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توسعه مدل بهرهبرداري تلفيقي از منابع آب سطحي و زيرزميني با تأکيد بر کميت و کيفيت منابع آب
1

فاطمه حيدري ،3مجيد دالور ،*2بهرام ثقفيان

 .1دانشجوي کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزي ،دانشگاه تربیت مدرس
 .2استاديار گروه منابع آب ،دانشکده کشاورزي دانشگاه تربیت مدرس
 .3استاد گروه مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات تهران
(تاريخ دريافت -1331/6/33 :تاريخ تصويب)1331/2/11 :

چکيده
بسیاري از مسائل واقعی تخصیص بهینه منابع آب شامل اهداف متضادي هستند .در اين تحقیق ،الگوريتم ژنتیک
 ،NSGA-IIبهمنظور بهینهسازي بهرهبرداري تلفیقی چندهدفه از منابع آب و مديريت بهینه عرضه و تقاضاي آب در بخش
کشاورزي توسعه يافته است .بهمنظور تخصیص بهینه منابع آب و زمین به محصوالت غالب در واحد هیدرولوژيکی
نجفآباد ،دو مدل جايگزين برنامهريزي ژنتیک و شبکه عصبی مصنوعی ،با الگوريتم  NSGA-IIمرتبط شدهاند .نتايج مدل
بر اساس پارامترهاي آماري خطا ،کارايی مدلهاي جايگزين براي پیشبینی تراز آب زيرزمینی و غلظت کل جامدات
محلول در تعدادي چاههاي مشاهدهاي نمونه را تأيید مینمايند .با توجه به نتايج نهائی الگوريتم شبیهسازي-بهینهسازي،
مقدار متوسط افت تراز آب زيرزمینی در شرايط بهینه نسبت به شرايط موجود ( 3/61متر) به  3/11متر محدود شده
است .بعالوه ،بر اساس الگوي بهینه ،متوسط ماهیانه غلظت امالح در منطقه از  1211به  1223میلیگرم بر لیتر کاهش
میيابد.
واژههاي کليدي :بهینهسازي چندهدفه ،تراز آب زيرزمینی ،غلظت امالح.
*

يکی از راهکارهاي نوين در دهههاي اخیر در بحث مديريت
منابع آب ،بهرهبرداري تلفیقی بهینه از منابع آبهاي سطحی و
زيرزمینی میباشد ( .)Coe, 1990يک روش مفید و قدرتمند در
بررسی استراتژيهاي مديريتی و توسعهاي طرحهاي آبی و
همچنین بهرهبرداري بهینه تلفیقی از منابع آب ،استفاده از
تکنیک شبیهسازي-بهینهسازي )SO( 1است ( Karamouz et al.,
 .)2004تکنیک درونگذاري 2و روش ماتريس پاسخ 3دو روشی
هستند که معموالً براي ترکیب مدلهاي شبیهسازي و
بهینهسازي استفاده میشوند (Morel- .)Gorelick, 1983
) Seytoux (1975و ) ،Morel-Seytoux and Dally (1975روش
ماتريس پاسخ واحد را براي سیستمهاي رودخانه-آبخوان توسعه
دادند Peralta et al., (1995) .يک مدل بهینهسازي را براي
بهرهبرداري تلفیقی در دشت آبرفتی میسیسیپی ارائه نمودند.
آنها از روش درونگذاري جهت حل مدل بهینهسازي و
فرمولبندي آن استفاده کردند .همچنینand Labadie. ،

) Miller (2003بهینهسازي بهرهبرداري تلفیقی را در مقیاس
منطقهاي انجام دادند .آنها براي محاسبه ضرايب ماتريس پاسخ
واحد از مدل  MODFLOWو از مدل  MODSIMبهعنوان مدل
بهینهسازي سیستم استفاده کردند.
بهطورکلی ،رويکرد مدلسازي SOمیتواند براي مسائل
پیچیده تخصیص منابع آب به کار گرفته شود و بهترين برنامه
مديريتی تحت يک مجموعه شرايط و محدوديتهاي خاص را
شناسايی نمايد ( .)Wagner, 1995لیکن ،ادغام مدل شبیهسازي
به شدت غیرخطی در يک مدل مديريتی ،پیچیده و دشوار است
و ممکن است زمان محاسباتی براي دستیابی به هر راهحل بهینه
را طوالنی نمايد .زمان محاسباتی میتواند با استفاده از بعضی
تقريبها از مدل شبیهسازي يا با استفاده از متا-مدل1ها،
بهعنوان جايگزين براي مدلهاي عددي پیچیده کاهش يابد
(.)Bhattacharjya and Datta, 2005
1
محققان بسیاري ،از مدل شبکه عصبی مصنوعی ()ANN
بهعنوان مدل جايگزين 6براي مطالعات شبیهسازي-بهینهسازي
استفاده کردهاند ( Bhattacharjya and Datta, 2009; Dhar and

1 .Simulation-Optimization
2.Embedding Technique
3.Response Matrix

4.Meta-Model
5. Artificial Neural Network
6.Surrogate Model

مقدمه
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 Rao et al., (2004) .)Datta, 2009يک مدل بهرهبرداري تلفیقی
منطقهاي را با هدف حداقل کردن هزينههاي عملیاتی و حداکثر
کردن ذخیره آبخوان توسعه دادند .براي حل مسئله ،الگوريتم
تبريد تدريجی ( 1)SAو شبیهساز ) SHARP (Essaid, 1990به
کار رفته است .در طول اجراي مدل ،براي کاهش بار محاسباتی
از مدل جايگزين  ANNاستفاده گرديد .نتايج تحقیق نشان
میدهد که ترکیب الگوريتم  SAو مدلهاي آموزشيافته ANN
میتواند براي حل مسائل واقعی در اندازه متوسط ،مفید باشد.
) Triana et al., (2010از  ANNsدر مدلسازي تعامالت
2
آبخوان-رودخانه براي مديريت حوضه رودخانه آرکانزاس
استفاده کردند .نتايج بیانگر کارانی خوب مدلهاي ANN
آموزشديده در پیشبینی مقدار جريان بازگشتی و غلظتهاي
شوري است Safavi et al., (2010( .يک مدل  SOبا تلفیق مدل
 ANNو الگوريتم ژنتیک ( 3)GAبراي استفاده تلفیقی از منابع
آب در حوضه زايندهرود را به کار بردند.
) Safavi and Esmikhani (2013در تحقیقی ،بهرهبرداري
تلفیقی از منابع آب سطحی و زيرزمینی را با استفاده از
ماشینهاي بردار پشتیبان ( 1)SVMsو  GAدر حوضه زايندهرود
بررسی کردند .آنها از مدل تلفیقی ،براي به حداقل رساندن
کمبود آب در چهار منطقه کشاورزي موردمطالعه ،استفاده
کردند.
مطالعات اندکی درزمینه منابع آب از مدلهاي برنامهريزي
1
ژنتیک ( )GPاستفاده کردهاند ( ;Makkeasorn et al., 2008
.)Parasuraman and Elshorbagy, 2008; Wang et al., 2009
) Zechman et al., (2005در يک مسئله شناسايی منبع آالينده
آب زيرزمینی ،رويکرد مدلسازي  SOرا بکار بردند .آنها براي
کاهش بار محاسباتی مسئله ،مدل جايگزين  GPرا با بهینهساز
 GAادغام کردند.
اکثر مسائل بهینهسازي براي استفاده تلفیقی از منابع
آبهاي سطحی و زيرزمینی شامل اهداف چندگانه هستند .براي
حل مسائل بهینهسازي چندهدفه ،روشهاي مختلفی وجود دارد
که از آن جمله میتوان به روش وزندهی ،6روش محدوديت 7و
الگوريتمهاي تکاملی چندهدفه 1اشاره نمود.
تکنیکهاي بهینهسازي چندهدفه سنتی (روش وزندهی

1.Simulated Annealing Algorithm
2. Arkansas
3 0.Genetic Algorithm
4. Support Vector Machine
5. Genetic Programming
6 .Weighted Sum Method
7. Epsilon –Constraint Method
)8. Multi-Objective Evolutionary Algorithms(Moeas

و محدوديت) يک مسئله چندهدفه را به يک مسئله تکهدفه
تبديل کرده و روشهاي بهینهسازي کالسیک و يا اکتشافی 3را
به کار میگیرند ( .)Vamvakeridou-Lyroudia et al., 2005اين
تکنیکها ،تنها يک راهحل بهینه به ازاي هر بار اجراي مدل
بهینهسازي شناسايی میکنند .در تحقیقیKaramouz et al., ،
) (2007يک مدل بهرهبرداري تلفیقی از منابع آب سطحی و
زيرزمینی را بر اساس ترکیب  GAو  ANNبراي تأمین آب
موردتقاضاي کشاورزان ،کاهش هزينههاي پمپاژ و کنترل
نوسانات سطح آب زيرزمینی در جنوب تهران ارائه نمودند .در
اين مطالعه ،از روش وزندهی براي حل مسئله بهینهسازي
چندهدفه استفاده گرديده و نتايج ،بیانگر کارايی مناسب مدل در
بهرهبرداري بهینه تلفیقی از منابع آب سطحی و زيرزمینی
میباشد.
الگوريتمهاي تکاملی چندهدفه میتوانند بدون نیاز به
تبديل مسئله به يک مسئله تکهدفه ،تمام اهداف را
بهطورهمزمان نشان دهند ( .)Penn et al., 2013ازجمله
الگوريتمهاي تکاملی چندهدفه توسعهيافته عبارتنداز :الگوريتم
ژنتیک پارتوي نیچد ( ،)Horn et al., 1994( 13)NPGAالگوريتم
11
ژنتیک با مرتبسازي نامغلوب (Srinivas and Deb, ( )NSGA
12
 ،)1995الگوريتم تکاملی قدرت پارتو (Zitzler and ( )SPEA
 )Thiele, 1999و الگوريتم ژنتیک با مرتبسازي نامغلوب II
(.)Deb et al., 2002( )NSGA-II
ازجمله مطالعات انجامشده در خصوص کاربرد الگوريتم-
هاي تکاملی چندهدفه در مسائل بهرهبرداري تلفیقی منابع آب
میتوان به مطالعه ) Sreekanth and Datta (2010اشاره کرد .در
اين مطالعه براي بررسی استراتژيهاي مديريت چندهدفه نفوذ
آب شور در سفرههاي ساحلی از روش مبتنی بر ترکیب دو مدل
جايگزين شبکه عصبی مدوالر ( 13)MNNو  GPبا الگوريتم
 NSGA-ΙΙاستفاده گرديد .نتايج حاصل از اين مطالعه نشان
میدهد که مدل  GPعدم قطعیت کمتري نسبت به مدلهاي
 MNNدارد .همچنین مدل  GPبراي انجام بهینهسازي با
استفاده از فضاي جستجوي تطبیقی در مسائل بهینهسازي
چندهدفه مناسبتر است .در تحقیقی Mohamreza Pourtabari
) et al. (2009يک مدل بهینهسازي چندهدفه را بهمنظور
مديريت بهرهبرداري تلفیقی با استفاده از الگوريتمهاي NSGA-

9 . Heuristic
10. Niched Pareto Genetic Algorithm
11. Nondominated Sorting Genetic Algorithm
12. Strength-Pareto Evolutionary Algorithm
13. Modural Neural Network
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 IIو  1SGAsارائه نمودند .در اين تحقیق مدلسازي بهگونهاي
صورت میگیرد که حداقل اطمینانپذيري سیستم ،حداکثر و
هزينههاي کلی سیستم حداقل گردد .نتايج مدل تدوينشده
نشان میدهد که مدل  NSGA-ΙΙدر مقايسه با  ،SGAدر مدت
زمان بسیار کمتري قادر به ارائه مقادير بهینه تخصیص خواهد
بود Peralta et al., (2014) .براي حل مسئله بهینهسازي
بهرهبرداري تلفیقی با هدف حداکثر کردن تولید برقابی و تأمین
آب و حداقل کردن هزينههاي عملیاتی انتقال آب در يک
سیستم هیدرولیکی غیرخطی شامل آبخوان ،رودخانه و مخزن از
الگوريتم  NSGAاستفاده کردند .نتايج اين مطالعه حاکی از
توانايی الگوريتم  NSGAدر حل مسائل بهینهسازي چندهدفه
غیرخطی است.
با توجه به آنچه در باال اشاره شد ،ارائه روششناسی
مناسب درزمینهٔ بهرهبرداري تلفیقی بهینه از منابع آب سطحی
و زيرزمینی با در نظر گرفتن شرايط کمیت و کیفیت منابع آب
از اهمیت بااليی برخوردار است .اما با توجه به طیف گسترده
مطالعات درزمینه بهرهبرداري تلفیقی بهینه در بخش کشاورزي
و بهويژه در جهت مديريت منابع آبهاي زيرزمینی در

شده است ( .)Nagheli, et al., 2011از سوئی عدم تصفیه صحیح
و دفع غیراصولی فاضالب کشتارگاهها و مراکز صنعتی در اين
محدوده منجر به آلودگی سفرههاي آب زيرزمینی شده که به
شدت بر کیفیت محصوالت کشاورزي در اين منطقه تأثیرگذار
بوده است.

مواد و روشها
منطقه تحقیق ،واحد هیدرولوژيکی نجفآباد است که در گستره-
اي به وسعت  1712/21کیلومترمربع واقع در بخشی از زير-
حوضه مرغاب قرار گرفته و بر اساس تقسیمات حوضهاي کشور
با کد  1236در مختصات جغرافیايی´ 13° 17تا ´ 11° 11طول
شرقی و ´ 32° 13تا ´ 32° 13عرض شمالی واقع گرديده است.
وسعت دشت و آبخوان آبرفتی نجفآباد با کسر سازندهاي سخت
(ارتفاعات) ،به میزان  1361کیلومترمربع میباشد و آبخوان از
نوع آزاد است .بخشی از رودخانه زايندهرود از جنوب محدوده
نجفآباد عبور میکند .بند انحرافی نکوآباد بر روي رودخانه در
نزديکی ورودي اين رودخانه به محدوده نجفآباد احداث و شبکه
آبیاري و زهکشی نکوآباد را تغذيه مینمايد( .شکل .)1

آبخوانهاي داراي بیالن منفی ،الگوهاي بهینه ارائهشده در اين
زمینه ،هنوز کارايی مناسبی ندارند .علت اين امر میتواند
مسائلی مانند عدم انتخاب توابع هدف مناسب ،طبیعت غیر-
قطعی متغیرهاي تصمیم ازجمله منابع و مصارف و عدم توجه به
موانع اجرائی در تغییر و اصالح الگوي کشت محصوالت باشد.
اين مسئله بخصوص با توجه به بحرانهاي شديد آبی در کشور و
برداشتهاي بیرويه از منابع آب زيرزمینی که منجر به افت
شديد تراز و کیفیت آبخوان در بسیاري از مناطق کشور شده
است ،اهمیت زيادي دارد .در اين راستا ،در تحقیق حاضر با
لحاظ شرايط کمیت و کیفیت آبخوان ،يک روششناسی کارا در
زمینه بهرهبرداري بهینه تلفیقی چندهدفه از منابع آبهاي

شکل -3آبخوان نجفآباد و موقعيت رودخانه زايندهرود و شبکه آبياري و
زهکشي نکوآباد

سطحی و زيرزمینی ارائه میگردد .بهمنظور ارزيابی روششناسی
و ارائه نتايج حاصل ،دشت نجفآباد در حوضه زايندهرود بهعنوان
منطقه تحقیق انتخاب گرديد .اين واحد هیدرولوژيکی ازجمله
محدودههاي آسیبپذير در کشور محسوب میگردد که به دلیل
موقعیت خاص از لحاظ کشاورزي در استان اصفهان از پتانسیل
باالئی برخوردار است .ولیکن در سالهاي اخیر ،تمرکز چاههاي
بهرهبرداري با دبی پمپاژ باال در بخش مرکزي دشت و برداشت
بیرويه از آبخوان آبرفتی باعث افت بیشازحد تراز آب زيرزمینی
1. Sequential Genetic Algorithms

روش موردمطالعه
مدل بهرهبرداري تلفیقی در اين تحقیق از دو گام اصلی شبیه-
سازي و بهینهسازي تشکیل شده است .هسته اصلی محاسبات
در گام اول ،شامل مدلهاي شبیهسازي جريان و انتقال آالينده
در آب زيرزمینی و جزء دوم شامل يک مدل تخصیص بهینه
منابع آب است .مراحل مدلسازي تحقیق در شکل ( )2ارائه
شده است.
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مدل شبيهسازي جريان و انتقال آالينده

مدل شبیهسازي آبخوان-رودخانه از جمله مهمترين اجزاء يک
مدل بهرهبرداري تلفیقی محسوب میگردد .بهطورکلی ،يک
سیستم تلفیقی منابع آب ،از دو زيرسیستم آب سطحی و آب
زيرزمینی تشکیل میشود .در اين میان ،مدلسازي زيرسیستم
آب زيرزمینی به دلیل ناهمگنی ،وروديها و خروجیهاي متعدد
آن ،بهمراتب پیچیدهتر از مدلسازي زيرسیستم آب سطحی
است .به همین دلیل ،بخش اصلی يک مدل تلفیقی ،ساختار
مدل آب زيرزمینی آن است ( Alimohammadi and
.)Hosseinzadeh, 2010
مدلهاي عددي مختلفی درزمینه شبیهسازي جريان ارائه
گرديدهاند .در اين تحقیق مدل MODFLOW (McDonald and
) Harbough, 1988که با کمک چندين بسته نرمافزاري،
معادالت حاکم بر جريان آب زيرزمینی و در نهايت شبیهسازي
جريان (تعیین تراز سفره آب زيرزمینی) را بر اساس روش عددي
تفاضل محدود حل مینمايد ،به کار گرفته شده است
(.)Ghodrati, and Sabany, 2012
در منطقه موردمطالعه منبع آب سطحی ،منبع اصلی
تأمینکننده نیاز آبی بخش کشاورزي میباشد ،يعنی ابتدا
برداشت از منبع آب سطحی صورت گرفته و در صورت کمبود
آب سطحی ،مابقی نیاز از منبع آب زيرزمینی تأمین میگردد.
بهمنظور لحاظ تغییرات کمی و کیفی آب سطحی در مدل
بهرهبرداري تلفیقی ،میزان حجم آب قابلبرداشت از منبع آب
سطحی بر اساس سري زمانی جريان و  TDSرودخانه در سال
شبیهسازي تعیین و بهعنوان محدوديت در ساختار الگوريتم
بهینهسازي اعمال میشود .همچنین تغییرات تراز آب در
رودخانه بهعنوان يک شرط مرزي داخلی در مدلسازي آب
زيرزمینی به منظور شبیهسازي اندرکنش آبخوان و رودخانه در
نظر گرفته شد و وضعیت دقیق اندرکنش منابع بر يکديگر در
خالل مدلسازي با استفاده از مدل  MODFLOWمشخص
میگردد.
بهطورکلی براي شبیهسازي حرکت آالينده در
سیستمهاي هیدرولوژيکی نیاز است که معادالت حاکم بر
حرکت آالينده با استفاده از روشهاي مختلف تحلیلی يا عددي
حل گردند .معادله حاکم بر حرکت آالينده در سفره آب
زيرزمینی مطابق رابطه  1میباشد (:)Zheng, 1990
(رابطه )1
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شکل -2ساختار سيستم مدلسازي توسعهيافته در اين تحقيق

که  θتخلخل مواد تشکیلدهنده آبخوان (بدون بعد)،
غلظت آالينده محلول ( t ،)ML-3زمان ( b ،)Tچگالی حجمی
مواد تشکیلدهنده آبخوان (C ،)ML-3غلظت آالينده جذبشده
بر روي مواد جامد ( xi,j ،)MM-1فاصله در راستاي محورهاي
مختصات ( Di,j ،)Lتانسور ضريب پخشیدگی هیدرودينامیکی
) i ،(L2T-1سرعت آب در محیط متخلخل يا سرعت جريان
دارسی ) qs ،(LT-1نرخ جريان حجمی در واحد حجم آبخوان (T-
) CS ،1غلظت آالينده جريان چاه و چشمه ( qs ،)ML-3میزان
تغییرات ذخیره آب زيرزمینی که برابر است با تغییرات تخلخل
در واحد زمان ( 1 ،)T-1نرخ واکنش اول فاز محلول (2 ،)T-1
نرخ واکنش اول فاز جامد ( )T-1میباشند.
مدلهاي عددي مختلفی براي حل معادالت حاکم بر
حرکت آالينده بر اساس روشهاي مختلف عددي نظیر تفاضل
محدود و اجزا محدود گسترش داده شدهاند که يکی از اين
مدلها ،مدل  MT3Dمیباشد .مدل سهبعدي انتقال آالينده
 MT3Dدر سال  1333توسط زينگ توسعه داده شده است،
قابلیتها و مجموعههايی ازجمله واکنشهاي ژئوشیمی و
بیولوژيکی در سالهاي اخیر به آن اضافه شده و با مدل
 MODFLOWهم تلفیق شده و با عنوان  1MT3DMSجهت
استفاده کاربران عمومیت پیدا کرده است.
C

مدل تخصيص بهينه منابع آب

مدل تخصیص منابع آب در اين مطالعه بر اساس رويکرد
مدلسازي  SOاستوار است .در اين رويکرد ابتدا از مدلهاي
عددي براي شبیهسازي سیستم منابع آب و پاسخها به

1. Modular Transport 3D Multi Species
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مجموعههاي مختلف از محرکهاي هیدرولیکی فرضی
(استراتژيهاي مديريتی) استفاده میشود .سپس استراتژيها و
پاسخهايشان براي آموزش مدلهاي جايگزين به کار رفته و
نهايتاً مدلهاي جايگزين آموزشيافته براي استنتاج استراتژي-
هاي بهینه مديريتی در ساختار يک الگوريتم بهینهسازي بکار
گرفته میشوند.
مدلهاي جايگزين

اکثر مدلهاي  SOاز مدلهاي عددي محدود (المان يا اجزاء)
جايگزين شده براي پیشبینی پاسخ سیستم فیزيکی به هرگونه
استراتژي توسعهيافته توسط الگوريتم بهینهسازي استفاده
میکنند ( .)Peralta and Kalwij, 2012در يک سیستم فیزيکی
غیرخطی و بسیار پیچیده ،استفاده از شبیهساز مبتنی بر
معادالت اصلی حاکم بر جريان آب زيرزمینی داراي مشکالت
عمدهاي ناشی از تلفیق 1اين برنامهها با الگوريتم بهینهسازي
است .در کنار اين مشکل ،زمان اجراي برنامه نیز از مشکالت
چنین برخوردي است .جهت حل اين مشکل ،استفاده از يک
برنامه شبیهسازي رياضی-آماري براي ارتباط وروديهاي مختلف
يک سیستم به خروجیهاي آن مناسب به نظر میرسد
( .)Karamouz et al., 2004در اين تحقیق ،مدل شبکه عصبی
مصنوعی ( )ANNو برنامهريزي ژنتیک ( (GPنقش دو مدل
جايگزين شبیهسازي آب زيرزمینی را به عهده دارند.
شبکههاي عصبی مصنوعی ،مدلهاي محاسباتی هستند
که توانايی تعیین رابطه میان وروديها و خروجیهاي يک
سیستم فیزيکی را توسط شبکهاي از گرهها دارند .شبکه گرهها
همگی به هم متصل هستند و در آن میزان فعالیت هر يک از
اين اتصاالت توسط اطالعات تاريخی تنظیم میشود (فرآيند
يادگیري) و در نهايت مدل قادر خواهد بود قوانین مرتبط میان
وروديها و خروجیها را کشف نمايد (.)Delavar, 2005
مدل برنامهريزي ژنتیک براي اولین بار توسط  Kozaدر
سال  1332ارائه شده است .روش برنامهريزي ژنتیک جزء روش-
هاي الگوريتم گردشی محسوب میشود که مبناي آنها بر اساس
نظريه تکامل داروين استوار است (.)Shiri et al., 2014
برنامهريزي ژنتیک روشی مبتنی بر تعیین بهترين ساختار
ارتباطی بین متغیرهاي ورودي و هدف بر مبناي تعريف
عملگرهاي مختلف رياضی میباشد .بدين منظور الگوريتم
مذکور ،با تعريف يک تابع هدف بهعنوان معیار مطلوبیت ،در يک
فرآيند گامبهگام ساختار مناسب ارتباطی بین متغیرهاي مستقل
1. Link
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و وابسته را با بررسی نحوه ارتباط متغیرها با توجه به ترکیب
عملگرهاي مناسب رياضی ارائه مینمايد.
الگوريتم ژنتيک چندهدفه NSGA-II

الگوريتم  NSGA-IIيکی از پرکاربردترين الگوريتمهاي تکاملی
چندهدفه نخبهگرا میباشد که توسط )Deb et al., (2002
معرفی گرديد .در اين روش از مفاهیم مرتبسازي نامغلوب،
نخبهگرائی و همچنین عملگرهاي الگوريتم ژنتیک استفاده شده
و الگوريتم قدرتمندي جهت حل مسائل بهینهسازي چندهدفه
ارائه شده است (.)Kanooni, 2013
در اين تحقیق ،به منظور بهینهسازي بهرهبرداري تلفیقی
از منابع آب فرض میگردد که نیاز آبی محصوالت ،ثابت و برابر
با نیاز آبی ناخالص هر محصول میباشد .همچنین ،منبع آب
سطحی بهعنوان منبع اصلی تأمینکننده نیاز آبی بخش
کشاورزي در نظر گرفته شده است ،يعنی ابتدا برداشت از منبع
آب سطحی صورت گرفته و در صورت کمبود آب سطحی ،مابقی
نیاز از منبع آب زيرزمینی تأمین میگردد .فرم کلی توابع هدف
بهینهسازي به صورت رابطه  2خواهد بود:
X 1ij  X 2ij  demand ij 
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(رابطه )2





 Z1اولین تابع هدف و برابر با کمبود نسبی آب (تفاضل
نیاز آبی ناخالص و حجم آب تأمینشده براي محصوالت نسبت
به نیاز آبی ناخالص آنها) در طول همه دورهها و براي همه
محصوالت کشاورزي (بدونبعد) i=1,..,12 ،انديس ماه
شبیهسازي j=1,…,8 ،انديس تعداد محصوالت کشاورزي غالب
در منطقهX1ij ،میزان آب برداشتشده از منبع آب سطحی در
ماه  iو براي محصول  X2ij ،(m3/month) jمیزان آب زيرزمینی
برداشتشده از چاههاي پمپاژ در ماه  iو براي محصول j
( demandij ،)m3/monthنیاز آبی ناخالص محصول  jدر ماه i
)  (m3/monthمیباشد Z2 .دومین تابع هدف و برابر است با
متوسط سالیانه تغییرات تراز آب زيرزمینی (بدونبعد)،
 k=1,…,7انديس چاه مشاهدهاي نماينده ΔLi(k) ،میزان
تغییرات تراز آب زيرزمینی در ماه  iو چاه مشاهدهاي ،)m( k
 ΔLmaxحداکثر تغییر مجاز ساالنه تراز آب زيرزمینی در منطقه
مطالعاتی در سال تحقیق ) ak ،(mمساحت چندضلعیهاي تیسن
مربوط به هر يک از چاههاي مشاهدهاي ( )haو  Aمساحت کل
آبخوان( )haمیباشد Z3 .سومین تابع هدف و برابر است با
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میانگین ماهیانه غلظت امالح در آب زيرزمینی (بدونبعد)،
میزان غلظت کل جامدات محلول ( 1)TDSدر آب زيرزمینی در
ماه  iو چاه مشاهدهاي  )mgr/lit( kو  Cmaxحداکثر غلظت مجاز
 TDSدر آب زيرزمینی در کل منطقه مطالعاتی )(mgr/lit
میباشد.
به منظور حل مسئله بهینهسازي ،مجموعه محدوديتهاي
مربوط به سطوح زير کشت محصوالت و منابع آب سطحی و
زيرزمینی در نظر گرفته شد .براي حل مسئله بهینهسازي از کد
بهینهسازي  MOGAمتلب که درواقع نوعی  NSGA-IIاست،
استفاده شد و بهمنظور اعمال محدوديتها در الگوريتم
بهینهسازي ،توابع جريمه فازي ( )Cheng and Li, 1998اعمال
گرديد .نیاز آبی گیاهان متأثر از عواملی همچون بارندگی،
درجهحرارت ،تبخیر و ضريب استفاده از آب توسط گیاه میباشد.
نیاز خالص آبی محصوالت زراعی و باغی در واحد هیدرولوژيکی
نجفآباد به تفکیک ماه از جهاد کشاورزي استان اصفهان تهیه و
با اعمال راندمان آبیاري ( 33/1درصد) ،نیاز آبی ناخالص
محصوالت تعیین گرديد.
در الگوريتم بهینهسازي ،بر اساس استاندارد سازمان
جهانی سالمت ،)WHO( 2حداکثر مقدار مجاز غلظت  TDSبراي
بخش کشاورزي برابر با  113میلیگرم بر لیتر میباشد .حداکثر
افت مجاز ساالنه براي آبخوان نجفآباد برابر با  3/16متر است
( Ab and Tosee Paydar Consulting Engineering Co.,
.)2010
)Ci(k

نتايج و بحث
همانگونه که قبالً بیان شد ،در اين تحقیق يک الگوريتم
بهینهسازي بهرهبرداري تلفیقی بهمنظور استفاده پايدار از منابع
آب سطحی و زيرزمینی و مديريت بهینه عرضه و تقاضاي آب در
بخش کشاورزي توسعه يافته است .نتايج روشها و مراحل
مختلف اين تحقیق ،در ادامه بیان میگردد.
شبيهسازي آب زيرزميني

مدل شبیهسازي آب زيرزمینی از دو جزء اصلی شامل مدل
شبیهسازي جريان آب زيرزمینی  MODFLOWو مدل
شبیهسازي انتقال آالينده  MT3DMSتشکیل شده است.
شبيهسازي جريان آب زيرزميني

براي شبیهسازي جريان آب زيرزمینی ،رويکرد مدل مفهومی
استفاده شده است .همچنین خصوصیات هیدرولوژيکی مجاور و
1.Total Dissolved Solids
2 .World Health Organization

درون محدوده مدل بايد توسط شرايط مرزي نمايش داده شوند.
در اين تحقیق ،اندرکنش آبخوان و رودخانه بهعنوان يک شرط
مرزي داخلی در مدلسازي آب زيرزمینی در نظر گرفته شده و
وضعیت دقیق اندرکنش منابع بر يکديگر در خالل مدلسازي
مشخص میگردد .شرايط مرزي در محل ارتباط آبخوان با
آبخوانهاي مجاور نیز در مدل اعمال میگردد .واسنجی مدل
جريان در شرايط ماندگار ،با استفاده از دادههاي تراز آب
زيرزمینی در چاههاي مشاهداتی طی دوره  1311-13صورت
پذيرفت .براي واسنجی مدل ،اصالحاتی بر روي میزان پارامتر-
3
هاي تغذيه و هدايت هیدرولیکی افقی با روش PEST
) )Doherty, 1994صورت پذيرفت .مقادير پارامترها بعد از
واسنجی مدل جريان ،در جدول ( )1ارائه گرديده است.
جدول  -3پارامترهاي مدل جريان بعد از واسنجي در حالت ماندگار

مقادير
3/6 - 1/1
21/1
1/11 e-1 - 3/3321
1/31

پارامترها
هدايت هیدرولیکی ()m/day
2

ضريب قابلیت انتقال بستر()m /day
تغذيه سطحی()m/day
ضخامت بستر رودخانه ()m

براي شبیهسازي جريان آب زيرزمینی در حالت غیر-
ماندگار و تعیین ضريب ذخیره آبخوان ،مدل واسنجی شده در
حالت ماندگار ،به عنوان مدل پايه مورد استفاده قرار گرفت .براي
اين کار ،با توجه به وسعت زياد منطقه ،محدوده به  11چند-
ضلعی بسته براي پارامتر ضريب ذخیره شکسته شد و ضريب هر
منطقه با روش  ،PESTواسنجی شد .مقدار ضريب ذخیره بعد از
واسنجی مدل بین  1-1/1درصد متغیر است .میانگین خطاي
مطلق برابر با  1/1متر و ضريب تبیین  3/37در مرحله
اعتبارسنجی ( )1313-33بیانگر دقت نسبتاً خوب مدل در
شبیهسازي جريان آب زيرزمینی است.
بررسی تغییرات کمیت آبخوان نشان میدهد که تراز
سطح آب در آبخوان نجفآباد بین  1133تا  1161متر متغیر
است و از سمت شمال غرب و جنوبشرق به مرکز آبخوان
کاهش میيابد .نقشه خطوط همپتانسیل آب زيرزمینی در
آبخوان نجفآباد بعد از واسنجی مدل در شکل ( )3ارائه شده
است .میزان افت تراز آب در بخش مرکزي دشت در سال
تحقیق ،برابر با  1/31متر میباشد و با توجه به افت و خیزهايی
که در تراز آب در نقاط مختلف دشت وجود دارد ،سطح آب در
سال شبیهسازي ،به طور متوسط  3/61متر افت دارد.
3. Parameter Estimation
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شبيهسازي انتقال آالينده

شبیهسازي انتقال آالينده ،يکی ديگر از اجزاء اصلی مدل
شبیهسازي آب زيرزمینی محسوب میگردد .اين مدل ،با
شبیهسازي غلظت  TDSدر آب زيرزمینی ،بهمنظور برآورد
پتانسیل آب زيرزمینی قابلاستخراج ،با لحاظ حداکثر مقدار
مجاز غلظت کل جامدات محلول در آب ،داراي اهمیت میباشد.

شکل  -7نقشه خطوط همغلظت (TDSميليگرم بر ليتر) در سال 3188-89

توسعه مدل تخصيص بهينه منابع آب
توسعه مدلهاي جايگزين

شکل  -1نقشه خطوط همپتانسيل آب زيرزميني (متر) در سال 3188-89

در اين تحقیق ،فرض شده است که ضريب پخشیدگی
طولی از پارامترهاي ناشناخته مدل انتقال است .با توجه به اينکه
مدلهاي معکوس ،توانايی واسنجی پارامترهاي کیفیت را ندارند،
براي واسنجی غیرمستقیم پارامترهاي کیفیت ،روش سعی و
خطا براي تخمین ضريب پخشیدگی طولی به کار گرفته شد.
بعد از انجام واسنجی ،مشخص شد که مقادير ضريب پخشیدگی
بین  7/2تا  16/3متر متغیر است .همچنین مقادير متوسط
میانگین خطاي مطلق برابر با  2/6میلیگرم بر لیتر و ضريب
تبیین  3/37در مرحله اعتبارسنجی بیانگر کارائی مناسب مدل
انتقال در شبیهسازي غلظت  TDSاست.
نتايج حاصل از شبیهسازي کیفیت آب زيرزمینی نشان
میدهد که غلظت  TDSبین  113تا  1733میلیگرم بر لیتر
متغیر است .غلظت امالح از سمت شمال غرب و جنوبشرق به
مرکز آبخوان افزايش میيابد .بر اساس استاندارد  ،WHOحداکثر
مقدار مجاز غلظت  TDSبراي بخش کشاورزي برابر با 113
میلیگرم بر لیتر است که با توجه به نتايج مدل شبیهسازي،
غلظت امالح در برخی نقاط بخصوص در مرکز آبخوان بیش از 3
برابر حد استاندارد میباشد .نقشه خطوط همغلظت بعد از

براي آموزش مدلهاي جايگزين ،محدوده آبخوان بر اساس
معیارهايی چون میزان تغذيه ،موقعیت مناطق کشاورزي،
رودخانه و موقعیت چاههاي مشاهدهاي به  7منطقه تقسیمبندي
شد و در هر منطقه ،يک چاه مشاهدهاي تراز آب و يک چاه
مشاهدهاي براي کیفیت آب زيرزمینی انتخاب گرديد .تا حد
امکان سعی گرديد که چاههاي مشاهدهاي تراز و کیفیت به
لحاظ موقعیت مکانی بههم نزديک باشند.
در اين تحقیق ،تراز آب زيرزمینی در هر چاه مشاهدهاي،
توسط يک مدل  ANNشبیهسازي میشود .پارامترهاي ورودي در
شبیهسازي تراز آب توسط مدلهاي جايگزين ،شامل نرخ پمپاژ در
کل منطقه ،تراز آب رودخانه در محل ايستگاههاي هیدرومتري،
تغذيه سطحی و بارش و متغیرهاي خروجی شامل تراز آب
زيرزمینی در چاههاي مشاهدهاي نماينده براي مدل جريان می-
باشند .براي آموزش و اعتبارسنجی مدلهاي 311 ،ANN
استراتژي بهعنوان ورودي به مدل  MODFLOWداده شد و نتايج
مدل شبیهسازي (تراز آب زيرزمینی در هر چاه مشاهدهاي) ثبت
گرديدند .کارائی يک مدل  ANNبهطور عمدهاي ،به معماري مدل
شبکه بستگی دارد که در اين تحقیق از يک مدل شبکه عصبی
2
مصنوعی پیشرو 1با الگوريتم آموزش پس انتشار استاندارد
استفاده شد .بعد از اعتبارسنجی چندين معماري مختلف ،يک
معماري  1-1-1با تابع محرک تانژانت سیگموئید 3براي اليه
ورودي و تابع محرک خطی 1براي اليه خروجی بهعنوان بهترين
معماري براي شبیهسازي تراز آب زيرزمینی در هر موقعیت چاه
مشاهدهاي مورداستفاده قرار گرفت.

واسنجی مدل انتقال ،در شکل ( )1ارائه گرديده است.
1. Feed-Forward Back Propagation Network
2. Standard Back-Propagation
)3.Tangent Sigmoid)Tansig
)4. Pure Linear(Purelin
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نتايج حاصل از اعتبارسنجی عملکرد مدل  ANNدر
شبیهسازي تراز آب زيرزمینی در مقايسه با مدل MODFLOW
بیانگر اين است که مدل شبکه عصبی مصنوعی توسعهيافته ،با
دقت نسبتاً خوبی و با ضريب همبستگی متوسط  3/31و
میانگین مربع خطا  3/13متر در مرحله اعتبارسنجی ،قادر به
شبیهسازي تراز آب زيرزمینی در منطقه میباشد .بهعنوان نمونه،
تراز آب زيرزمینی شبیهسازيشده توسط مدل  MODFLOWو
شبکه عصبی مصنوعی در چاه مشاهدهاي  1در مرحله
اعتبارسنجی در شکل ( )1نشان داده شده است.

 GPدر شبیهسازي غلظت  TDSدر مقايسه با مدل
بیانگر اين است که مدل برنامهريزي ژنتیک توسعهيافته ،با دقت
نسبتاً خوبی و با ضريب همبستگی متوسط  3/37و میانگین
مربع خطا يک میلیگرم بر لیتر در مرحله اعتبارسنجی ،قادر به
شبیهسازي غلظت  TDSدر منطقه میباشد .به عنوان نمونه،
غلظت  TDSشبیهسازيشده توسط مدل  MT3DMSو  GPدر
چاه مشاهدهاي  1در مرحله اعتبارسنجی در شکل ( )6نشان
داده شده است.
MT3DMS

شکل  -9نمودار پراکندگي غلظت امالح شبيهسازيشده با مدلهاي
 MT3DMSو  GPدر چاه مشاهدهاي )mg/lit( 3
شکل  -5نمودار پراکندگي تراز آب شبيهسازي شده با مدلهاي
 MODFLOWو  ANNدر چاه مشاهدهاي ( 3متر)

براي شبیهسازي غلظت  TDSدر هر چاه مشاهدهاي ،در
ابتدا مدلهاي  ،ANNآموزش يافته و کارائیشان مورد ارزيابی
قرار گرفت .اما با توجه به افزايش بار محاسباتی در توسعه مدل
بهینهسازي و همچنین خطاي قابلتوجه مدل  ANNدر برآورد
غلظت آاليندهها در برخی چاهها ،مدل  GPبراي حصول نتايج
بهینه و همچنین کاهش بار محاسباتی مورد توجه قرار گرفت.
براي آموزش و اعتبارسنجی مدل 311 ،استراتژي شامل
ترکیبات مختلفی از برداشت از آبخوان ،تغذيه سطحی ،تراز آب
رودخانه ،بارش ،غلظت امالح در رودخانه و تراز آب زيرزمینی در
چاههاي مشاهدهاي بهعنوان ورودي به مدل  MT3DMSداده
شد و نتايج مدل شبیهسازي (غلظت  TDSدر چاههاي
مشاهدهاي) براي آموزش مدلهاي جايگزين استفاده گرديد.
اندازه جمعیت (تعداد کروموزومها) و تعداد ژنهاي هر
کروموزوم ،پارامترهاي مهمی هستند که بايد براي اجراي مدل
 ،GPتعیین گردند.
در اين تحقیق ،مدلهاي  GPبر اساس ترکیبات مختلف از
دادههاي ورودي ،آموزش يافتهاند .نتايج حاصل از اعتبارسنجی
کارايی الگوهاي مختلف براي شبیهسازي غلظت امالح نشان
میدهد که الگوئی که در آن غلظت  ،TDSتابعی از تراز آب
زيرزمینی است ،کارآمدترين الگو در مقايسه با ساير الگوها
میباشد .همچنین نتايج حاصل از اعتبارسنجی عملکرد مدل

توسعه مدل بهينهسازي چندهدفه
الگوريتم بهینهسازي چندهدفه يکی از اجزاء کلیدي مدل
تخصیص منابع آب محسوب میگردد .مهمترين ورودي اصلی
براي آمادهسازي مدل  NSGA-IIشامل :نوع تابع و احتمال
جهش ،نوع تابع و احتمال تزويج ،اندازه جمعیت و حداکثر تعداد
تولید نسل میباشد .ازآنجاکه عملکرد مدل  NSGA-IIتا حدود
زيادي به انتخاب اين مقادير بستگی دارد ،لذا در گام اول با
انجام تحلیل حساسیت بر روي پارامترهاي فوق ،همگرائی مدل،
مورد بررسی قرار گرفت و بهترين نتايج براي اين پارامترها
عبارتند از :تابع  Uniformبا احتمال  3/31براي عملگر جهش،
تابع  Intermediateبا احتمال  1براي عملگر تزويج و حداکثر
تعداد تولید نسل برابر با  .33333با توجه به اينکه اندازه
جمعیت اثر عمدهاي بر روي نتايج دارد ،در اين بخش از روش
پیشنهادي ) Mahfoud (1995در تعیین اندازه جمعیت براي
الگوريتم چندهدفه  NSGAاستفاده گرديدMahfoud (1995) .
براي الگوريتم  ،NSGAرابطه  3و  1را براي محاسبه حد پائین
اندازه جمعیت موردنیاز براي حفظ تعدادي پیک ثابت براي انواع
مدلهاي  sharingارائه کرده است:
(رابطه )3
cr
ln 

 c 





1G
Population size lower bound  ln  1  

c


r= minimum fitness/maximum fitness 0  r  1

(رابطه )1
در اين رابطه  Gتعداد تولید c ،تعداد پیکها در فضاي

حيدري و همکاران :توسعه مدل بهرهبرداري تلفيقي از منابع ...

جستجو ،حد اطمینان براي نگهداري  cپیک براي حداقل
تولید میباشد.
براي بررسی کارائی معادله  Mahfoudدر انتخاب اندازه
جمعیت ،آزمونی با استفاده از حل الگوريتم بهینهسازي
چندهدفه و مقايسه همگرائی دو تابع هدف اول ،اجرا گرديد .با
فرض تعداد تولید نسل برابر با  ،21333پیک برابر با  ،133حد
اطمینان برابر با  3/31و  rبرابر با  ،3/1معادله ( )3اندازه جمعیت
برابر با  3131را پیشنهاد میدهد .نتايج حاصل از اجراي
الگوريتم با اندازه جمعیت مختلف که در شکل ( )7ارائه گرديده،
بیانگر اين است که با استفاده از اندازه جمعیت پیشنهادي
 Mahfoudنتايج خوبی حاصل میشود ،البته نتايج براي اجراي
الگوريتم با اندازه جمعیت بزرگتر ،کمی بهتر ولی زمان اجراي
مدل بهطورقابلمالحظهاي بزرگتر میشود .بنابراين پیشنهاد
 Mahfoudبراي انتخاب اندازه جمعیت در اين مطالعه استفاده
میشود.
G
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بیشترين کاهش سطح زير کشت مربوط به محصول برنج است
که در مقايسه با ساير محصوالت ،نیاز آبی باالئی دارد و سطح
زيرکشت آن در حدود  33درصد کاهش يافته است .يکی از
داليل کاهش سطح زيرکشت محصوالت زراعی تابستانه ،کمبود
منابع آب سطحی و محدوديت در برداشت بیش از حد منابع آب
زيرزمینی میباشد .همچنین نتايج بیانگر اين است که بیشترين
کمبود نسبی آب براي محصول برنج با درصد اطمینانپذيري
 16/6و کمترين کمبود نسبی آب براي محصول جو با سطح
اطمینانپذيري  133درصد میباشد.

مقادير بهينه تخصيص منابع آب و سطح زيرکشت محصوالت

بعد از تعیین پارامترهاي موردنیاز مدل ،الگوريتم چندهدفه
 ANN-GP-MOGAدر محیط  MATLABاجرا میشود.

شکل  -4اعتبارسنجي معادله  Mahfoudدر تعيين اندازه جمعيت NSGA-II

حجم ماهیانه آب تخصیصيافته به کل محصوالت به
تفکیک منبع آب سطحی و زيرزمینی و درصد تأمین نیاز آبی
محصوالت از منابع آب سطحی و زيرزمینی به ترتیب در شکل
( )3و شکل ( )13نشان داده شده است .نتايج نشان میدهند که
طی فصول بهار تا اوايل پائیز با توجه به موجوديت کم منابع آب
سطحی و تمرکز بر استفاده بیشتر از منابع آب زيرزمینی ،میزان
آب زيرزمینی استخراجشده بیشتر از میزان آب سطحی
اختصاصيافته به محصوالت میباشد .بهطوريکه از کل حجم
بهینه آب اختصاصيافته به محصوالت در طی اين فصول ،بهطور
متوسط  %11از منبع آب زيرزمینی و حدود  %16از منبع آب
سطحی تأمین شده است .همچنین در طی فصول پائیز تا
زمستان ،به دلیل دسترسی بیشتر به منابع آب سطحی ،بهطور
متوسط  %71از نیاز آبی محصوالت از منبع آب سطحی و حدود
 %23از منبع آب زيرزمینی تأمین شده است.
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شکل ( )1جبهه پارتوي سطح  1که دربرگیرنده بهینه-
ترين راهحلهاي نامغلوب در طول اجراي الگوريتم میباشد را
نشان میدهد .اين منحنی با استفاده از تعداد نسل برابر با
 33333و جمعیت برابر با  3167با حل همزمان  3تابع هدف
حاصل میشود .هر حل بهینه با استفاده از يک دايره نشان داده
شده است.
نتايج حاصل از اجراي الگوريتم به ازاي يکی از حلهاي
نامغلوب در جبهه پارتوي سطح ( 1نقطه  )1نشان میدهد که
سطح زير کشت بهینه براي محصوالت زراعی تابستانه شامل
برنج ،چغندرقند و سیبزمینی ،محصوالت زراعی ساالنه شامل
يونجه و محصوالت باغی نسبت به حالت موجود کاهش يافته
است درحالیکه سطح زير کشت محصوالت گندم ،جو و پیاز
نسبت به الگوي کشت موجود تا حدودي افزايش يافته است.

شکل  -8رويه پارتوي حاصل از اجراي الگوريتم بهينهسازي  1هدفه

ماه

شکل  -9مقادير بهينه آب سطحي و زيرزميني تخصيصيافته و نياز ناخالص آبي
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درصد تأمين آب از منابع آب

درصد تأمین آب از منبع آب زيرزمینی
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شکل  -36درصد تأمين نياز آبي محصوالت از منابع آب سطحي و زيرزميني
در الگوريتم بهينهسازي

نقشه تغییرات تراز آب زيرزمینی و غلظت امالح در
آبخوان نجفآباد ،بعد از اعمال الگوي بهینه کشت و تخصیص از
منابع آب نسبت به شرايط موجود در شکل ( )11نشان داده
شده است.

منطقه ،غلظت امالح در آب زيرزمینی ،در سراسر آبخوان نسبت
به شرايط موجود کاهش قابلتوجهی داشته است .تأثیر به-
کارگیري الگوي بهینه بر بهبود کیفیت آبخوان در مرکز و
جنوبشرق آبخوان نسبت به ساير مناطق محسوستر است.
بهطوريکه در صورت اعمال الگوي بهینه حاصل از حل نامغلوب
(نقطه  ،)1غلظت  TDSدر مناطق منطبق بر نواحی کشاورزي
تقريباً به اندازه  36میلیگرم بر لیتر نسبت به وضع موجود
کاهش میيابد که با تداوم اين الگو بر اساس روش پیشنهادي،
انتظار بهبود شرايط کیفیت آبخوان میرود.
بررسی تغییرات ماهیانه مقادير کمبود نسبی آب ،تراز آب
زيرزمینی و غلظت  TDSدر آب زيرزمینی (شکل  )12بیانگر اين
است که بیشترين کمبود آب ،در اواخر فصل بهار تا اوايل فصل پائیز
رخ میدهد و در ماههاي آبان تا بهمنماه ،هیچ کمبودي در تأمین
نیاز آبی محصوالت وجود ندارد .همچنین کمترين تغییرات تراز آب
زيرزمینی و تغییرات غلظت  TDSدر شرايط بهینه نسبت به
وضعیت موجود مربوط به ماههاي خرداد ،تیر و مرداد میباشد.
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تراز آب زيرزمینی در شرايط بهینه

1623.5
1622.5

ب
شهريور

تیر

مرداد

خرداد

ارديبهشت

اسفند

فروردين

بهمن

دي

آذر

ماه

غلظت کل جامدات محلول در آب زيرزمینی در شرايط موجود
غلظت کل جامدات محلول در آب زيرزمینی در شرايط بهینه
1275
1245
1230
1215

زيرزميني()mg/l

1260

غلظت  TDSدر آب

1200
مرداد

شهريور

تیر

خرداد

فروردين

ارديبهشت

اسفند

بهمن

دي

آذر

آبان

مهر

همانطور که در شکل (-11الف) نشان داده شده است در
نتیجه اعمال الگوي بهینه در منطقه ،تراز آب زيرزمینی در
سراسر آبخوان نسبت به شرايط موجود افزايش میيابد .همچنین
تأثیر کاربرد الگوي بهینه بر بهبود وضعیت آبخوان در نواحی
مرکزي و جنوبشرق محدوده به خاطر وجود مناطق غالب
کشاورزي ،نسبت به ساير مناطق محسوستر است .بهطوريکه
در صورت بهکارگیري الگوي حاصل از حل نامغلوب نقطه  ،1تراز
آب زيرزمینی در مناطق منطبق بر نواحی کشاورزي تقريباً به
اندازه  %77نسبت به وضع موجود بهبود میيابد .همچنین شکل
(-11ب) حاکی از آن است که در نتیجه اعمال الگوي بهینه در

آبان

شرايط بهينه نسبت به وضع موجود

1621.5
مهر

شکل  -33الف) تغييرات تراز آب زيرزميني و ب) تغييرات غلظت TDSدر

تراز آب زيرزميني(متر)

1624.5

ماه

شکل  -32سري زماني کمبود آب ،تراز آب زيرزميني و غلظت  TDSدر
شرايط موجود و بهينه
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 براي شبیهسازي جريان آبGP  وANN مدلهاي جايگزين
، اعتبارسنجی گرديد و نتايج، به ترتیبTDS زيرزمینی و غلظت
بیانگر کارائی نسبتاً خوب متامدلهاي توسعهيافته براي
 در منطقه تحقیقTDS شبیهسازي تراز آب زيرزمینی و غلظت
 براي استنتاج، در گام بعدي متامدلهاي آموزشيافته.میباشد
استراتژيهاي بهینه مديريتی در ساختار يک الگوريتم
. قرار میگیرندNSGA-II بهینهسازي چندهدفه
 مقدار متوسط،با توجه به نتايج نهائی الگوريتم بهینهسازي
 متر3/11  برابر با،افت تراز آب زيرزمینی در شرايط بهینه
 با توجه به اينکه مقدار افت گزارششده از دفتر.میباشد
مطالعات پايه منابع آب استان اصفهان در سال موردمطالعه برابر
 بنابراين افت تراز آب زيرزمینی بر اساس، متر است3/61 با
 تقريباً به يکسوم حالت موجود رسیده و،الگوي بهینه ارائهشده
 متر1623/1  متر به مقدار1622/1 متوسط تراز آب از مقدار
 همچنین بر اساس الگوي حاصل از الگوريتم.افزايش يافته است
 درTDS  متوسط ماهیانه،بهینهسازي در نقطه بهینه انتخابی
 میلیگرم بر لیتر میباشد که در مقايسه با1223 منطقه برابر با
 میلیگرم بر لیتر کاهش يافته33 شرايط موجود تقريباً به میزان
.است

نتيجهگيري
 بهینهسازي بهرهبرداري تلفیقی از منابع آب،در اين تحقیق
- به،سطحی و زيرزمینی با تأکید بر کمیتت و کیفیت منابع آب
منظور تخصیص بهینه منابع آب و زمین به محصوالت غالب در
، در گام شبیهسازي.واحد هیدرولوژيکی نجفآباد صورت گرفت
 براي شبیهسازي جريان در شرايط ماندگارMODFLOW مدل
و غیرماندگار بهکار رفته و ضريب هدايت هیدرولیکی در حالت
ماندگار و ضريب ذخیره آبخوان در شرايط غیرماندگار واسنجی
 براي شبیهسازي انتقال آالينده در شرايط غیرماندگار از.گرديد
 ازآنجايیکه براي. استفاده شدMT3DMS مدل سهبعدي
شبیهسازي کیفیت سیستمهاي هیدروژئولوژيکی با استفاده از
مدلهاي عددي توسعهيافته به مقادير پارامتر ضريب پخشیدگی
 به همین دلیل اين ضريب بهعنوان يکی از پارامترهاي،نیاز است
مؤثر براي حل معادالت حاکم بر حرکت آالينده واسنجی و
 بررسی پارامترهاي آماري خطا و ضريب.اعتبارسنجی گرديد
همبستگی نشاندهنده آن است که مدلهاي شبیهسازي جريان
آبخوان- عملکرد واقعی و رفتار سیستم رودخانه،و انتقال آالينده
.را بهخوبی شبیهسازي کردهاند
 گام بهینهسازي بوده که بر اساس،گام دوم اين تحقیق
 ابتدا کارايی، در اين مرحله. استوار استSO رويکرد مدلسازي
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