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برنامهریزی چندهدفه به منظور بهرهبرداری بهینه از منابع آب سطحی و زیرزمینی و سیستم
تغذیۀ مصنوعی
نیما صالحی شفا ،1حسین بابازاده ،2فیاض آقایاری ،3علی صارمی
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 .1دانشجوی دكترای آبیاری و زهکشی ،گروه علوم و مهندسی آب ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
 .2استاد ،گروه علوم و مهندسی آب ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
 .3استادیار ،گروه زراعت ،واحد كرج ،دانشگاه آزاد اسالمی ،كرج ،ایران
 .4استادیار ،گروه علوم و مهندسی آب ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
(تاریخ دریافت 1411/10/11؛ تاریخ بازنگری 1411/10/31؛ تاریخ تصویب )1411/11/11

چکیده
افزایش جمعیت در مناطق توسعهیافته چالشهای زیادی را در تأمین نیازهای آبی ایجاد كرده است .این امر باعث پدیدد آمددن
مشکالت متعدد در كمیت و كیفیت منابع آب سطحی و زیرزمینی میشود .با توجه به این موضوع ،مددیریت بهیندۀ مندابع آبدی
امری ضروری است .در این تحقیق مدل ریاضی ) (HEC- HMSبرای روندیابی سیالب در رودخاندۀ كدرج و مادازن سیمدت
تغذیۀ مصنوعی واقع در شمال دشت شهریار مورد استفاده قرار گرفت .سپس ،حج نفوذ سیالب در رودخانۀ كرج و نیز حج
ذخیرۀ سیالب در ماازن طرح تغذیۀ مصنوعی وارد الگوریت ژنتیک چندهدفه ) (NSGA-IIشد كه از آن به منظور برنامهریدزی
بهرهبرداری تلفیقی از منابع آب دشت شهریار و بهرهبرداری بهینه از سیمت تغذیۀ مصنوعی و با هدف حداقل كردن عدم تأمین
نیاز و نیز حداكثر كردن حج نفوذ در سیمت تغذیۀ مصنوعی ،استفاده شد .با توجه به نتایج مدل بهینهسازی ،شداخ

قابلیدت

اطمینان مربوط به كل محدوده به طور میانگین برابر 05/01درصد بوده و بیشترین كداهش در مصدارف از كدل مندابع آب قابدل
دسترس در تمام باشها بهترتیب در ناحیۀ شهریار برابر  44/10درصد ،در ناحیۀ ربداطكدری برابدر  14/00درصدد ،در ناحیدۀ
اسالمشهر برابر  11/15درصد و در كل محدوده برابر  20/00درصد است .حج كل تغذیۀ بهینده در سیمدت تغذیدۀ مصدنوعی
برابر  114/01میلیون متر مکعب در دورۀ زمانی مورد نظر بوده و به میزان  01/10میلیون متر مکعب افزایش یافتده و منجدر بده
افزایش تغییرات تراز آباوان به اندازۀ  4/04متر شده است .همچنین ،با اعمال سیاستهای ه زمان بهرهبرداری بهینده از مندابع
آبی موجود و بهرهبرداری بهینه از سیمت تغذیۀ مصنوعی ،به طور میانگین  11/41متر در سال تغییدرات تدراز آبادوان افدزایش
خواهد یافت.
کلیدواژگان :روندیابی سیالب ،سیمت تغذیۀ مصنوعی ،تغییرات تراز آباوان ،بهرهبرداری بهینه.

 نویسندۀ مسئول
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مقدمه
افزایش روزافزون جمعیت و توسععۀ صعنعت و فعلییعتهعلی
کشلورزی منجر به افزایش نیلزهلی آبی در بخشهلی شعر ،
صنعت و کشلورزی شده است .این موضعو موجبعل ایجعلد
چلیشهلی جدید در برنلمهریعزی سیسعم هعلی منعلب آ و
بهرهبعرداری از آنهعل را فعراه کعرده و از ایعنرو ،توسععه و
اجرای طرحهلی آبی بعه همعراه معدیریت کلرآمعد یعا امعر
ضروری است .برای دسمرسی به این هدف ،مطلیعل دقیق و
توجه به مسلئل و پیچیدگیهلی موجود و آنلییز دقیق و ارائعۀ
راهکلرهلی ممنلسب بل شرایط طرحهل الزم و ضعروری اسعت.
بهرهبرداری تلفیقی از آ هلی سطحی و زیرزمینی و پسل و
سلزههلی آبی ملنند سیسم تغذیعۀ مصعنویی و غیعره ،یعا
راهکععلر مععؤثر بععه منرععور مععدیریت منلسععب و کلرآمععد و
بهرهبرداری بهینه از منلب و طعرحهعلی آبعی اسعت .پرایمعل و
همکلران ( )4102برای حل مسئلۀ بهینهسلزی بهعرهبعرداری
تلفیقی بل هدف حداکثر کردن تویید برقآبعی و تعممین آ و
حداقل کردن هزینههلی یملیلتی انمقلل آ در یا سیسعم
هیدروییکی غیرخطی شعلمل آبخعوان ،رودخلنعه و مخعزن از
ایگعوریم ) (NSGA-ΙΙاسعمفلده کردنعد .نمعلی ایعن مطلیعععه
بیعععلنگر توانعععلیی ایگعععوریم ) (NSGA-ΙΙدر حعععل مسعععلئل
بهینهسلزی چندهدفه غیرخطی اسعت ] .[0داس و همکعلران
( )4102سیلستهلی تخصیص بهینعۀ منعلب آ و زمعین را
برای کشعلورزی آبعی پلیعدار در پعروههای در کنعلر رودخلنعۀ
ملهلندی واق در کشور هندوسملن را بل یا مدل برنلمهریزی
خطی توسعه دادند .نملی نشلن داد بهرهبرداری تلفیقعی (78
درصد از آ سطحی و  01درصعد آ زیرزمینعی) ،سیلسعت
تخصععیص پلیععدار در منطقععه اسععت ] .[4ذکععری و همکععلران
( )4102یا ایگوی برنلمهریزی در چلرچو برآورد برداشعت
بهینۀ آ هلی زیرزمینی برای تممین نیلز شعهری در شعرایط
یدم قطعیت و در شرایط پیچیدۀ نوسلنل سطح آ و نفعوذ
آ دریل ،برای آبخوان سلحلی در منطقۀ شعهری مسعقط در
یملن را پیشنهلد کردند .نملی تحقیق آنهل نشلن داد حجع
برداشت سلییلنه از آ هلی زیرزمینی ممکن است به  04/8تل
 07/7میلیون ممر مکعب (در مقلیسه بل شرایط حعلل حلضعر
که  6/7میلیون ممر مکعب است) افزایش یلبد ] .[1دایسین و
همکلران ( )4141یا رویکرد معدلسعلزی ارائعه دادنعد کعه
شیوۀ اسمفلده از ابزارهلی مدیریت آ یکپلرچه بل یکعدیگر را
بععرای ارائععۀ یععا اسععمرات ی تخصععیص آ هملهنعع بععل
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پیشبینیهلی توسعۀ اقمصلدی و تغییر ترجیحل اسمفلده از
آ مشخص میکردند .نملی نشلن داد برنلمههلی حفلظت از
آ در کجل و چه زملنی بلید همراه بل اهعداف کمعی (چقعدر)
ایملل شود ] .[2دانلپور و همکعلران ( )4140یعا چعلرچو
بهینهسلزی برداشت آ زیرزمینی در مقیلس حوضعۀ جعلم
توسعه دادند کعه امکعلن بهینعهسعلزی فضعلیی برداشعت آ
زیرزمینی را فعراه معیکنعد .نمعلی حلصعل از سعنلریوهلی
مخملف بهینعهسعلزی نشعلن معیدهعد اسعمفلده از ایگعوریم
بهینهسلزی برنلمهریزی خطی همراه بل معدلهعلی یکپلرچعه،
اطالیل ارزشعمندی را بعرای راهنمعلیی ممخصصعلن آ در
طراحی یا طرح مؤثر برداشت آ هلی زیرزمینی بل در نرعر
گععرفمن معیلرهععلی جریععلن محیطععی مه ع بععرای وضعععیت
اکویععوهیکی کععل سیسععم ارائععه مععیدهععد ] .[2اسععمفلده از
روشهلی بهینهسلزی راهکلری نوین ،ک هزینه ،سری و مؤثر
به منرور ارتقلی مدیریت منلب آبی به شملر میآید .بعر ایعن
اسلس ،در منلطق بسیلری ملنند حوضۀ رودخلنۀ معلد ،ایلیعت
کلییفرنیععل در ایععلال ممحععده ] ،[6دیمععلی سععلحلی شععرقی
هندوسملن ] ،[8منطقهای در ایلیت کلرنلتلکل هندوسعملن ]،[7
آبخوان درههلی آبرفمعی شعملل شعرقی ایعلال ممحعده ]،[9
منطقۀ هلندان چین ] ،[01بخش جنوبی شهر تهران در ایران
] ،[00دشت نجفآبلد اصفهلن در ایعران ] ،[04منطقعهای در
جنو شرقی اسعپلنیل ] ،[01شعبهجزیعرۀ ایبعری در جنعو
غربی اروپل ] ،[02بخش شرقی اسملن تهعران در ایعران ]،[02
حوضۀ آبریز دریلچۀ دیلنچی چعین ] [06منطقعۀ گوآنع هو
چین ] ،[08سیلستهلی بهعرهبعرداری بهینعه از منعلب آبعی
تدوین شده است .طرحهلی تغذیۀ مصنویی بعه ینعوان یعا
روش مدیریت تغذیۀ آبخوان معیتواننعد بخشعی از آ هعلی
خلرجشده از زیر زمین را جبران کنند و برای مهلر و اسمفلدۀ
بهینه از سیال بسیلر معؤثرنعد .بعل توجعه بعه ایعن موضعو ،
فمخععو دینععف و اسععمفلن ( )4109در تحقیععق خععود از
مدلهلی جریلن آ هلی زیرزمینی ) (MODFLOW-2005و
انمقععلل امععالح ) (MT3D-USGSو ایگععوریم بهینععهسععلزی
ترکیبی چندمنرورۀ جهعلنی /محلعی بعل هعدف بعه حعداکثر
رسلندن کلرایی طرح تغذیۀ آبخوان معدیریت شعده (،)MAR
اسمفلده کردند .تجزیهوتحلیل راه حلهلی بهینۀ پلرتو منجعر
به کشف ایگوهل و وابسمگیهعلی ارزشعمندی بعین چیعدملن
فضلیی چلههلی تزریعق و برداشعت آ و نعر هعلی مخملعف
زملن پمپله و تزریق ،وی گیهلی مدل و اهعداف مشعکل شعد
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] .[07به دییل تمثیرا مثبت روشهلی تغذیعۀ مصعنویی بعر
آبخوان از آنهل در منلطق بسیلری اسمفلده شده است .که بعل
توجه به این موضو در آبخوان سلحلی در حوضعۀ زهکشعی
گلوبندی در جنو ایران ] ،[09منطقهای در سریالنکل ]،[41
حوضۀ گربلیگلن در ایران ] ،[40حوضۀ بیست دوآ پنجعل
هندوسملن ] ،[44حوضۀ ما نلسعی ،واقع در مرکعز تعون
] ،[41منطقهای در بنگلل غربعی هندوسعملن ] ،[42آبخعوان
کرملن در ایران ] ،[42منطقعۀ سعن یعوئی ریعو کلعرادو در
مکزیا ] ،[46منطقۀ صنعمی پلتراس در یونلن ] [48حوضعۀ
آبریز یونی در اوتلر پرادش هندوسملن ] [47به بررسی تغذیعۀ
مصنویی برای بهبود وضعیت آبخوان پرداخمعه شعده اسعت.
هدف این تحقیق ،بهرهبرداری بهینه از منعلب آ سعطحی و
زیرزمینععی و پسععل و سععلزههععلی آبععی بععل اسععمفلده از مععدل
شبیهسلزع بهینهسلز به منرور تممین نیلز بخشهلی مخملعف
و نیز افزایش پلیداری سیسم منلب آ زیرزمینعی محعدودۀ
مطلیعلتی است .کعه بعل توجعه بعه ایعن موضعو  ،نعوآوری در
تحقیق حلضر ارائۀ سیلستهلی ه زملن بهرهبرداری بهینه از
منلب آبی و سلزههلی آبی موجود در محعدودۀ مطلیععلتی در
راسملی اهداف تعریفشده و بل رویکردی قلبلیعت تعمعی بعه
منلطق مشلبه است.
مواد و روشها
مشخصات منطقۀ مطالعهشده

محدودۀ دشعت شعهریلر در حلشعیۀ غربعی شعهر تهعران و در
موقعیععت جغرافیععلیی '' °21 44' 02تععل '' °20 44' 14طععول
شرقی و '' °12 22' 14تل ''  °12 14' 42یعر شعملیی واقع
شده است ،کعه از شعملل غربعی بعه شعهر کعرج ،از غعر بعه
ارتفلیل سیلهکوه ،از شرق و شملل شعرقی بعه شعهر تهعران و
رودخلنۀ کن و از جنو به ربلط کری محعدود معیشعود .ایعن
محدوده به مسلحت تقریبی  798/402کیلعوممر مربع اسعت.
این محدودۀ مطلیعلتی از نرر تقسیمل سیلسعی جعزء اسعملن
تهران بوده و شهرهلی شهریلر ،ربعلطکعری  ،اسالمشعهر و نیعز
بخشهلیی از شهرسملنهلی تهران ،کرج و همچنعین ،حلشعیۀ
شعملیی شهرسعملن ری را در خعود جعلی معیدهعد .محعدودۀ
مطلیعهشده برای انجلم محلسبل و تحلیلهلی مربوطه به سعه
نلحیه (شهریلر ،اسالمشهر ،ربلطکری ) تقسی شعدند .بنعلبراین،
در محدودۀ مطلیعلتی ،منلطق تهران و کعرج بخشعی از نلحیعه
شهریلر شده و منطقۀ ری به نلحیۀ اسالمشهر پیوسمه و نلحیعۀ
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ربلطکری تغییر نکرده است .طرح تغذیۀ مصعنویی در شعملل
محدودۀ مطلیعهشده و در مخروطهافکنه قرار گرفمه کعه شعلمل
پن حوضچۀ تغذیه بوده که بعه صعور ممعوایی و در راسعملی
محور طویی رودخلنه قرار گرفمهاند .ظرفیت آنهعل حعدود 1/4
میلیون ممر مکعب است و خلکریز اول تل چهلرم هر یعا دارای
یا سرریز هسمند ،ویی خلکریز پنج دو سعریز دارد ،زیعرا آ
ملزاد در حوضچۀ آخر از ایعن دو سعرریز و سعلزه مقسع روی
خلکریز پنج  ،بین رودخلنعههعلی کعرج و شعلد چعلی تقسعی
میشود .در گذشعمه ،رودخلنعۀ کعرج در ایعن محعدوده بعه دو
شلخۀ رودخلنۀ کرج و شلدچلی تقسی میشد .در حلل حلضعر،
رودخلنۀ کرج پع از وارد شعدن بعه سعد انحرافعی بیلقعلن از
بلالدسععت بععه مصععلرف شععر شهرسععملن تهععران و مصععلرف
کشلورزی کرج و شهریلر اخمصلص مییلبد .همچنعین ،مقعلدیر
سیال از سد انحرافی بیلقلن به سعمت پعلییندسعت حرکعت
میکند و وارد مخروطهافکنه و طرح تغذیۀ مصنویی معیشعود.
نو سرریزهل ،اوجی بوده و از جن بمن و قلوهسن بل روکعش
بمن مسلح هسمند .در پلییندست طرح تغذیه ،شنچلیعههعلی
وسی قرار دارند کعه در بخعش انمهعلیی مخروطعهافکنعه قعرار
گرفمععهانععد .در تحقیععق حلضععر منععلب آ قلبععل دسععمرس در
محدودۀ مطلیعلتی شلمل آبخوان دشعت شعهریلر ،جریعلنهعلی
سطحی شلمل رودخلنههلی کرج ،رودخلنههلی کن و چیمگعر و
نیز تصفیهخلنههعلی شعهریلر ،شعهرقدس ،کهریعزف ،فرودگعله
بینایمللی املم است .رودخلنۀ کرج پ از یبور از بند انحرافعی
بیلقلن ،نیلز بخش شر شهر تهران و نیلز بخشهعلی شعر و
کشلورزی شهر کرج را تممین میکند و سعپ  ،وارد محعدودۀ
مطلیعلتی شهریلر میشود .کلنلل سیلبرگردان غر بعل یبعور از
شهر تهران بخشی از فلضعال هعلی ایعن شعهر را جمع آوری
میکند و جریلن کلنلل تپه نیزار و رودخلنههلی درکه ،فرحعزاد،
حصلرف به آن وارد میشود و سپ  ،این کلنعلل بعه رودخلنعۀ
کن ممصل شده و جریعلن آن بعه رودخلنعۀ معورد نرعر تخلیعه
میشود .سپ  ،در مسیر رودخلنۀ کن به سمت پعلییندسعت،
موتورپمپهلی احعدا شعده در بخعش شعملیی آن اقعدام بعه
برداشت میکنند .در نهلیعت ،پع از انحعراف جریعلن پلیعه از
طریق بند انحرافی نوا صفوی و ورود جریلن به کلنعلل نعوا
در ایسمگله (کلشلنا) ،به مسیر خود بعه سعمت جنعو ادامعه
میدهد و از ایسعمگله جهعلنآبعلد در منطقعۀ کهریعزف ،یبعور
میکند .رودخلنۀ چیمگر نیز که جعزء سرشعلخههعلی رودخلنعۀ
کن به شملر میرود ،در اراضی حلشیۀ شملل شعرقی محعدودۀ
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مطلیعععل شععهریلر جریععلن دارد .رودخلنععۀ چیمگععر در غععر
رودخلنۀ کن و تقریبلً به موازا آن بعه سعمت جنعو جریعلن
دارد و حج جریلن آن طی سللهلی  0191تل  0192به طعور
میلنگین  7/46میلیون ممر مکعب در سلل است .شبکۀ آبیعلری
کرج بل حدود  92کیلوممر کلنلل درجۀ  0و  ،4حعدود  02هعزار
هکملر از اراضی محدودۀ مورد مطلیععه را تحعت پوشعش قعرار
داده است .کلنللهلی  MC2و  FC5به ینوان بخشعی از شعبکۀ
آبیلری کرج در محدودۀ مطلیعهشده قرار گرفمهانعد و بعه طعور
میععلنگین در بععلزۀ زمععلنی مطلیعععلتی بععه میععزان  7/12و 4/72
میلیون ممر مکعب در سعلل نیعلز بخعش کشعلورزی را تعممین
میکنند .منب تممین آ شبکۀ آبیلری ،رودخلنعۀ کعرج و سعد
تنریمی بیلقلن است .حج بهرهبرداری از منعلب آ سعطحی
بل اسمفلده از اطالیل ایسمگلههلی هیدروممری برآورد شدهانعد.
این آملر و اطالیل از شرکت مهندسین مشعلور سعلزهپعردازی
ایران و مدیریت منعلب آ ایعران دریلفعت شعده اسعت .طعرح
تممین ،انمقلل و شبکۀ ربلط کعری بعرای توییعد حعدود  6ممعر
مکعب در ثلنیه آ (حعدود  011میلیعون ممعر مکععب آ در
سلل) که از ذخلیر سعفرۀ آ زیرزمینعی دشعت تهعران تغذیعه
میشود و انمقلل و توزی آن در مسلحمی حدود  8740هکمعلر
از اراضی دشت ربلط کری (در جنو غربی تهعران) در جهعت
بهبود و توسعۀ کشلورزی منطقه ،اجعرا شعده اسعت .آ معورد
نیلز اراضی کشعلورزی از منعلب آ زیرزمینعی تهعران پع از
جم آوری توسط تونل انمقلل به طول حعدود  04کیلعوممر بعه
خلرج از تهران انمقلل مییلبعد .کلنعلل اصعلی انمقعلل بعه طعول
حدود  48کیلوممر بل مقط ذوزنقهای و پوشش بمنعی اسعت و
ظرفیت آن ابمدا  6هزار ییمر در ثلنیه و در انمهل  0411ییمعر در
ثلنیه است .شبکۀ فریعی توزیع آ منشععب از کلنعلل اصعلی
شلمل کلنللهلی درجۀ  4و  1اسعت کعه درنهلیعت ،آ را روی
قطعل زرایی تحویل میدهنند .شبکۀ کلنللهلی درجۀ  4و 1
به صور یویه طراحی شدهاند و به یحلظ هیعدروییکی ،شعبکۀ
توزی  ،تحت فشلر است .برای تممین حعداقل فشعلر الزم بعرای

انجلم آبیعلری در شعبکۀ توزیع  ،تععداد  01ایسعمگله پمپعله بعل
ظرفیت 81ع  841ییمر در ثلنیه اجرا شده که آ را بعه شعبکه
پمپله معیکننعد .اطالیعل ایعن بخعش از تحقیعق از شعرکت
مهندسین مشلور الر دریلفت شده است .تصفیهخلنعۀ فلضعال
شهریلر بل دبی مموسط  21هزار ممعر مکععب در روز و بعل روش
( )SBRو تصفیهخلنۀ فلضال شهر قدس بل دبی  47621ممعر
مکعب در روز و بعل روش ( )Bio luckو تصعفیهخلنعۀ فلضعال
کهریزف بل دبی  4411ممر مکعب در روز و بل روش یجن فعلل
بل هوادهی گسمرده و تصفیهخلنۀ فلضال فرودگله بعینایمللعی
املم(ره) بل دبی  621ممر مکعب در روز و بل روش یجن فععلل بعل
هوادهی مممد ،فلضال ورودی را تصعفیه معیکننعد .کیفیعت
خروجی تصفیهخلنههلی فلضال مورد نرعر مطعلبق اسعملندارد
حفلظت محیط زیست ایعران اسعت و بعه منرعور اسعمفلده در
بخش کشلورزی و همچنین ،فضلی سبز مورد بهرهبرداری قرار
میگیرند .آملر و اطالیل مربوط به تصفیهخلنههلی فلضال از
شرکت مهندسی موجعلن و شعرکت آ و فلضعال شعهرهل و
شهرفهلی غر تهران دریلفت شده اسعت .اطالیعل مربعوط
به حج آ رودخلنۀ کرج و موقعیت حج جریلن در رودخلنۀ
کن در دورۀ زملنی مطلیعلتی در جعدولهعلی  0و  4مشعخص
شدهاند .اندازهگیری حج جریلن رودخلنۀ کرج و کن بهترتیعب
در ایسمگلههلی هیدروممری سد انحرافعی بیلقعلن و سعویقلن و
برداشت کلنلل نوا در ایسمگله کلشلنا صور گرفمه است.
حج بهرهبرداری از منلب آ زیرزمینی بعل اسعمفلده از
اطالیل چلههلی بهرهبعرداری بعرآورد شعده اسعت .حجع
برداشت از منلب آ زیرزمینی در دورۀ زملنی مورد نرر در
جععدول  1نمععلیش داده شععده اسععت .مقیععلس زمععلنی تمععلم
دادههلی تحلیلشده به صور ملهلنه بوده و مربوط به سعه
سععلل آبععی  0191تععل  0192اسععت .اطالیععل چععلههععلی
بهرهبرداری از شرکت مدیریت منلب آ ایران دریلفت شده
است .شکل  0موقعیت محدودۀ مطلیعلتی و سیسم تغذیعۀ
مصنویی را نشلن میدهد.

جدول  .1حجم جریان رودخانۀ کرج در سد انحرافی بیلقان (میلیون متر مکعب)
سال آبی

کل بیلقان

سیالب بیلقان

آب ورودی از بیلقان به شهریار

مصارف شهر تهران و کرج

91
92
92

271/92
172/26
112/42

40/78
01/10
7/12

88/71
20/27
21/97

270/42
109/98
422/94
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جدول  .2موقعیت حجم جریان در مسیر رودخانۀ کن (میلیون متر مکعب)
سال آبی

حجم جریان رودخانۀ کن (سولقان)

تخلیۀ کانال غرب

برداشت موتور پمپهای کن

برداشت کانال نواب (کاشانک)

91
92
92

044/06
66/48
10

68/86
68/90
67/16

41/26
40/97
41/2

24/49
62/22
62/48

جدول  .3حجم بهرهبرداری از منابع آب زیرزمینی (میلیون متر مکعب)
سال آبی

کشاورزی

شرب

صنعت

کل

91
92
92

210/7
201/60
242/80

094/22
091/41
418/82

21/18
27/22
24/27

822/20
824/49
872/92

شکل  .1محدودۀ مطالعهشده

برآورد نیاز بخشهای کشاورزی ،شرب و صنعت
برآورد نیاز بخش کشاورزی

به منرور محلسبۀ نیلز خعلیص و نلخعلیص آبیعلری محصعوال
زرایی و بلغی هر نلحیه در محدودۀ مطلیعلتی ،نیعلز بعه تعیعین
یملکرد واقعی محصوال است .به ایعن منرعور بعل اسعمفلده از
رابطۀ  ،0یملکرد واقعی تویید محصوال کشعلورزی نلحیعههعل
برآورد شدند .در رابطۀ زیر Ya ،یملکعرد واقععی (کیلعوگرم بعر
هکملر) Yp ،یملکرد حداکثر (کیلوگرم بعر هکمعلر) Ky ،ضعریب
حسلسیت گیله به آ (بیبععد) EAT ،تبخیعر و تععرق واقععی

(میلیممر بر روز) EAP ،تبخیر و تعرق مرجع (میلعیممعر بعر
روز) ،هسمند .تبخیر و تعرق مرج بعل اسعمفلده از معلدیعۀ فعلئو
پنمن ملنمی و بل اسمفلده از معدل  CROPWAT 8.0بعرآورد
شده است .تبخیر و تعرق مرج بعه صعور روزانعه ،ملهلنعه و
سلالنه محلسبه شده و سعپ  ،بعل اسعمفلده از ضعرایب گیعلهی
نشریۀ  11سلزملن خواروبلر جهلنی (فلئو) ،تبخیر و تعرق واقعی
گیلهلن محلسبه شد.
()0

 EAT   
1
 EAP   



y

n

1- K
t


Ya = Yp × 
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برآورد نیاز بخش شرب

نیلز بخش شر نواحی در محدودۀ مورد نرر بعل توجعه بعه
رابطۀ  ،4بل در نرر گرفمن جمعیت و سرانۀ مصعرف شعر
در بلزۀ زملنی مطلیعهشده ،برآورد شده است .در این رابطعه
 Nshntنیلز شر هعر نلحیعه در دورۀ زمعلنی مطلیععلتیPn ،
جمعیت نواحی و  dwyntسرانۀ مصرف شر نعواحی اسعت.
همچنین n ،معرف نلحیههل و  tزملن است.
()4

Nshnt = pn ×dwynt

برآورد نیاز بخش صنعت

نیلز صنعت بر اسلس تعداد واحدهلی صنعمی و مصلرف آنهل
طی یا سلل در نرعر گرفمعه شعده اسعت .بعه ایعن منرعور،
واحدهلی صنعمی در نواحی محدودۀ مورد نرر که طعی یعا
سلل به طور کلمل دارای مصرف آ بودنعد ،در نرعر گرفمعه
شده و سپ  ،مقدار مصرف واحدهلی صنعمی هعر بخعش از
صنلی در تعداد آن در بلزۀ زملنی مطلیععلتی بعه ینعوان نیعلز
بخش صنعت برآورد شده است .در رابطۀ  Nsant 1نیلز بخش
صععنعت در هععر نلحیععه و در دورۀ زمععلنی مطلیعععلتی wsakt ،و
 iwnktبهترتیب مصرف و تعداد واحدهلی صنعمی هعر بخعش
از صععنلی نععواحی اسععت .همچنععین k ،معععرف بخععشهععلی
واحدهلی صنعمی در نلحیههل است.
k

()1

) ×iwn kt

kt

(wsa

= Nsa nt

t

شاخص قابلیت اطمینان

بل توجه به مدل بهینهسلزی و اهداف و محدودیتهعلی آن،
منلسبترین معیلری که نشلندهندۀ آ تخصیصدادهشعده
در مقلیسععه بععل نیععلز آبععی بلشععد ،قلبلیععت اطمینععلن یععل
اطمینلنپعذیری اسعت .ایعن معیعلر بیعلنگر تعممین اهعداف
سیسم است و یکی از معیلرهلی مه برای بررسی کعلرایی
سیلستهلی بهرهبرداری از سیسم هلی منلب آ است .بعل
اسععمفلده از ایععن شععلخص مععیتععوان انععدازۀ جمعیععت
کروموزمهلی ایگوریم را تعیین کعرده و نیعز نمعلی نهعلیی
ایگوریم را تحلیل کرد .بل توجه به مقلدیر بهینعۀ تخصعیص
از منلب آ زیرزمینی و سطحی میتعوان شعلخص قلبلیعت
اطمینلن نواحی محدودۀ مورد مطلیعه را کعه نشعلندهنعدۀ
درصد تممین نیلز است ،به صور ملهلنه برآورد کرد .رابطۀ
 2شلخص قلبلیت اطمینلن نلحیههل را نشلن میدهد کعه در

آن  Realnstقلبلیت اطمینلن هر بخش مصرف در هر نلحیعۀ
مطلیعلتی در بلزۀ زملنی مورد نرر WSGnst ،تخصیص بهینه
یل (مقدار آ مصرفی بهینه) NEnst ،مقدار نیلز آبی است.
()2

)Realnst = ((WSGnst / NEnst )×100

حداقل و حداکثر شلخص قلبلیت اطمینعلن فعلعی کعل
محدودۀ مطلیعهشده بهترتیعب برابعر  6و  19درصعد اسعت.
بنلبراین ،محدودۀ مجلز این شلخص برای شعرایط بهینعه از
 21تل  011درصد برای کل محدوده در نرعر گرفمعه شعده
است .در تحقیق مورد نرر سیسم تغذیۀ مصعنویی شعلمل
(رودخلنه و طرح تغذیۀ مصنویی) بوده و کل حجع تغذیعۀ
بهینه در رودخلنه و طرح تغذیعۀ مصعنویی معورد محلسعبه
قرار گرفمه است .به منرور محلسعبۀ رونعدیلبی سعیال در
رودخلنععه و مخععلزن طععرح تغذیعۀ مصععنویی بععل اسععمفلده از
شبیهسلز  ،HEC-HMSدو مدل تهیه و شبیهسلزی شد .در
مدل اول ،به روندیلبی سیال در رودخلنه پرداخمه شده که
بل توجه به شرایط پروهه ،مقدار آبعی کعه از بعلالدسعت سعد
انحرافی بیلقلن وارد آن شده ،یا منب آبی در نرر گرفمعه
و بل ایملن منب شبیهسلزی شده است .سپ  ،سد انحرافی
بیلقلن به دییل انحراف سیال از مقلدیر تخصیصدادهشعده
به شهر تهران و کرج و شهریلر و ورود آن به سمت رودخلنه
کععرج و طععرح تغذی عۀ مصععنویی ،بععل ایمععلن انح عراف آ  ،و
رودخلنۀ کرج بعل اسعمفلده از ایمعلن رودخلنعه شعبیهسعلزی
شدهاند .مقدار نفوذ و نشت در رودخلنه بل اسمفلده از معلدیۀ
ملسینگهلم-کعلن بعرآورد شعده اسعت و بعل محلسعبۀ طعول
رودخلنه تل ابمدای مخزن اول طرح تغذیعۀ مصعنویی ،دبعی
سیال ورودی به سیسم نیز برآورد شعده اسعت .در معدل
دوم ابمدا محلسبۀ روندیلبی سیال در مخعلزن بعه صعور
دسمی ،صور گرفمه است و به این منرور ،حج نفوذ کعه
شلمل دو بخش معیشعود ،بعرآورد شعده اسعت .بخعش اول
شلمل نفوذ اوییه در محل سلخمگله طرح است و زملنی کعه
سیال وارد مخلزن میشود ،اتفلق معیافمعد .بنعلبراین ،بعر
اسلس آبنمود ورودی سیال بعه مخعلزن طعرح ،رونعدیلبی
سیال طی زملن ورود آن به مخلزن بل توجه به نفوذ اوییعه
محلسبه شده است .بخش دوم مربوط به زمعلنی اسعت کعه
سیال تل یبۀ سرریز ذخیره شعده و بععد از آن وارد مخعزن
بعدی میشود .در این بخش رونعدیلبی بقیعۀ دبعی سعیال
ورودی تل یبۀ سرریز در مخزن به منرور یمل ذخیرهسلزی
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انجلم شده است .در نهلیت ،بعد از یمعل ذخیعرهسعلزی در
مخزن فعلی ،سیال وارد مخزن بعدی شده و محلسبل تعل
مخزن آخعر تکعرار معیشعود .در نهلیعت ،معلزاد سعیال از
آخرین حوضچه طرح تغذیۀ مصنویی خلرج میشود .حج
کل تغذیه بل اسمفلده از طرح تغذیۀ مصنویی در بلزۀ زمعلنی
مطلیعهشده به صور رابطۀ  2محلسبه شده است.
()2

) + Vts

s

i

t

t

(V

ti

= QTt

در رابطۀ یلدشده  QTtحج کل تغذیه در دورۀ زمعلنی
مورد نرر Vti ،حج نفوذ اوییه از سیال ورودی به مخلزن
و  Vtsحج ذخیرۀ سعیال در مخعلزن هسعمند .در ادامعه،
مقلدیر روندیلبیشده دسمی به صعور تجمععی وارد معدل
شدند .و در آن سیال هلی ورودی به طرح تغذیۀ مصنویی
بل ایملن منب و مخلزن طرح تغذیۀ مصنویی بل ایملن مخزن
شبیهسلزی شدهاند .روش روندیلبی حوضچههعلی سیسعم
تغذیۀ مصنویی ،نمودار جریعلن خروجعی و روش محلسعبۀ
ذخیرهسعلزی در معدل ،تخلیعه  -ذخیعره و روش محلسعبۀ
شرایط اوییه ،تععلدل دبعی ورودی  -خروجعی اسعت .روش
نمععودار جریععلن خروجععی بععل اسععمفلده از ایگععوریم پععلی
اصالحشده ،مخلزن طرح را روندیلبی میکنعد .در محلسعبۀ
ذخیرهسلزی بل روش منحنی تخلیه – ذخیره ،رونعدیعلبی و
محلسبۀ ذخیعره بعل اسعمفلده از منحنعی معورد نرعر انجعلم
میشود .شرط اوییه بل اسعمفلده از روش ورودی – خروجعی
در ابمدای شبیهسعلزی ،ورودی را بعه مخعزن معیبعرد و از
منحنی تخلیه  -ذخیره برای تعیین میزان ذخیرۀ مورد نیلز
برای تویید جریلن خروجی از مخزن اسمفلده میکند .پع
از محلسعععبل رونعععدیلبی سعععیال در رودخلنع عۀ کعععرج و
حوضچههلی طرح تغذیۀ مصنویی ،در نهلیعت حجع نفعوذ
سیال در رودخلنۀ کرج ،حجع نفعوذ در طعی سعیال در
حوضچههل ،حج ذخیرۀ سیال در حوضچههل و نیز حجع
سیال خروجی از طرح تغذیعۀ مصعنویی معورد نرعر ،وارد
محلسبل ایگعوریم شعدند .در ایعن تحقیعق بعه تخصعیص
بهینۀ منلب آبی به مصلرف بخشهعلی مخملعف مصعرف در
نلحیههلی مورد نرر محدودۀ مطلیععهشعده و بهینعهسعلزی
حج نفوذ سیسم تغذیۀ مصنویی ،پرداخمعه شعده اسعت.
تحقیق معورد نرعر بعه برنلمعهریعزی تلفیقعی از منعلب آ
سطحی و زیرزمینی و حج نفوذ سیسم تغذیعه پرداخمعه
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است .اهدافی که در تهیه و تدوین مدل بهینهسلزی در این
تحقیق دنبلل میشود ،بهترتیب شعلمل هعدف اول ،حعداقل
کردن یدم تممین نیلزهل و هدف دوم ،حداکثر کردن حجع
تغذیه بل اسمفلده از سیسم تغذیۀ مصنویی اسعت .در ایعن
مدل بهینهسعلزی ،اهعداف دیگعر ملننعد احیعلی آبخعوان و
کنمععرل تغییععرا تععراز آ زیرزمینععی و اسععمفلدۀ بهینععه از
ذخععلیر منععلب آ سععطحی بععه منرععور اسععمفلده از آن در
مصلرف ،نیز تممین میشوند .در ایعن تحقیعق بعل توجعه بعه
شرایط موجود محدودۀ مطلیعهشعده ،محعدودیتهعلیی بعه
منرور تخصیص پسعل  ،منعلب آ سعطحی (رودخلنعههعل
وکلنععللهععل) و منععلب آ زیرزمینععی و کلنععلل ربععلطکععری
(محمدیه) ،به مصلرف مخملف و همچنین ،محدودیتهعلیی
برای حج نفوذ بهینۀ سلملنۀ تغذیعه در نرعر گرفمعه شعد.
همچنین ،اویویتهل در تخصیص از منعلب بعه ایعن صعور
است که ابمدا پسل تصفیهخلنههلی فلضعال و بععد از آن
منلب آ هلی سطحی (رودخلنعههعل و کلنعللهعل) و سعپ ،
منلب آ هعلی زیرزمینعی و در نهلیعت ،کلنعلل ربعلطکعری
(محمدیه) برای تخصیص به مصلرف در نرر گرفمعه شعدند.
در نرر گرفمن اویویت تخصیصهل به دییل اسمفلدۀ حداکثر
از منلب آ قلبل دسمرس ملنند پسل هل و نیز تبخیر زیعلد
و یدم نگهداشت منلسب منلب آ سطحی و اسمفلدۀ کممر
از منلب آ هلی زیرزمینی به دییل کمبعود آن و مسعلئل و
مشکال زیستمحیطی پیچیده و هزینهبر این منب آبعی،
است .همچنین ،کلنلل ربلطکری که منب اصلی تعممین آ
آن ،آبخوان تهران است به منرعور برداشعت کممعر از ایعن
آبخوان و کلهش مسلئل و مشکال مربوط به آن در حلل و
آینده ،در مرحلۀ آخر به منرور تخصیص به مصلرف در نرر
گرفمه شده است .بنلبراین ،بلید منلب آ سطحی در معد
زملن کممری مصرف شده و یل به منرور تغذیۀ مصعنویی و
بل توجه به شرایط هیدرویوهیکی و هیدروهئویوهیکی دشعت،
وارد آبخععوان شععوند کععه در ایععن صععور  ،مععد زمععلن
بهرهبرداری از منلب آ سطحی به طور غیر مسعمقی و در
ترکیب بل منلب آ زیرزمینعی افعزایش یلفمعه و همچنعین،
مسععلئل و مشععکال زیسععتمحیطععی پیچیععدۀ منععلب آ
زیرزمینی کلهش مییلبد و در نهلیت ،میتعوان بعه صعور
بهینه از منلب آبی موجود بهرهبرداری کرد.
درخور یلدآوری است اویویتهلی ارائهشده بعل توجعه بعه
شرایط محدودۀ مورد مطلیعه ،معیتوانعد ممفعلو بلشعد .بعه
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ینوان مثلل ،میتوان به منلب پسل اشلره کرد که در صور
وجود مسلئل پیچیدۀ زیستمحیطی و فرهنگعی ،ایعن منبع
مه از اویویتهلی مورد نرر حذف میشود .در این تحقیعق،
به منرور محلسبۀ تغییرا تراز آ زیرزمینی و رفملر آبخوان،
سفرۀ آ زیرزمینی به صور گسمرده معورد محلسعبه قعرار
گرفمه است .پیش از تهیۀ مدل شبیهسلز -بهینهسلز ،اویویعت
نلحیههل به منرور تخصیص منلب آبی بل اسمفلده از مدل GIS
تعیین شده است .به این منرور ،دادههلی تعراز ،یمعق ،دبعی
بهرهبرداری بخشهلی کشلورزی ،شر و صنعت و دادههعلی
زمینشنلسی ملنند ضخلمت آبرفعت ،شعیب زمعین ،ضعرایب
هیدرودینلمیکی ملنند هعدایت هیعدروییکی ،آبعدهی ویع ه و
ضریب انمقلل به منرور درونیلبی مورد اسمفلده قرار گرفمند.
برای محلسبل درونیعلبی دادههعلی یلدشعده بعل روشهعلی
درونیلبی وزنی معکوس فلصله ( ،)IDWچندجملهای جهلنی
( ،)GPIچندجملععهای محلععی ( ،)LPGتوابعع پلیععه شعععلیی
( ،)RBFکریجین ( ،)Krigingکوکریجین (،)Co-Kriging
محلسبه شدند .بعد بهمرین روش درونیعلبی بعرای هعر الیعه
تعیین شد .انمخل معیلرهلی فنی بر اسلس شرایط منلب آبی
و زیستمحیطی محدودۀ مطلیعهشده صعور گرفمعه اسعت.
حج مصلرف در بخشهلی مخملف ،فلصعله از رودخلنعههعل و
فلصله از کلنللهل یوامل مهمی هسمند که میتوان بعه آنهعل
اشلره کرد .بعد از مرحلۀ درونیلبی الیههل ،مدل بل اسعمفلده از
منطق فلزی برآورد شده و به این منرور ابمدا الیعۀ پلیگعونی
طول و یر رودخلنههل ،مسیلهل و کلنللهل تبدیل بعه الیعۀ

رسمری شده و به ینوان بخشی از دادههل به همراه الیعههعلی
رسمری درونیلبی شده ،ارزشگعذاری سعپ توسعط توابع
یضویت ،فلزیسلزی شدهاند .سپ  ،تملم الیههلی فعلزی ،بعل
یکدیگر ترکیب شده و در نهلیت ،بل اسعمفلده از داده کعلربری
اراضععی و هئومورفویععوهی ،نععواحی پععرآ و ک ع آ محععدودۀ
مطلیعهشده مشخص شدند .تواب یضعویت اسعمفلدهشعده در
این مطلیعه ،تلب یضویت اسملل ( )smallو تلب یضویت الرج
( )largeاست .همچنین ،یملگر گلمل بل مقدار  1/9بعه منرعور
همپوشلنی الیههلیی که تلب یضویت آنهل تهیعه شعده بعود،
ایملل شد .تحلیل مورد نرر برای سعه سعلل آبعی  0191تعل
 0192انجلم شده است .در ایعن معدل بعرای افعزایش دقعت
محلسبل و همچنین ،مشلهدۀ واضح روند تغییرا دادههعل و
به دنبلل آن تغییرا نملی  ،دادههلی هر سلل به صور جعدا
درونیلبی ،فعلزی و بعل یکعدیگر ترکیعب و بعرآورد شعدند .در
نهلیت ،الیههلی فلزیشده هر سلل به منرور تهیۀ الیعۀ کعل
بلزۀ زملنی بل یکدیگر ترکیب و محلسبه شعدند .بعل توجعه بعه
شکل  ،4مکلنهلی پرآ بل رنع آبعی و ارزش بیشعمر بعین
(صفر و یا) و مکلنهعلی کع آ بعل رنع قهعوهای و ارزش
کممععر در محععدوده و دورۀ زمععلنی مععورد مطلیعععه مشععخص
شدهاند .بل توجه به تحلیل مدل  GISنلحیۀ ربلطکری سعپ
اسالمشهر و در انمهل نلحیۀ شعهریلر بعه ینعوان کع آ تعرین
منلطق در محدودۀ مطلیعلتی مشخص شدند .ایگوریم فرایند
محلسبل مدل شبیهسلز -بهینهسعلز مطلیععه معورد نرعر در
شکل  1نشلن داده شده است.

شکل  .2نواحی پرآب و کمآب محدوده در دورۀ زمانی مطالعاتی
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شکل  .3روندنمای فرایند محاسبات در مدل شبیهساز -بهینهساز
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در این تحقیق ،سلخملر مدل بهینهسلزی پیشنهلدی بعه
صور زیر ارائه شدهاند که در آن تلب هدف اول  z1مطلبق
معلدیۀ  6ارائه شده است.
تلب جریمۀ اول  ،penalty functionبه منرور تخصیص
جریمه به دییل یدم ریلیت اویویتهعلی برداشعت از منعلب
سطحی ،زیرزمینی و نیز یدم ریلیت حداکثر مجلز تغییرا
تراز آ زیرزمینی است .مقعلدیر جریمعه بعیبععد هسعمند.
بهترتیب نیلز آبی کل و میعزان
و
همچنین،
کل آ تخصیصدادهشده به بخعشهعلی شعر  ،صعنعت و
کشلورزی بل واحعد (میلیعون ممعر مکععب) ،در نلحیعههعلی
ربلطکری  ،اسالمشهر و شهریلر ،و در دورۀ زمعلنی ملهلنعه و
در سللهعلی  0192 ،0191و  ،0192هسعمند،λ ،γ ،β ،α .
 c ،e ،ωضرایب ثلبت برای ممنلسب کردن مقدار جریمه بعل
تلب هدف و بل توجعه بعه شعرایط ممغیرهعلی معورد نرعر و
سلخملر مدل بهینهسلزی و به منرور محلسعبۀ جعوا هعلی
بهینۀ منلسب محلسبه میشعوند ،کعه در تعلب جریمعۀ اول
برابر  01هزار در نرر گرفمه شدهاند .ضرایب معورد نرعر بعل
سعی و خطل محلسبه شدهاند .برای مصلرف شر و صعنعت
از منلب آ زیرزمینی اسمفلده میشود .بنعلبراین ،محلسعبۀ

2



2

tzp

azp

Z1 = Minimize

t

z

 klp
+   lgb

= penalty function

azp

بهینۀ مصلرف این دو بخش در نلحیههعلی معورد نرعر ،بعه
صور معلدال  7و  9است .که در ایعن مععلدال ،input ،
 ،Sy ،A ،ΔLMAX ،perd ،outputبهترتیب حجع آ ورودی
و خروجی به آبخعوان در مرزهعلی محعدوده (میلیعون ممعر
مکعب) ،مصرف خلیص (درصد) ،حداکثر مجلز تغییرا تراز
آ زیرزمینی (ممعر) ،مسعلحت آبخعوان (کیلعوممر مربع )،
آبدهی وی ه (بیبعد) ،هسمند .در این تحقیعق بعل توجعه بعه
شرایط پروهه ،محدوده و آبخوان ،حعداکثر مجعلز تغییعرا
تراز آ زیرزمینی  ΔLMAXبرابر  1/12ممر در معله در نرعر
گرفمه شد .در این روابط  NWSHazpمقدار نیلز آبی شر و
صنعت در نلحیههعلی ربعلطکعری  ،اسالمشعهر و شعهریلر و
 dgazpمصلرف بهینۀ شر و صنعت نلحیعههعل از منعلب آ
زیرزمینی به صور ملهلنعه در سعللهعلی  0192 ،0191و
 0192هسعمند .در معععلدال  dgazp ،lgbazpممغیععر تصععمی
است .در روابط  ،lgazpنیلز آبی از اخمالف ورودی و خروجی
آ زیرزمینی و بل ریلیت حداکثر مجعلز تغییعرا تعراز آ
زیرزمینی تممین میشود .در تلب جریمۀ  ،lgbazpاگر مقعدار
برداشععت بهینععه از منععلب آ زیرزمینععی کععه بععل ریلیععت
محدودیت تغییرا تراز آ زیرزمینی و به منرور مصعلرف
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غیر این صور  ،به اندازۀ اخمالف این دو مقدار ،تلب هدف،
جریمه میشود.

شر و صنعت محلسبه شده است ،به انعدازۀ مقعدار فعلعی
بود ،جریمهای ایملل نمیشود و یل مقدار آن صفر اسعت در





()7


input - output - NWSH azp × perd
 NWSH azp , if
 LMAX

A ×Sy

=
 input - output + L MAX × A ×Sy
- NWSH azp , otherwise

perd










 0 , if dg azp - lg azp = 0

lgbazp = 
 dg azp - lg azp , otherwise

()9
معععلدال  01و  00بععرای محلسععبل مص علرف کشععلورزی
نلحیۀ ربلطکری از منلب آ سطحی اسعمفلده شعده اسعت .در
این نلحیه تصفیهخلنۀ فلضال برای اسمفلده از آن در مصعلرف
کشلورزی وجود ندارد .بنلبراین ،در این نلحیه فقط معیتعوان از
منلب آ سعطحی (رودخلنعههعل و کلنعللهعل) و آ زیرزمینعی
اسمفلده کرد که اویویت مصلرف کشعلورزی ابمعدا بعل منعلب آ
سطحی (رودخلنههل و کلنللهل) و سپ  ،بل منلب آ زیرزمینی
و در نهلیععت ،کلنععلل ربععلطکععری (محمدیععه) اسععت .در روابععط
 TDWKمقدار کل آ سطحی موجود در محدوده و KNWrb
مقدار نیلز بخش کشلورزی در نلحیۀ ربلطکری هسعمند .واحعد
مقلدیر در روابط زیر (میلیون ممعر مکععب) ،اسعت .همچنعین،
معلدال یلدشده  ،dgazpممغیر تصمی است.
()01



lg azp

 KNWrb , if TDWK = 0

Klfrb =  0 , if TDWK  KNWrb
 TDWK - KNW , otherwise
rb


()00



0 , if klfrb = KNWrb


KNWrb , if klfrb = 0

Klmrb = 
TDWK , if klfrb = TDWK - KNWrb


در نلحیههلی شعهریلر و اسالمشعهر بعه خعالف نلحیعۀ
ربلطکری تصفیهخلنعههعلی فلضعال وجعود دارد .در ایعن
نعواحی ابمععدا پسععل تصععفیهخلنعههععل و سععپ  ،منععلب آ
سطحی محلسعبه معیشعوند .بنعلبراین ،محلسعبۀ مععلدال
تخصیص از منلب سطحی در این نواحی بل نلحیۀ ربلطکری
ممفلو است .در روابعط زیعر  pswtzpحجع توییعد پسعل ،
 wastcaptzpحداکثر حج تویید پسل و  knwtzpنیلز بخش
کشععلورزی در نلحیععههععلی شععهریلر و اسالمشععهر بععل واحععد
(میلیون ممر مکعب) ،هسمند .در این معلدال نیعزpswtzp ،
ممغیر تصمی است.

()04


 0 , if psw tzp - wastcap tzp  0
wacap tzp = 

 psw tzp - wastcap tzp , otherwise

()01


 0 , if psw tzp - KNWtzp  0 ,
wa tzp = 

 psw tzp - KNWtzp , otherwise

()02

()02

0 , if wa tzp = 0


wa tzp , if wa tz-1p + TDWK - KNWrb  0


=
0
, if wa tzp + wa tz-1p + TDWK - KNWrb  0



 wa tzp + wa tz-1p - TDWK - KNWrb , if wa tzp + wa tz-1p + TDWK - KNWrb < 0

KNWtzp , if wa tzp = 0


=
wa tz , if wa tzp + wa tz-1p + TDWK - KNWrb  0

KNWtzp - wa tzp - wa tz-1p - TDWK - KNWrb , if Klf tzp = wa tzp - wa tz-1p - TDWK - KNWrb







Klf tzp

Klm tzp
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در روابط  02و  watz-1p 02تممین نیلز بخش کشعلورزی
به وسیلۀ پسل تصفیهخلنههلی نلحیۀ قبل است .روابط 01
و  00برای نلحیۀ ربلطکری محلسبه شدهاند و ایعن روابعط
برای نلحیههلی شهریلر و اسالمشهر به صور معلدال 04
تل  02هسعمند کعه در آنهعل  tزمعلن z ،نلحیعه و  pمععرف
بخش هسمند .روش محلسبۀ  Klprbملننعد  lgbazpاسعت و
در معلدال  kdwrb ،Klprbممغیر تصمی اسعت .در رابطعۀ
 kdgrb ،07ممغیر تصمی اسعت .در روابعط  09و cdsrb 41
حج آ کلنلل و  caprbحداکثر ظرفیت کلنلل جهت انمقلل
آ و آبیلری بوده و همچنین cdsrb ،ممغیعر تصعمی اسعت.
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روابعط  06تعل  41بعرای نععواحی شعهریلر و اسالمشعهر نیععز
محلسبه میشوند .همچنین ،بعه جعلی مععلدال  Klmrbو
 ،Klfrbمعلدال  Klmtzpو  Klftzpبرای دو نلحیۀ مورد نرعر
محلسبه میشعوند .در تعلب جریمعه بعه غیعر از محلسعبل
پسل که فقعط بعرای نعواحی شعهریلر و اسالمشعهر انجعلم
شدهاند ،کل محلسبل انجلمشعده بعرای دورۀ زمعلنی معورد
نرر ( )aو در تملم نواحی ( )zو نیز در بخش کشلورزی ()p
هسععمند .بنععلبراین مقععلدیر  caparb ،klgbrb،klgrb ،klprbو
 carrbبععه صععور کلععی  capaazp ،klgbazp ،klgazp ،klpazpو
 carazpمحلسبه شدهاند.

()06


 0 , if  kdw rb  - Klmrb = 0
Klprb = 

 kdw rb  - Klmrb otherwise

()08




0 , if Klfrb = 0


input - output -  Klfrb× perd 

klgrb =  Klfrb , if
 L MAX
A ×Sy


 input - output + L MAX × A ×Sy
- Klfrb , otherwise

perd


()07


 0 , if kdg rb  - klgrb = 0
Klgbrb = 

 kdg rb  - klgrb , otherwise

()09

 0 , if cds rb - cap rb  0
Capa rb = 
cds rb - cap rb , otherwise

()41


0 , if klgrb = 0

Carbrb = 
0 , if klgrb - klfrb = 0
cds + klgrb - klfrb , otherwise
 rb





nt

()40

)- penalty function

t

(VI

Z2 = Maximize

t



()44
رابطعۀ  z2 ،40تعلب هعدف دوم و رابطعۀ ،44
 functionجریمه محلسبه شده به دییل یدم ریلیت منعلب
سطحی تخصیص داده شعده بعه تغذیعۀ مصعنویی و حجع
تغذیه و ذخیرۀ برآوردشده بر اسلس حج سیال و مخلزن
سلملنۀ تغذیۀ مصنویی هسعمند .در ایعن بخعش از تحقیعق
penalty

×h

2



 



Penalty function =  VIretf  × u + Qbag
2

فعلی بل محلسبۀ حج بهینۀ تغذیۀ مصنویی ،اثر آن بر تراز
آ زیرزمینی مورد بررسی قرار میگیعرد .در تعلب جریمعۀ
دوم  uو  hنیز برابر  01هزار محلسبه شدند .زملنی که تعلب
هدف حداکثر میشود ،تلب جریمه از آن ک میشود ،زیعرا
ایگوریم سعی بر حداکثر کعردن تعلب هعدف را دارد ،ویعی
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چون محدودیتهل را ریلیت نکرده است ،جریمه معیشعود.
در نمیجه ،تلب هدف کممر حعداکثر خواهعد شعد ،بنعلبراین
ایگوریم سعی میکند تل حد امکلن محدودیتهل را طعوری
ریلیت کند که جریمۀ کممر محلسعبه شعده و تعلب هعدف
بیشمر حداکثر شود .ایعن موضعو بعرای اهعدافی کعه بلیعد
حداقل شوند بریک است .یعنی ایگوریم سععی معیکنعد
تل حد امکلن محدودیتهل را طوری ریلیت کند که جریمعه
کممر محلسعبه شعده و تعلب هعدف بیشعمر حعداقل شعود.
بنلبراین در این تحقیق ،اهدافی که حداکثر میشعوند تعلب
جریمه بعه آنهعل افعزوده معیشعود و اهعدافی کعه حعداقل
میشوند ،تلب جریمه از آنهل ک میشود.
()41

Qin = Qrt - Qri

()42

Vrst = Qin - Qrtb

()42

 V , if Vrst - Vsb  0
Vsto =  rst
 Vsb , otherwise

()46

 0 , if Vsto = Vrst
Qout = 
 Vrst - Vsb , otherwise

()48

 V - V , if Qout = 0
VI r =  sb rst
0, otherwise


()47

Qb - Qagr  0

0 , if
Qrem = 

Qb - Qagr , otherwise

()49


 0 , if Qb - Qagr > 0
Qbag = 

Qagr , if Qb - Qagr  0

()11

, if Q rem - Vsb  0
Q
VI bc =  rem
Vsb ,


()10

VI , if VI bc - VI r  0
VI b =  bc
VI r , otherwise


حجع نفعوذ
سیال بیلقلن،
در روابط یلدشده،
حجعع نفععوذ طععی سععیال در
در رودخلنععۀ کععرج،
حجع حوضعچههعلی طعرح
حوضچههلی طرح تغذیه،
تغذیه VIbc ،حج آ تخصیصدادهشده از بیلقلن به اندازۀ
حج حوضچههل هسمند .در محلسبۀ  VIbاگر مقدار حجع
آ تخصیصدادهشده به اندازۀ حج حوضچههل و یل حجع

موجود ،کممر یل مسلوی حج کمبود سیال بلشد و پلسع
معلدیه کممر از صفر و یل مسلوی آن شود بعه همعلن انعدازۀ
آ  ،به سیسم تغذیه اخمصلص داده میشعود و بعه ینعوان
مقدار  VIbمحلسبه میشود ،زیرا به هملن اندازۀ آ موجود
است یل به اندازۀ حج حوضچههل ،و اگر ه به اندازۀ حج
حوضچههل آ موجود بلشعد ،در معلههعلی غیعره سعیالبی،
کمبود سیال نیز به هملن اندازه است که در ایعن شعرایط
بعععل همعععدیگر برابرنعععد ،ویعععی اگعععر مقعععدار حجععع آ
تخصیصدادهشده به اندازۀ حجع حوضعچههعل و یعل حجع
موجود بیشمر از حج کمبود سیال بلشد و پلس معلدیعه
بیشمر از صفر شود ،حج کمبود سیال بعه ینعوان مقعدار
 VIbانمخل میشود ،زیرا در حوضچههعل بعه انعدازۀ حجع
کمبود سیال میتوان آ را تغذیه کرد که این امر بیشعمر
در ملههلی سیالبی اتفلق میافمد .بنعلبراین  ،VIbحجع آ
تخصیصدادهشده از بیلقلن به اندازۀ حج کمبود سیال و
حوضچههل را بهخوبی محلسعبه معیکنعد .در ایعن تحقیعق،
حج مصلرف کشعلورزی Qagr ،نیعز ممغیعر تصعمی اسعت.
واحد تملم حج آ هلی محلسبهشده (میلیون ممر مکعب)
و تغییرا تراز نلشی از حج آ هعلی تغذیعهشعده (ممعر)،
است.
()14

Vret = Vsto + VIb

()11

 0 , if Vret - Vsb  0
VIretf = 
 Vret - Vsb , otherwise

()12

VI = Qrtb + Vsto + Qout

()12

VIru = VI + Qri

()16

VIt = VIru + VIb

در پلییندست طرح تغذیه ،شنچلیههعلی وسعی قعرار
دارند .بنلبراین ،ملزاد سیال در صورتی که از طعرح تغذیعۀ
مصنویی خلرج شود ،وارد این شن چلیههلی بزرگ میشود
و در آنجل به سفرۀ آ زیرزمینی نفوذ میکنعد .بعه همعین
دییل ،در محلسبۀ  ،VIسیال خروجی وارد شده است .بعه
طور کلی ،در این تحقیق ،تعداد ممغیرهلی تصمی برای هر
مله در مد زملن برنلمهریزی تلفیقی از منلب آبی و حجع
بهینۀ تغذیۀ مصنویی  02بوده که برای مد زملن  1سلل،
تعداد کل ممغیرهلی تصمی برابر بعل  221خواهعد بعود .در
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این تحقیق اندازۀ جمعیت کروموزمهل  111و تعداد تکرارهل
 0111دور در نرر گرفمعه شعد .بعه منرعور تعیعین انعدازۀ
جمعیت کروموزمهل ،ایگوریم بل چهلر جمعیت ،411 ،011
 111و  211و هر جمعیت بل  211تکرار اجرا شعد .سعپ ،
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بعل توجعه بعه بررسععی شعلخص قلبلیعت اطمینعلن ،بهمععرین
جمعیت انمخل شد .شکل  2سلخملر مدل بهینعهسعلزی را
نملیش میدهد.

شکل  .0ساختار مدل بهینهسازی

نتایج و بحث
شلخص اطمینلنپذیری نواحی واق در محدودۀ مطلیععلتی و
نیز کل محدوده در بلزۀ زملنی مورد نرر در شعکل  2نمعلیش
داده شده است .در نلحیۀ ربلطکری میلنگین مقعلدیر تعممین
نیلز آ بخشهلی شر  ،صنعت و کشلورزی در بعلزۀ زمعلنی

مورد نرر نسبت به نواحی اسالمشهر و شهریلر بیشمر و برابعر
بل  72/12درصد است .همچنین ،مقدار تممین نیلز آبی نلحیۀ
اسالمشهر کممرین مقدار نسبت به سلیر نواحی دیگر بعوده و
به طور میلنگین برابر  20/96درصد است .مقدار تعممین نیعلز
آبی نلحیۀ شهریلر به طور میلنگین برابر  72/82است که بعد
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از نلحیۀ ربلطکری بیشمرین درصد تممین نیلز آبی را به خود
اخمصلص داده است .حداکثر قلبلیت اطمینلن مربوط به کعل
محدوده برابر  94/91درصد و حداقل آن برابر 42/61درصعد
و به طور میلنگین  26/21درصد است .منرور از مقداری کعه
بیشمرین قلبلیت اطمینلن را دارد ،مقداری است که کممعرین
یدم تممین نیلز را دارد و یک ایعن حلیعت بیشعمرین یعدم
تممین نیلز را به خود اخمصلص میدهد .بنلبراین بل توجعه بعه
نملی  ،قلبلیت اطمینلن کل محدوده در حعد مطلعوبی اسعت.
جدولهلی  2و  2سیلستهلی بهینۀ بهرهبعرداری تلفیقعی از
منلب  ،برای نواحی معورد نرعر در محعدودۀ مطلیععلتی بعرای
بخشهلی شر  ،صنعت و کشعلورزی در دورۀ زمعلنی معورد
نرر را مشخص میکنند .هملنطعور کعه در ایعن جعدولهعل
مشخص است بل توجه به اینکه اویویت برداشت از منلب برای
تخصیص به نیلز بخش کشلورزی ابمدا بل پسعل و سعپ بعل
آ سطحی است ،بنلبراین در بیشمر ملههل درصدی از نیلزهعل
بل اسمفلده از این دو منب تممین شده و در صعور کمبعود و

ریلیععت محععدودیت تععراز سععطح آ زیرزمینععی ،برداشععت از
آبخوان صعور معیگیعرد و همچنعین ،در صعورتی کعه آ
زیرزمینی پلس گوی نیلز نبلشد از کلنلل ربعلطکعری در ایعن
بخش اسمفلده خواهد شد .بنلبراین ،بل توجه بعه ایعن موضعو
تخصیص از پسل  ،منلب آ سطحی و کلنلل ربلطکری تنهعل
به بخش کشلورزی اسعت ،زیعرا در محعدودۀ معورد مطلیععه،
پسل هل و آ هلی سطحی به دییعل حجع و کیفیعت کممعر
نسبت به آ زیرزمینی در بخش کشلورزی اسمفلده میشعود
و آ زیرزمینی تنهعل در بخعشهعلی شعر  ،صعنعت معورد
اسمفلده قرار میگیعرد .نلحیعۀ ربعلطکعری بعه دییعل اینکعه
تصفیهخلنعه فلضعال نعدارد ،مقعلدیر پسعل در ایعن نلحیعه
محلسعععبه نشعععده اسعععت ،ویعععی نلحیعععۀ شعععهریلر دارای
تصفیهخلنههلی شعهریلر و شعهر قعدس و نلحیعۀ اسالمشعهر
(ره)
دارای تصفیهخلنههلی کهریزف و فرودگله بینایمللی امعلم
هسععمند .بنععلبراین ،مقععلدیر پسععل در ایععن نععواحی محلسععبه
شدهاند.

شکل  .9الف) قابلیت اطمینان ناحیۀ رباطکریم؛ ب) قابلیت اطمینان ناحیۀ اسالمشهر؛ ج) قابلیت اطمینان ناحیۀ شهریار؛ د) قابلیت
اطمینان کل محدودۀ مطالعاتی
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جدول  .0سیاست تخصیص بهینۀ منابع آب زیرزمینی به نواحی مطالعاتی (میلیون متر مکعب)
سال آبی

منابع آبی

91

آ زیرزمینی

92

آ زیرزمینی

92

آ زیرزمینی

ناحیه

بخش شرب

بخش صنعت

ربلطکری
اسالمشهر
شهریلر
ربلطکری
اسالمشهر
شهریلر
ربلطکری
اسالمشهر
شهریلر

46/29
60/46
96/60
12/1
64/04
67/44
41/67
26/01
011

6/48
40/21
41/47
1/29
01/90
48/22
9/16
08/08
09/09

جدول  .9سیاستهای تخصیص بهینۀ منابع آبی به نواحی مطالعاتی (میلیون متر مکعب)
بخش کشاورزی
سال آبی

91

92

92

منابع آبی

رباطکریم

اسالمشهر

شهریار

پسل
سطحی
زیرزمینی
کلنلل
پسل
سطحی
زیرزمینی
کلنلل
پسل
سطحی
زیرزمینی
کلنلل

1
1/22
1/44
1/42
1
21/26
67/16
62/24
1
41/62
18/98
12/9

0/12
24/17
026/10
1/92
1/9
17/79
017/77
1/10
1/9
21/49
047/64
4/96

01/22
12/79
81/19
4/24
40/69
11/41
010/42
4/81
40/69
49/2
048/48
1

بر اسلس جدول  2منلب آ زیرزمینی اخمصلصیلفمعه
به مصلرف شر و صنعت در نلحیۀ شهریلر بیشمر از نلحیۀ
اسالمشهر بوده و در نهلیت ،کممرین مقعدار آ زیرزمینعی
به نلحیۀ ربلطکری اخمصلص یلفمه است .بنلبراین ،بل توجعه
به نملی حلصلشده ،بیشمرین حج آ اخمصلصیلفمه بعه
بخش شر در کعل بعلزۀ زمعلنی معورد مطلیععه بعه نلحیعۀ
شععهریلر برابععر  462/742سععپ نلحی عۀ اسالمشععهر برابععر
 089/406و در نهلیععت ،نلحی عۀ ربععلطکععری برابععر 72/262
میلیون ممر مکعب اسعت .همچنعین ،بیشعمرین حجع آ
اخمصلصیلفمه به بخش صنعت بهترتیب به نلحیۀ شعهریلر،
اسالمشهر و ربلطکری برابعر  29/211 ،66/919و 07/902
است .نلحیۀ شهریلر ،در مصلرف بخش کشلورزی رتبعۀ دوم
و نلحیۀ اسالمشهر رتبۀ اول را دارد و نلحیۀ ربلطکری رتبۀ

سعععوم را دارد .بعععر اسعععلس جعععدول  2مقعععدار پسعععل
تخصععیصدادهشععده بععه نلحی عۀ شععهریلر بیشععمر از نلحی عۀ
اسالمشهر است .نلحیۀ ربلطکری نیز تصفیهخلنعۀ فلضعال
ندارد که بموان پسل حلصل از آن را به این نلحیه و بخش
کشلورزی تخصیص داد .بیشمرین تخصیص بهینۀ منلب آ
سطحی بهترتیب به نلحیۀ اسالمشهر ،شهریلر و ربعلطکعری
است .منلب آ زیرزمینی اخمصعلصیلفمعه بعه مصعلرف در
نلحیۀ اسالمشهر بیشمر از نلحیۀ شهریلر بعوده و در نهلیعت،
کممرین مقدار آ زیرزمینی به نلحیۀ ربلطکری اخمصعلص
یلفمه است .یالوه بر این ،بیشمرین مقدار حجع آ کلنعلل
ربلطکری به نلحیۀ ربلطکری سپ نلحیۀ اسالمشعهر و در
نهلیت ،به نلحیۀ شهریلر اخمصلص یلفمه است .بنعلبراین ،بعل
توجععه بععه نمععلی بععهدسععتآمععده ،بیشععمرین حجعع آ
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اخمصلصیلفمه به بخش کشلورزی در کل بلزۀ زمعلنی معورد
مطلیعه به نلحیۀ اسالمشهر برابعر  228/244سعپ نلحیعۀ
شهریلر برابر  226/299و در نهلیت ،نلحیۀ ربلطکعری برابعر
 491/96میلیون ممر مکعب اسعت .بنعلبراین ،بعل توجعه بعه
مصلرف بخشهلی شعر  ،صعنعت و کشعلورزی در نعواحی
مورد مطلیعه ،نلحیۀ شهریلر بعل مصعرف  877/112میلیعون
ممر مکعب بیشمرین حج مصعلرف را بعه خعود اخمصعلص
داده است و سپ  ،نلحیۀ اسالمشهر بل مصرف  876/221و
در آخر نلحیۀ ربعلطکعری بعل مصعرف  ،192/221کممعرین
حج مصلرف دارد .در تحقیق حلضر سیلست بهعرهبعرداری
بهینه یالوه بر تخصیص بهینه به تقلضلی آ در بخشهلی
مخملف ،بلیث کلهش مصلرف بل توجه به شرایط تحقیق نیز
شده است .که بل توجه به این موضو بیشعمرین کعلهش در
مصلرف از کل منلب آ قلبل دسعمرس در تمعلم بخعشهعل
بهترتیب در نلحیۀ شهریلر برابعر  22/19درصعد ،در نلحیعۀ
ربلطکری برابر  02/28درصد و در نلحیۀ اسالمشعهر برابعر
 00/16درصد بوده و کعل آ قلبعل دسعمرس کعه در کعل
محدوده کلهش یلفمه برابر  47/22درصعد اسعت و در ایعن
ارتبلط میتوان به تحقیعق یعی و همکعلران ( )4107اشعلره
کرد .آنهل یعا معدل بهینعهسعلزی چندهدفعه بعه منرعور
بهینهسلزی تخصیص آ فیزیکی و منعلب آ مجعلزی بعه
اسمفلدهکنندگلن مخملف آ در پکعن ،چعین بعل توجعه بعه
توازن بین مزایلی اقمصلدی و اثرا زیستمحیطی مصعرف
آ  ،ارائه کردند .نملی تحقیق آنهل نشعلن داد مصعرف آ

زیرزمینی به  42درصعد کعلهش معییلبعد .بنعلبراین ،معدل
بهینهسلزی چندمنروره در این تحقیق به ینوان یا ابعزار
قدرتمند و منلسب در تخصیص بهینه و کلهش مصلرف آبی
دارای یملکرد قلبل قبعول و منلسعب اسعت ] .[49شعکل 6
مقلدیر تخصیص بهینه از منلب آ سعطحی سعد انحرافعی
بیلقلن به سیسم تغذیۀ مصنویی و همچنین ،حج تغذیعه
از سعیال و حجع تغذیعۀ بهینععه را در بععلزۀ زمععلنی مععورد
مطلیعه و به صور ملهلنه نملیش میدهد .هملن طعور کعه
در شکل مورد نرعر مشعخص اسعت ،حجع تغذیعۀ بهینعه
(حج سیال و تخصیص بهینه از منلب آ سعطحی سعد
انحرافی بیلقلن) در سیسم تغذیۀ مصنویی بیشمر از حج
تغذیه از سیال فعلی در بیشمر ملههلی بعلزه زمعلنی معورد
مطلیعه است .حج کل تغذیعۀ فعلعی و بهینعه در سیسعم
تغذیۀ مصنویی بهترتیب برابعر  22/84و  002/70میلیعون
ممر مکعب در دورۀ زملنی مورد نرر است .بنعلبراین ،حجع
کل تغذیۀ بهینه  81/19میلیون ممر مکعب افعزایش یلفمعه
است که در واقع ایعن مقعدار ،از منعلب آ سعطحی سعد
انحرافی بیلقلن به سیسم تغذیۀ مصنویی اخمصلص یلفمعه
است که این امعر در افعزایش تعراز و یعل تغییعرا تعراز آ
زیرزمینی تمثیرگذار است .همچنعین ،یکعی از اهعداف ایعن
تحقیق ،افزایش حج تغذیه در سیسم تغذیه از منلب آبی
در دسمرس است ،که بل توجه به نملی بهدستآمده ،هعدف
مورد نرر محقق شده است.

شکل  .8الف) تخصیص بهینه از منابع آب سطحی بیلقان به سیستم تغذیۀ مصنوعی؛ ب) حجم تغذیه از سیالب و حجم تغذیۀ بهینه
(حجم سیالب و تخصیص از منابع آب سطحی بیلقان) در سیستم تغذیۀ مصنوعی
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سیلست بهرهبرداری بهینه منجر بعه افعزایش تغییعرا
تراز آبخوان به اندازۀ  2/72ممر به وسعیلۀ سیسعم تغذیعۀ
مصنویی در بلزۀ زملنی مورد نرر شده است .بل توجه به این
موضو سییت و همکلران ( )4104حوضۀ رودخلنۀ مندرس
را در کشور ترکیه برای ارزیلبی پملنسیل اجرای طرح تغذیۀ
مصنویی بعه دو روش حوضعچهای و سعد زیرزمینعی بعرای
بهبود منلب آ زیرزمینی ،مورد بررسی قرار دادنعد .نمعلی
تحقیق مشخص کرد که اجرای سلملنۀ تغذیۀ مصعنویی بعه
دو روش یلدشده منجعر بعه افعزایش سعطح آ زیرزمینعی
میشود ] .[11بنلبراین در تحقیق حلضر ،بهرهبرداری بهینه
از سیسم تغذیۀ مصنویی یلمل مه و مؤثری در معدیریت
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تغذیۀ آبخوان به شملر میآید .بر اسلس جدول  ،6تغییعرا
تراز (برآوردشده بل آملر و اطالیل فعلی) و بهینۀ محعدودۀ
مطلیعلتی و بل ایمعلل تغذیعه در حلیعت فعلعی و بهینعه بعه
وسیلۀ سیسم تغذیۀ مصنویی به صور سعلالنه مشعخص
شدهاند .بل توجه بعه جعدول یلدشعده تغییعرا تعراز بهینعه
نسععبت بععه تغییععرا تععراز دسععمی بیشععمر بععوده و افععزایش
چشمگیری داشعمه اسعت .بنعلبراین ،ایمعلل سیلسعتهعلی
بهععرهبععرداری بهینععه از منععلب آبععی موجععود و هعع زمععلن
بهرهبرداری بهینه از سیسم تغذیۀ مصنویی ،تمثیر بسعزایی
در تراز آ زیرزمینی و در کل رفملر آبخوان محدودۀ معورد
مطلیعه دارد.

جدول  .8تغییرات تراز دستی و بهینۀ ساالنه (متر)
سال آبی

تغییرات تراز دستی

تغییرات تراز بهینه

اختالف تغییرات تراز بهینه و دستی

91
92
92

-9/70
-2/94
-2/24

1/48
2/67
6/01

01/17
01/6
01/22

نتیجهگیری
بل توجه به کمبود منلب آبی کشور و همچنین ،بعه منرعور
بهبود معدیریت منعلب آ سعطحی و زیرزمینعی ،ضعروری
است برای بهرهبرداری پلیدار از منلب آبی و اسمفلدۀ بهینعه
از آنهل ،مدلهلی مدیریمی بل توجه به اهعداف ممنلسعب بعل
شرایط منطقه و محدودیتهلی آن ،تهیه و برنلمهریزیهلی
مورد نرر اسمخراج شود .بنلبراین ،در این تحقیق بر اسعلس
آملر و اطالیل  ،گزارشهلی هیدرویوهی ،هیعدروهئویوهی و
مطلیعل نیلز آبی محدودۀ مورد مطلیععه ،معدل چندهدفعه
بهرهبعرداری تلفیقعی از منعلب آ سعطحی و زیرزمینعی و
بهینهسلزی حج نفعوذ سیسعم تغذیعۀ مصعنویی تعدوین
شود .در این مدل اهداف در نرر گرفمه شده یبلر بودنعد
از :کلهش میزان یدم تعممین نیعلز ،افعزایش میعزان حجع
تغذیععه در سیسععم تغذی عۀ مصععنویی بععه منرععور کععلهش
مشکال منلب آبی محدودۀ مطلیعلتی .بعل توجعه بعه اینکعه
طول دورۀ برنلمهریزی سهسلیه در نرر گرفمه شده اسعت و
ممغیرهلی تصمی درنررگرفمهشده برای هر معله  02بعوده
که برای بلزه زملنی مورد نرر ،تعداد کل ممغیرهلی تصعمی
برابر بل  221برآورد شد .بنلبراین ،بل توجه بعه تععداد زیعلد و
غیرخطی بودن روابط حلک بر سلملنه منلب آبی ،الزم است
برای مدل بهرهبرداری تلفیقی از منلب آ هعلی سعطحی و

زیرزمینی و بهرهبرداری بهینه از سیسم تغذیعۀ مصعنویی
ارائه شعده ،از ایگعوریم منلسعب و کلرآمعد اسعمفلده شعود.
تحقیقل انجلمشده ،ایگوریم هنمیا چنعدهدفعه (NSGA-
) IIرا به دییل اسمفلده از یملگرهلی منلسب که از سریت و
دقت قلبل توجهی در محلسبۀ جوا هلی نزدیا به مقعلدیر
بهینه برخوردار است را معرفی کعرد .بنعلبراین ،در تحقیعق
حلضر این ایگوریم برای مدل بهرهبرداری تلفیقی از منعلب
آبععی و تغذی عۀ آ زیرزمینععی بععه وسععیلۀ سیسععم تغذی عۀ
مصنویی مورد توجه قرار گرفت .مقلدیر بهینۀ تخصیص بعه
نیلزهل بل اجرای مدل مورد نرر به صور ملهلنه تعیین شد.
بععل تععدوین سیلسععت بهععرهبععرداری بهین عۀ حلصععل از مععدل
شبیهسلز -بهینهسلز مورد نرر ،قلبلیت اطمینلن مربعوط بعه
نلحیۀ ربلطکری در بلزۀ زملنی مورد نرر به طعور میعلنگین
برابر بل  72/12درصد و قلبلیت اطمینلن مربعوط بعه نلحیعۀ
اسالمشهر کممرین مقدار نسبت به سلیر نواحی دیگعر و بعه
طور میلنگین برابر  20/96درصد است و قلبلیعت اطمینعلن
مربوط به نلحیۀ شهریلر برابر  72/82است که بعد از نلحیعۀ
ربلطکری بیشعمرین درصعد قلبلیعت اطمینعلن را بعه خعود
اخمصلص داده است .همچنین قلبلیت اطمینلن مربعوط بعه
کل محدوده به طعور میعلنگین برابعر  26/21درصعد اسعت.
حج کل تغذیۀ بهینه در سیسم تغذیۀ مصعنویی در دورۀ
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 میلیون ممر مکعب بوده کعه002/70 زملنی مورد نرر برابر
 میلیعون ممعر81/19 بل توجه به حجع کعل تغذیعۀ فعلعی
 که در این شرایط حجع تغذیعۀ.مکعب افزایش یلفمه است
2/72 بهینه منجر به افزایش تغییرا تراز آبخوان به اندازۀ
.ممععر بععه وسععیلۀ سیسععم تغذی عۀ مصععنویی شععده اسععت
سیلستهلی بهعرهبعرداری بهینعه از منعلب آبعی موجعود و
 بعه،ه زملن بهرهبرداری بهینه از سیسم تغذیعۀ مصعنویی
 ممر در سلل بلیعث افعزایش تغییعرا01/20 طور میلنگین
 اجرای سیلستهلی ارائهشده توسط.تراز آبخوان شده است
 معیتوانعد نیعلز آبعی، بهینهسلز معورد نرعر-مدل شبیهسلز
محدودۀ مورد مطلیعه را تعل حعد زیعلدی تعممین کنعد و در
 آن،صور وجود مقلدیر آ سطحی ملزاد بر نیلز محعدوده
 حجع آ معورد، همچنعین.را به پلییندست انمقلل دهعد
تغذیه در سیسم تغذیۀ مصنویی را افزایش میدهد و نیعز
تمثیر چشمگیری در افزایش تغییرا تراز آ زیرزمینعی و
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