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بهرهبرداری بهينه از سامانههای منابع آب با استفاده از الگوريتم چند هدفه MOPSO
*3

ميالد اسدی ،1محمدعلی آخوندعلی ،2آرش آذری

 .1دانشجوی کارشناسی ارشد ،مهندسی منابع آب دانشگاه شهید چمران ،اهواز
 .2استاد ،گروه هیدرولوژی و منابع آب دانشگاه شهید چمران ،اهواز
 .3استادیار ،گروه مهندسی آب دانشگاه رازی ،کرمانشاه
(تاریخ دریافت  -1395/7/4 :تاریخ بازنگری -1395 /9 /23 :تاریخ تصویب)1395/10/6 :

چکيده
در این پژوهش با استفاده از یک ساختار چندهدفه و بهرهگیری از فرمولبندیهای جدید روشی ارائه شده است که در آن
بجای افزایش اطمینانپذیری بر اساس تأمین نیاز  100درصد در برخی ماهها بدون توجه به ماههای خشک ،مقداری از
آب ماهها یا فصول پرآب در مخزن ذخیره شده تا با استفاده در ماههای کم آب شدت شکست تعدیل گردد .برای این
منظور الگوریتم بهینهسازی چندهدفه ازدحام ذرات ( )MOPSOبه مدل شبیهساز  WEAPمتصل گردید .هدف اصلی در
چنین ساختاری ارائه راهحلی بود که در آن با توجه به ظرفیت بهرهبرداری از مخزن ،عالوه بر رسیدن به اطمینانپذیری
تأمین نیاز قابل قبول در کل دوره ،درصد تأمین نیاز در ماههای خشک نیز افزایش یابد .در نهایت نتایج در سه سناریوی
وضع موجود ،توسعه اراضی و سناریوی بهینهسازی سامانه مورد ارزیابی قرار گرفت .مطابق با نتایج ،در سناریوی وضع
موجود در کل دوره بجز در چندین ماه وضعیت مطلوب گزارش شد .در سناریوی توسعه اراضی در بسیاری از سالهای
خشک و در تمامی شش سال آخر برنامهریزی در بیشتر مصارف ،درصد تأمین نیاز در سه تا هشت ماه خشک متوالی
برابر صفر و در بقیه سالهای کم آب ،در این ماهها کمتر از پنج درصد بود .اما با اجرای مدل بهینهساز درصد تأمین نیاز
در این ماهها به مقدار  28تا  60درصد رسید .همچنین در سناریوی بهینهسازی سامانه ،اطمینانپذیری تأمین نیاز برقابی
سد مارون و زیستمحیطی پایین دست بهبود یافت .این پژوهش نشان داد استفاده از راهکار این تحقیق منجر به مدیریت
بهتر مخزن و کاهش شدت شکست در تأمین مصارف مختلف در ماههای کم آب خواهد شد.
واژههای کليدی :اطمینانپذیری ،برقابی،

مقدمه

شدت شکستWEAP ،MOPSO ،

*

ازای مقدارهای یافت شده ،اهداف مسئله با بهترین مطلوبیت

با توجه به کمبود منابع آبی و تغییر در الگوی مصرف به دلیل

ممکن حاصل شود .در میان روش های بهینهسازی الگوریتمهای

افزایش جمعیت ،بهرهبرداری بهینه از منابع آب مورد توجه

تکاملی توانایی باالیی در حل مسائل خطی ،غیر خطی و پیچیده

بسیاری از پژوهشگران قرار گرفته است .از طرفی به دلیل قرار

دارند .از جمله الگوریتمهای مطرح تکاملی میتوان به
1

( ،)GAجامعه مورچگان

2

گرفتن ایران در اقلیم خشک و نیمه خشک ،بهرهبرداری بهینه از

الگوریتمهای ژنتیک

سامانههای منابع آب و مدیریت بهتر در شرایط کم آبی ضروری

الگوریتم کرم شب تاب ( )FAو الگوریتم ازدحام ذرات ()PSO

میباشد .از جمله ابزارهای مناسب در حوزه مدیریت منابع آب

اشاره نمود .این الگوریتمها به صورت موفقیتآمیز برای مسائل

استفاده از روشهای شبیهسازی ،بهینهسازی و ترکیب

بهرهبرداری بهینه از مخازن به کاربرده شده اند.

شبیهسازی بهینهسازی میباشد .در روشهای شبیهسازی

( )1994با استفاده از الگوریتم ژنتیک مسئله چهار مخزنه را حل

میتوان سامانه منابع آب موجود را با تمامی جزئیات مدل نمود

نمودند )1994( Fahmy et al. .از الگوریتم ژنتیک برای

و با سرعت بیشتری به یک دید کلی از سامانه مورد نظر رسید و

بهرهبرداری بهینه از یک سامانه مخزنی استفاده نمودندOliveira .

در فرآیند بهینهسازی مناسبترین مقدارهای ممکن برای

 )1997( and Loucksاز الگوریتم ژنتیک برای ارزیابی

3

(،)ACO
4

Esat and Hall

متغیرهای مورد نظر در یک مسئله پیدا شده ،بهطوریکه به
* نویسنده مسئول a.azari@razi.ac.ir :

1. Genetic Algorithm
2. Ant Colony Optimization Algorithm
3. Firefly Algorithm
4. Particle Swarm Optimization
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منحنیهای فرمان سامانههای چند مخزنی استفاده کردند.

بهرهبرداری بهینه از مخازن استفاده میکنند .از آنجا که بسیاری

 )2006( Jalali et al.برای بهرهبرداری بهینه از مخزن سد دز از

از مسائل مربوط به منابع آب به صورت غیرخطی هستند لذا

Moeini and Afshar

اتصال یک مدل بهینهساز قوی مانند الگوریتم های تکاملی به

( )2009کاربرد الگوریتم مورچگان بیشینه-کمینه را با سه

آن میتواند در این راستا کارآمد باشد .لذا ترکیب روشهای

فرمولبندی مختلف در بهرهبرداری بهینه از مخزن سد دز مورد

شبیهسازی و بهینهسازی یک روش قدرتمند در حل مسائل

بررسی قرار دادند )2016( Garousi-Nejad et al..از الگوریتم

بهرهبرداری بهینه از سامانههای منابع آب است که بر اساس آن

کرم شب تاب برای بهرهبرداری بهینه از مخزن با اهداف

در هر بار بهینهسازی تصمیمگیران منابع آب میتوانند از طریق

کشاورزی و تولید برق استفاده نمودند .هر کدام از این روشها

شبیهسازی ،نتایج اجرای حالت بهینه را مشاهده کنند تا بتوانند

مزیتهایی نسبت به هم دارند و محققان به منظور بررسی

رفتار سامانه تحت این شرایط را تحلیل کرده و میزان حصول

قابلیت هر کدام از آنها برای حل مسائل بهرهبرداری از مخازن

اهداف مختلف را ارزیابی نمایند .این روش در چند دهه اخیر

تحقیقاتی را انجام داده اند .از آن دست می توان به ارزیابی

مورد توجه محققان قرار گرفته است .از جمله

کاربرد الگوریتمهای تکاملی ژنتیک و کلونی مورچگان در

( )2008یک روش برای طراحی و بهرهبرداری بهینه از باالدست

(2008) Borhani Dariane

حوضه رودخانه سیروان در ایران ارائه کردند .برای اینکار ،مدل

 and Mortazavi Naeiniاشاره نمود که نتایج آن حاکی از برتری

شبیهسازی  MODSIMو الگوریتم  PSOرا با هم ادغام

الگوریتم کلونی مورچگان استفاده کردند.

بهرهبرداری بهینه از منابع آب توسط

الگوریتم ژنتیک بود .تحقیقات صورت گرفته توسط
 (2008) and Moradiنیز موید این امر بود.

Dariane

Shourian et al.

نمودندکه در آن هدف بیشینهسازی سود حاصل از تأمین آب

Zhang et al.

مورد نیاز بود )2013( Nabi Nejad et al. .از تلفیق الگوریتم

( )2011برای بهینهسازی توان برقابی در یک سامانه چند مخزنه

بهینهسازی PSOو مدل تخصیص منابع آب  MODSIMبا

از الگوریتم  PSOبهبود یافته ( )IPSOکه از ترکیب الگوریتمهای

رویکرد شبیهسازی -بهینهسازی برای مدلسازی مسئله

 PSOو ژنتیک ایجاد شده بود ،استفاده نمودند.

Azarafza et al.

تخصیص منابع آب حوضه رودخانه اترک استفاده نمودند.

Azari

( )2012سه نوع الگوریتم  ،PSOژنتیک و الگوریتم بازپخت ()SA

 )2015( et al.با ترکیب مدلهای بهینهسازی و شبیهسازی،

را بهمنظور استخراج منحنیهای فرمان بهرهبرداری مخزن سد

یک مدل بهرهبرداری تلفیقی از منابع آب سطحی و زیرزمینی

شهرچای مورد مقایسه قرار دادند .نتایج بهدست آمده از الگوریتم

ارائه نمودند .برای این منظور بر اساس مدل چند هدفه

 PSOبهصورت موثرتری نسبت به سایر روشها در حل مسئله

 IIو با اتصال دینامیک مدلهای WEAPو  MODFLOWاهداف

مخزن شهرچای عمل نمود )2013( Hojati et al. .در یک

بیشینه کردن اطمینانپذیری تأمین نیازها و کمینه نمودن افت

مطالعه موردی برای بهینهسازی یک سامانه دو مخزنه در حوضه

تراز آب زیرزمینی را مورد ارزیابی قرار دادند.

آبریز قزلاوزن ،با اهداف بیشینه کردن درآمد حاصل از فروش

( )2015از ترکیب الگوریتم  NSGAIIو  SVRبر پایه برنامهریزی

انرژی نیروگاه و افزایش حجم ذخیره سیالب در حوضه مذکور،

غیرخطی به منظور بهینهسازی قواعد بهرهبرداری ماهانه برای

از الگوریتمهای ژنتیک ساده و چند هدفه  NSGA-IIاستفاده

تولید انرژی برقابی در مخزن سد کارون  4استفاده نمودند .نتایج

کردند و درنهایت با مقایسه نتایج حاصل ،به این نتیجه رسیدند

نشان داد که ترکیب  SVR-NSGAIIبه منظور محاسبه قواعد

که الگوریتم  NSGA-IIبا یافتن نقاط بهینه بهتر ،منجر به

بهرهبرداری بهینه برای تولید برقابی در زمان واقعی بسیار

دستیابی درآمد بیشتر و حجم ذخیره افزونتر در دو مخزن

مناسب است )2015( Ashofteh et al. .به منظور استحصال

موردنظر شده است )2013( Saber Chenari et al. .پس از

قواعد بهرهبرداری بهینه از مخزن سد آیدوغموش در استان

معرفی دو الگوریتم  PSOو ژنتیک کارایی آنها در مسئله

آذربایجان شرقی تحت شرایط آب و هوایی پایه و تغییر اقلیم از

بهرهبرداری بهینه مخزن را مورد بررسی قرار دادند که نتایج

الگوریتم چند هدفه ژنتیک بهره گرفتند .نتایج نشان داد که

نشان دهنده برتری الگوریتم  PSOبود .همانطور که از بررسی

بهینهسازی سامانه در شرایط تغییر اقلیم منجر به بهبود عملکرد

منابع بر میآید الگوریتم ازدحام ذرات الگوریتمی کارآمد در

مخزن نسبت به عملکرد آن در شرایط آب و هوایی پایه

بهرهبرداری بهینه از منابع آب میباشد .از سوی دیگر بسیاری از

میگردد.

مدلها که برای شبیهسازی سیستمهای منابع آب توسعه داده
شده اند از بهینهسازی تک دورهای در هر دوره زمانی برای

NSGA-

Aboutalebi et al.

 )2016( Rafiee Anzab et al.یک مدل شبیهسازی-
بهینهسازی به وسیله اتصال مدل  WEAPو الگوریتم

PSO

اسدی و همکاران :بهرهبرداری بهينه از سامانههای منابع آب ...

703

تکهدفه با کمک محیط  EXCELبه منظور طراحی و

بخصوص در دورههای کم آب ارائه گردد .در این ساختار ،بر

بهرهبرداری بهینه برای پروژه انتقال آب کارون به زهره در ایران

خالف روش ارائه شده توسط

ارائه کردند .نتایج نشان دادند که پروژه انتقال آب مورد بحث

شبیه ساز  WEAPمستقیماً در محیط  MATLABفراخوانی و

میتواند آب مورد نیاز برای توسعه زمینهای کشاورزی ده دشت

توسط الگوریتم بهینهسازی اجرا میگردد .هدف اصلی در چنین

و چرام در مناطق توسعه نیافته واقع در استان کهکیلویه را

ساختاری ارائه راهحلی است که در آن با توجه به ظرفیت

تأمین کند )2016( Saber Chenari et al. .از الگوریتم ازدحام

بهرهبرداری از مخزن ،عالوه بر رسیدن به اطمینانپذیری تأمین

ذرات به منظور حل مسئله بهرهبرداری از سد چند منظوره

نیاز قابل قبول در کل دوره ،درصد تأمین نیاز در ماههای خشک

مهاباد بهره گرفتند .نتایج نشان داد که سیاست بهرهبرداری

نیز افزایش یابد.

حاصل شده از الگوریتم  PSOالگویی مناسب در شرایط خشکی
برای مخزن است )2016( Rezaei et al. .یک الگوریتم به اسم

f-

،)2016( Rafiee Anzab et al.

مواد و روش ها

 MOPSOبه منظور بهینهسازی بهرهبرداری تلفیقی از منابع آب

معرفی منطقه مطالعاتی

سطحی و زیرزمینی توسعه دادند و کاربرد آن را برای حوضه

سد مخزنی مارون بر روی رودخانه مارون در فاصله 19

مطالعاتی خود مورد بررسی قرار دادند .در این روش از مدل

کیلومتری شمال شرق بهبهان و سد مخزنی جره بر روی

فازی عصبی برای شبیهسازی ارتباط بین الیههای مختلف

رودخانه رود زرد در نزدیکی رامهرمز در استان خوزستان و

اطالعاتی استفاده شد .نتایج نشان داد که الگوریتم توسعه داده

قسمت جنوبی ایران واقع شده اند .سد مارون با اهداف تأمین

شده توسط ایشان توانایی یافتن یک جواب بهینه در میان

آب کشاورزی شبکههای آبیاری و زهکشی بهبهان ،جایزان و

جوابهای دیگر در مسائل بهینهسازی در مقیاس بزرگ را دارد.

فجر ،رامشیر و شادگان ،کنترل سیالب ،تأمین آب شرب شهر

بررسی منابع نشان میدهد در بیشتر تحقیقات انجام شده از

بهبهان و تولید انرژی برقابی طراحی شده است .رودخانه مارون

الگوریتمهای تک هدفه بهره گرفته شده است که کارایی کمتری

از کوههای نیل و چشمه سارهای دامنه کوههای سادات از

نسبت به ساختارهای چندهدفه دارد .از طرفی مدلهای ارائه

زاگرس سرچشمه گرفته و پس از طی مسافت  120کیلومتر به

شده قادر به ارائه راهکار مناسب در مدیریت منابع آب موجود در

دریاچه سد مارون میرسد .سپس از طریق تنگ تکاب وارد

سالهای خشک یا کم آب نیست .چنین مدلهایی تنها برای

دشت بهبهان میشود و توسط سد انحرافی شهدا و شبکه آبیاری

افزایش اطمینانپذیری تأمین نیاز در کل دوره بهرهبرداری

بهبهان ،دشت بهبهان وسپس از طریق سد انحرافی جایزان،

طراحی شده است و در آن مجموع ماههای تأمین نیاز شده در

دشت جایزان و فجر را مشروب میکند .در ادامه با پیوستن

کل دوره مالک محاسبه اطمینانپذیری تأمین نیاز در کل دوره

رودخانه اهلل به آن نام جراحی به خود گرفته و دشتهای رامشیر

است .چنین برنامه ریزی ،توجهی به میزان و مقدار کمبود آب در

و شادگان را آبرسانی میکند .رودخانه اهلل از به هم پیوستن دو

ماههای شکست یا ماههای با کمبود آب شدید را ندارد که به

رود اعال و رود زرد بهوجود میآید .از سد مخزنی جره برای

هیچ وجه مطلوب مناطق با اقلیم خشک و نیمه خشک نیست.

تأمین نیاز اراضی رامهرمز استفاده میشود .جانمایی رودخانهها و

در این پژوهش با استفاده از یک ساختار چندهدفه و استفاده از

مصارف موجود در منطقه در شکل ( )1آمده است.

فرمولبندیهای جدید سعی در ارائه روشی شده است تا بجای
افزایش اطمینانپذیری بر اساس تأمین نیاز  100درصد در
برخی ماهها بدون توجه به ماههای خشک ،مقداری از آب ماهها
یا فصول پرآب در مخزن ذخیره شده تا با استفاده در ماههای
کم آب شدت شکست تعدیل گردد .لذا جهت نیل به اهداف فوق
و به منظور بهرهبرداری بهینه از منابع آب موجود در حوضه
مارون ،الگوریتم بهینهسازی چند هدفه ازدحام ذرات
( )MOPSOبه مدل شبیهساز  WEAPمتصل گردید تا با
بهدست آوردن مقادیر بهینه رهاسازی آب از مخازن سدهای
مارون و جره ،ساختار جدیدی جهت مدیریت منابع آب

ساختار مدل شبيه ساز WEAP

بهمنظور مدلسازی سامانه منابع آب موجود در منطقه مطالعاتی،
ابتدا نقشههای پایه منطقه از جمله مسیر رودخانهها ،جانمایی منابع
و مصارف از جمله سدها ،منابع آب زیرزمینی ،نیازها و همچنین
جانمایی ایستگاههای هیدرومتری منطقه در نرم افزار  GISتهیه
گردید و در محیط شبیهساز  WEAPفراخوانی شد .سپس اطالعات
مربوط به تمامی منابع و مصارف شامل مشخصات کلی سد و
نیروگاهها ،مقدار برداشت از آب سطحی و زیرزمینی برای هر کدام
از مصارف اعم از شرب و صنعت ،کشاورزی ،حقابه سنتی و
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زیستمحیطی و  ،...مقدار برگشت آب از هر کدام از مصارف و

مدل تعریف گردید .در شکل ( )2شماتیک مدل مربوط به منطقه

آبدهی ثبت شده در هر کدام از ایستگاههای هیدرومتری منطقه در

مطالعاتی آورده شده است.

شکل  .1جانمايی رودخانه ها ،منابع و مصارف در منطقه مطالعاتی

شکل  .2شماتيک منطقه مطالعاتی در مدل آب سطحی

سپس اطالعات بهرهبرداری سدهای مارون و جره شامل
ظرفیت مخزن ،حجم مخزن در تراز کمینه و بیشینه و مرده،
مشخصات نیروگاه و غیره در مدل وارد شد .همچنین مقادیر
آبدهی رودخانه مارون وجره درمحل ایستگاههای واقع بر آن در
طول دوره شبیهسازی در مدل تعریف شد .مطابق با جدول ()1
نیاز آبی اراضی در شرایط توسعه اراضی مطابق با افق توسعه 20
ساله منطقه براساس الگوی کشت دشتها و سایر پارامترهای
مرتبط ،محاسبه شده و در مدل تعریف گردید.
جهت محاسبه میزان آب مورد نیاز شرب و صنعت شهر

بهبهان در دوره  20ساله آتی ،از آمار و اطالعات جمعیتی مربوط
به سرشماریهای  1385و  1390و لحاظ نرخ رشد جمعیت در
سالهای آتی مطابق با سند چشمانداز  20ساله آتی (نرخ رشد
 2/5درصدی در انتهای افق  )1420و همچنین اطالعات مربوط
به میزان مصرف سرانه در مناطق مذکور استفاده گردید .میزان
مصرف سرانه این شهر بر اساس اطالعات ثبت شده در اداره آب
و فاضالب استان در حدود  220لیتر در روز در نظر گرفته شد.
در نهایت با توجه به افزایش جمعیت در هر دوره زمانی نیاز
شرب ماهیانه در طول دوره شبیهسازی محاسبه شد .در این

اسدی و همکاران :بهرهبرداری بهينه از سامانههای منابع آب ...

تحقیق برای تعیین جریان زیستمحیطی ،گرههای مربوط به
کمینه جریان زیستمحیطی در پاییندست رودخانههای مارون
و جراحی در مدل ایجاد شد .از روش تنانت یا مونتانا که از جمله
روشهای درجهبندی هیدرولوژیکی محسوب میشود ،برای
تخمین کمینه جریان زیستمحیطی پاییندست بر اساس
جریان طبیعی رودخانه استفاده شد .مقادیر کمینه جریان
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زیستمحیطی رودخانه در گرههای مورد نظر طبق روش مذکور
در جدول ( )2ارائه شده است.
با توجه به اطالعات تبخیر از سطح آزاد مخازن سدهای
مارون و جره و در نظر گرفتن میزان بارندگی روی سطح مخزن
سدهای مذکور ،تبخیر خالص از سطح آزاد مخازن محاسبه شد
که در جدول ( )3نشان داده شده است.

جدول .1ميزان نياز آبی دشت های مورد مطالعه در ماههای مختلف (ميليون متر مکعب)

نیازها

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

اراضی رامشیر و شادگان

11/66

10/65

16/53

13/58

18/61

16/73

11/39

2/23

3/71

10/20

11/87

12/36

حقابه سنتی جراحی

36/34

33/17

51/51

42/32

57/99

52/13

35/50

6/94

11/55

31/79

36/97

38/50

حقابه سنتی مارون

8/95

4/97

0/12

2/10

3/06

8/15

10/55

6/25

4/98

7/77

9/65

9/74

اراضی جایزان و فجر

7/96

4/31

3/01

5/70

6/38

12/60

13/29

3/19

2/35

7/04

9/85

10/11

اراضی بهبهان شمال

13/63

7/85

0/8

3/64

5/02

12/41

16

9/75

7/90

11/96

14/68

14/82

اراضی رامهرمز

23/81

30/46

12/30

6/61

23/60

12/22

4/77

9/31

20/50

37/92

42/94

14/01

اراضی بهبهان جنوب

15/79

9/95

1/01

3/75

4/78

13/73

20/03

66/1

12/64

14/05

18/23

17/67

جدول .2کمينه جريان زيستمحيطی رودخانه مارون و جراحی (مترمکعب بر ثانيه)

نام گره

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

زیست محیطی مارون

10/37

10/37

10/37

10/37

10/37

10/37

31/12

31/12

31/12

31/12

31/12

31/12

زیست محیطی جراحی

12/16

12/16

12/16

12/16

12/16

12/16

36/47

36/47

36/47

36/47

36/47

36/47

جدول  .3ميانگين تبخير خالص از سطح آزاد مخازن مارون و جره (ميلی متر)

نام سد

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

مارون

106/4

23/5

0

0

0

0

65/7

149/2

221/8

237

218/1

173/6

جره

133/6

46/8

0

0

0

0

33

123/6

196/3

219/1

218/7

189/9

ساختار مدل بهينه ساز چند هدفه پيشنهادی

در این تحقیق از مدل الگوریتم چندهدفه بهینهسازی ازدحام
ذرات )MOPSO( 1استفاده گردید که بهصورت چندهدفه تدوین
شده است .الگوریتم تکهدفه  PSOیکی از روشهای
2
الگوریتمهای هوش تجمعی می باشد که Kennedy and
 )1995( Eberhartآن را معرفی نمودندCoello Coello et al..
( )2004برای اولین بار الگوریتم چندهدفه  MOPSOرا معرفی
کردند .اساس این الگوریتم بر جستجو و تکرار در محیط مساله
استوار است .در این الگوریتم هر جواب بهصورت یک پرنده یا
1. Multi Objective Particle Swarm Optimization
2. Swarm Intelligence

ذره در نظر گرفته میشود که در محیط مساله در حال جست و
جوست .در الگوریتم  PSOفرآیند با یک مجموعه از جوابهای
تصادفی شروع میشود و با ارزیابی تابع برازش بهترین موقعیت
هر ذره و بهترین موقعیت تمام ذرات مشخص شده و در مرحله
بعد با به روز کردن موقعیت و سرعت هر ذره برای یافتن جواب
بهینه در محیط مساله به جست و جو میپردازد.
در یک مسئله  Dبعدی موقعیت  iامین ذره در
جمعیت با 𝑇) 𝐷𝑖𝑥  𝑋𝑖 = (𝑥𝑖1 , 𝑥𝑖2 , … ,و سرعت این ذره را با -
𝑇) 𝐷𝑖𝑣  𝑉𝑖 = (𝑣𝑖1 , 𝑣𝑖2 , … ,نمایش میدهند اگر شماره تکرار را با
 nنمایش دهیم خواهیم داشت :
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(رابطه)1
(رابطه)2

𝑛
𝑛
)
𝑑𝑖𝑡𝑠𝑒𝑏𝑝( 𝑛𝑉𝑖𝑑𝑛+1 = 𝜒. [𝑤. 𝑉𝑖𝑑𝑛 + 𝑐1 𝑟1
𝑑𝑖𝑋 −
𝑛
𝑛
𝑛
]) 𝑑𝑖𝑋 + 𝑐2 𝑟2 (𝑔𝑏𝑒𝑠𝑡𝑑 −

𝑐2

ضرایب ثابت و مثبت میباشند که معموال مقدار آنها بین 1/5
تا  2در نظر گرفته میشود و پارامترهای 𝑟1و  𝑟2اعداد تصادفی
با توزیع یکنواخت در بازه ( )0،1میباشند .برای جلوگیری از
واگرایی الگوریتم مقدار نهایی سرعت ذره در بازه
] 𝑥𝑎𝑚𝑉  [−𝑉𝑚𝑎𝑥 ,محدود میشود .پارامتر  wوزن اینرسی نامیده
میشود که برای کنترل تأثیر سرعتهای قبلی در همگرایی
الگوریتم میباشد .در واقع تعادلی بین اکتشافات کلی و محلی
برقرار میکند .میتوان گفت که همگرایی شدیداً به این پارامتر
بستگی دارد و بهتر است به صورت دینامیک تعریف شود .هر چه
این مقدار بیشتر باشد جستجوی کلی افزایش مییابد و هر چه
مقدار آن کم باشد میزان جستجوی محلی افزایش مییابد.
مقدار  wدر هر تکرار طبق رابطه ( )3تعریف میگردد.
𝑛 × ) 𝑛𝑖𝑚𝑤 (𝑤𝑚𝑎𝑥 −
𝑥𝑎𝑚𝑟𝑒𝑡𝐼

𝑤 = 𝑤𝑚𝑎𝑥 −

در رابطه ( 𝑤𝑚𝑎𝑥 )3وزن اینرسی در ابتدای جست و جو،
𝑛𝑖𝑚𝑤 وزن اینرسی در انتهای جست و جو 𝑛 ،شماره تکرار فعلی
و 𝑥𝑎𝑚𝑟𝑒𝑡𝐼 تعداد کل تکرارها میباشد.
همانطور که گفته شد مدل بهینهساز این تحقیق
بهصورت چندهدفه تعریف شد که در آن تابع هدف اول
بیشینهسازی درصد تأمین نیاز تمام مصارف در ماههای مختلف
در مقابل تابع هدف دوم یعنی کمینهسازی میزان تخطی از
ظرفیت بهرهبرداری مخزن قرار گرفت .توابع هدف و قیود در این
تحقیق به صورت زیر تعریف شدند.
توابع هدف:
 -1بیشینهسازی درصد تأمین نیاز تمام مصارف در ماههای
مختلف:
𝑛

𝑘

𝑚

)) 𝑡𝑑𝑧𝑉𝑂𝐶(∑ ∑ ∑(𝑒𝑧𝑖𝑚𝑖𝑥𝑎𝑀 = 𝐹1

(رابطه)4

𝑧=1 𝑑=1 𝑡=1
𝑛

𝑘

𝑧=1 𝑑=1 𝑡=1

(رابطه)5

𝑛+1
𝑛
𝑑𝑖𝑋
𝑑𝑖𝑋 =
+ 𝑉𝑖𝑑𝑛+1

که در روابط ( )1و ( 𝜒 )2ثابت انقباض نام دارد 𝑐1 ،و

(رابطه)3

𝑛

𝑚

𝑡𝑑𝑧𝑊𝐷𝑇
(∑ ∑ ∑(𝑒𝑧𝑖𝑚𝑖𝑥𝑎𝑀 =
))
𝑡𝑑𝑧𝐷𝑀
𝑧=1 𝑑=1 𝑡=1

بهدلیل این که الگوریتم بهینهسازی مورد استفاده به دنبال
کمینه کردن توابع هدف است میتوان تابع فوق را بهصورت زیر
تعریف نمود:

𝑘

𝑚

)) 𝑡𝑑𝑧𝑉𝑂𝐶 𝐹1 = 𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑧𝑒(∑ ∑ ∑(1 −
𝑡𝑑𝑧𝑊𝐷𝑇
)
𝑡𝑑𝑧𝐷𝑀

𝑛

𝑘

𝑚

= 𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑧𝑒(∑ ∑ ∑(1 −
𝑧=1 𝑑=1 𝑡=1

که در این فرمول :
𝑡𝑑𝑧𝑉𝑂𝐶 :درصد تأمین نیاز  dدر دوره  tدر منطقه z
بهصورت اعشاری
𝑡𝑑𝑧𝑊𝐷𝑇 :حجم کل آب تحویلی به نیاز  dدر دوره  tدر
منطقه z
𝑡𝑑𝑧𝐷𝑀 :حجم کل آب مورد نیاز ،نیاز dدر دوره  tدر منطقه
z

 -2کمینه نمودن میزان تخطی از ظرفیت بهرهبرداری
مخزن:
(رابطه)7

𝑅𝑡𝑆
))),0
𝑅𝑛𝑖𝑚𝑆

𝑛

𝑘

𝐹2 = 𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑧𝑒(∑ ∑ 𝑀𝑎𝑥((1 −
𝑅=1 𝑡=1

که در آن:

𝑅𝑡𝑆  :حجم مخزن سد 𝑅 در تراز نرمال در دوره t
𝑅𝑛𝑖𝑚𝑆  :حجم مخزن سد 𝑅 در تراز کمینه در دوره t
محدودیتها :
(رابطه)7
𝑡𝑑𝑧𝑊𝐺 𝑇𝐷𝑊𝑧𝑑𝑡 = 𝑆𝑊𝑧𝑑𝑡 +
𝑡𝑑𝑧𝑊𝑆 :حجم کل آب سطحی تخصیص داده شده به نیاز d
در دوره  tدر منطقه z
𝑡𝑑𝑧𝑊𝐺 :حجم کل آب زیرزمینی تخصیص داده شده به نیاز
 dدر دوره tدر منطقه z
(رابطه)8

𝑈𝑅𝑊𝑊𝑆 𝑇𝑆𝑊𝑡 = 𝑆𝑊𝑁𝐵 + 𝑆𝑊𝑆𝐵 + 𝑆𝑊𝐷𝐼 +
𝐷𝑅𝑊𝑊𝑆 + 𝑆𝑊𝑅 + 𝑆𝑊𝐴𝐷𝐷 +
𝑁𝐼𝑀𝑊𝑆 +

𝑡𝑊𝑆𝑇 :کل آب سطحی مورد نیاز
𝐵𝑁𝑊𝑆 :کل آب سطحی برداشت شده برای اراضی شمال
بهبهان
𝐵𝑆𝑊𝑆 :کل آب سطحی برداشت شده برای اراضی جنوب
بهبهان
𝐼𝐷𝑊𝑆 :کل آب سطحی برداشت شده برای نیاز شرب و
صنعت
𝑈𝑅𝑊𝑊𝑆 :کل آب سطحی برداشت شده برای حقابه سنتی
باالدست
𝑅𝑊𝑆 :کل آب سطحی برداشت شده برای اراضی رامهرمز
𝐷𝐷𝐴𝑊𝑆 :کل آب سطحی برداشت شده برای اراضی
کشاورزی پایین دست

اسدی و همکاران :بهرهبرداری بهينه از سامانههای منابع آب ...

𝐷𝑅𝑊𝑊𝑆 :کل آب سطحی برداشت شده برای حقابه سنتی
پایین دست
𝑁𝐼𝑀𝑊𝑆 :کل آب سطحی برداشت شده برای نیاز زیست-
محیطی
𝑥𝑎𝑚𝑐𝑄 ≤ 𝑡𝑐𝑄

(رابطه)9

𝑡𝑐𝑄 :دبی کانال اصلی شبکه  cدر دوره
𝑥𝑎𝑚𝑐𝑄 :ظرفیت کل انتقال کانال اصلی شبکه cدر دوره t
در این تحقیق جهت بهرهبرداری بهینه از سامانه ،میزان
رهاسازی آب از مخزن در هر ماه به عنوان متغیر تصمیم در نظر
گرفته شد .اما با توجه به تعداد زیاد متغیرهای پیش رو و حجم
باالی محاسبات ،در بدنه مدل بهینهسازی  ،MOPSOاز ضرایب
رهاسازی جریان که به صورت دو ماهه در نظر گرفته شد،
استفاده گردید .بر اساس این ضرایب ،در هر دوره دو ماهه
درصدی از حجم آب موجود در مخزن جهت تأمین نیاز مصارف
پایین دست رها میگردد و مابقی جهت مدیریت بهتر مخزن
بخصوص در شرایط کم آبی ذخیره میگردد .لذا با توجه به
اعمال این ضرایب بهصورت دو ماهه ،تعداد  120متغیر تصمیم
گیری در کل دوره بهرهبرداری  20ساله آتی ( 1395-96تا -15
 )1414در نظر گرفته شد.
t

ساختار مدل شبيهسازی -بهينهسازی

در این تحقیق الگوریتم تجمع ذرات چندهدفه ( )MOPSOدر
نرم افزار  MATLABنوشته شده و به مدل  WEAPمتصل
گردید .در این مدل اتصال یافته ابتدا توسط الگوریتم MOPSO
بر اساس محدودیتهای نوشته شده در مدل ،مقادیر متغیرهای
تصمیم ایجاد شده و وارد مدل شبیه ساز  WEAPگشته و مدل
اجرا میگردد .سپس نتایج حاصل از آن بر اساس توابع هدف
تعریف شده توسط مدل بهینهساز مورد ارزیابی قرار میگیرد و
منحنی تبادل اهداف ترسیم میگردد .در صورت عدم تأمین
اهداف مورد نظر ،دوباره مدل بهینهساز اجرا شده و جمعیت
جدیدی تولید شده و وارد مدل شبیهساز میگردد و این چرخه
تا رسیدن به جوابهای نزدیک به بهینه ادامه مییابد .شرط
توقف در این الگوریتم پس از اجراهای مختلف یرنامه ،در نهایت
رسیدن به تعداد تکرار  400تعریف گردید.
سناريوهای مورد بررسی
قبل از شروع فرآیند بهینهسازی ،سه سناریوی مدیریتی در
منطقه مطالعاتی در نظر گرفته شد تا در ادامه نتایج آنها با هم
مقایسه گردد .در هر سه سناریو طول دوره شبیهسازی  20سال
در نظر گرفته شد .سناریوی نخست بر اساس وضع موجود
بهرهبرداری و رهاسازی جریان مطابق با دستورالعمل قبل در نظر
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گرفته شد که از این پس سناریوی وضع موجود نامیده میشود.
با توجه به شروع و اجرای برخی طرحهای توسعهای منطقه که
در یک سال اخیر اجرایی شده و یا وارد فاز اجرا شدهاند،
سناریوی دوم با در نظر گرفتن توسعه اراضی تحت پوشش سدها
مطابق با چشم انداز  20ساله منطقه (سال آبی  1395-96تا
سال  )1414-15تعریف گردید که در این پژوهش با عنوان
سناریوی توسعه اراضی شناخته میشود .در این سناریو با توجه
به افق برنامهریزی  20ساله و شرایط توسعهای که توسط
ارگانهای ذیربط مانند سازمان آب و برق خوزستان در نظر
گرفته شده است .توسعه اراضی با در نظر گرفتن افزایش 2825
و  6000هکتاری به ترتیب در سطح اراضی بهبهان و رامهرمز در
نظر گرفته شد .همچنین با توجه به طرحهای توسعه ای و
اجرای پروژههای کاداستر و یکپارچگی اراضی رامشیر و شادگان
و تکمیل شبکههای آنها در سالهای آتی ،میزان توسعه اراضی
در آن ها مجموعاً در حدود  6240هکتار در نظر گرفته شد .الزم
به ذکر است با توجه به اجرای شبکههای فوقالذکر به دلیل
پیشگیری از تبعات اجتماعی و جلوگیری از ایجاد معارض در
منطقه ،میزان توسعه حقابههای سنتی در محل بعد از تالقی
مارون و اهلل بر روی رودخانه جراحی حدود  30درصد در نظر
گرفته شد .در این سناریو در مناطق تحت پوشش سدها
تخصیص آب شرب و صنعت به عنوان اولویت اول ،نیاز زیست
محیطی به عنوان اولویت دوم و نیاز کشاورزی دشتها به عنوان
اولویت سوم در نظر گرفته شد .همچنین عدم تخطی از تراز
حداقل بهرهبرداری سد به عنوان قید در مدل تعریف شد که
سامانه در تمام ماهها ملزم به رعایت آن است.
سناریوی سوم که از این پس با عنوان سناریوی بهینه-
سازی سامانه شناخته میشود بر اساس سناریوی توسعه اراضی
پایهگذاری شده و اولویتهای تخصیص در آن مشابه این سناریو
در نظر گرفته شد .با این تفاوت که در این سناریو با هدف
عملکرد بهتر سامانه ،میزان آب رهاسازی شده در شرایط توسعه
اراضی با استفاده از الگوریتم چندهدفه ازدحام ذرات بهینه
گردید .همچنین در این سناریو سامانه مجاز به تخطی از تراز
حداقل بهرهبرداری در ماههای با کم آبی شدید است ولی بخاطر
اینکه تراز آب در این ماهها به تراز مرده نزدیک نشود یکی از
توابع هدف میزان تخطی را در طول دوره بهرهبرداری کمینه
میکند.
نتايج و بحث
نتايج مربوط به سناريوهای وضع موجود و توسعه اراضی

درصد تأمین نیازها و میزان اطمینانپذیری تأمین نیازها در این
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سناریوها مطابق با جدولهای ( )4و ( )5برای مصارف مختلف
توسط مدل محاسبه گردید .مطابق با جدول های ( )4و ( )5به

دلیل تعیین اولویت باالتر برای نیاز شرب ،در هر دو سناریو نیاز
شرب و صنعت در تمامی ماهها بهطور کامل تأمین میشود.

جدول  .4ميانگين شاخصهای درصد تأمين و اعتمادپذيری نيازها (سناريوی وضع موجود)

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

نیازها

شهریور

درصد تأمین نیاز

اطمینان
پذیری

اراضی رامشیر و شادگان

60

68

91/6

90/7

96/5

97/1

95

95

95

95

70/4

60

83/8

حقابه سنتی جراحی

60

68

91/6

90/7

96/5

97/1

95

95

95

95

70/4

60

83/8

حقابه سنتی مارون

60/5

84/1

95/3

95

100

100

95

95

95

95

70/1

60/1

86/3

شرب و صنعت بهبهان

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

اراضی جایزان و فجر

62/3

68/8

92/6

91/2

95/4

95/2

95/2

95/8

96

95/3

70/3

62/4

82/9

اراضی بهبهان شمال

62/3

68/2

97/8

91/6

95/6

95/2

95/2

95/4

95/4

95/3

70/2

62/4

82/9

اراضی رامهرمز

74/7

90

100

100

98/9

100

100

100

97/9

82/3

72/4

83/2

83/8

اراضی بهبهان جنوب

62/3

68/1

96/3

91/5

95/6

95/2

95/2

95/4

95/4

95/3

70/2

62/4

82/9

زیست محیطی مارون

84/8

96

97/8

99/3

100

100

99/3

97/6

96/4

95/9

89/4

71/5

88/8

زیست محیطی جراحی

84/2

96/1

97/8

99/7

100

100

99/6

97/6

96/3

95/8

88/6

71/5

87/9

نیاز برقابی مارون

91/7

99/1

99/1

100

100

100

100

100

100

99

98/1

91/4

93/3

جدول  .5ميانگين شاخصهای درصد تأمين و اعتمادپذيری نيازها (سناريوی توسعه اراضی)

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

77/1

اسفند

100

100

فروردین

60

55

82/1

اردیبهشت

60

55

78/3

خرداد

60

55

78/3

تیر

مرداد

نیازها

شهریور

درصد تأمین نیاز

اطمینان
پذیری

اراضی رامشیر و شادگان

60

66/7

91/1

89/7

96/1

96/4

93/1

90

86

73

حقابه سنتی جراحی

60

66/7

91/1

89/7

96/1

96/4

93/1

90

86

73

حقابه سنتی مارون

60

82

95/3

95

100

100

95

90

90

75

شرب و صنعت بهبهان

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

اراضی جایزان و فجر

61/9

68/2

92/2

86/3

95/3

91/4

90/3

91/3

87/2

72/1

60/2

57/3

اراضی بهبهان شمال

61/9

67/7

96/5

87

95/5

91/4

90/4

90/6

85/6

71/8

60/2

57/3

77/1

اراضی رامهرمز

72/2

86/7

99/1

100

96/7

99/9

100

100

91/1

70/8

66/5

80

79/2

اراضی بهبهان جنوب

61/9

67/6

95/2

86/8

95/5

91/4

90/3

90/6

85/5

71/8

60/2

57/3

77/1

زیست محیطی مارون

82/8

96

97/8

99/3

100

100

99/3

95/4

92/8

85/3

71/9

65/3

84/2

زیست محیطی جراحی

82

96

97/8

99/5

100

100

99/5

95/7

92/7

84/5

72/1

65/3

83/3

نیاز برقابی مارون

91/1

99/1

99/1

100

100

100

100

100

100

96/9

95/7

89/9

90/4

در این سناریوها کمترین میزان متوسط درصد تأمین نیاز
مصارف کشاورزی حوضه مارون و جراحی مربوط به ماههای
مرداد ،شهریور ،مهر و آبان میباشد .بطوریکه بیشتر نیازها در
شهریور ماه در سناریوی وضع موجود درصد تأمین بین  60تا
 62/4و در توسعه اراضی درصد تأمین بین  55تا  57درصد
دارند و از این نظر اراضی رامشیر و شادگان و حقابه سنتی
جراحی در بدترین وضعیت قرار دارند .کمترین متوسط درصد
تأمین اراضی رامهرمز در حوضه اهلل نیز در سناریوهای وضع

موجود و توسعه اراضی مربوط به مردادماه به ترتیب به میزان
 72/4و  66/5درصد میباشد .در ماههای دیگر تقریباً نیازها با
درصدهای تأمین مناسبی تأمین میشوند .وضعیت تأمین نیاز
زیستمحیطی در سناریوی وضع موجود در تمامی ماهها بجز
شهریور مطلوب میباشد .در سناریوی توسعه اراضی به دلیل
تعریف اولویت تخصیص باالتر نیاز زیستمحیطی نسبت به
کشاورزی در مدل ،این نیاز حتی در ماههای کمآبی مانند مرداد
و شهریورماه درصد تأمین باالتری (حدود  65تا  72درصد)

اسدی و همکاران :بهرهبرداری بهينه از سامانههای منابع آب ...

نتايج حاصل از سناريوی بهينهسازی سامانه

همانطور که گفته شد فرایند بهینهسازی با استفاده از الگوریتم
چندهدفه  MOPSOانجام شد .در این فرایند تعداد  120متغیر
تصمیمگیری به عنوان درصد آب رهاسازی شده از مخزن
بهصورت دورههای  2ماهه ،درطول دوره بهرهبرداری  20ساله
آتی تحت شرایط توسعه اراضی در نظر گرفته شد .با در نظر
گرفتن تابع چندهدفه جهت دسترسی به جوابهای نزدیک به
بهینه ،این متغیرها بهینه گردیدند .اجراهای مکرر مدل نشان
داد برای رسیدن به نتایج بهتر ،جمعیت اولیه ذرات باید حداقل
دو برابر تعداد متغیرهای تصمیم باشد که در این تحقیق تعداد
جمعیت اولیه در مدل در حدود  240انتخاب شد .در مراحل
اولیه ،انتخاب جمعیت بیشتر ،سرعت همگرایی را به شدت
افزایش داد .لذا در نهایت به دلیل جلوگیری از صرف زمان زیاد،
مدل با همین تعداد جمعیت اجرا شد .با توجه به پیچیدگی
مسأله و تعداد متغیرهای زیاد ،تعداد تکرار الگوریتم جهت
رسیدن به همگرایی در حدود  400در نظر گرفته شد .در نهایت

پس از انجام بهینهسازی ،با توجه به اندازه جمعیت  240و
اجرای مدل  MOPSOبرای  400تکرار ،در مدت  14روز و 10
ساعت و  47دقیقه جوابهای نزدیک به بهینه حاصل شد و
منحنی تبادل بهینه (گراف پارتو )1بین اهداف بهینهسازی (تابع
بیشینهسازی درصد تأمین نیاز مصارف و تابع کمینهسازی
تخطی از تراز حداقل بهرهبرداری مخزن) بهدست آمد .برای
مشاهده نحوه همگرایی الگوریتم ،منحنی تبادل اهداف در
تکرارهای متفاوت در مقایسه با آخرین تکرار در شکل ( )3نشان
داده شده است.
2.0
400
350
300
250

1.5

1.0

0.5

2nd Objective

نسبت به اراضی کشاورزی منطقه دارد اما همچنان رضایت
بخش نیست .درصد تأمین نیاز برقابی در هر دو سناریو در
بیشتر ماهها بیش از  90درصد است که بسیار مطلوب ارزیابی
میگردد .در شرایط وضع موجود درصد تأمین نیاز اکثر نیازها
بیش از  80درصد بوده که نشان میدهد منطقه از این نظر در
شرایط قابل قبولی قرار دارد .اما در سناریوی توسعه اراضی که
با توجه به اجرایی شدن طرح های توسعهای جدید در منطقه
تهیه شده ،اطمینانپذیری تأمین نیازهای کشاورزی و حقابه
سنتی غالباً به زیر  80درصد رسید .به غیر از حقابه سنتی مارون
و نیاز شرب و صنعت که هر کدام به ترتیب  82و  100درصد
اوقات تأمین میشوند سایر نیازها در میان  77تا  79درصد
اوقات تأمین میگردند که در جدول ( )5قابل مشاهده است.
اطمینانپذیری تأمین نیازهای زیستمحیطی مارون و جراحی
نیز تقریباً به یک میزان و به ترتیب حدود  84و  83درصد
میباشد .اطمینانپذیری تأمین نیاز برقابی سد مارون نیز در
حدود  90درصد محاسبه شد .اما نکته قابل توجه در این سناریو
وجود ماههای خشک متوالی با درصد تأمین صفر یا کمتر از 6
درصد در طول دوره  20ساله بهرهبرداری است که باعث ایجاد
تبعات اجتماعی و خسارات گسترده اقتصادی در منطقهای که
اشتغال و درآمد بیش از  120هزار نفر مردم منطقه به کشاورزی
گره خورده است خواهد شد .لذا سناریوی ارائه شده در ادامه
تحقیق به دنبال راهکاری برای تعدیل شدت شکست در چنین
شرایطی میباشد.
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1st Objective
شکل  .3منحنی تبادل اهداف بهينهسازی (منحنی پارتو) در تکرارهای
متفاوت

مطابق با روش  ،MOPSOدر هر تکرار بهترین جوابها بر
اساس ارزشگذاری توابع هدف انتخاب میشوند و تحت عنوان
مجموعه ذخیره بهینه 2جهت انتقال به مرحله بعد ذخیره
میگردند .نقاط به شکل ستاره ترسیم شده در گراف پارتو همان
جوابهای بهینه مدل بوده و دایرههای سیاه نشان دهنده آخرین
جمعیت تولید شده در فضای تصمیم مسئله در آخرین تکرار
است .محورهای این گراف توابع هدف مورد نظر میباشند .این
منحنی بر اساس مجموعه  20جواب بهینه بر اساس توابع هدف
 F1و  F2در آخرین تکرار در شکل ( )4نشان داده شده است.
در آخرین تکرار مدل 20 ،جواب بهینه ارائه شد که از بین
آنها با توجه به ارزشگذاری توابع هدف ،راه حلی که دارای
کمترین میزان جریمه ناشی از تخطی از ظرفیت بهرهبرداری
مخزن و بیشترین میزان درصد تأمین نیاز بود به عنوان جواب
برتر انتخاب شد .سپس این متغیرهای بهینه در مدل آب
سطحی  WEAPوارد شد .پس از انجام مراحل بهینهسازی در
این سناریو متوسط درصد تأمین نیازها و میزان اطمینانپذیری

1. Pareto-optimal Front
2. Repository
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تأمین نیازها مطابق با جدول ( )6برای مصارف مختلف توسط
مدل محاسبه گردید.
مطابق با این جدول در این سناریو نیاز شرب و صنعت در
تمامی ماهها به طور کامل تأمین میشود .همچنین متوسط
درصد تأمین نیاز مصارف کشاورزی حوضه مارون و جراحی
مربوط به ماههای مرداد ،شهریور ،مهر و آبان حدود  70/4تا
 82/8درصد است و نسبت به سناریوی قبل حدود  15تا 16
درصد ارتقاء یافته است که قابل توجه بوده و نشان از کاهش
شدت شکست در این ماههای کم آب دارد .میزان تأمین نیاز
تیرماه نیز حدود  7درصد افزایش یافته است .در سایر ماهها
میزان تأمین نیاز کامال رضایت بخش بوده و بین  88تا 100
درصد است.

شکل  .4منحنی تبادل بهينه بين اهداف بهينهسازی (منحنی پارتو)
در تکرار 400

جدول  .6ميانگين شاخصهای درصد تأمين و اطمينانپذيری نيازها (سناريوی بهينهسازی سامانه)

درصد تأمین نیاز
مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

اطمینانپذیری

اراضی رامشیر و
شادگان

75/1

82/7

92/7

91/8

95/9

95/8

92/7

93/9

88/8

79/7

75/8

70/5

71/3

حقابه سنتی جراحی

75/1

82/7

92/7

91/8

95/9

95/8

92/7

93/9

88/8

79/7

75/8

70/5

71/3

حقابه سنتی مارون

75/1

82/8

92/8

91/9

95/9

95/9

92/6

93/5

88/8

79/7

75/8

70/4

71/3

شرب و صنعت بهبهان

100
75/1

100
82/8

100
92/7

100
91/8

100
95/9

100
95/8

100
92/6

100
93/5

100
88/8

100
79/7

100
75/8

100
70/4

100
71/3

اراضی بهبهان شمال

75/1

82/8

92/7

91/8

95/9

95/8

92/6

93/5

88/8

79/7

75/8

70/4

71/3

اراضی رامهرمز

82/2

92/7

99/7

100

96/1

99/4

100

100

92/5

79/2

78

92/8

80/4

اراضی بهبهان جنوب

75/1

82/8

92/7

91/8

95/9

95/8

92/6

93/5

88/8

79/7

75/8

70/4

71/3

99/4 97/9 97/7 89/2
100 99/2 100 92/9
100 99/4 99/4 94/8

100
100
100

100
100
100

77/5 85/6 87/7 92/2 95 98/2
80/1 87/5 87/8 92/7 96/4 99/7
97/5 98/1 99 100 100 100

82/9
86/3
96/3

نیازها

اراضی جایزان و فجر

زیست محیطی مارون
زیست محیطی جراحی
نیاز برقابی مارون

نکته قابل توجه این است که مدل بهینهساز تعریف شده
سعی در کاهش شدت شکست در ماههای کمآب داشته لذا
مطابق با نتایج بهدست آمده مقداری از آب در ماههای پرآب
بهمن تا فروردین در مخزن ذخیره شده و بسته به میزان کمبود
بین ماههای کم آب بخصوص مرداد تا آبان تقسیم گشته است.
پس مقدار درصد تأمین نیاز ماههای پر آب مقداری کاهش
داشته است اما همچنان از درصد تأمین بسیار خوبی برخوردار
است .جهت بررسی و مقایسه این موضوع ،درصد تأمین نیازهای
کشاورزی محدوده مطالعاتی در کل دوره برنامهریزی ( 240ماه)
در دو سناریوی توسعه اراضی و بهینهسازی سامانه به ترتیب در

شکل های ( )5و ( ) 6نشان داده شده است .همانطور که در
شکل ( )5مشخص است در بسیاری از سالهای خشک و در
تمامی سالهای آخر برنامهریزی ( 1409تا  )14015در بیشتر
مصارف بخصوص اراضی رامشیر و شادگان و حقابههای سنتی
مارون و جراحی درصد تأمین نیاز در سه تا هشت ماه خشک
متوالی صفر است .در سالهای  1401و  1402نیز به ترتیب در
هفت و سه ماه متوالی درصد تأمین این نیاز صفر میباشد .در
بقیه سالهای خشک درصد تأمین نیاز این ماهها کمتر از پنج
درصد است .این امر خسارات جبران ناپذیر اقتصادی و تبعات
منفی اجتماعی در منطقه به دنبال خواهد داشت.

اسدی و همکاران :بهرهبرداری بهينه از سامانههای منابع آب ...

شکل  .5درصد تأمين نياز مصارف کشاورزی مارون و جراحی در ماههای بهرهبرداری  -سناريوی توسعه اراضی

شکل  -.6درصد تأمين نياز مصارف کشاورزی مارون و جراحی در ماههای بهرهبرداری  -سناريوی بهينهسازی سامانه
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مطابق با شکل ( )6با اجرای مدل بهینهساز درصد تأمین نیاز در
ماههایی که در سناریوی قبل صفر درصد بود به مقدار  28تا 60
درصد میرسد و در بیشتر ماههای خشک حدود  45درصد
است .این امر نشان میدهد که مدل بهینهساز به خوبی توانسته
شدت شکست را در بدترین حالت و در سالهایی با سه تا هشت
ماه خشک متوالی که درصد تأمین صفر بوده را کاهش دهد .این
موضوع به دلیل رویکرد مدل بهینهساز با توجه به توابع هدف
تعریف شده در آن در ذخیره قسمتی از آب در ماههای پرآب و
جیرهبندی آن در ماههای کم آب میباشد .از طرفی این امر
باعث شده اطمینانپذیری تأمین نیاز در کل دوره حدود  6تا 7
درصد کاهش یافته و بخصوص در مصارف کشاورزی از حدود
 78/3به  71/3درصد برسد .با توجه به این که در این مدل
اطمینانپذیری از نسبت تعداد ماههایی که درصد تأمین 100
درصد است به کل ماههای دوره برنامهریزی محاسبه میشود.
بنابراین با توجه به اعمال جیرهبندی در مدل مقداری از نیاز در
ماههای پرآب ذخیره گشته تا در ماههای کم آب مصرف شود لذا
درصد تأمین ماههای پرآب کمتر از  100درصد میشود لذا
درکل دوره اطمینانپذیری پایین میآید .درصد تأمین نیاز
برقابی نیز در این سناریو در بیشتر ماهها بیش از  95درصد
است که بسیار مطلوب بوده و دستکم  5درصد افزایش را
نسبت به سناریوی قبل نشان میدهد .اطمینانپذیری تأمین
نیاز برقابی سد مارون نیز در حدود  96درصد محاسبه شد.
درصد تأمین نیاز زیستمحیطی در ماههای کم آب مرداد تا مهر
حدود  7تا  15درصد بیشتر شده است .همچنین
اطمینانپذیری تأمین نیازهای زیستمحیطی مارون و جراحی
نیز به ترتیب حدود  83و  86درصد میباشد که قابل قبول بوده
و حدود  3تا  5درصد بهبود یافته است.

نتيجهگيری کلی
نتایج این تحقیق نشان داد در صورت ادامه سیاست بهره برداری
بر اساس وضع موجود اکثر نیازها و مصارف در دو حوضه
سدهای مارون و جره در حد قابل قبولی تأمین میگردد .اما با
اجرایی شدن طرح ها و پروژههای جدید که برخی از آنها در
شرف بهرهبرداری قرار دارند ،سامانه در تأمین مصارف بخصوص
در ماه های کم آب مشکل جدی خواهد داشت .این شرایط نیاز
به طراحی الگویی مناسب برای بهره برداری بهتر و مناسبتر
جهت نیل به اهداف مورد نظر دارد .در این پژوهش با استفاده از
یک ساختار چندهدفه و بهرهگیری از فرمول بندیهای جدید
روشی ارائه شده است که در آن بجای افزایش اطمینانپذیری بر
اساس تأمین نیاز  100درصد در برخی ماهها بدون توجه به

ماههای خشک ،مقداری از آب ماهها یا فصول پرآب در مخزن
ذخیره شده و با استفاده در ماههای کم آب شدت شکست
تعدیل گردید .در این ساختار برخالف الگوریتم تکهدفه ارائه
شده توسط  ،)2016( Rafiee Anzab et al.از یک تابع چندهدفه
بهره گرفته شده و همچنین بجای استفاده از نرم افزار اکسل
برای اجرای اتوماتیک  ،WEAPبا استفاده از کدنویسی در محیط
متلب و همچنین یک میان برنامه در محیط ویژوال بیسیک
ساختار بهینه ساز ( )MOPSOو شبیه ساز ( )WEAPبه هم
متصل شد .پس از انجام بهینهسازی ،با توجه به اندازه جمعیت
 240و اجرای مدل  MOPSOبرای  400تکرار ،در مدت  14روز
و  10ساعت و  47دقیقه جوابهای نزدیک به بهینه حاصل شد.
نتایج حاصل از اجرای مدل بهینهساز نشان داد میانگین درصد
تأمین نیاز مصارف کشاورزی حوضه مارون و جراحی مربوط به
ماههای مرداد ،شهریور ،مهر و آبان حدود  70/4تا  82/8درصد
بوده که نسبت به سناریوی توسعه اراضی حدود  15تا  16درصد
ارتقاء یافته است .مطابق با نتایج در سناریوی توسعه اراضی در
بسیاری از سالهای خشک و در تمامی سالهای آخر
برنامهریزی (1409تا  )14015در بیشتر مصارف بخصوص
اراضی رامشیر و شادگان و حقابههای سنتی مارون و جراحی
درصد تأمین نیاز در سه تا هشت ماه خشک متوالی صفر است.
در سالهای  1401و  1402نیز به ترتیب در هفت و سه ماه
متوالی درصد تأمین این نیاز صفر میباشد .همچنین در بقیه
سالهای خشک درصد تأمین نیاز این ماهها کمتر از پنج درصد
است که این شرایط به هیچ وجه مطلوب نبود .اما با اجرای مدل
بهینهساز درصد تأمین نیاز در ماههایی که در سناریوی قبل
صفر درصد بود به مقدار  28تا  60درصد رسید و در بیشتر
ماههای خشک حدود  45درصد محاسبه شد .این امر نشان داد
که مدل بهینهساز به خوبی توانسته شدت شکست را در بدترین
حالت و در سالهایی با سه تا هشت ماه خشک متوالی کاهش
دهد .این موضوع به دلیل رویکرد مدل بهینهساز با توجه به توابع
هدف تعریف شده در آن در ذخیره قسمتی از آب در ماههای
پرآب و جیرهبندی آن در ماههای کم آب بود .نتایج نشان داد با
توجه به اعمال جیرهبندی در مدل ،مقداری از نیاز در ماههای
پرآب ذخیره گشته تا در ماههای کم آب مصرف شود لذا درصد
تأمین ماههای پر آب کمتر از  100درصد میشود لذا درکل
دوره اطمینانپذیری پایین میآید .در سناریوی بهینه سازی
سامانه اطمینانپذیری تأمین نیاز برقابی سد مارون در حدود 96
درصد محاسبه شد که نسبت به سناریوی توسعه اراضی کمی
بهبود یافت .درصد تأمین نیاز زیستمحیطی در ماههای کم آب
مرداد تا مهر حدود  7تا  15درصد بیشتر شد .همچنین
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اقلیم خشک که به ناچار در چند ماه از سال با کم آبی شدید
مواجه هستیم راهکار مناسبی نبوده و منجر به ایجاد خسارات
 در عوض استفاده.مالی و تبعات اجتماعی جبران ناپذیر میگردد
از راهکار این تحقیق منجر به مدیریت بهتر مخزن و کاهش
.شدت شکست در تأمین مصارف در ماههای کم آب خواهد شد
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