییرات حجم آب دریاچه در دوره کشاورزی( به پیش

ت مدل پرداخته شده است و نتایج نشان داد که مدل به تغییرات در میزان تبخیر و تغییرا لیوتحلهیتجز)سطح پایدار( خواهد رسید. پس از آن به 

( به ترکیب هردو سناریو - آب ورودی سطحی و انتقال آب در میزان کاهش - افزایش تبخیر)در منابع آب ورودی حساس است. در سه سناریو 

ترین بررسی مدل پرداخته شد و نتایج نشان داد که در صورت افزایش تبخیر دریاچه به سطح اکولوژیک نخواهد رسید. همچنین در حالت بدبینانه

 نجات برای مردم و مسئولین طرف از اقدامات سریع نیاز به امر، این از جلوگیری برای شود.شرایط کاهش سطح دریاچه به مراتب تشدید می سناریو

 .است دریاچه

 شدهارائه های بیزینشبکههمچنین مدل . کنداین مدل به مدیران در ارزیابی نتایج اقدامات مدیریتی و شناسایی ریسک تصمیمات کمک شایانی می

عدم  ارائهها، ترکیب انواع مختلف داده انامک این روشاز مزایای  .دارند کمک کنندبر نتایج  ریتأثبیشترین  کهمتغیرها  ترینتعیین مهمدر  توانیدمی

 یسازمدلهای گسسته برای شبکه بیزین از داده اکثراًباشد. می دانش و اطالعات جدید در صورت ارائهمدل  یروزرسانبهتوانایی در و  قطعیت

 مساله پرداخته شد. یسازمدلهای پیوسته و گسسته به کنند اما در این پژوهش با ترکیبی از دادهاستفاده می

 تقدیر و تشکر 7

همچنین کمال تشکر نمودند.  یاریپژوهش  نیرا دارم که من را در انجام ا یو قدردانکمال تشکر  یخداکرم دیدکتر وح یجناب آقا یاز استاد گرام

 دارم. ها و اطالعاتتهیه داده در جهت مسئوالن محترم شرکت مدیریت منابع آب ایرانرا 
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برآورد میزان تبخیر، گروه کوانتس دانشگاه تهران، گروه پژوهشی  -تحلیل آبی دریاچه ارومیه، بخش اول ،محمدباقرروشن،  و فرخی، سعید [22]

 .1۰-1 تصفحا ،1۳9۳، هوشمند سازی و مطالعات کمی

 

 

 

 ها:تعاریف و مخفف

                                                           
1 Derected a cyclic graph 
2 Conditional Probability Table 

 ییهاآببر طبق این تعریف کلیه  .شودیمدارد بیالن خوانده  دیتأکبررسی و مطالعه تبادالت آب در یک محدوده یا منطقه که بر اصل بقاء ماده در چرخه آب  ۳

مختلف از محدوده خارج  یهاحالتو یا به  شوندیمیا ذخیره  رسندیمدر این منطقه یا به مصرف  گردندیمکه در یک زمان معین وارد یک محدوده خاص 

 شوندیم
شود. در پایان با رعایت یک سری نکات استاندارد ای به نام تشتک تبخیر ریخته شده و ارتفاع آن در روزهای مختلف ثبت میدر این روش، آب در داخل وسیله 4

تفاع در نمایند. مقدار نهایی تبخیر برحسب اررا محاسبه میی ریختن آب در تشتک و همچنین انتقال حرارت ظرف با محیط و غیره، میزان تبخیر مانند نحوه

 شود.گیری میواحد سطح اندازه
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