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  چكيده

ريـزي يـك سـاله و     با افق ديـد برنامـه  )(Goal Programming ريزي آرماني سازي چندمنظوره برنامه در اين مطالعه مدل بهينه

اضي پاياب سد مخزني و شبكه آبياري دشت مهاباد، كه بخشي از حوزه آبريز درياچـه                ريزي آبياري ار    پريودهاي ماهانه، جهت برنامه   

ر کـشت، حـداکثرنمودن   يحداکثرنمودن سطح ز اهداف حداكثركردن سود خالص طرح،  ,در اين مدل  . اروميه است، ارائه شده است    

ياستهاي مغاير همديگر را دنبال ميكنند، در نظر  س بيشتر اوقاتحداكثرسازي توليد نيروي برق آبي كه و ي کار انسانيروي نيريبکارگ

بـه منظـور تـأثيردادن طبيعـت تـصادفي          . م از منابع آب سطحي و زيرزميني را مـدنظر قـرار ميدهـد             أ استفاده تو  ,مدل. گرفته شده است  

عادل، تـابع توزيـع   قيد قطعي م به ي تصادفيدهايل قي استفاده شده است، جهت تبدي تصادفيدهاي به مخزن سد از ق   ي ورود يانهايجر

جريان ورودي به مخزن %) ۸۰،%۵۰، %۲۰(سطوح مختلف قابليت اعتماد مدل برای تجمعي براي ماههاي مختلف استخراج شده است، 

كم % ۲۰آبياري كامل، (برداري در سه سطح كاربرد آب آبياري  سد حل گرديد، اثر كم آبياري روي اهداف سيستم و سياستهاي بهره

بندي سـناريوهاي طـرح آبيـاري از روش چنـد          جهت اولويت .  شد تهيه سناريوي طرح آبياري     ۱۰اعمال و   )  آبياري كم% ۵۰آبياري و   

   .استفاده شده است (Compromise Programming) ريزي توافقي معياره برنامه

توان اهداف   مي,يزي آبيارير دهد كه با استفاده از مدل تهيه شده برنامه مقايسه نتايج حاصل از مدل با وضعيت موجود، نشان مي

 درصد كم آبياري    ۲۰ اعمال   ,نتايج بدست آمده بيانگر اين واقعيت است كه در همه شرايط          . سيستم را به نحو چشمگيري افزايش داد      

  .برداري سيستم را بهبود بخشد تواند سياستهاي بهره مي

  

. از مخازنيبردار ، بهرهي تصادفيدهاينه، قيشت به ي، الگوي آرمانيير ، برنامهياري آبيير برنامه: يدي کليها واژه   کزز

  

  مقدمه ‐۱

 جمعيت و نياز به مواد غـذايي از          روز افزون  رشد. آيد  كننده منابع آب به حساب مي       ين مصرف ربخش كشاورزي مهمت  

سو و محدوديت منابع آب تجديدشونده و قابل استحصال از سوي ديگر، چالشهاي جديدي را در نواحي نيمه خـشك                     يك

 كمبـود منـابع آب مهمتـرين عامـل كـاهش         ,خـشك   در مناطق نيمـه   . ريزان منابع آب ايجاد نموده است       براي مديران و برنامه   

باشـد، بـسيار حـائز     ريزي آبياري، به ويـژه در شـرايطي كـه منـابع آب محـدود مـي       توليدات كشاورزي است، بنابراين برنامه  
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 با اهداف متعددي مواجـه هـستند كـه گاهـاً ايـن اهـداف در تعـارض بـا                     گيران  ريزي آبياري، تصميم    در برنامه  .اهميت است 

اينگونـه از  . ف ديگـر خواهـد شـد    متـضمن دورشـدن از اهـدا    ,اي كه دستيابي به يك هدف       به گونه . گيرند همديگر قرار مي  

، هـا  ل مـد   دسـته از    يكـي از معروفتـرين ايـن       ,ياره بررسـي گـردد    گيـري چنـدمع      چهارچوب مـدلهاي تـصميم     ل بايد در  مسائ

ريـزي بخـش آبيـاري ايالـت          مـه سازي خطـي را جهـت برنا       مدل بهينه  ,[1]مورالس و همكاران   .باشد ريزي آرماني مي    برنامه

 .كنـد   قابل كشت در منطقه الگوي بهينه كشت را تعيـين مـي             محصول ۱۲ اين مدل از ميان      ,مكزيك گسترش دادند   ١سونورا

موهـان و   .  در هـر مـاه بدسـت آورد        شـت از منـابع سـطحي و زيرزمينـي را           آب قابـل بردا     بهينه  قادر است مقدار    مذکور مدل

 هنـد بـا   ٣ در ايالـت كارناتاكـا  ٢بـرداري مخـزن بهـادرا    سازي سيستم بهره ريزي آرماني را براي بهينه دو مدل برنامه   [2]كاركس

ريـزي آرمـاني      از برنامه  [3]ساني و همكاران   . تأمين آب مورد نياز كشاورزي و توليد نيروي برق آبي گسترش دادند            فاهدا

جهت تخصيص بهينه آب و زمين با درنظرگـرفتن نـوع خـاك، شـرايط آب و هـوائي، تـراكم كـشت، نيـاز آبـي، موقعيـت                             

. اسـتفاده نمودنـد  ...  اجتماعي مردم منطقه جهت حداكثرسازي درآمد خالص، توليـد كـل و     ‐توپوگرافي و شرايط اقتصادي   

ريزي پايدار آبيـاري      هاي عصبي مصنوعي را جهت برنامه       تحليل چند معياره و شبكه    يك مدل تركيبي     ,[4]راجو و همكاران  

هـاي   ريـزي تـوافقي و شـبكه     از روش حـدي، برنامـه  , در ايـن مـدل   , گسترش دادند  ٥ در ايالت ماهاراشترا   ٤پروژه جاياكوادي 

ريـزي آبيـاري      ي جهـت برنامـه    ريزي تـوافق     از روش برنامه   ]۵[چي و تجريشي    ابريشم . استفاده گرديده است   مصنوعي عصبي

ريــزان و   توانــد برنامــه ريــزي تــوافقي مــي نتــايج نــشان داد كــه روش برنامــه ,دشــت برخــوار اســتان اصــفهان اســتفاده كردنــد

 .ريزي آبياري كمك كند برنامه گيريهاي پيچيده در گيران را در تصميم تصميم

ب سد مخزني مهاباد واقع در استان آذربايجان غربي يك          پاياريزي بخش آبياري اراضي       در اين مطالعه به منظور برنامه     

ريزي آرماني براي سـه سـطح         مدل برنامه . ريزي توافقي ارائه گرديده است      ريزي آرماني تصادفي و برنامه      مدل تركيبي برنامه  

 اسـت اجـرا   )۸/۰و ۲/۰،۵/۰( شرايط خشكـسالي، نرمـال و ترسـالي        بيان کننده قابليت اعتماد جريان ورودي به مخزن سد كه         

سناريوهاي ) كم آبياري % ۵۰كم آبياري و    % ۲۰آبياري كامل،   (با بكارگيري سطوح مختلف كاربرد آب آبياري        . شده است 

بنـدي ســناريوهاي طــرح آبيــاري از روش چنــدمعياره   جهــت اولويــت. متعـدد بــراي شــرايط مختلــف اسـتخراج شــده اســت  

  .ريزي توافقي استفاده شده است برنامه

  

  :ردن مدلك فرموله ‐۲

ريـزي    برنامـه  ,ريزي آبيـاري اسـتفاده شـده اسـت          ريزي آرماني با قيد تصادفي جهت برنامه        در اين مطالعه از مدل برنامه     

سـازد تـا در مـورد     ريـز را قـادر مـي    آورد و برنامه هاي مختلف به آرمانها را فراهم مي  يده  بندي و وزن    آرماني امكان اولويت  

 مخـزن بـا اهـداف حـداكثركردن         ‐ريزي آرماني سيستم رودخانه     مدل برنامه . شتري عمل نمايد  رمانها با آزادي و انعطاف بي     آ

سود خالص بخش كشاورزي، حداكثركردن سـطح زيركـشت، حـداكثركردن نيـروي كـار انـساني و حـداكثرنمودن توليـد           

  .شود نيروي برق آبي به صورت زير استخراج مي

  :شود كند و به صورت زير نوشته مي  سيستم را كمينه مي انحرافات نامطلوب از آرمانهاي،تابع هدف مدل

)۱(               ∑
=

+++=
T

t
tnPnPnPnPZimize

1
,44332211 ...min

                                     
1. Sonora      2 . Bahadra     3 . Karnataka     4 . Jayakwadi      5 . Maharashtra  
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افـق ديـد   : T و i دهنـده انحـراف نـامطلوب از آرمـان     نـشان  و   iدهنده ترتيب اولويت آرمـان       نشان Pi به طوري كه  

و ، نيـروي كـار      سطح زيركشت ن به ترتيب سود خالص بخش كشاورزي،      توا هاي سيستم را مي       اولويت .باشد ريزي مي   برنامه

  . در نظر گرفتتوليد نيروي برق آبي

in

∑
=

=+−−
n

c
cccc BETARnPAPCPRY

1
11).(

∑
=

=+−
n

c
c ARTARnPA

1
22

∑
=

=+−
n

c
cc LTARnPAL

1
33.

T,...,2

قيدهاي فيزيكي بايد به طور كامل برآورده شوند،        . گيرند هاي فيزيكي و آرماني قرار مي     د مدل در دو گروه قي     یقيدها

همچنـين  . باشـد   است، ولـي اجبـاري بـر آن نمـي          هربوطريز دستيابي به آرمان م      آرماني خواست برنامه   در حاليكه در قيدهاي   

  .توانند به صورت قطعي يا تصادفي به شرح زير مطرح گردند  مدل ميیقيدها

  قيد آرماني مربوط به حداكثرسازي سود كل بخش كشاورزي

)۲(               
  قيد آرماني مربوط به حداكثرسازي سطح زيركشت

)۳(                           
  قيد آرماني مربوط به حداكثرسازي اشتغال

)۴(                          
  قيد آرماني مربوط به حداكثرسازي توليد نيروي برق آبي

  )۵(                             t ,1=                          R ttttt PTARnP =+− ,4,4.ξ

عملكـرد متوسـط در واحـد     Yc برحسب هكتـار،   cسطح زيركشت محصول: Ac ،)۵(الي ) ۲(به طوري كه در روابط 

تعـداد كـارگر     : Lc در واحد سـطح،    c  محصول دهزينه محلي تولي  : c، PCc قيمت محلي محصول  : c، PRc سطح محصول 

سـطح مطلـوب آرمـان سـود خـالص بـر             :BETAR تعداد محصوالت قابل كشت،    :n در واحد سطح،   c مورد نياز محصول  

سـطح مطلـوب آرمـان اشـتغال      :LTAR سطح مطلوب آرمان سطح زيركـشت بـر حـسب هكتـار،           : ARTAR حسب تومان، 

بـر   شـدت توليـد انـرژی الکتريکـی       :tξ,(mwh)آبـي  آرمان توليد نيروي بـرق    سطح مطلوب   :  PTAR,برحسب نفر روز كار   

  .است  برحسب ميليون متر مکعبتخليه از نيروگاه :Rt  ميليون متر مکعب وبر تحسب مگاوات ساع

ريزي غيرخطي آن هدف مـشروط بـه كليـه            توان از مدل برنامه    براي هر هدف مي   مطلوب  جهت تعيين سطوح آرماني     

  .قيدها استفاده نمود

  :توان نوشت ه شود را به صورت زير مي تصادفي در نظر گرفت به مخزن سددر صورتيكه جريان وروديرا معادله پيوستگي 

 )۶(                                   α≥≥++++− − )Pr( 1 ttttttt IORWEVSS

α
ttttttt IORWEVSS ≥++++− −1

  :نوشته می شودمعادل قطعي قيد تصادفي فوق به صورت زير 

)۷(               
 مـاه  ذخيره مخزن در انتهاي    :St ,جريان ورودي به مخزن   قابليت اعتماد    :αدهنده احتمال،  نشان: Pr در دو رابطه فوق   

t، It: در ماهحجم جريان آب ورودي به مخزن t  ، Wt: در ماهتخليه جهت تأمين آب شرب شهري  t ،Ot  :سـرريز از  حجم 

به مخـزن در   t دي در ماهمعكوس تابع توزيع تجمعي جريان ورو : و)همگي بر حسب ميليون مترمكعب( t  در ماهمخزن

عتماد اسطح

α
tI

α دنگرد و بقيه قيدهاي فيزيكي مدل به صورت زير ارائه مي.  
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)۸(                            ttt DOR =+

∑
=

−×=
n

c
c

tc
t dA

E
CWR

IR
1

, )1(

ttt GWDIR +≤

maxmin IRIRIR t ≤≤

ttt MXGWGW ≤≤

TGWGW
T

t
t ≤∑

=1

ttt WWMTAR max≤≤

tttt PhR max.. ≤

 )۹(                        

)۱۰(                        
)۱۱(                                    
)۱۲(                         MNGW  

)۱۳(                       
)۱۴(                      
)۱۵(                         ξ  

)۱۶(                                                                                                                              maxmin SSS t ≤≤

tIRtc,

GWmax

 :t ،CWR  در مـاه يشـده بخـش کـشاورز    ص دادهيحجـم آب تخـص   :,)۱۶ (يالـ ) ۸( که در روابط يبه طور

حـداقل   به ترتيب :  و ،t  در ماه  ينيرزميبرداشت آب ز  :   ، tدر ماه    c از محصول ين حجم آب مورد  

ــزن  ــاز مخـ ــداکثر ظرفيـــت مجـ ,و حـ

tminSS

MTAR وW: ــه ترت ــبـ ــورد نيـ ــرب و ظرفيـــب آب مـ ــاز جهـــت شـ ت يـ

ــه، هيتــصف خان

max

minIRــه ترت :و ــب ــ آبيت کانالهــايــب حــداقل و حــداکثر ظرفي  ،،ياري

 بـر حـسب     يهمگـ (اشـت سـاالنه   دبر و کـل آب قابـل       مـاه  ر د ينيرزميثر مجاز آب ز   ب حداقل و حداک   يبه ترت  :TGWو

د يـ ت تول يـ ب ظرف ي ترت هب: و  ،)ياريکم آب (حداکثر کمبود مجاز   :d راندمان کل شبکه،  : E ،)ون مترمکعب يليم

  .باشند يم t شده در دوره يبردار اعات بهرهسمولدها بر حسب مگاوات و تعداد 

maxIRtMNGWtMXGW

th

1−+= tt bSa

t

tP max

 يروگاه را به صـورت تـابع  ي نيد مولدهايت تولي و ظرفيکي الکتريد انرژي مخازن با سطح نسبتاً بزرگ، شدت تول يبرا

  :توان نوشت ير ميح زره مخزن و به شرياز حجم ذخ

)۱۷(                                       ξ  

)۱۸(                                1max −+= tt dScP

t  و ξيبـه جـا   ) ۱۵(و) ۵(در روابط   . باشند  يفوق م  ون معادالت يب حاصل از رگرس   يضرا d و a، b، c در روابط فوق  

tP  .شوند يقرار داده م) ۱۸(و ) ۱۷ (يها معادلشان از رابطه  max

) ۱۶ (يالـ ) ۲( آن روابـط     يدهايـ و ق ) ۱( که تابع هدف آن رابطه     يدفاد تص ي با ق  يرمانآ يزير   برنامه يرخطي حل مدل غ   يبرا

تم يشـود و سـپس بـا اسـتفاده از الگـور             يل مـ  ي آن تبـد   يل قطعـ  به معاد  αت اعتماد ي قابل ي به ازا  يد تصادف يباشند، ابتدا ق    يم

ک يـ هـر  . [6]گردد  يل م ي تبد يرخطي غ يزير   موجود در آن به مدل برنامه      يتهاي، تابع هدف به تعداد اولو     ي آرمان يزير  برنامه

ن مـدل   يحـل اولـ   س از   پـ  کـه    ي بطور شوند، ي م حل Lingo افزار  ت با استفاده از نرم    يب اولو ي به ترت  يرخطي غ ين مدلها ياز ا 

 يزير  مدل برنامهييج نهاي نتايرخطي غيزير برنامه ن مدلياز حل آخر .گردد يم منظور يد در مدل بعديجه آن به عنوان ق  ينت

ه يـ ن تهررت به زبان فُيوتريافزار کامپ  آن نرمي به معادل قطعيدفال مدل تصي تبديبرا. گردد ي حاصل ميد تصادفي با ق يآرمان

ع يـ تـابع توز   وتن، معکـوس  يـ  تفاضـالت ن   يابيـ  روش درون  ، از α مختلف يت اعتمادها ي قابل يافزار به ازا   ن نرم يا. شده است 

(  .کند ي مختلف محاسبه مي ماههايرا برا )يتجمع
α

tI

 خـشک، نرمـال و    نـسبتا  يـک سـال  طي شـرا بيان کننده  که   ۸/۰ و   ۵/۰،  ۲/۰ يت اعتمادها ي قابل يدر مطالعه حاضر به ازا    

بـدون   (ياريـ سه سطح مختلـف کـاربرد آب آب      يالذکر به ازا    ط فوق يک از شرا  يدر هر   .  است، مدل حل شده است     مرطوب
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وها با اسـتفاده    يط سنار يدر هر شرا  . ه شده است  ي ته ياري متعدد آب  يوهايسنار) ياري کم آب  ۵/۰ و   ياري کم آب  ۲/۰،  ياريکم آب 

ــه ــر از برنام ــوافقيزي ــ اولوي ت ــد تي ــر  شــدهيبن ــد و بهت ــناريان ــو انتخــاب گردين س ــه.ده اســتي ــر روش برنام ــوافقيزي  ي ت
(آل در  دهيــار فاصـله تـا جـواب ا   يـ مع. کنـد  ي مـ ييار فاصــله شناسـا يـ آل را بـا مع  دهيـ ن جـواب بـه جـواب ا   يکتـر ينزد

  .[4]ر قابل محاسبه استياز رابطه زCPروش
)CP

)۱۹(                 

pP

jj

jj
J

j

P
j mM

aff
WaLp

/1
0

1

)(
)(

⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢

⎣

⎡

−
−

= ∑
=

0
jf

 

 مقـدار  ،jj هـدف يآل بـرا   دهيمقدار ا   ،j ف هد يب وزن در نظر گرفته شده برا      يضر Wدر رابطه فوق  

ن مقــدار ممکــن هــدفين و کمتــريشتريــب m،يويتــابع هــدف مربــوط بــه ســنار

)(af j

jj M, aj، pارامتر تــوان کــه نظــر پــ

)1( کند يرنده را منعکس م   يگ ميتصم ∞≤≤ P. ارزشP ه باشـد، بـ   يد به انحرافات موجود مـ يکننده درجه تأک   مشخص

p=1 ، يمعمـوالً ارزشـها   . ن انحرافات خواهـد بـود     ي بر بزرگتر  يشتريد ب ين ارزش بزرگتر باشد، تأک    ي که هر چه ا    يگونه ا 

2=p۴[شوند يدر محاسبات به کار گرفته م  و[.  ∞=P

 کـه توسـط     ,ی توان از تابع توليد محصول نسبت به آب آبياری         در سطوح مختلف آبياری عملکرد واقعی محصول را م        

   .محاسبه کرد ، بصورت زير ارائه شده است[7]رنباس ود

)۲۰(                                                                                        
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
−=

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
−

p

a
y

p

a

ET
ET

K
Y
Y

11

pa ETET ,pa Y,

  

به ترتيب مقدار پتانسيل و واقعی محصول Y،ه ترتيب تبخير و تعرق پتانسيل و واقعیب در اين رابطه

ضريب حساسيت محصوالت مختلف برای کل دوره رشد . باشد ضريب حساسيت گياه نسبت به آب میتوليدی و

ان برای محاسبه نسبتاز اين داده ها می تو. ارائه شده است توسط دورنباس

yK

p

a

Y
Y استفاده کرد.     

  

  :ستم تحت مطالعهي سيمعرف ‐۳

. باشـد ي هکتـار م   ۱۸۲۰۰ن شـبکه حـدود      يوسعت ا .ه واقع شده است   ياچه اروم ي دشت مهاباد در جنوب در     ياريشبکه آب 

 از  يبهـره بـردار   . شـود  ين مـ  ي تأم ينيرزميز از آب ز   ي ن ي مهاباد و مقدار   ين شبکه از سد مخزن    ياز ا يقسمت اعظم آب مورد ن    

ش از حد مجاز خطر     ي ب ي صورت بهره بردار   دررا  يست، ز ه ا ت همرا ي تحت پوشش شبکه با محدود     ي در اراض  ينيرزميآب ز 

ک يـ  مهابـاد در  ي رودخانه مهابـاد شـامل سـدمخزن   يستم آبيس. ا وجود داردي و هجوم آب شور در    يبستايافتادن سطح ا   نييپا

ن آب شـرب  يستم تـأم يـ اهـداف س . کنـد اسـت   وسفي يروستا دست آن در محل نيياپ يمهاباد و سد انحراف  شهر   يلومتريک

.  اسـت  يطـ يمح ستيـ  از اهـداف ز    ي و بعـض   يکـ ي الکتر يد انـرژ  يل، تول ي، کنترل س  ي کشاورز ين آب اراض  يشهر مهاباد، تأم  

ک ي رودخانه مهاباد به صـورت شـمات       يستم آب يس. ون مترمکعب است  يلي م ۴۰ و حجم مرده     ۱۸۰ حجم فعال    يمخزن سد دارا  

 کـشت  يرات الگـو يي مهاباد و تغياري از شبکه آبيبردار  سال بهره۳۰ گذشت حدود يط .نشان داده شده است) ۱(در شکل  

 آب در  يور ش بهـره  ي جهـت افـزا    ياريـ  آب يزير ن برنامه يبنابرا  داشته است،  يري رشد چشمگ  ياز آب يو روند توسعه باغات ، ن     

 ي و زهکشياري شبکه آب ي اراض ي که شرکت آب آرا سازه در ارتباط با کاربر         يمطالعات .رسد ي به نظر م   يستم ضرور ين س يا

  .ن مطالعه مورد استفاده قرار گرفته استي که در ا اعالم داشته% ۵/۳۶مهاباد انجام داده است، راندمان موجود شبکه را 
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 ی مهاباد نمودار شماتيک سيستم آبی رودخانه ‐)۱(شکل

  

  

  بحث نتايج و ‐۴

ن بـرآزش   ي که بهتـر   يعين توز يي جهت تع  ۱۳۸۴ ي ال ۱۳۴۳ ين سالها ي به مخزن سد ب    يان ورود ي ثبت شده جر   يها داده

 ‐ بـرآزش کلمـوگرف  ييت بـرآزش بـا آزمـون نکـو      يـ فيک. تـه اسـت    همه ماهها داشته باشد، مورد استفاده قـرار گرف         يرا برا 

 يع تجمعـ يتوابع توز.  داردي خوبيليها برآزش خ ع لوگ نرمال با داده يتوز% ۵د، که در سطح اعتماد      ي تست گرد  فرنوياسم

ت يـ  قابل ي بـه ازا   يع تجمعـ  يـ د، معکوس تابع توز   ي استخراج گرد  ،ه شده يافزار ته   از نرم  استفاده به مخزن سد با      يان ورود يجر

  .ده استيردارائه گ) ۱(جدول   است دري، نرمال و ترساليط خشکسالين شرايبم که ۸/۰ و ۵/۰ ،۲/۰اعتماد 
  

  )MCM(ت اعتماد ي قابل سطح سهي به ازايع تجمعي به مخزن سد و معکوس تابع توزيان وروديمتوسط جر :)۱( جدول

)2.0(  يورود انيمتوسط جر  ماه
tI )5.0(

tI  )8.0(
tI  

  ۸۲۷/۱۳۴  ۷۸۲/۸۶ ۸۴۴/۵۵ ۴۵۱/۹۹  نيفرورد

  ۵۳۲/۸۵  ۱۵۳/۴۶ ۷۹۳/۲۴ ۹۲۰/۵۶  بهشتيارد

  ۵۶۲/۱۷  ۳۸۷/۷ ۰۶۲/۳ ۷۴۷/۱۰  خرداد

  ۴۶۶/۴  ۰۹/۲ ۹۷۰/۰ ۷۲۹/۲  ريت

  ۱۳۷/۲  ۰۵۷/۱ ۵۱۸/۰ ۳۸۳/۱  مرداد

  ۸۱۸/۱  ۷۹۱/۰ ۳۴۰/۰ ۰۸۰/۱  وريشهر

  ۱۳۳/۲  ۰۱/۱ ۴۷۵/۰ ۳۰۶/۱  مهر

  ۵۷۳/۷  ۲۵۲/۳ ۳۷۳/۱ ۰۷/۵  آبان

  ۷۱۶/۱۴  ۸۳۶/۶ ۱۷۹/۳ ۹۹۹/۹  آذر

  ۰۴۱/۲۳  ۵۰۴/۱۰ ۶۷۰/۴ ۲۰۲/۱۶  يد

  ۷۳۵/۳۱  ۰۱۰/۱۵ ۰۵۸/۷ ۰۰۹/۲۱  بهمن

  ۹۳۶/۷۷  ۷۰۲/۴۵ ۸۰۵/۲۶ ۴۵۹/۵۶  اسفند

  

) ۱۷(و  ) ۱۶(ون معـادالت    يگرسـ رل  ي آن تحل  ي رودخانه مهاباد و سد مخزن     يستم آب يبا استفاده از اطالعات مربوط به س      

  :اند بره شدهير کالين معادالت به صورت زيب ثابت، ايشدن ضرا با مشخص. انجام گرفته است

)۲۱(                  13964.0926.28 −+= tt Sξ  
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)۲۲(                   1max 0265.066.2 −+= tSP
t

  

967.02  .باشد يم  و  بي معادالت فوق به ترتيب همبستگيضر =R984.02 =R

ر تـ سال خـشک، نرمـال و        کين  يتوانند مب  يان از رودخانه که م    ين جر ي مختلف تأم  حالت سه   يشده برا  مدل استخراج 

 اهداف  ي رو ياري اثر کم آب   ،الذکر ط فوق يک از شرا  يدر هر   . استباشند، بکار گرفته شده     ) ۸/۰ و   ۵/۰ ،۲/۰ت اعتماد   يقابل(

 يمـورد بررسـ   ) ياريـ  کم آب  ۵/۰ و   ياري کم آب  ۲/۰ ، کامل ياريآب( در سه سطح کاربرد آب       يبردار  بهره ياستهايستم و س  يس

 مختلـف را  يوهايستم مربـوط بـه سـنار   ير اهداف سيمقاد، )۲(جدول . ديگردد ي تول ياري طرح آب  يويسنار ۱۰گرفت و    قرار

  پـارامتر تـوان    يبـه ازا   (Lp(a)) پـارامتر فاصـله    يتوافق يزياز روش برنامه ر   ) ۲( جدول   يها با استفاده از داده   . دهد ينشان م 

p=1 و p=2  ستميب وزن اهداف سيرض [4] ز راجو و همکاراندر مطالعه حاضر به نقل ا.نشان داده شده استW کـسان  ي

  .نظر گرفته شده است در

j

دشدهي تولياري متعدد آبيهايستم مربوط به استرتژير اهداف سيمقاد): ۲(جدول 

کد 

  ياستراتژ
  ت اعتماديقابل

 يهاياستراتژ

  ياريآب

 يکشاورز سودبخش

  ) تومان۱۰۰۰(

رکشت يز سطح

  )هکتار(

  اشتغال 

  )روزکار،نفر(

 يآب برق يرويدنيتول

  )ساعت مگاوات(

A01 ۲۰%  ۱۰۰۰۸  ۵۵۵۵۳۶  ۷۹۴۶  ۹۳۷۹۴۸۱   کاملياريآب  

A02   ۲۰%۱۰۰۱۱  ۶/۶۷۳۸۷۰  ۹۹۴۶  ۹۰۵۶۸۱۰  ياريآب  کم  

A03   ۵۰%۱۰۰۱۴  ۹۵۴۸۰۶  ۱۵۶۱۹  ۷۵۰۳۰۲۵  ياريآب کم  

            

A04 ۵۰%  ۱۸۰۷۳  ۹۴۳۴۱۸  ۱۳۲۸۱  ۱۵۸۰۷۲۴۴   کاملياريآب  

A05   ۲۰%۱۸۳۰۵  ۱۰۷۲۲۵۰  ۱۶۸۱۸  ۱۴۲۷۳۶۳۶  ياريآب  کم  

A06   ۵۰%۱۸۷۳۱  ۱۰۸۸۷۲۸  ۱۸۲۰۰  ۸۵۳۵۹۳۶  ياريآب  کم  

A07   ۱۶۵۰۰  ۸۵۱۳۷۸  ۱۲۵۷۷  ۱۴۲۸۹۸۳۷  موجود وضعيت  

             

A08 ۸۰%  ۳۰۳۳۹  ۹۴۳۷۷۸  ۱۳۶۴۰  ۱۵۸۴۳۷۹۶   کاملياريآب  

A09   ۲۰%۳۰۳۸۸  ۱۱۳۷۳۱۰  ۱۷۲۰۶  ۱۴۸۷۸۲۲۹  ياريآب  کم  

A10   ۵۰%۳۰۴۵۰  ۱۰۸۸۷۲۸  ۱۸۲۰۰  ۸۵۳۵۹۳۶  ياريآب  کم  

  

ريـزي   توانـد برنامـه    بيانگر اين واقعيت است که اعمال کم آبياري در شـرايط مختلـف مـي              ) ۳(نتايج مندرج در جدول     

 A05کم آبياري مناسبترين استراتژيهاي را که به ترتيب       % ۲۰در شرايط نرمال و ترسالي اعمال       . بخش آبياري را بهبود بخشد    
کـم  % ۵۰اعمال  ( A03 ، مناسبترين استرتژي  p=1 دهد و در شرايط خشکسالي به ازاي پارامتر توان          نتيجه مي  ,هستند A09 و

 ۱۶۸۱۸ سطح زير کـشت کـل        ,که مناسبترين استراتژي سالهاي نرمال است      A05 استراتژيمطابق با   . آيد بدست مي ) آبياري

مقـادير  ) ۲(شـکل  .گردد  هزار تومان حاصل مي ۱۴۲۷۳۶۳۶خالص   روز کار و سود      , نفر ۱۰۷۲۲۵۰ نيروي کار معادل     ,هکتار

. کنـد  را بـا الگـوي کـشت موجـود شـبکه آبيـاري دشـت مهابـاد مقايـسه مـي                     A05 گوي بهينه کشت مربوط به اسـتراتژي      لا

مقـادير بهينـه   ) ۳(شـکل  . اي پيدا ميکند همچنانکه از شکل پيداست، سطح زير کشت بيشتر محصوالت افزايش قابل مالحظه      

 ي  همچنانکه از شکل پيداست ذخيره    . کند مقايسه مي  را با هم  A09 و A03، A05 ذخيره مخزن مربوط به سه استراتژي بهينه      

  . شرايط نرمال و ترسالي تطابق خوبي با همديگر دارنددرمخزن 
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دهيتول) يوهايسناريهاي استراتژيبند آل و رتبه دهي فاصله تا جواب ا:)۳ (جدول   دش (

  يستراتژشماره ا  طيشرا
فاصله تا جواب 

  تيشماره اولو (p=1)آل دهيا
فاصله تا جواب 

  تياولو شماره (p=2) آل دهيا

  A01 ۳ ۳ ۷۳۲/۱ ۳  يخشکسال

  A02 ۱۶۵/۲ ۲ ۱۷۲/۱ ۱  

  A03 ۲ ۱ ۴۱۴/۱ ۲  

      
  A04 ۷۷۵/۱ ۳ ۱۰۶/۱ ۳  نرمال

  A05 ۷۲/۰ ۱ ۳۸۴/۰ ۱  

  A06 ۱ ۲ ۱  ۲  

  A07 ۲۱۶/۳ ۴ ۷۴۵/۱ ۴  

        
  A08 ۳ ۳ ۷۳۲/۱ ۳  يالترس

  A09 ۹۱۲/۰ ۱ ۶۱۷/۰ ۱  

  A10 ۲۵/۱ ۲ ۰۳۱/۱ ۲  
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نام محصول

وضعيت موجود الگوی کشت بهينه

  

   مقايسه الگوی کشت بهينه با وضعيت موجود‐)۲ (شکل
  

0

50

100

150

200

250

مهر بان
آ آذر دی همن

ب
سفند
ا

دين
رور
ف

شت
يبه
ارد رداد

خ تير رداد
م

يور
شهر

ماه 

ب)
کع
 م
متر

ن 
يو
ميل

ن (
خز
 م
ره
خي
ذ

نرمال ترسالی خشکسالی

  
رايط خشکسالی، نرمال و ترسالی‐)۳ (شکل   ش مقايسه ذخيره بهينه مخزن در 
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  يريگ جهينت ‐۵

 ي اراضـ  ياريـ  بخـش آب   يزيـ ر  جهـت برنامـه    يصادف ت يدهاي با ق  ي آرمان يزير  برنامه يرخطيک مدل غ  ي بررسین  يا در

ط ين شـرا  ي به مخزن سد که مب     يان ورود يت اعتماد جر  ي سه سطح قابل   يمدل برا . شده است  مهاباد استخراج    ياب سدمخزن يپا

 ياريـ  سـه سـطح کـاربرد آب آب        يط مـذکور مـدل بـرا      يک از شـرا   ي در هر    ,دي است اجرا گرد   مرطوب و   ينرمال، خشکسال 

 با اسـتفاده از     .د شد ي تول ياريمتعدد طرح آب  ) ويسنار(يهاياجرا و استراتژ  ) ياريکم آب % ۵۰ و   ياريکم آب % ۲۰ کامل،   ياريآب(

ت يـ ن واقع يـ انگر ا يـ ج حاصل ب  ينتا. دندي گرد يبند تيسه و اولو  يد شده مقا  ي تول ي استراتژ ۱۰،(CP) ي توافق يزير روش برنامه 

، مرطـوب  نرمـال و يدر سالها.  را بهبود بخشدياري آبيزير  برنامهتواند اهداف ي مياريط اعمال کم آب   ياست که در همه شرا    

 ي بـرا ۲/۰ و p=1 ي بـه ازا ۵/۰ ياريـ بآ سـطح کـم   مناسب تـرين ,يط خشکسالي و در شرا۲/۰ ياريبآن سطح کم يتر مناسب

p=2  بـه   سـد و شـبکه  ي اجرائـ يترين اسـت کـه مـد    يـ  مشابه ا  ي مدل استخراج شده نسبت به مدلها      يهاياز برتر . بدست آمد 

ن يـ ج ا ينتـا . بر نامـه ريـزی کنـد      ستم  ي س يتهاي و اهداف را مطابق با اولو      دهدل  ين مدل دخ  يقه خود را در ا    يتواند سل  ي م يخوب

  .ديکمک نما دهيچيپمات ي تصم اتخاذران را دريتواند مد يشده م  دهد که مدل ارائه يمطالعه نشان م

  
  

  :يتشکر و قدردان

ت محتـرم  يري مـد يتهـا يله از حما  ينوسـ ي اسـت کـه بد     يانـشگاه آزاد اسـالم     مـصوب د   ين مقاله حاصل طرح پژوهـش     يا

  .  را دارميت تشکر و قدرداني واحد مهاباد نها‐يدانشگاه آزاد اسالم
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