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 *دانشگاه تربیت مدرس ،یهای آب دانشجوی دکتری سازه -کوروش قادری

 شرکت پایشگر تدبیرافزار،  مدیر بخش تحقیق و توسعه-حمیدرضا اسالمی
 دانشگاه امیرکبیر ، عمران و محیط زیستدانشیار دانشکده  -سید جمشید موسوی
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 چکیده
توزیع ناهمگون زمانی و مکانی آب شیرین به لحاظ کمی از یک طرف و همچنین رشد سریع       

 بروز مشکالت روزافزون در های اخیر، سبب و روزافزون جمعیت جهان و به ویژه کشور ما ایران در دهه
های اخیر  یکی از راهکارهای نوین و موثر در دهه. تأمین منابع آب مورد نیاز مصارف مختلف شده است

طوریکه در تمام  باشد ع آبهای سطحی و زیرزمینی میدر بحث مدیریت، استفاده تلفیقی بهینه از مناب
های  استفاده ترکیبی از تکنیک. رضا نمودحاالت و شرایط بحرانی بتوان کلیه نیازهای موجود را ا

های مدیریتی و طراحی برای  سازی یک روش مفید و قدرتمند در تعیین استراتژی سازی و شبیه بهینه
در این تحقیق از رویکرد . باشد برداری تلفیقی بهینه از منابع آبهای سطحی و زیرزمینی می توسعه بهره

همچنین برای . ازی درون مدل مدیریتی استفاده شده استس گذاری برای وارد کردن مدل شبیه درون
سپس مدل .  استفاده شده است(MILP)ریزی خطی صحیح مختلط   مدیریتی، از تکنیک برنامه حل مدل

و منابع ) مخزن آب سطحی 5شامل (تهیه شده فوق برای مدیریت بهینه تلفیقی از منابع آبهای سطحی 
نتایج به دست آمده زمان و مکان .  مورد استفاده قرار گرفته استآبهای زیرزمینی دشت تهران ـ شهریار

 .دهد برداشت بهینه از منابع آبهای سطحی و زیرزمینی را نشان می
 سازی سازی، شبیه ، بهینهبرداری بهینه تلفیقی، آبهای سطحی، آبهای زیرزمینی بهره :کلمات کلیدی

 
 مقدمه  -1

در اکثر مناطق این دو . بندی نمود گروه بزرگ آبهای سطحی و زیرزمینی تقسیمدوتوان در  منابع آب قابل برداشت را می            
منبع بصورت توام وجود داشته و با هم اندرکنش هیدرولیکی دارند که در این حالت سیستم را یک سیستم منابع آب ترکیبی 

 کیفی از روزافزونها و مشکالت   و محدودیت زمانی و مکانی آب شیرین به لحاظ کمی از یک طرفناهمگون توزیع. نامند می
یکی از . های قرن حاضر تبدیل نموده است  چالشمهمترینطرف دیگر، تامین منابع آب را در بسیاری از کشورها به یکی از 

 برداری هره ب.باشد قی بهینه از منابع آبهای سطحی و زیرزمینی میی استفاده تلف،های اخیر در بحث مدیریت راهکارهای نوین در دهه
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شود که در آن منابع آبهای سطحی و  نی، مدیریت منابع آبهای سطحی و زیرزمینی نامیده مییتلفیقی از آبهای سطحی و زیرزم
 .[1]ندیرگ میقرار برداری  بهرهمورد استفاده و زیرزمینی بصورت توام 

بندی   کیفی تقسیم-از دیدگاه کالن منابع آب در سه بخش کلی کمی، کیفی و کمی،  تلفیقیبرداری بهرهانجام شده درتحقیقات 
 میزان کاهشبرداری از هر یک از منابع بمنظور  در دیدگاه کمی هدف تعیین مقدار برداشت و توزیع زمانی و مکانی بهره. ودش  می

های آب زیرزمینی واقع در مجاورت   کاهش اثرات منفی توزیع زمانی نامناسب جریان رودخانه، ذخیره آب در سفرهکمبودها،
در بعد  .[1]باشد  در زمان خشکسالی و حذف یا کاهش مسائل مربوط به زهکشی میی آبراتقاضا بکاربران، مدیریت مطلوبتر 

 انجام شده های آبیاری و استفاده تلفیقی از آبهای با کیفیت پائین با آب به کیفیت مطلوبتر های شبکه کیفی بیشتر تحقیقات در زمینه
یت استاندارد مورد نظر ر زمینه آبرسانی شهری و تامین آب مورد نیاز در حد کیفکیفی دـ   بیشتر تحقیقات از لحاظ کمی .[2]است 

   .[3]بوده است
های مدیریتی و طراحی برای  ید و قدرتمند در تعیین استراتژیسازی یک روش مف سازی و شبیه های بهینه استفاده ترکیبی از تکنیک

سازی  سازی سیستم آب زیرزمینی توانایی شبیه های شبیه مدل. باشد های آبهای زیرزمینی می برداری بهینه از سیستم توسعه و بهره
ای از  ای مدیریتی بهینه را از مجموعهه سازی استراتژی های بهینه مدل. های مدیریتی مشخص را دارند های سیستم به استراتژی پاسخ

های مدیریتی بهینه از لحاظ فیزیکی هم قابل قبول  برای اطمینان از اینکه پاسخ. کنند پذیر تعیین می های جایگزین امکان استراتژی
حاکم بر فرآیند تبعیت کند که از قوانین  هایی را تولید می سازی پاسخ مدل شبیه. نمودسازی  شبیهرا بایست رفتار سیستم  هستند، می

سازی  های شبیه توان از مدل همچنین می. کنند های مدیریتی را بررسی می پذیری استراتژی سازی امکان بنابراین مدل شبیه. کنند می
سازی یا با استفاده از  بهینهبه صورت ترکیبی با مدل مدیریتی یا با استفاده از معادالت حاکم به صورت قیود اجباری در مدل 

 .[4]سازی خارجی استفاده نمود اتریس پاسخ یا مدل شبیهم
در  .[4]سازی درون مدل مدیریتی هستند گذاری و ماتریس پاسخ دو روش معمول برای وارد کردن مدل شبیه رد درونرویک

های محدود یا عناصر محدود معادالت حاکم بر جریان یا انتقال مستقیماً وارد مجموعه قیود  گذاری، شکل تفاضل تکنیک درون
دیگر قیود فیزیکی و مدیریتی مربوط به هد، شیب، سرعت پمپاژ یا تزریق را . گردند ریاضی میسازی  مدل مدیریتی مبتنی بر بهینه

 . توان براحتی وارد مدل مدیریتی نمود نیز می
ریزی خطی بوده  ت منابع آب داشته است برنامههای مهندسی و بویژه مدیری که کاربردهای زیادی در بیشتر زمینه هائی یکی از روش

های زیادی  این روش دارای قابلیت .باشد  میمیمریزی خطی به صورت ترکیبی از تابع هدف، قیود و متغیرهای تص هر برنامه. است
خطی ریزی  برنامهحتی در ابرها که حل آنها توسط مسئله شبکه مشکل و یا غیرممکن است  انواع مشخصی از محدودیت. باشد می

کاربرهای از دیگر دالئل  . یا خطی شده باشندودهبایست تمام توابع وابسته به صورت خطی ب در این مدل می. شود ارائه و حل می
ریزی خطی باینری،  تر این الگوریتم که شامل برنامه توان به روشهای توسعه یافته میریزی خطی در مسائل مهندسی  زیاد برنامه

 در ریزی خطی تاکنون کاربردهای زیادی برنامه .باشد اشاره کرد صحیح مختلط میریزی خطی  برنامهصحیح و  ریزی خطی برنامه
آب زیرزمینی را بصورت یک مدل یکپارچه وارد مدل راجر و اسمیت  .[5]سازی در مدلسازی تلفیقی داشته است های بهینه تکنیک
ریزی  برنامه. [7]ریزی خطی برای حداکثرسازی برداشت آب ارائه کرد بندی برنامه  یک فرمولنینگر د.[6]طی کردندریزی خ برنامه

سازی با توابع هدف خطی و قیدهای خطی که بعضی از آنها تنها  ل مسائل بهینهتوان برای ح   را می(MILP)صحیح ـ مختلط خطی 
 . توانند مقادیر صحیح اختیار کنند مورد استفاده قرار داد می

 تلفیقی منابع آبهای سیستمهای افزار یکپارچه مهندسی منابع آب برای تجزیه تحلیل هدف از انجام این تحقیق توسعه یک نرم
 داده شده دارای یک رابط گرافیکی موثر و کارا برای پیاده سازی توپولوژی سیستم هافزار توسع نرم. وده استسطحی و زیرزمینی ب

ریزی خطی صحیح مختلط با یک تابع هدف چندمنظوره  در این تحقیق یک برنامه. و همچنین به یک بانک اطالعاتی متصل است
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تضاد و رقالبت بین اهداف مختلف با استفاده از مقادیر جریمه و یا . های پیچیده طبیعی فرموله شده است برای توصیف سیستم
 . گردند  تاریخی انتخاب می های ها و جرایم بر اساس داده مقادیر مناسب اولویت. ها مدل می شود ضرایب اولویت

 پیکربندی سیستم  -2
این ابزار . باشد پذیرنمی امکان  و کاراسازی سیستم منابع آب پیچیده و تلفیقی بدون در دست داشتن یک ابزار قدرتمند بهینه

بایست طوری باشد که قابلیتهای انجام تغییرات سریع و آسان درآن وجود داشته باشد و عالوه بر آن قابلیت طراحی و پیاده  می
و تلفیقی روشهای مختلفی برای تجزیه و تحلیل اجزاء سیستم بصورت یکپارچه . پذیر باشد کردن کلیه اجزاء واقعی در ان امکان

عالوه . بایست در زمان کوتاهی یک مسئله نسبتاً بزرگ با تعداد متغیرهای بسیاری را حل کند  روش تجزیه تحلیل می.  وجود دارد
بایست از یک ابزار حل مسئله غیرخطی یا از روشهای  در این حالت می. بر آن ممکن است مسئله حالت غیرخطی داشته باشد

بایست یک رابط گرافیکی موثر و توانا همراه سیستم طراحی نمود تا بتوان اجزاء  ز طرف دیگر، میا. سازی استفاده نمود خطی
ریزی  سازی اجزاء سیستم و از برنامه در این تحقیق از روش گره و کمان برای پیاده. سیستم و ارتباط بین آنها را براحتی پیاده نمود
باشد برای تجزیه و تحلیل سیستم مخازن آبهای سطحی و  ه جریان میریزی شبک خطی صحیح مختلط که مبتنی براساس برنامه

ها و تحقیق در  ریزی شبکه جریان در محدوده وسیعی از کاربردهای عملی مهندسی سیستم برنامه. زیرزمینی استفاده شده است
در سیستم تلفیقی . شود ان میها و لینکها بی ای از گره در مدل شبکه جریان، سیستم بصورت مجموعه. عملیات کاربر داشته است

های  های جریان و مخازن آبهای زیرزمینی، محل ها بیانگر مخزن، مکانهای انحراف، سرشاخه منابع آبهای سطحی و زیرزمینی، گره
باشند، به هم  ها می ها توسط لینکها که بیانگر مسیر و مقدار جریان و یا ارتباط هیدرولیکی بین گره گره. باشند می.... تالقی، نیازها و 

در اغلب مدلهای مدیریت منابع آب، برای انجام تجزیه و تحلیل ورودی و خروجیها احتیاج به اطالعات زیادی . شوند متصل می
لذا یک بانک اطالعاتی گسترده با . باشند می.... های هیدرولوژی، آب و هوا، کیفیت آب، مصارف تولید انرژی و  مانند داده

. تواند تمام ورودیها، خروجیها و نتایج را بصورت گراف یا جدول در اختیار کاربر قرار دهد ی شده که میدسترسی آسان نیز طراح
توسعه مدل و . برداری بهینه تلفیقی منابع آبهای سطحی و زیرزمینی بصورت ماهیانه و ده روزه وجود دارد در این تحقیق قابلیت بهره

 پذیر است  و اولویتها نیز به آسانی انجامتعریف توابع هدف و محدودیتها، تعیین جرائم

 
 سازی سیستم مدل -٣

افزار آب زیرزمینی  های تهران ـ شهریار از نرم برای حل معادالت حاکم بر جریانهای آب زیرزمینی در دشتدر ابتدا 
Modflow Visualسیستم تر شدن  ادهبرای سدامه در ا . که قابلیت باالیی در حل مسائل آبهای زیرزمینی دارد استفاده شده است

سازی توسعه  سازی نشد، بلکه با استفاده از یک مدل شبیه وارد مدل بهینهمرحله قبل سازی  مستقیماً معادالت و نتایج حاصل از شبیه
 ارتفاع در -دارسی، روابط حجم تری که براساس قانون ، روابط و معادالت سادهواسنجی شده بود  که با نتایج مرحله قبل داده شده

 .وارد مدل مدیریتی شدندگذاری  مخزن مجازی، شرایط مرزی، جریانهای تراوا از طریق روش درونهر 
 
 خطی صحیح مختلطریزی  برنامه -۴

اما در اغلب . ریزی خطی الزم است که تمام توابع و قیود بصورت خطی و یا بصورت یک ناحیه محدب باشند در برنامه
در مخازن این منحنی شامل . ها بصورت غیرمحدب هستند ان و منحنی جریان خروجی از تخلیه کنندهاوقات تابع انحراف جری

ریزی خطی مانند  بایست از روشهای توسعه یافته برنامه در این حالت می. شود ها و سرریز نیز می جریان خروجی از دریچه
 برای غلبه بر MILPصحیح مختلط خطی ریزی  یکرد برنامهاز یک رو .استفاده نمودسازی  برای مدلریزی خطی عدد صحیح  برنامه

ن آتوان به زمان طوالنی حل مسائل و حافظه مورد نیاز   میMILPاز معایب رویکرد . الذکر استفاده شده است های فوق محدودیت
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 صحیح دیرتوانند مقا میرها تنها غیتماینکه تعدادی از  باشد بجز ریزی خطی مشابه می  با مدل برنامهMILPیک مدل . ه کردراشا
مدل . شوند ر و یک را شامل میصف دیری هستند و تنها مقانردر بسیاری از حاالت، آن متغیرها بصورت متغیرهای بای. اختیار کنند

MILPریزی توسط  عبارات و قیود غیرخطی در این مدل برنامه. باشد ای از قیود خطی می  شامل یک تابع هدف خطی و مجموعه
 .شوند ای خطی تخمین زده می توابع قطعه

  
 محدودیتهای مسئله و تابع هدف -5

در این سیستم . شود  بسته به نوع قیود و نوع مسئله حداقل یا حداکثر می،باشد سازی می قلب یک مدل بهینهکه تابع هدف 
یبی از مقادیر سرریز، تابع هدف در مدل ترک. محاسبه شودشوند که مقدار حداقل تابع هدف  متغیرها و قیود طوری تعریف می

های  های باال و پائین در کانال  مقادیر کمبود در نیازها و کرانه،آب زیرزمینی، انرژی برق آبیحجم سفره و سطحی جم مخزن ح
های فیزیکی  محدودیت، های فیزیکی در هرمخزن محدودیت،  در هرگرهمعادله بقای جرمشامل قیود مسئله   .باشد کنترل شونده می

 .اشندب می ریزی خطی صحیح مختلط های حجم در برنامه محدودیت و هادر کانال
 
  کالن شهر تهران–مطالعه موردی  -۶

شهر تهران مورد استفاده قرار گرفته  برداری بهینه از منابع آبهای سطحی و زیرزمینی کالن  تهیه شده برای بهرهافزار  نرم
هائی هستند که  مخازن آب سطحی دارای محدودیت. باشد مینی می سطحی و زیرزهایزن آبااین سیستم شامل دو نوع مخ. است

همچنین سفره آب زیرزمینی دشت تهران بر اساس آمار و اطالعات جمع آوری شده . کند برداشت آب از آنها را محدود می
 . تقسیم شده است که بطور هیدرولیکی باهم در ارتباط هستندجازیآبهای زیرزمینی به چندین زیرسفره م

  
 شهریار-شماتیکی از منابع و مصارف در دشت تهران :)١(شکل 
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 )1(در شکل. آنها احداث شده استروی  سد مخزنی چند منظوره بر5دشت تهران چندین رودخانه جریان داشته که در 
 آب مورد نیاز برای شرب شهر تهران بصورت . ارائه شده است  شهریار-دشت تهران ب ]اجزای اصلی سیستم منابع  شماتیکی از

 کیلومتر 1328سفره آب زیرزمینی دشت تهران با مساحتی بالغ بر . گردد تلفیقی از منابع آبهای سطحی و زیرزمینی برداشت می
ناحیه مورد مطالعه شامل . میلیارد مترمکعب نیز در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است 6 معادل تقریبیمربع و حجم 
بر اساس نتایج حاصل از . دباشن باشد که در مجموع یک واحد پیچیده هیدرولوژیک می های تهران و شهریار می آبخوان دشت

های متفاوت از عناصررسوبی نظیر رس، ماسه، شن و قلوه  ها عناصر تشکیل دهنده آبخوان به نسبت مطالعات ژئوفیزیک و حفاری
 بیشتر بوده و به سمت نواحی خروجی و  دانه سنگ تشکیل شده و عموما در نواحی ورودی و شمالی دشت درصد عناصر درشت

با توجه به مطالعات انجام شده . یابند صله گرفتن از محورهای رسوب گذاری به تدریج قطر ذرات کاهش میجنوبی دشت با فا
آبخوان 12های صحرائی، آبخوان اصلی دشت تهران به  گیری در دشت تهران و تعیین پارامترهای مهم آب زیرزمینی و اندازه

یرزمینی به خصوصیات منطقه مورد نظر، جنس و ضخامت سفره آب ز که میزان برداشت آب از هر  تقسیم شده استموضعی
 .تگی داردبس... و های موجود در ناحیه ، تعداد چاهمورد نیاز آبرفت، سطح برخورد به آب زیرزمینی، کیفیت آب زیرزمینی، آب

 1 حلقه چاه و 23628بیش از . باشد  متر می40 تا 5 متر و عمق آب زیرزمینی بین 300 تا 50ضخامت آبرفت در این دشت بین 
 .گیرد  تخلیه صورت می69/1041mcm رشته قنات در منطقه وجود دارد که در مجموع بالغ بر 128دهنه چشمه و 

ها،  های موضعی دشت تهران و چگونگی ارتباط این سفره مجازی با مصرف کننده برای نمونه توپولوژی یکی از آبخوان
 نماینده یک سفره آب زیرزمینی GWS_1Bدر این شکل گره .  ارائه شده است)2(های مجاور و آبهای سطحی در شکل سفره

ضای سبز، گره های سفره مورد نظر برای مصارف ف  بیانگر جریان برداشت شده از چاهGD_1Bمجازی است، کمان 
Grn_D_1B گره نیاز مصارف فضای سبز و کشاورزی، کمان R_GD_1B آب برگشتی ناشی از مصارف کشاورزی و فضای 

 یک کانال  RG_1B میزان تاخیر زمانی در آب برگشتی ناشی از مصارف فضای سبز و کشاورزی، کمان Grn_L_1Bسبز، گره 
 یک کانال کنترل شونده است  ID_1Bکمان . کند زمینی هدایت میعمومی است که جریان برگشتی را به سفره آب زیر

 بیانگر مصارف صنعتی، کمان Ind_D_1Bدهد، گره  های محدوده طرح را برای مصارف صنعتی نشان می برداشت از چاه
R_ID_1B آب برگشتی ناشی از مصارف صنعتی، گره Ind_L_1B ،کمان  میزان تاخیر در آب برگشتیRI_1B یک کانال 

 یک کانال کنترل شونده است GW_Abs_1Bکمان . کند مومی است که جریان برگشتی را به سفره آب زیرزمینی هدایت میع
بایست مقادیر حداقل و حداکثر برداشت در یک کانال کنترل شده  می. دهد که میزان برداشت از سفره آب زیرزمینی را نشان می

رل شونده است که آب برداشت شده را برای مصارف شرب تهران  یک کانال کنتGW_Urb_1Bکمان . مشخص شده باشد
  U_D_1B یک کانال نیاز مصارف شرب شهری، گرهUD_1B بیانگر محل تقاطع، کمانJ_A_UD_1Bکند، گره  هدایت می

 جریان R_UD_1B قرار دارد، کمان 1Bبیانگر بخشی از مصارف شرب شهر تهران است که در محدوده سفره آب زیرزمینی 
شود، گره   یک کانال عمومی است که جریان آب برگشتی از طریق آن وارد مقسم می GC_ R_UD_1Bبرگشتی، کمانآب 

R_Div_1Bتوان در آن میزان درصد آب برگشتی به سفره آب زیرزمینی، فاضالب، رواناب   یک گره مقسم است که می
می است که بخشی از جریان آب برگشتی توسط  یک کانال عموRU_WW_1Bسطحی و یا دیگر موارد را تعیین کرد، کمان 

باشد که بخشی از جریان برگشتی  گره از گره اصلی فاضالب می  بیانگر یک شبهWW(G1B)گردد، گره  آن وارد فاضالب می
  .گردد  گانه وارد آن شده و از محدوده مورد نظر خارج می12از کلیه نواحی 

شود   بیانگر یک کانال عمومی است که میزان آب برگشتی ناشی از شرب را که وارد آب زیرزمینی میRU_GW-1Bکمان 
 RU_1B بیانگر میزان تاخیر زمانی در جریان آب برگشتی ورودی به سفره آب زیرزمینی و کمان U_L_1Bدهد، گره  نشان می

گره از گره   یک شبهGWB(G1B)گره . کند را به سفره آب زیرزمینی هدایت میجریان آب برگشتی بعد از ایجاد تاخیر زمانی 
در صورتی که میزان آب برداشت شده از سفره آب زیرزمینی بیش از مقادیر مورد . باشد اصلی مخزن آب زیرزمینی مجازی می

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 6

 که میزان آب برداشت شده از  شده و در صورتیGWB وارد گره Add_Abs_1Bنیاز بود، مقادیر اضافه از طریق کمان عمومی 
.  جبران خواهد شدGWB_U_D_1Bسفره آب زیرزمینی کمتر از حد مجاز باشد، مقدار کمبود از طریق کانال کنترل شونده 

باشد که میزان آب تامین شده از آبهای سطحی برای محدوده  سطحی میگره از گره اصلی آبهای   یک شبهSWS(G1B)گره 
 که یک کانال عمومی است جریان الزم را به سمت SWS_U_D_1Bاین جریان از طریق کمان . دده مورد نظر را نشان می

 . کند محل مصرف هدایت می
 

 
 مینی  شماتیکی از سفره مجازی آب زیرز :)2(شکل

 
بایست هر گره یا کمان و یا کل سیستم به  ها، کمانها و مشخصات آنها تعریف شد می پس از اینکه توپولوژی سیستم، نوع گره

ها،  های ورودی، مقادیرنیازها، افتها، بارش، ظرفیت کانال مخازن، جریان(یک بانک اطالعاتی که حاوی مشخصات مورد نظر
ها و  بایست مقادیر جریمه و یا اولویت برای گره در ادامه می. باشد متصل گردد می) های آب زیرزمینی مشخصات سفره

تناسب مقادیر  .گردد جام میهای تاریخی ان اس دادهسا رتعریف مقادیر جریمه و اولویت ب. های مورد نظر تعریف گردد کمان
برداری در دوره  سنجی نتایج اجراهای انجام شده با نتایج بهره جریمه و اولویت  انتخاب شده با انجام کالیبراسون و صحت

های خاصی حجم مخزن کم یا زیاد باشد یا اینکه نیاز آبی  بخواهد در زمانگیرنده  تصمیمممکن است . گیرد تاریخی صورت می
می باقی بماند یا مصرف کننده نیاز آبی حدککمبودی تامین شود و یا اینکه مقدار جریان سرریز شده از مخزن در بدون هیچ 

 اهداف هببصورت جریمه یا اولویت یبی اتواند با اعمال ضر میتصمیم گیرنده خود را از منبع خاصی تامین کند در این صورت 
هر چه . شوند ها با اختصاص ضرایب منفی تعریف می بزرگ مثبت و اولویتها با اختصاص مقادیر  جریمه. خود دست پیدا کند

ی براهرچه مقدار ضریب منفی گردد و  مقدار عدد جریمه بزرگتر باشد احتمال تعدی از آرمان مطلوب تعریف شده کمتر می
 تعداد مخازن، تعداد نقاط های اجرای مدل، اندازه مدل به تعداد سال .عدد منفی بزرگتری باشد دارای اولویت باالتری است

 کالن شهر تهران رایسیستم پیاده شده ب. های آب زیرزمینی و نحوه اتصاالت آنها به هم بستگی دارد مصرف کننده، تعداد سفره
برابر با صحیح  تعداد متغیرهای این مسئله، تعداد قیودو تعداد متغییرهایبه ترتیب .  سال اجرا شده است20بصورت ماهانه و برای 
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 اجرا شده و زمان حل RAM, Window-NT Basd, Pentinm4این مسئله روی یک رایانه . بوده است1440و 47040، 60960
سیستم .باشد یکی از عوامل اصلی افزایش زمان حل مسئله تعداد باالی متغیرهای صحیح می. بوده استدقیقه 200 مسئله در حدود

  .داشت شده اجرا گردیده است و سعی شده تمام اهداف مورد نظر تا حد امکان ارضا شوند بر سال داده تاریخی20با توجه به 
 
 بحث و نتایج -7

تشکیل می دهند و در آینده سدهای کرج، الر و لتیان را ورودی به کننده نیازهای آبی تهران در حال حاضر بیشتر منابع تامین 
عمدۀ این منابع جهت تامین نیاز شرب شهر تهران و . اضافه خواهند شدنزدیک رودخانه دماوند و سد طالقان نیز به این منابع 

بخشی از آن برای تامین نیازهای آبیاری کشاورزی دشتهای شهریار از سد کرج و ورامین از سد لتیان مورد استفاده قرار 
 و  آب و فاضالب تهرانگانه  ششدر محدوده عملیاتیبع آبی زیرزمینی تامین کننده نیاز شرب چاههای شرب امن. گیرد می

منابع آب سطحی و مقادیر سهم آب تامین شده از . باشد چاههای شرب موجود در مناطق جنوب،جنوب غرب، و غرب تهران می
 میلیون متر مکعب ساالنه بطور متوسط از منابع 580شود که در مجموع   مشاهده می)3(آبخوان تهران در شکل شمارۀزیرزمینی 
 از درصد آن 31ن متعلق به منابع سطحی و آ درصد 68گردد که  متر مکعب از منابع زیرزمینی تامین می میلیون 271سطحی و 

 سری زمانی در نظر گرفته شده برای اجرای مدل مدیریتی تلفیقی بهینه منابع آبهای سطحی و زیرزمینی .باشد منابع زیرزمینی می
 . می باشد1382-83 لغایت سال آبی 1363-64ه بیست ساله سال آبی باتوجه به دوره های شاخص تر، خشک و نرمال؛ باز
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 )ر مکعبمت(مقادیر سهم آب تامین شده از سدهای کرج، الر و لتیان و آبخوان تهران : ) 3(شکل 
 

 و کل 1367-68 لغایت 1364-65دوره تر سه سال متوالی ، 1379-80 لغایت 1377-78دوره خشک سه سال متوالی نتایج برای 
برای بهتر نشان دادن اثرات بهره برداری تلفیقی با فرض مخازن سیکلی باید توالی . اند  ارائه شده)4(ره بیست ساله درشکلدو

در این شکل میزان برداشت از آبهای زیرزمینی، آبهای سطحی، . دوره های تر ، خشک و نرمال را در یک نمودار مشاهده نمود
حجم سفره آب زیرزمینی از ابتدای دوره به . سفره آب زیرزمینی آورده شده استنیاز شرب شهر تهران و تغییرات حجم 

برداشت آب از منابع آبهای ) 1369-1371(زمانیکه میزان منابع آبهای سطحی کمتر شده . آهستگی روبه افزایش بوده است
کاهش پیدا کرده میزان که منابع آبهای سطحی به شدت 1378-1381همچنین در دوره خشک . زیرزمینی بیشتر شده است

در این نمودار اثرات بهره برداری بهینه تلفیقی با . برداشت از منابع آبهای زیرزمینی در تمام فصول در حد باالئی قرار داشته است
 . فرض مخازن سیکلی در دوره های تر و خشک بخوبی مشهود است
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 1390ه سفره و تامین نیازها سال مقایسه نتایج مدل در دوره های شاخص برای حجم ذخیر  :)4(شکل

 گیری نتیجه -8
بر اساس آمار و اطالعات موجود و با توجه به رشد روز افزون جمعیت تهران و شهرهای اطراف آن، یک روند          

استفاده . صعودی در برداشت از منابع آبهای زیرزمینی در دشت تهران برای تامین منابع آب شرب شهر وجود داشته است
از منابع آبهای سطحی و زیرزمینی بصورت مخازن سیکلی یکی از راه های تامین آب شرب شهر تهران در بهینه تلفیقی 

در این تحقیق یک مدل مدیریتی مبتنی بر یک رابط گرافیکی بسیار قوی، بانک اطالعاتی  .مواقع بحرانی و خشکسالی است
ه بهینه تلفیقی از منابع آبهای سطحی و زیرزمینی و تکنیک های موثر بهینه سازی و شبیه سازی برای حل مسائل استفاد

برای وارد . در این تحقیق برای پیاده کردن سیستم مورد نظر از روش گره و کمان استفاده شده است. توسعه داده شده است
ش کردن نتایج مدل شبیه سازی در مدل مدیریتی از روش درون گذاری و برای حل مسئله بزرگ مقیاس بهینه سازی از رو

بعد از اینکه سیستم مورد نظر پیاده شد و ارتباط هر کدام از اجزا با . برنامه ریزی خطی صحیح مختلط بهره گرفته شده است
نتایج بدست آمده نشان از قدرت و کارائی مدل و . بانک اطالعاتی برقرار شد، می توان سیستم را برای بازه ماهانه بهینه نمود

ائل بزرگ مقیاس و استفاده بهینه تلفیقی از منابع آبهای سطحی و زیرزمینی برای یک روش توسعه داده شده در حل مس
 .منطقه مورد مطالعه واقعی دارند
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