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چکیده
تاالبها به عنوان یک اکوسیستم ،کارکردی حیاتی در سیستم اجتماعی -زیستمحیطی دارند .محدودیت آب مهمتررین عامر
خشک شدن تاالبها در مناطق خشک است .با توجه به اتالف زیاد آب در کشاورزی ،بهبود مدیریت مصرف در این بخرش و
تخصیص آب ذخیرهشده از این راه میتواند به احیای حقابۀ زیستمحیطی تاالبها کمک شایانی کند .هدف پژوهش حاضرر،
بررسی میزان پایداری سناریوهای مختلف بهبود مدیریت مصرف آب کشراورزی شرام سرناریوهای «مردرنسرازی و ارتقرای
بهرهبرداری سامانههای توزیع آب کشاورزی»« ،ارتقای عملکرد سامانههای آبیاری داخ مزارع»« ،بهینهسازی الگروی کشرت» و
«کاهش بهرهبرداری از منابع آبهای زیرزمینی» و نیز ترکیب این سناریوها بر احیای حقابۀ زیستمحیطی تاالبها است .بررای
این منظور ،حوضۀ آبریز زایندهرود ،مشتم بر شش شبکۀ آبیاری و تاالب گاوخونی واقع در انتهای حوضره ،بره عنروان مرورد
مطالعاتی انتخاب شد .مدلسازی حوضه با استفاده از نرمافزار مدیریت یکپارچۀ  WEAPانجام گرفت .همچنین ،میزان پایداری
اجرای سناریوها بررسی شد .شاخص اعتمادپذیری برای این سناریوها به دست آمد .نتایج نشان داد انعطافپذیرتررین سرناریو،
اجرای همۀ سناریوها با شاخص پایداری  08/3درصد و پس از آن ،اجرای سناریوهای «مردرنسرازی و ارتقرای بهررهبررداری
سامانههای توزیع آب کشاورزی»« ،بهینهسازی الگوی کشت» و «کاهش بهرهبرداری از منرابع آبهرای زیرزمینری» برا شراخص
پایداری  01/1درصد است .کمترین شاخص پایداری را نیز دو سناریوی «ارتقای عملکرد سامانههرای آبیراری داخر مرزارع»،
«بهینهسازی الگوی کشت» با شاخص پایداری  2/2درصد و  2/1درصد دارند .بنابراین ،اجررای ترکیرب کراملی از سرناریوهای
مدیریت تقاضای آب کشاورزی میتواند پایدارترین راهکار برای احیای تاالب گاوخونی باشد.
کلیدواژگان :احیای تاالب ،بهینهسازی الگوی کشت ،گاوخونی ،مدرنسازی سامانههای توزیع آب ،مدل برنامهریزی یکپارچۀ .WEAP
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مقدمه
در سالهای اخیر بخش زیادی از مناطق خشک و نیمهخشک
از جملههه تهها ههها بههه عنههوا زیسههاها و اکوسیسهها بهها
محدودیتهای آ مواجه شد انهد تها هها منهابع مهه آ
هساند که از تنوع زیستمحیطی پشایبانی میکنند ،سهیال
را کنارل میکنند و در افزایش کیفیت زندگی مهرد محلهی و
حیههات وحههش کههارکرد زیههادی دارنههد [ ]1محههدودیت آ
مه ترین عامل خشک شد تا ها بهویژ در مناطق خشک
و نیمهخشک از جمله کشور ایهرا اسهت از ایهنرو ،مهدیریت
مصرف آ در این مناطق اهمیت زیادی پیدا میکنهد بخهش
کشاورزی به عنوا بهزر تهرین مصهرفکننهدۀ آ کماهرین
بازدهی مصرف را دارد و بیشهارین اتهالف آ در ایهن بخهش
صورت میگیرد [ ]2بنابراین ،بهبود مهدیریت تقاضهای آ در
کشاورزی با روشهایی مانند مدر سازی و ارتقای سامانهههای
توزیع آ کشاورزی در داخل و خارج از مهزارع ،بهینههسهازی
الهوی کشت و کاهش بهر برداری از منابع آ های زیرزمینی و
تخصیص آ ذخیر شد از این طریق به بخش زیستمحیطی
میتواند به عنوا یکی از راهکارهای اصلی احیای تا معرفی
شود به همین دلیل ،بها توجهه بهه عملکهرد نهامطلو بیشهار
سامانههای اناقال و توزیهع آ کشهاورزی ،اسهافادۀ ناپایهدار از
منابع آ زیرزمینی و الهوی کشت نامناسه  ،ضهرورت بهبهود
مدیریت بهر برداری با هدف کاهش تلفات در این بخش بهیش
از پیش افزایش پیدا کرد است از اینرو ،مطالعات گسهارد ای
در این زمینه انجا شد است هاشهمی شهاهدانی و همکهارا
( )2۱1۲به بررسی تأثیر فرایند بهبود توزیع آ در یک شهبکۀ
بزر آبیاری از طریهق اجهرای تکنیهکههای خودکهارسهازی
بهر برداری ساز های تنظی سطح آ پرداخاند بههکهارگیری
این تکنیکها عالو بر کاهش تلفات بهر برداری ،سب بهبهود
عدالت توزیع آ و افهزایش قابلیهت اطمینها تحویهل آ بهه
کشاورزا واقع در با دست و پاییندست محدودۀ مطالعهشهد
شد [ ]3هموار توسعۀ سامانههای آبیاری تحت فشار با ههدف
افزایش بازدهی آبیاری و کاهش مصهرف نمونههای از اقهدامات
مورد توجه برای صرفهجویی آ بود است از اینرو Fanish ،و
همکارا ( )2۱11با ارتقای سیسا آبیاری معمولی به قطر ای
سب کاهش  33درصهدی میهزا مصهرف آ و نیهز افهزایش
عملکرد محصو ت شهدند [ ]3از دیههر راهکارههای مهدیریت
تقاضا در بخش کشاورزی ،بهر بهرداری معقو نهه از منهابع آ
زیرزمینی است که منجهر بهه اسهافادۀ پایهدار و جلهوگیری از

اکوهیدرولوژی ،دورۀ  ،8شمارۀ  ،2تابستان 0011

نابودی این منابع میشهود [ Candela ]5و همکهارا ()2۱۱۲
آثار تغییرات آ وهوا بر تا های وابساه بهه آ زیرزمینهی را
بررسی کردند ناایج پژوهش آنها نشا داد بهرای جلهوگیری از
خشک شد تا باید کاهش برداشت از آبخوا صورت گیرد
[ ]6بهینهسازی الهوی کشت نیز یکی از راهکارهای پرکهاربرد
در مدیریت آ در بخهش کشهاورزی اسهت کهه در تحقیقهات
گوناگونی به کار گرفاهه شهد اسهت بنهیحبیه و همکهارا
( )2۱1۲با بررسی و مدلسهازی شهرایط حوضهۀ آبریهز تها
هورالعظی  ،با اسافاد از نر افزار  WEAPو همچنهین ،اجهرای
سناریوهای مخالف روی حوضهۀ آبریهز تها ههورالعظی در
شرایط فعلی و آیند ( )2۱32به بررسی تأمین و یا عد تأمین
حقابۀ زیستمحیطی هورالعظی پرداخاند ناایج مطالعهۀ آنهها
نشا داد عالو بر سد کرخه ،الهوی کشت نامناس و اسافاد
از سیسا های سهنای آبیهاری هه روی عهد تهأمین حقابهۀ
زیستمحیطی هورالعظی تأثیرگذار بود است []۲
پس از مطالعهه و بررسهی پهژوهشههای انجها شهد بهرای
کاهش مصرف آ در بخش کشهاورزی بها اجهرای سهناریوهای
مهههدیریای ،تحقیهههق حاضهههر تهههالش دارد چههههار سهههناریوی
«مدر سازی و ارتقای مدیریت سامانههای توزیع آ کشهاورزی
(با دو روش کنارل خودکار غیر مامرکهز و مامرکهز)»« ،ارتقهای
سههامانههههای آبیهاری داخههل مههزارع (بهبههود  1۱و  2۱درصههدی
بازدهی آبیاری بها ارتقهای سیسها آبیهاری سهطحی بهه تحهت
فشار)»« ،بهینهسازی الهوی کشت» و «کهاهش بههر بهرداری از
منابع آ های زیرزمینی (کاهش برداشت از آبخوا های مهرتبط
با تا )» را بهمنظور احیای تا گاوخونی ،با اسافاد از مهدل
تخصیص منابع آ  ،WEAPمدل هیهدرودینامیک توزیهع آ و
توسعۀ مدل سیسا های کنارل خودکهار توزیهع آ کشهاورزی
در محدودۀ شهبکهههای آبیهاری بررسهی کنهد در ادامهه ،بهرای
ارزیههابی سههناریوی مههدیریت مصههرف آ کشههاورزی در سههطح
حوضههۀ آبریههز ،از شههاخص پایههداری (مجمههوع سههه شههاخص
اعامادپذیری ،برگشتپذیری و آسی پذیری) اسافاد مهیشهود.
این پژوهش برای اولینبهار اقهدا بهه بررسهی و ارزیهابی میهزا
پاانسهیل روشهههای یادشههد بهها هههدف حفه و تهأمین حقابهۀ
زیستمحیطی به صورت مجزا و ترکیبی کرد است
مواد و روشها
روند پژوهش صورتگرفاه در شکل  1به صورت فلوچهارت
نشا داد شد است
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شکل  .0فلوچارت روش تحقیق

منطقۀ مطالعاتي
حوضۀ آبریز زایند رود با وسعای بیش از  3۱هزار کیلهومار
مربع در مرکز ایرا واقع شد است که اساا های اصهفها
و چهارمحال بخایاری را در بر میگیرد زایند رود یکهی از
رودخانههای دائمی و مه کشور و مه ترین پیکرۀ آبی این
حوضههه اسههت ،کههه پههس از ط هی مس هیر و س هیرا کههرد
زمینههای کشهاورزی ،تهأمین آ شهر و آ مهورد نیهاز
صنایع مساقر در مسیرش در اناها به تا گاوخونی واقهع
در شرق حوضه خا میشود (شکل )2
طی  1۱سال گذشاه ،به علت اسافادۀ بهیش از حهد از
آ زایند رود و کمبهود بارنهدگیهها در ایهن حوضهه ،ایهن
رودخانه در فصلهای گر سال هموار با کمبود آ مواجه
بود  ،به گونهای که از اصفها تا تها گهاوخونی ماهیهت

خود را به منزلۀ رودخانۀ دایمی طبیعی از دست داد است
در بخش کشاورزی در این حوضه حدود  1۲۱میلیو ماهر
مکع آ در سال به مصرف میرسد ،در حالی که با توجه
به خشکسالیهای اخیر کمار از  6۱میلیو مارمکعه آ
به تا میرسد باتالق گاوخونی ،تا بینالمللی بهزر
با عمق ک است که در کنوانسیو رامسر  1۲۲5بهه ثبهت
رسههید اسههت ایههن تهها نقههش مههه هیههدرولوژیکی،
بیولوژیکی و زیستمحیطی در عملکرد طبیعی حوضۀ آبهی
زایند رود دارد و یک منبع مه برای تغذیۀ سفر های آبهی
و همچنین ،مانع تبدیل شد منطقه به بیابها اسهت ایهن
باتالق از عوامل مه تنظی کنندۀ اقلی منطقه است که در
کنارل و کاهش توفها ههای گهرد و غبهار منطقهه کهارکرد
زیادی دارد []۲
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شکل  .2حوضۀ آبريز زايندهرود

شبیهسازی و واسنجي مدل  WEAPدر حوضۀ سد زاينده
رود

برای مدلسازی محهدودۀ مطالعهاتی در مهدل  WEAPبهه
طههول دورۀ آمههاری  3۱سههال (1۲۲۲ههه  ،)2۱16منههابع و
مصارف حوضه و طرحهای آبی مورد بهر برداری بعد از سد
زایند رود مورد توجه قهرار گرفهت اطالعهات هیهدروماری
رودهای زایند رود ،چشمه مرغا  ،خشکهرود ،زرچشهمه و
رود رحیمی (ایزد خواست) ،به صورت سری زمهانی ماهانهه
وارد مدل شد همچنهین ،منهابع آ زیرزمینهی و مصهارف
حوضه شامل شر  ،صهنعت و کشهاورزی کهه بعهد از سهد
زایند رود قرار دارند ،به تفکیک محدود های مطالعهاتی در
مدل در نظر گرفاه شد و در نهایت ،سناریوهای مطرحشد ،
در مدل پیاد سازی شد
بهمنظور برآورد میزا خطای واسنجی و صحتسهنجی
در مدل شبیهسازی ،مقایسۀ آمار محاسهباتی و مشهاهداتی
دو ایساها هیدروماری پل زما خا (بعد از سد تنظیمهی
زایند رود) و ورزنه (اناهای زایند رود) با اسافاد از شاخص
میههانهین قههدر مطلههق خطههای نسههبی ( )MARE1و جههذر
میانهین مربعات خطا ( )RMSE2انجا شد (روابهط  1و )2
به این صورت که از  3۱سال طول دورۀ مهدلسهازی ،دورۀ
1. Mean Absolute Relative Error
2. Root Mean Square Error

واسههنجی بههه مههدت  2۱سههال (1۲۲۲ههه  )2۱۱6و دورۀ
صههحتسههنجی بههه مههدت  1۱سههال (2۱۱۲ههه )2۱16
اعابارسههنجی در نظههر گرفاههه شههد کههه در آ  Qciدبههی
محاسبهشد توسط مدل در سال iا  Qoi ،دبی مشهاهداتی
ایساها آ سنجی در سال iا و  nتعداد داد ها است
1 n Qci  Qoi
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معرفي گزينههای خودکارسازی شبکههای آبیاری
سامانۀ کنترل خودکار غیرمتمرکز تناسبي-انتگرالي ()PI

در این پژوهش از دو روش کناهرل خودکهار غیهر مامرکهز
تناسبی-اناهرالی ( )PIو کنارل خودکار مامرکز پهیشبهین
( ) MPCبرای بهبود مدیریت بهر برداری سیسا اناقهال و
توزیع آ در شبکههای آبیاری رودشاین ،نکوآبهاد ،آبشهار،
مهیار و جرقویه ،برخوار و کرو اسافاد شد است (شهکل
 )3کنارلهر  PIبهر اسهار روش کناهرل پسهخور (کناهرل
حلقه بساه) طراحی میشود که در آ ماغیر کنارلشوند
(رقو سطح آ در این تحقیق) در با دست سهاز تنظهی
انداز گیری میشهود در ایهن روش ،میهزا انحهراف رقهو
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سطح آ از رقو ههدف بهه الههوریا کناهرل بازگردانهد
میشود تا با انداز گیری اقدا تصحیحی ،که عبهارت اسهت
از :میزا بازشدگی سازۀ تنظی  ،ماغیر کنارلشوند (رقهو
سطح آ با دست سازۀ تنظی ) بهه سهوی مقهادیر ههدف
بازگردانههد شههود در ایههن روش اغاشههاشههها (میههزا آ
منحرفشد در محل آبهیرها یها ههر روانها واردشهد بهه
کانال یا منحرفشد از آ ) حای اگر شناخاهشد نباشهند،
بههه صههورت غیرمسههاقی و از طریههق آثههار آ بههر خروجههی
سیسا (رقو سطح آ هر باز ) در نظر گرفاه میشود بر
اسار الهوریا کنارل تناسهبی -اناهرالهی ،تغییهرات دبهی
عبوری از زیرسازۀ تنظی به صورت رابطهۀ  3قابل محاسبه
است [ ]۲
()3

Q k   Ki .e k   K p . e k   e k 1 

در رابطۀ  ∆Q(k) 3مقدار تغییرات دبی عبهوری از سهازۀ
تنظی بر حس مارمکع بر ثانیه در گا زمانی جهاریe ،
برابر مقهدار انحهرافههای تهراز سهطح آ از رقهو ههدف،
اندیسهای  kو  k-1بهترتی نشا دهندۀ گا زمانی جهاری
و گا زمانی قبلی kp ،برابر ضری تناسبی و  kiبرابر ضری
اناهرالی است محاسبۀ ضرای تناسبی و اناهرالی ( kpو )ki
بههر اسههار فرمههول پیشههنهادی  ]1۱[ Schuurmansبههرای
طراحی کنارلهر تناسبی -اناهرالی انجا گرفت بهر اسهار
قههوانین تنظههی ارائهههشههد توسههط  Schuurmansمحاسههبۀ
ضرای تناسبی بر پایۀ چهار پارامار سیسا که عبهارتانهد
از :سطح ذخیر در شرایط بههر بهرداری ( ،)ASگها زمهانی
کنارل ( ،)TCرزونانس ماکزیم در جریها حهداقل ( )RPو
بسامد رزونانس ماکزیم در جریا حداقل بازۀ کانهال ()ωr
و به صورت روابط  3و  5قابل محاسبه است []1۱
()3

1 A .ω
Kp  . s r
2
Rp

()5

Tc .ωr
12.R p

Ki 

سامانۀ کنترل خودکار متمرکز پیشبین ()MPC

کنارلهر پیشبهین )MPC( 3نهوعی سهامانۀ کناهرل خودکهار
5
مرکزی و ترکیبی از روشهای کنارل پسهخور 3و پیشهخور
3. Model Predictive Control
4. Feedback
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است که به منظور محاسبۀ ماغیر خروجی ،از یهک الههوریا
بهینهسازی اسافاد میکند وظیفۀ کنارلهر ،رساند سهطح
آ پاییندست باز به سطح آ هدف ،با تنظهی سهطح آ
با دست و نیز میزا تنظی شدگی دریچههها اسهت کنارلهر
 MPCبا بهر گیری از ترکی دو عامل افق زمانی و مدل
ریاضی سامانۀ تحت کنارل (مدل داخلی سیسا ) اقهدا بهه
پیشبینی ماغیرهای هیدرولیکی سیسا در آیند مهیکنهد
فرما های کناهرل در ههر گها زمهانی بهر اسهار وضهعیت
هیدرولیکی پیشبینی شد و انداز گیهریههای لحظههای در
کانههال مشههخص مههیشههود در کنارل سیسا آبی به روش
 ،MPCاز مدل فﻀای حالت 6برای بیا مدل داخلی اسافاد
میشود که امکا فشرد سازی فرمو سیو چندماغیرۀ
مدلهای خطی را مهیا میکند تابع هدف اسافاد شههد برای
سیسا کانال بهصورت رابطۀ  6تعریف میشود [:]11
()6

min J  X T .Q. X  U T .RU
.
 Jتابع هدف اسههههههههههت و باید حداقل شودX ،

که در آ
ماغیرهای حالت U ،اعمال کنارلی Q ،ماتریس وز برای
ماغیرهای حالت و  Rماتریس وز برای اعمال کنارلی
است الهوریا بهینهسازی اسافاد شد در کنارلههر MPC
میتواند ناحیۀ حل مسئله را با اعمال قیهههدها ،محدود کند
محدودیتها نباید هرگز بهواسطۀ حل مسئله نقﺾ شود،
نقﺾ این محدودیتها ممکن است به تجهیزات و ساز ها
آسی بزند به این نوع محدودیتها ،محدودیتهای سخت
گفاه میشود محدودیتهای ایهن تحقیق عبارت اسهت از:
میزا مانور دریچۀ تحت کنارل در هر گا زمانی ( )ulimو
نیز حداقل رقو مورد نیاز آبهیری ( )xlimروابط  ۲و ۲
محدودیتهای سخت را برای مقادیر وضعیت و ماغیر
کنارلشوند نشا میدهد:
()۲

E.x  k   x lim  k 

()۲

F.u  k   u lim  k 

در روابط یادشد  Eو  Fنمایانهر ماتریس اناخابی با مقادیر
 -1هساند تا برای یکسا سازی محاسبات
ابادایی  1و
همیشه فر محدودیتها به حالت نامساوی کوچکتههههههههر و
مساوی درآید []12
5. Feed-forward
6. State Space Model

اکوهیدرولوژی ،دورۀ  ،8شمارۀ  ،2تابستان 0011

531

شکل  .5شبکههای اصلي آبیاری در پايیندست سد زايندهرود []05

بهینهسازی الگوی کشت

برای بهینهسازی الهوی کشت شهبکهههای آبیهاری حوضهۀ
آبریز زایند رود و گاوخونی در این پژوهش ،از بهینهسهازی
خطی اسافاد شد است که تابع ههدف آ بیشهینهسهازی
سود حاصل از فروش محصو ت و کمینهسازی آ مصرفی
محصو ت کشاورزی در شبکههای آبیاری است (رابطۀ )۲
برای تحلیل حساسیت مدل نیهز درتهابع ههدف ،وز ههای
مخالفی از آ مصرفی و سود محصو ت در نظر گرفاه شد
عددی در بازۀ صفر یک است بر ایهن اسهار،
که در آ
بهارین جوا پیاد سازی شد
()۲

bi
w
n
) Ai  1  a1   i 1 i Ai
bT
wT

Maximization(a1  i 1
n

مقدار آ مصرفی محصهو ت در هکاهار،
که در آ
کل آ مصرفی محصو ت قبهل از بهینههسهازی ،سهود
خالص حاصل از فروش محصو ت در هکاار ،کل سهود
حاصل از محصو ت قبل از بهینهسازی ،مساحت سطح
زیههر کشههت محصههو ت بههه صههورت هکاههار و انههدیس i
محصو ت هساند [ ]13دو قید اجرایی مدل در رابطۀ 1۱
بی ها شههد کههه در آ )  A (Tکههل مسههاحت زی هر کشههت
محصو ت و ) w (Tنیز کل آ مصرفی محصو ت است
s.t  i 1Ai  AT i  1, 2,, n
n

()1۱

w i  wT i  1, 2,, n

n

i 1



قید سو نیز بر اسار محصهو ت اعمهال شهد مقهدار
تولید هر محصول را نمیتوا یکبار از بین برد یا چنهدین
برابر کرد ،زیرا برای اجرای بهینهسازی بسیار اهمیهت دارد،

که بهینهسازی انجا شد نزدیک به واقعیت موجود حوضهه
باشد این قید به صورت محدودیت در مساحت سهطح زیهر
کشت محصو ت بین  ۲۱تا  12۱درصد از مسهاحت فعلهی
در نظر گرفاه شد (رابطۀ ]15[ )11
()11

9 / 0 Ai  Ai  2 /1Ai i  1, 2,, n

سناريوهای بهبود مديريت تقاضای آب کشاورزی

بهبود مدیریت مصهارف کشهاورزی در محهدودۀ مطالعههشهد ،
توسط چههار سهناریو در مهدل مهدیریت یکپارچهۀ منهابع آ
 WEAPانجهها گرفههت (جههدول  )1ب هه ایههن صههورت کههه در
سناریوی  Aاز دو روش کنارل خودکار غیر مامرکز تناسهبی-
اناهرالی ( )PIو کناهرل خودکهار مامرکهز پهیشبهین ()MPC
برای بهبود مدیریت بهر برداری سیسا اناقال و توزیع آ در
شبکههای آبیاری رودشاین ،نکوآباد ،آبشار ،مهیهار و جرقویهه،
برخوار و کرو اسافاد شد در سناریوی  Bبا توجه به میهزا
رشد اراضی دارای آبیاری تحت فشار از سال  13۲۱تها ،13۲5
فرض شد که همین روند دوبار ادامهدار باشد ایهن سهناریو بها
فرض افهزایش  1۱و  2۱درصهدی بهازدهی آبیهاری در اراضهی
تحههت فشههار تعریههف شههد اسههت [ ]16در سههناریوی C
بهینهسازی الهوی کشت پنج شبکۀ اصلی آبیهاری رودشهاین،
نکوآباد ،آبشهار ،مهیهار -جرقویهه و برخهوار در حوضهه صهورت
گرفت و در سناریوی  Dکهاهش  5و  1۱درصهدی برداشهت از
آبخوا های همجوار تا در محدود های مطالعاتی کوهپایه-
سهههزی ،مهیههار جنههوبی و اسههفندارا در نظههر گرفاههه شههد
همچنین ،ترکی این سناریوها با یکدیهر مطابق جهدول  1در
مدل  WEAPاجرا شد
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حداد و همکاران :تأمین حقابۀ زيستمحیطي تاالب گاوخوني با بهبود مديريت تقاضای آب کشاورزی
جدول  .0سناريوهای مديريت مصرف آب کشاورزی
شماره سناريو
1
2
3
3
5
6
۲
۲
۲
1۱
11
12
13
13

روش استفادشدۀ سناريو

مدر سازی و ارتقای بهر برداری سامانههای توزیع آ کشاورزی
A
ارتقای عملکرد سامانههای آبیاری داخل مزارع
B
بهینهسازی الهوی کشت
C
کاهش بهر برداری از منابع آ های زیرزمینی
D
مدر سازی و ارتقای بهر برداری سامانههای توزیع آ کشاورزی و ارتقای عملکرد سامانههای آبیاری داخل مزارع
AB
مدر سازی و ارتقای بهر برداری سامانههای توزیع آ کشاورزی و بهینهسازی الهوی کشت
AC
مدر سازی و ارتقای بهر برداری سامانههای توزیع آ کشاورزی و کاهش بهر برداری از منابع آ های زیرزمینی
AD
ارتقای عملکرد سامانههای آبیاری داخل مزارع و بهینهسازی الهوی کشت
BC
ارتقای عملکرد سامانههای آبیاری داخل مزارع و کاهش بهر برداری از منابع آ های زیرزمینی
BD
بهینهسازی الهوی کشت و کاهش بهر برداری از منابع آ های زیرزمینی
CD
 ABCمدر سازی و ارتقای بهر برداری سامانههای توزیع آ کشاورزی ،ارتقای عملکرد سامانههای آبیاری داخل مزارع و بهینهسازی الهوی کشت
مدر سازی و ارتقای بهر برداری سامانههای توزیع آ کشاورزی ،ارتقای عملکرد سامانههای آبیاری داخل مزارع و کاهش بهر برداری از
ABD
منابع آ های زیرزمینی
مدر سازی و ارتقای بهر برداری سامانههای توزیع آ کشاورزی بهینهسازی الهوی کشت کاهش بهر برداری از منابع آ های زیرزمینی
ACD
مدر سازی و ارتقای بهر برداری سامانههای توزیع آ کشاورزی ،ارتقای عملکرد سامانههای آبیاری داخل مزارع ،بهینهسازی الهوی کشت و
ABCD
کاهش بهر برداری از منابع آ های زیرزمینی

شاخص پايداری

شاخص پایداری ،ظرفیت سهناریو در واکهنش بهه تغییهرات
طبیعی یا تحمیلی یا ضربههای ناگهانی است این شهاخص
از رابطۀ  12به دست میآید [ ]1۲کهه در آ  Φپایهداری،
 αاعامادپذیری (اطمینا پذیری) حجمی β ،برگشتپذیری
و  Ɣآسی پذیری است
()12

Φ  α. β1   

 -0اطمینانپذيری ( :)αاطمینها پهذیری یها قابلیهت
اطمینا با این مفهو تعریف میشود که بها چهه احامهالی
آ اخاصاصیافاه به مصرفکنند نیاز آ را تأمین خواهد
کرد [ ]1۲یا سیسا تا چه حد در حالهت مطمهئن و عهد
شکست کار خواهد کرد (رابطۀ )13
()13

n
N

αT 

اعامادپذیری زمانی ،تعداد سالهایی است
که در آ
که حداقل نیاز زیستمحیطی تا تهأمین شهد و نیهز
تعداد کل سالهاست
 -2آسیبپذذيری ( :)Ɣآسهی پهذیری پهاراماری شهبیه
کمبودها در سیسا است اگر رخ دههد ،آسهی پهذیری شهدت
شکستهای سیسا را بیا میکنهد و مهیتوانهد بهه عنهوا )1

میانهین شکستها )2 ،میهانهین مهاکزیم کمبودهها طهی یهک
دورۀ ماوالی شکسهت در سیسها و  )3احامهال بیشهار شهد
کمبود در یک یا چند دور از یک حد معهین تعریهف مهیشهود
درصد کمبود نیاز آبی تها
(رابطۀ  ]1۲[ )13که در آ
و نیز تعداد کل سالهای عد تأمین حقابۀ تا است
()13

 Deft
R

γ

 -5برگشتپذيری ( :)βبرگشتپهذیری توانهایی سیسها
در تغییر شرایط آ سیسها اسهت (رابطهۀ  )15در واقهع ،ایهن
پارامار برای سیسها ههای منهابع آ بهه ایهن صهورت تعریهف
میشود که احامال اینکه سیسها پهس از شکسهت بهه حالهت
مطلو بازگردد ،چقدر است به علت اینکه شرایط آ وههوایی و
شرایط سیسا های منابع آ در بسیاری از مواقهع یکنواخهت و
ثابت نیساند ،برگشتپذیری به عنوا یک پهارامار آمهاری بهرای
بررسههی انعطههافپههذیری سیسهها نسههبت بههه تغییههر شههرایط و
سیاستهای مخالف مدیریای نیز در نظر گرفاه میشود []1۲
()15

r
R

β

که در آ تعداد سالهایی است که حقابۀ زیستمحیطهی
تأمین نشد و بعد از آ حقابه تأمین شد است و تعهداد
کل سالهای عد تأمین حقابۀ تا است
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ایساها هیدروماری پل زما خا بهترتیه برابهر ۱/۱31و
 ۱/۱۲۲بههرآورد ش هد واسههنجی و صههحتسههنجی مههدل در
ایساها ورزنه نیز همانند پل زمها خها  ،بههترتیه برابهر
 ۱/۱61و  ۱/۱۲1به دست آمد

نتايج و بحث
واسنجي و اعتبارسنجي مدل WEAP

مطابق ناایج ارائهشهد در جهدول  ،2مقهدار میهانهین قهدر
مطلق خطای نسبی ( )MAREو همچنین ،جهذر میهانهین
مربعات خطا ( )RMSEطی دورۀ واسهنجی و اعابارسهنجی

جدول  .2نتايج واسنجي و اعتبارسنجي مدل WEAP
نام ايستگاه
پل زما خا
ورزنه

دورۀ واسنجي (0383ذ )2113
MARE

)

۱/۱31
۱/۱61

نتايج سناريوهای اجراشذده در مذدل شذبیهسذازی
WEAP
نتايج حاصل از شبیهسازی سناريوی A

سناریوی  Aبا هدف بررسی تواناییهای سامانههای کناهرل
خودکار در بهبود وضعیت کنونی بهر برداری از کانهالههای
اصلی شبکههای آبیاری موجود در حوضۀ آبریهز زاینهد رود
در نظر گرفاه شهد ناهایج نشها داد روش خودکهارسهازی
مامرکز پیشبین بهمرات عملکرد بهاری نسهبت بهه روش
خودکارسهازی غیهر مامرکهز تناسهبی -اناهرالهی دارد و بها
اسافاد از این روش میتوا دبهی ورودی بهه شهبکهههای
آبیاری تا  6/۲مار مکع در ثانیهه کهاهش داد پهس از بهه
دست آمد ناایج خودکارسهازی شهبکهههای آبیهاری ایهن
ناایج وارد مدل شبیهسهازی  WEAPشهد خروجهی مهدل
 WEAPنشا داد با اجرای روش خودکارسازی  ،MPCآبی
که وارد تا میشود  3۲/1درصد نسبت به عهد اجهرای
سناریو افزایش مییابهد بهر ایهن اسهار ،سها نه بهه طهور
میانهین  223/5میلیو مار مکع آ به تا مهیرسهد
با بررسیهای انجا شد حداقل نیاز زیستمحیطهی تها
 13۱میلیو مار مکع آ در سال است کهه  ۲۱درصد
از این نیاز برای برای حفاظت از خطر نهابودی تها و 3۱
درصد دیهر برای برای بهبود عملکرد تا مورد نیاز است
[ ]1۲بههر ایههن اسههار ،روش خودکارسههازی 1۱۱ ،MPC
درص د از حههداقل نیههاز زیسههتمحیطههی تهها را فههراه
میکند همچنین ،با اجرای روش خودکارسازی  PIنیهز آ
رسید به تا  1۲/1درصهد افهزایش را نسهبت بهه عهد
اجرای سناریو در پی خواهد داشت ،که مقدار میهانهین آ
رسید به تا  1۲۲/2میلیو مار مکع در سال خواهد

دورۀ اعتبارسنجي (2113ذ )2103

( RMSE

1/۲۲۲
۱/2۲3

MARE

۱/۱۲۲
۱/۱۲1

)

( RMSE

2/۲23
۱/۱6۲

بود این سناریو نیز  1۱۱درصد حداقل نیاز زیستمحیطهی
تا را فراه میکند
نتايج حاصل از شبیهسازی سناريوی B

ناایج حاصل از بهبود  1۱و  2۱درصدی بازدهی سامانهههای
آبیاری تحت فشار داخل مزارع در مدل شبیهسهازی WEAP
نشا داد که طی دورۀ شبیهسازی به طور میانهین با بهبهود
 1۱درصد بازدهی سامانههای آبیاری تحهت فشهار1۲۱/13 ،
میلیو مار مکع در سال آ به تا میرسد و بها بهبهود
 2۱درصد بازدهی سامانههای آبیاری تحت فشار ایهن مقهدار
آ به  1۲۱/23میلیو ماهر مکعه افهزایش مهییابهد ،کهه
تفاوت چندانی در مقهدار آ رسهید بهه تها بها افهزایش
بازدهی از  1۱به  2۱درصد وجود ندارد دلیهل آ نیهز کنهد
بود روند ارتقای سیسا های آبیاری تحت فشار است طهی
 15سال (از سال  1۲۲1تها  )2۱۱6تقریبها فقهط در  3ههزار
هکاار از زمینهای کشاورزی سیسها آبیهاری تحهت فشهار
پیاد سازی شد که در مقایسه با کل زمینههای زیهر کشهت
( 2۱۱هزار) این مساحت بسیار ناچیز بود و بها افهزایش 1۱
درصد بازدهی به  2۱درصد در ایهن مسهاحت بسهیار که از
زمینهای آبیاری تحت فشار تأثیر چندانی ندارد با اینکهه بها
افههزایش بههازدهی از  1۱بههه  2۱درصههد تفههاوت چنههدانی در
افزایش جریا ورودی تها نمهیشهود ،ولهی اجهرای ایهن
سناریو به طور میانهین سب افزایش  2۱میلیو مار مکع
آ در سال در جریا ورودی تا میشود
نتايج حاصل از شبیهسازی سناريوی C

بر اسار ناایج ارائهشد از بهینههسهازی الههوی کشهت در
جدول  ،3بیشهارین درصهد کهاهش آ در شهبکۀ آبیهاری
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برخوار رخ خواهد داد و کمارین درصد کاهش مصهرف آ
در شبکۀ مهیار و جرقویه اسهت کهه کهاهش مصهرف آبهی
صورت نمیگیرد بیشارین سود حاصل از بهینهسهازی نیهز
مربوط به شبکۀ آبیاری رودشاین است ناایج اجهرای ایهن
سناریو در مدل شبیهسازی  WEAPنشا میدههد کهه بها
اجرای این سناریو  1۲/۲درصد آ بیشاری نسبت به عد
اجرای این سناریو به تا میرسد که بهه طهور میهانهین
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برابر  1۲۲/۲میلیو مار مکع در سال اسهت بهه منظهور
تحلیل حساسیت در مدل برای اینکه بهارین جوا حاصل
شود ،در شبکههای آبیاری نکوآباد ،آبشار ،رودشت ،مهیار و
جرقویه و برخوار آ مصرفی و سود حاصهل از محصهو ت
در تههابع هههدف وز نسههبی در نظههر گرفاههه شههد در ایههن
شبکههای آبیاری بهارین جوا بههترتیه در وز نسهبی
آ مصرفی  ۱/5 ،۱/۱،65/6 ،۱/5و  ۱/5به دست آمد

جدول  .5نتايج کلي بهینهسازی الگوی کشت
نا شبکۀ آبیاری

درصد کاهش آ مصرفی

درصد افزایش سود حاصل از محصو ت

شبکۀ آبیاری آبشار
شبکۀ آبیاری رودشت
شبکۀ آبیاری برخوار
شبکۀ آبیاری نکوآباد
شبکۀ آبیاری جرقویه

12
1۱
13
2
۱

3
۲3
3
1
۲

نتايج حاصل از شبیهسازی سناريوی D

ناایج اجرای این سناریو در مدل شبیهسازی  WEAPنشا
داد با کاهش  1۱درصد برداشت از آبخوا مرتبط با تها
آ رسید به تها نسهبت بهه عهد اجهرای سهناریو 3۱
درصد افزایش مهییابهد بهر ایهن اسهار ،سها نه بهه طهور
میانهین  1۲5/۲میلیو مار مکع آ به تا مهیرسهد
همچنههین ،مقههدار آ افههزود شههد در کههاهش  5درصههد
برداشت از آبخوا مرتبط با تا نیهز  15/۲درصهد اسهت
که سا نه به طور میانهین  1۲3/2میلیو ماهر مکعه آ
به تا میرسهد ناهایج نشها دهنهدۀ بهبهود حهداقل 23
میلیو ماهر مکعه در سهال در جریها ورودی تها بها
اجرای این سناریو است پس از بررسی  3سناریوی اصلی و
با در نظر گرفان بهارین زیر سناریوها به عنهوا سهناریوی
اصههلی ،در ادامههه بههه بررسههی ناههایج اجههرای ترکیبههی ایههن
سناریوها پرداخاه میشود
نتايج اجرای ترکیبي سناريوها
ناایج اجرای ترکیبی سناریوها در شکل  3نشا میدهد در
بههین سههناریوهههایی کههه دو سههناریوی ترکیبههی داشههاند،
سهههناریوی  ADبیشهههارین تهههأثیر را در تهههأمین حقابهههۀ
زیستمحیطی تا داشت ،به طوری که حای ترکی سه
سناریوی  Bو  Cو  Dنیز بهمرات تأثیری کماری نسبت به
آ دارند همچنین ،کمارین میزا تأثیر در بهبود مدیریت

تقاضای آ کشاورزی برای تأمین حقابۀ تها را در بهین
سناریوهایی که دو سهناریوی ترکیبهی داشهاند ،سهناریوی
 BCبه خود اخاصاص داد است در سناریوهایی با ترکیه
سه سناریو ،سهناریوی  ACDبیشهارین تهأثیر و سهناریوی
 BCDکماههرین تههأثیر را در تههأمین حقابهۀ تهها دارد در
نهایت ،در بین کل سناریوهای ترکیبهی نیهز اثهرگهذارترین
سناریو ،ترکی هر چهار سناریوی اصلی  ABCDاست
شاخص پايداری بهدستآمده از نتايج مدل WEAP

ناههایج ارائهههشههد از شههاخصهههای اطمینهها پههذیری،
برگشتپذیری ،آسی پذیری و پایداری در جدول  3نشها
میدهد از نظر اعامادپذیری زمانی ،دو سناریوی  ABCDو
 ACDبا درصد اعامادپذیری  ۲6/۲درصد بیشهارین مقهدار
ایههن شههاخص را بههه دسههت آوردنههد کماههرین میههزا
اعامادپذیری زمانی را نیهز دو سهناریوی  Bو  Cبها درصهد
اعامادپذیری  33/3درصد دارند از لحها برگشهتپهذیری
نیههز ،دو سهههناریوی  ABCDو  BCDبرگشهههتپهههذیرترین
سناریوها هساند که درصد برگشتپذیری آنها  1۱۱درصد
است سایر سناریوها میزا برگشتپذیری بسیار ک حدود
 1۱تا  1۲درصد را دارنهد آسهی پهذیرترین سهناریوها ،دو
سههناریوی  Bو  Cبهههترتی ه بهها  56درصههد و  3۲درص د
آسی پهذیری هسهاند و کماهرین سهناریوی آسهی پهذیر،
سناریوی  ABCDاست کهه درصهد آسهی پهذیری آ ۲/۲
درصد است
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شاخص پایداری همۀ شهاخصههای اطمینها پهذیری،
برگشتپذیری و آسی پذیری را در بر میگیهرد بنهابراین،
هما گونه که در این سه شاخص بهارین سهناریوABCD ،
بود ،در شاخص پایداری نیهز ایهن سهناریو برتهرین سهناریو
است به طور کلی ،با توجه به بررسیههای صهورتگرفاهه،

پایدارترین سناریو ،سناریوی  ABCDبا  ۲۲/3درصد و پس
از آ سههناریوی  ACDبهها  ۲1/6درصههد اسههت و کماههرین
میههزا پایهههداری را در تهههأمین زمهههانی حهههداقل حقابههۀ
زیستمحیطی تا دو سناریوی  Cو  Bدارند کهه درصهد
پایداری آنها بهترتی  2/6درصد و  2/2درصد است

شکل  .0روند تغییرات حجم ساالنۀ آب ورودی به تاالب طي دورۀ زماني مطالعهشده
جدول  .0شاخصهای اعتمادپذيری ،برگشتپذيری ،آسیبپذيری و انعطافپذيری سناريوها
سناريو
A
B
C
D
AB
AC
AD

𝝋
۱/۱۲2
۱/۱22
۱/۱26
۱/۱2۲
۱/۱3۲
۱/۱65
۱/116

𝜸
۱/2۲3
۱/563
۱/3۲۲
۱/3
۱/2۲۲
۱/16۲
۱/133

𝜷
۱/16۲
۱/15۱
۱/15۱
۱/111
۱/1
۱/111
۱/16۲

سناريو
۱/6
۱/333
۱/333
۱/3۲3
۱/66۲
۱/۲
۱/۲

نتیجهگیری
در پژوهش حاضر به منظور بررسی تهأثیر بهبهود مهدیریت
مصرف آ کشاورزی در تأمین حقابۀ زیستمحیطی تا
گاوخونی ،اباهدا مهدل تخصهیص آ در حوضهۀ زاینهد رود
توسط مدل  WEAPتوسعه داد شهد سهپس ،واسهنجی و
صحتسنجی مدل توسعهداد شد صورت گرفت بهمنظهور
دسایابی به هدف تحقیق ،چهار سناریوی مدیریت مصهرف
آ کشههاورزی شههامل «مههدر سههازی و ارتقههای مههدیریت
سههامانههههای توزیههع آ کشههاورزی»« ،ارتقههای عملکههرد
سامانههای آبیهاری داخهل مهزارع»« ،بهینههسهازی الههوی
کشت» و «کاهش بهر برداری از منابع آ های زیرزمینهی»

BC
BD
CD
ABC
ABD
ACD
ABCD

𝝋
۱/۱2۲
۱/۱55
۱/۱65
۱/۱۲
۱/۱63
۱/۲16
۱/۲۲3

𝜸
۱/3۲2
۱/365
۱/256
۱/1۲2
۱/311
۱/156
۱/۱۲۲

𝜷
۱/111
۱/153
۱/153
۱/133
۱/125
1
1

۱/3
۱/56۲
۱/56۲
۱/۲6۲
۱/۲33
۱/۲6۲
۱/۲6۲

به دو صورت انفرادی و ترکیبی توسهط مهدل شهبیهسهازی
 WEAPدر نظههر گرفاههه و ناههایج ب ههدسههتآمههد توسههط
شاخصهای پایداری آنالیز شد
ناایج بیانهر آ است کهه پایهدارترین سهناریو ،اجهرای
سناریوی ترکیبی  ABCDبا میزا پایداری  ۲۲/3درصهد و
پس از آ  ،اجرای سناریوی  ACDبا  ۲1/6درصد پایهداری
است کمارین پایداری را در تأمین حقابۀ زیسهتمحیطهی
تا نیز دو سهناریوی  Bو  Cدارنهد کهه درصهد پایهداری
آ ها بهترتی  2/2درصد و  2/6درصد است بها توجهه بهه
کند بود روند تبدیل روشهای آبیاری سهنای بهه آبیهاری
نوین ،سناریوی  Cناایج مطلوبی کس نکرد با تسریع روند
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 این سهناریو ناهایج،تبدیل روشهای آبیاری سنای به نوین
 (بهینههسهازیB بهاری را کس خواههد کهرد سهناریوی
الهوی کشت) نیز با اینکه از لحا اجرایهی بهاهرین گزینهه
 ولی با توجه به ناایج کمارین میزا پایهداری را دارد،است
 با توجه به ناهایج،و در اولویت آخر قرار میگیرد همچنین
 درصهد از6۱ ) کههMPC  (روش خودکارسازیA سناریوی
نیاز زمانی حداقل حقابهۀ زیسهتمحیطهی تها را فهراه
 ولهی لهزو اجهرای،میکند و بهارین اقدا انفهرادی اسهت
سناریوی ترکیبی در این میا کامال مشهود است
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