نشريه علوم آب و خاك (علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي)
سال بيست و سه  /ويژهنامه سيل و فرسايش خاک  /زمستان 1398

بهرهبرداری تلفیقی از منابع آب سطحی و زیرزمینی با استفاده از مدل
شبیهسازی ( WEAPمطالعه موردی :دشت بهبهان ،استان خوزستان)
علی خیراندیش ،1سید فرهاد موسوی ،1حمیدرضا غفوری 2و سعید فرزین

*1

(تاريخ دريافت 1396/7/13 :؛ تاريخ پذيرش)1397/4/27 :

چكیده
در این پژوهش ،الگوی بهره برداری تلفیقی و یكپارچه از منابع آب سطحی و زیرزمینیی دشیت بهبهیان (مخینن سید میارون و چیاههیای
بهره برداری موجود در دشت) بررسی شده است .شبیه سازی تخصیص نیازهای آبی حوضه در نرمافنار  WEAPبا چهار سیناریو شیام )1 :
شرایط فعلی( )2 ،)M1سناریوی مرجع برای  16سال آینده ( )3 ،)M2سناریوی توسعه اراضی ( )M3و  )4سناریوی بهینه ( ،)M4انجام شده
است .سناریوی بهینه با روش برنامهرینی خطی چند هدفه در نظر گرفته شده است .بر اساس نتایج ،در تمام سناریوها ،نیازهای شرب بهطور
کام برآورده میشود .در سناریوی شرایط فعلی ،نیاز کشاورزی ،بهجن برای حقابههای سنتی ،در ماههای کمآب ،بیش از  50درصد براورده
شده است .برای نیازهای کشاورزی شبكه های آبیاری در سناریوی مرجع ،مینان تأمین در بعضی ماه ها کمتر از  100درصد بوده و حتیی در
ماه های خرداد و شهریور ،تأمین نیاز آب برای شبكههای شمال و جنوب دشت بهبهان کمتر از  10درصد است .در سناریوی توسعه اراضیی،
نیاز کشاورزی در شبكه های آبیاری ،بهجن شبكه آبیاری رامهرمن ،در همه ماهها بیشتر از  90درصد تأمین مییشیود .سیناریوی بهینیه بیرای
حداق جریان در رودخانه مارون و حجم ذخیره نسبت به سناریوهای دیگر بهترین عملكرد را داشته است .از مقایسه چهار سناریو در تأمین
نیاز آبی زیست محیطی مشخص شد که سناریوی بهینه در ماههای بهار نسبت به سه سناریوی دیگر بهتر و مطلوبتر عم میکنید ولیی در
ک سال کمتر از  100درصد نیاز آبی تأمین میشود .مقایسه چهار سناریو نشان داد که سناریوهای شرایط حاضیر و مرجیع در شیبكههیای
آبیاری جاینان فجر ،جنوب بهبهان ،شمال بهبهان و حقابه های سنتی بیشترین درصد اطمینانپذیری را داشتهاند .بسامد حجم ذخیره– زمیان–
احتمال حاص از حجم ذخیره ماندگاری در سناریوی بهینه نشان داد که بیشترین زمان ماندگاری در حجم ذخیره  558میلییون متیر مكعی
(که برابر نصف حجم مخنن سد مارون است) و با بیشترین احتمال ( 60درصد) بهدست آمد.

واژههای کلیدی :رودخانه مارون ،WEAP ،دشت بهبهان ،نیازهای آبی ،بهینه سازی

 .1گروه مهندسی آب و سازههای هیدرولیکی ،دانشکده مهندسی عمران ،دانشگاه سمنان
 .2گروه مهندسی عمران ،دانشکده فنی و مهندسی ،دانشگاه شهید چمران اهواز
* :مسئول مکاتبات :پست الکترونیکیsaeed.farzin@semnan.ac.ir :
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مقدمه

در کشور اتیوپی پرداخته شد .نتايج شبیهسازی نشان داد که اگار

با توجه به اينکه کشور ايران با توزيع نامناسب مکانی و زماانی

برنامهري ی برای تولید بار  2198گیگااوات سااعت در ساال

بارندگیها همراه است ،بنابراين در بیشتر نقاط ،عالوهبار مناابع

باشد برای نیازهای آبیاری بايد  677میلیون متر مکزب در ساال

آب سطحی ،از منابع آب زيرزمینی نیا اساتداده مایشاود .اماا

رها شود و اين مقدار ،میانگین سطح آب درياچه را ساالنه 0/44

به دلیل کمبود منابع آب زيرزمینی و تخلیه روزاف ون آبخوانهاا،

متر کاهش خواهد داد .بنابراين ،وضزیت فزلی عالوهبار ا ارات

بهره برداری از منابع آب سطحی در سالهای اخیر بیشاتر شاده

نامطلوب بار محاییزيسات ،بار مزیشات مردماان محلای نیا

است ( .)14بنابراين ،توجه به چگونگی بهرهبرداری و استداده از

پیامدهای مهمی را خواهد داشت ( .)4آلدارا ( )3بهمنظاور حال

منابع آب با استداده از برنامههای شابیهساازی و بهیناهساازی و

مزضالت آبی در حوضه نیواشای کنیا از مادل  WEAPاساتداده

مدلها امری اجتنابناپذير باه نظار مایرساد ( .)14مادلهاای

کرد .نتايج اين پژوهش نشان داد که برای تحقق نیازهای آبی در

رياضی شبیهسازی -بهینه سازی را میتوان بهعنوان اب ار کمکای

بخش کشاورزی در برخی مناطق ،تخصیص بیش از مقدار نیااز

در حل مسائل مناقشهبرانگی تخصیص منابع آب استداده کرد.

است و در ديگر مناطق اين نیاز بهطور کامال تاأمین نمایشاود

بهرهبرداری بهینه از مخازن يک مسئله بهینهسازی است کاه

( .)3موگاتسیا و همکاران ( )15در حوضه آبري پرکرا ،بهمنظور

نیازمناد اتخااای سیاسااتهااا و قواعاد خااا .اساات .اب ارهااای

تخصایص و توساازه منااابع آب ،از ناار افا ار  WEAPاسااتداده

مدلسازی عددی کامپیوتری و مدلهای رياضای مایتوانناد در

کردند .همچنین تأ یر پروژههای توسزه آب پیشنهادی در حوضه

گسااتره وساایزی از شاارايی ورودی ،رفتااار سیساات حوضااه و

آبري مورد مطالزه ارزيابی شد .جريان زيستمحیطی پايیندست

رودخانه را توصیف و پیشبینی کنند .اين مدلها درک درساتی

ايسااتگاه  2EE7Bو پااروژههااای تااأمین آب ،متوساای جريااان

از عملکاارد فزل ای مااديريت منااابع آب و پاایشبیناای ا رهااای

پايیندست بین  45و  100درصد خواهد بود .نتايج نشان داد که

سناريوهای مختلف توسزه را تسهیل میکنناد ( .)7مادلساازی

جريانهای پايیندست دارای نقاط اوج تی و اف ايش تقاضا بین

تخصیص منابع آب با استداده از مدل  WEAPکه برای اولین بار

 10تا  100درصد میشاود ( .)15فرهنگای و همکااران ( )8باا

توسی مؤسساه محاییزيسات اساتکهل توسازه يافتاه ،ان اا

مدلهای شبیهسازی  MODSIMو  WEAPبه بررسی عملکارد

می شود .اين مدل بر اساس مزادالت پايه بیالن آب عمل میکند

سیست های تک و چندمخ نه سد کارون پرداختند و نتايج را باا

و میتوان آن را بارای مساائلی نظیار تحلیال نیااز هار بخاش،

مدل بهینه  LINGOمقايسه کردند .نتايج بهینهسازی با توجه باه

حداظت آب ،حقابهها و اولويتهای تخصیص ،شبیهسازی منابع

شاااخصهااای قابلیاات اطمینااان ،قابلیاات انزطااافپااذيری و

آب سااطحی و زيرزمیناای ،بهاارهباارداری از مخ ا ن و نیازهااای

آسیب پذيری بهتر از مدلهای شابیهساازی باود ( .)8هملات و

اکوسیست بهکار برد (.)12

همکاران ( )10شبیهسازی منابع آب حوضه ال اير غربی را باا

ارزيابی سناريوهای آتی در باره منابع و مصارف موجود در

مدل  WEAPان ا دادند و به پیشبینی احتمالی برای آيناده تاا

منطقه پیچلند نشان داد که منابع آب سطحی موجاود در منطقاه

سال  2030پرداختناد .نتاايج نشاان داد کاه تقاضاای شارب و

نمیتواند جوابگاوی نیازهاای شاهری و زيساتمحیطای طای

کشاورزی برای سال پايه در سال  2006رضايتبخش است اما

سالهای با بارندگی نرمال تا ساال  2050باشاد و وضازیت باا

نیازهای کشاورزی برای ساناريوی توسازه سیسات هاای ناوين

کاهش تقاضا ،بهويژه در کوتاهمدت ،بهبود خواهد يافت ( .)2در

آبیاری رضايت بخش نیسات .همچناین ،بیاان کردناد کاه مادل

پژوهشی ،با استداده از مدل  ،WEAPبه بررسی تأ یر تزدادی از

 WEAPمیتواند کمککننده برنامهري ان بارای ماديريت مناابع

سناريوهای طرحهای توسزه احتمالی بر سطوح آب درياچه تانا

آب آينده باشد ( .)10فلورس -لوپ و همکاران ( )9با اساتداده
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از مااادل  WEAPباااه برناماااهريااا ی مناااابع آب حوضاااه
 Quiroz-Chipillicoدر پرو پرداختند .نتايج شبیهسازی نشان داد
که تغییرات دما و بارش بر می ان آب حوضه تأ یر مایگاذارد و
نیازها در طاول زماان تغییار کارده و تاأ یر مندای بار نیازهاای
کشاورزی پايیندست میگذارند ( .)9در پژوهش های آدگوالين
و همکاران ( )2با هدف بررسای زيرحوضاههاای آسایبپاذير
نسبت به کمبود آب در منطقاه ماورد مطالزاه ،از مادل WEAP

بهره گرفته شد .آنها سه ساناريوی توسازهای يزنای توسازه در
شرايی موجود ،توسزه میانمدت و توسزه بلندمدت را بررسی و
نتايج را با ه مقايسه کردند .نتايج نشان داد که در سال ،2050
حدود  1/101میلیارد متر مکزب ،يزنی  10/3درصد کل جريان
ساالنه رودخانه  Didessaباراورد شاد .در حوضاههاای آبخیا
 Anger, Dabenaو Upper Didessaنیازهااا در سااناريوهای
شاارايی موجااود و میااانماادت بااراورد نشاادند .امااا نیازهااای
زيستمحیطی به طور کامل در همه سناريوها تاأمین و باهمیا ان
 5/46میلیارد از آورد رودخانه  Didessaتأمین میشود (.)2

مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه
دشت بهبهان در قسمت جنوبی ايران ،در استان خوزساتان و در
محدوده دامنههای زاگرس واقع شده است کاه باا ناا حوضاه
آبري سد مخ نی مارون از آن نا برده میشاود .مسااحت ايان
حوضه حدود  9329کیلومتر مربع بوده که توسای حوضاههاای
آبري کارون ،زهره و جراحی احاطه شده است .ساد ماارون در
 15کیلومتری شمال بهبهان روی رودخانه ماارون باا مختصاات
جغرافیايی حدود  30درجاه و  42دقیقاه عار

شامالی و 50

درجه و  21دقیقه طول شارقی قارار دارد .شاکل ( )1موقزیات
ايستگاههای بارانس ی ،هیدرومتری و تبخیرسن ی و همچناین
موقزیت دشت مورد مطالزه در ايران و حوضه جراحی و زهاره
را نشان میدهد .جدول ( )1نی مشخصات ايستگاههای ماذکور
را نشان میدهد.
شبیهسازی منابع آب سطحی با مدلWEAP

منصوری و همکاران ( )13با استداده از برناماه  ،WEAPدر

برای مدلسازی با استداده از نر اف ار  WEAPابتدا نقشههای اولیه

يره ،باه ارزياابی پانج ساناريوی مختلاف در

که شامل مرزهای حوضه مورد مطالزه ،مسیرهای رودخانههاای

شرايی بهترين و بدترين عرضه و تقاضاا بارای برناماهريا ی و

موجود در حوضه ،محل سدها و بندهای انحرافی برای آبگیری و

مدل سازی پرداختند .آنها نشان دادند که منطقاه تاا ساال 2030

ايستگاههای هیدرومتری ،تما نقاط نیاز و مناابع آب موجاود و

حساااس بااه کمبااود آب شااديد خواهااد بااود و باارای بهبااود

به طور کلی تمامی عوارضی که برای تزیین چارچوپ اصلی مدل

يکپارچگی نیاز به ساير راهکارهاا بارای ماديريت بهتار اسات

نیاز است در محیی  GISتهیه شد .سپس اين نقشهها در محایی

(.)13

نر اف ار  WEAPفراخوانی شدند و با استداده از اب ارهای موجود

منطقه آنابا در ال

با توجه به اينکه دشت بهبهان دارای می ان قابل توجهی آب

در اين نر اف ار مسیر رودخانه اصلی ،محل سد مارون ،منابع آب

ورودی سطحی بوده و تراز سطح آب زيرزمینی آن رو به کاهش

زيرزمینی ،محل نیازهای آب شرب ،کشاورزی و صنزت و همه

است ،در پژوهش حاضر ،الگوی بهرهبرداری تلدیقی و يکپارچه

موارد مورد نیاز مشخص شدند.

از منابع آب سطحی و زيرزمینی مخ ن سد ماارون و چااههاای
آب واقع در دشت بهبهان شبیهسازی و تحلیل میشود .در ايان

آمادهسازی اطالعات و معرفی آنها به مدل

راستا ،با استداده از نر اف ار  ،WEAPنیازهای آبی حوضه تحت

پس از مدلبندی منطقه ،پارامترهای مدنظر برای شابیهساازی از

چهار ساناريوی پیشانهادی شاامل  M3 ،M2 ،M1و  M4ماورد

جمله طول دوره ،گا زمانی ،سال پايه و واحد پارامترهايی کاه

تخصیص قرار میگیرد .سناريوی بهیناه باا روش برناماهريا ی

به مدل مزرفی مایشاوند ،تزیاین مای شاود .در ايان پاژوهش،

خطی چندهدفه در نظر گرفته شده است.

دادههااای دباای ،نیازهااای آباای شااامل نیازهااای کشاااورزی،
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شك  .1جانمایی منطقه مورد مطالعه در ایران و حوضه جراحی -زهره
جدول  .1مشخصات ایستگاههای هیدرومتری ،بارانسنجی و تبخیرسنجی منطقه مورد مطالعه
نا ايستگاه

نوع ايستگاه

مشخصات جغرافیايی
عر

طول

ارتداع (متر)

طول دوره آماری
(سال)

ايدنک

هیدرومتری ،بارانسن ی

25-50

57-30

560

49

بهبهان

هیدرومتری

20-50

41-30

280

63

چ نظا

هیدرومتری ،بارانسن ی

55-49

45-30

190

38

تشان

بارانس ی

30-51

44-29

536

6

سیدالشهدا بهبهان

بارانس ی

4-50

17-30

333

25

پاقلزه

بارانسن ی

30-55

50-25

675

33

ايدنک

تبخیرسن ی

25-50

57-30

560

35

شرب و صنزت ،حقابههای سانتی و نیازهاای زيساتمحیطای،

قالب فرمت  CSVدر مدل فراخوانی شد .بناابراين ،از دادههاای

یخیره مخ ن برحسب

جريااان ورودی سااه ايسااتگاه هیاادرومتری (اياادنک ،بهبهااان و

میلیون متر مکزب به صورت ماهانه طی ساال آبای ( 1381مهار

چ نظا ) روی سرشاخههای رودخانه اصلی مارون بارای مناابع

ماه) تا سال آبی ( 1393شهريور ماه  )1394بهعناوان ورودی در

آب سطحی و از منابع آب زيرزمینی (چاهها) در بخش شمال و

تبخیر از سطح مخ ن سد مارون و ح
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شك  .2طرح نمادین مدل
جدول  .2متوسط حجم ماهانه نیازهای کشاورزی برحس

میلیون متر مكع

در محدوده مورد مطالعه طی دوره آماری

ايستگاه/ماه

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

رامهرم

15/4

10/46

8/52

4/44

12/64

15/33

14/71

8/67

0/25

1/58

1/66

6/27

بهبهان شمالی

12/02

6/54

0/08

2/15

4/22

10/52

13/7

7/98

6/74

10/96

12/45

12/56

بهبهان جنوبی

14/1

8/21

0/84

2/96

3/87

7/16

17/89

7/75

6/35

8/41

11/95

10/45

جاي ان

9/21

4/71

2/67

6/18

7/63

14/82

15/93

3/95

2/64

88/8

11/43

11/88

جنوب بهبهان ،بخشهاای جااي ان و رامشایر اساتداده شاد .در

تلدات تبخیر و نشت به آب زيرزمینی خواهد شد.

شماتیک مدل ،برای هر کدا از شبکههاای آبیااری و زهکشای

از جملااه اطالعااات ورودی بااه برنامااه ،نیازهااای شاارب،

يک گره در نظر گرفته شد و از هر کدا از منابع آب ساطحی و

کشاورزی (جدول  ،)2حقابههای سنتی و زيستمحیطی اسات.

زيرزمینی يک خی انتقال برای آنها در مدل ترسای و از ساوی

بنابراين ،برای نیاز شرب ابتدا بهوسایله سرشاماریهاای ان اا

ديگر يک خی برگشت آب به رودخانه برای هار کادا از ايان

شده در سالهای  1390 ،1385و  ،1395نار رشاد جمزیات

نیازها مد نظر قرار گرفت (شکل .)2

مربوط باه شهرساتان بهبهاان محاسابه و ساپس باا اساتداده از

می ان آب برگشتی برای تمامی نیازهای کشاورزی با توجاه

جمزیت در سال مبنا و نر رشد جمزیت ،جمزیت در آينده باا

به اطالعات شداهی دريافتی از سازمان آب و بر خوزساتان و

روش هندسی محاسبه شد که در اين مطالزه نر رشد جمزیت

عد توسزه کامل زهکشهای منطقه 20 ،درصد در نظار گرفتاه

برابر  0/38و برای 16سال آينده جمزیت  289017ندر محاسابه

شد که در نتی ه آن  80درصاد آب باا توجاه باه رانادمان کال

شد .حداقل نیاز زيساتمحیطای ماهاناه از روش مونتاناا ()18

تزريف شده در مدل به می ان  35درصاد صارف مصارف گیااه،

بهدست آمد و برحسب میلیون متر مکزب به برنامه داده شد.
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که  St 1یخیره سد در ماه  t+1ا  St ،یخیره سد در ماه  tا Sn ،

فرایند بهینهسازی در سناریوی بهینه
برای اي اد سناريوی بهینهسازی از دادههای جريان و تبخیار در

ح

مرحله واسن ی شبیهسازی و دادههای نیاز آبای بارای مصاارف

اولیه مخ ن  S0باشد) C ،ظرفیت مخ ن (ظرفیت مخا ن ماورد

مختلف در شرايی حاضر بهعنوان ورودیهاای برناماه اساتداده

نظر  1274/17میلیون متر مکزب است) S0 ،مقدار یخیره اولیه،

شد .سپس با محادوديتهاای تزرياف شاده ،دو هادف يزنای

 SWzdtح

حداکثر کردن برداشات از مخا ن بارای مصاارف مختلاف باا

دوره  tدر منطقه  GWzdt ،zح

بیشترين اعتمادپذيری و کمترين ح

مخ ن باه طاور هم ماان

اجرا شد .مدل چندهدفه خطی پژوهش حاضر به ايان صاورت

سد در پايان دوره بحرانی در ماه  nا (نبايد کمتر از ح

کل آب سطحی تخصیص داده شده به نیااز  dدر
کل آب زيرزمینی تخصایص

داده شده به نیاز  dدر دوره  tدر منطقه  zاست (.)12
در اين پژوهش ،شبیهسازی با چهار سناريوی M3 ،M2 ،M1

بود که تابع هدف اول حداکثرساازی درصاد تاأمین نیااز تماا

و  M4ان ا شده و نتايج شامل می ان تأمین نیازها و می ان یخیره

مصارف در ماههای مختلف و تاابع هادف دو حاداقل کاردن

مخ ن سد مارون ارائه شده است .در سناريوی  ،M1شبیهسازی

می ان تخطی از ظرفیت بهرهبرداری مخ ن انتخاب شد.

برای شرايی دوره آماری  1381تا  1393با استداده از دادههاای

تابع هدف اول :حداکثرسازی درصد تأمین نیاز تماا مصاارف

ورودی ،بدون تغییر در می ان مصارف ،ان ا شد .در ساناريوی

در ماههای مختلف

 ،M2سال  1394-95بهعنوان سال پايه تزريف شده و شبیهسازی
m k n

TDWzdt
))
z 1 d=1 t 1 MD zdt

( F1  max imize(

()1

m k n

))  max imize( a zdt
z 1 d 1 t 1

که  a zdtدرصد تأمین نیااز  dدر دوره  tدر منطقاه  zباه صاورت

برای افق 16ساله تاا  1409-1410ان اا شاده اسات .در ايان
سناريو ،فر

شد که تمامی نیازها ابت است ،بهج نیاز شرب

که با اف ايش جمزیت اف ايش خواهد يافت ،و اولويتها بهترتیب
نیاز شرب ،صنزت ،زيستمحیطی و کشاورزی خواهند باود .در
سناريوی  ،M3فر

بر اين است که در آينده ،سطح زير کشت

اعشاری TDWzdt ،ح

کل آب تحويلی باه نیااز  dدر دوره t

اراضی بهبهان و رامهرم نسبت باه گذشاته باهترتیاب  2800و

در منطقه و  MDzdtح

کال آب ماورد نیااز  dدر دوره  tدر

 6000هکتار اف ايش يابد و اولويت تأمین نیازها مشابه سناريوی

منطقه  zاست .بهدلیل اينکه الگوريت بهینهسازی ماورد اساتداده

 M2باشد .سناريوی  ،M4با هدف بهینهسازی میا ان رهاساازی

به دنبال حداکثر کردن تابع هدف است ،بايستی بهدنبال حاداکثر

شده از سیست در شرايی توسزه اراضی (حداقل کردن تخطی از

کردن اطمینانپذيری ،يزنی مقدار  ،aبود.

اختالف ح

تابع هدف دوم :حداقل کردن تخطی از ظرفیت بهرهبرداری از مخ ن

در نظر گرفته شد .بناابراين اولويات تخصایص نیازهاا همانناد

St
))),0
Smin

()2
که در آن  Stح
ح

n

F2  min imize( max((1 
t 1

مخ ن سد در تراز نرمال در دوره  tو Smin

مخ ن سد در تراز حداقل در دوره  tاست.

محدوديتها:

()3
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TDWzdt  SWzdt  GWzdt t  1, 2,..., n 


 St 1  C



S.b : 

 Sn  S0



 Sn  0


یخیره مخ ن بین دو حالت نرمال و تراز حداقل)

سناريوی توسزه اراضی و مقادير مربوط به رهاسازی در سیست
مطابق توابع هدف و قیودات بحثشده ،بهینه شد.

شاخص قابلیت اعتماد یا اطمینانپذیری
سیسات هاای مخااازن یخیاره در تااأمین آب در طای دورههااای
خشکسالی دچار شکست به مدت چندين ماه يا سال میشاوند.
بهاارهباارداری باادون شکساات سیساات یخی اره در طااول دوره
بهرهبرداری مزموالً بهوسایله شااخص قابلیات اعتمااد ارزياابی

بهرهبرداری تلفیقی از منابع آب سطحی و زیرزمینی با استفاده از مدل ...

جدول  .3نتایج حاص از محاسبه پارامترهای آماری (بدون واحد)

ح

متغیر

RMSE

MAE

NS

R2

خروجی سد -ايستگاه بهبهان

9/94

3/06

0/88

0/88

حقابه سنتی -ايستگاه چ نظا

33/28

24/01

0/7

0/72

218/69

164/08

0/34

0/56

مشاهداتی مخ ن -شبیهسازی

میشود ( .)15قابلیت اعتماد عبارت است از بخشی از زمان کاه

شبیهسازی شده وجود دارد.

مخ ن قادر به تأمین تقاضا باشد (:)12
f
)
T

()4

R f =(1-

که  R fقابلیت اعتماد بار پاياه زماان f ،تزاداد کال دورههاای
شکست و  Tتزداد کل دورههای زمانی بت شده است.

نتايج درصد تأمین نیازها ،اطمینانپذيری مربوط به آنها و ح ا
یخیره مخ ن در اين بخش ارائه شده است .در مرحله واسان ی
مدل ،مقادير خروجی سد ماارون ،حقاباههاای سانتی و ح ا
یخیره شده مخ ن شبیهسازی و مقادير آن با ايستگاههای بهبهان

شاخصهای آماری
به منظور مقايسه آماری مقادير مشااهداتی و شابیهساازی شاده،
ضرايب کارايی شامل  MAE،RMSE ،R2و  NSمحاسابه شاده
است .نحوه محاسبه اين مزیارها بهصورت روابی زير است:
n
n
 n

(R2 = ( (Oi -O)(Pi -P))/(  (Oi -O)2  (Pi -P)2 )  )5
 i=1

i=1
i=1



n

()6

نتایج و بحث

 (Oi  Pi )2 * n 1

RMSE 

i 1

n

در ن ديکی خروجی سد ،ايستگاه چ نظا و مقاادير مشااهداتی
ح

یخیره شده مخ ن مقايسه شد که نتايج پارامترهای آماری

آن در جدول ( )3بیان شاده اسات .نتاايج نشاان مایدهاد کاه
عملکرد مدل در مرحله واسن ی خوب بود و برای خروجی سد
بیشترين همبستگی باا ضاريب تزیاین  0/88مشااهده شاد کاه
نمودار مقايسه و پراکندگی دادهها در شکل ( )3ارائه شده است.
پس از مرحله واسن ی ،ساناريوهای مختلاف بررسای شادند.
مقادير ماهانه نیاز شرب و همچنین کشاورزی در شبکههای آبیااری

MAE=( Oi -Pi )*n -1
i=1
 n
  n

NS=1 -   (Oi -Pi )2  /   (Oi -O)2  




 i=1
  i=1


براساس نتاايج باهدسات آماده ،مشااهده مایشاود کاه در

که  Oiو  Piبهترتیب مقادير مشاهدهای و شبیهسازی شده توسی

سناريوی شرايی موجود ،نیازها به ج برای حقابههاای سانتی و

مدل O ،و  Pبهترتیب میانگین مقادير مشاهدهای و شبیهسازی

ماههای اسدند ،تیر و مرداد در شبکه آبیاری شمال بهبهان ،بایش

شده توسی مدل و  nتزداد داده است .هرچه مقدار ( R2ضريب

از  90درصد تأمین شده است.

()7
()8

و زهکشی در شاکلهاای ( )4تاا ( )7ارائاه شاده اسات .در هماه
سناريوها ،نیاز شرب در تمامی ماهها بهصورت کامل تأمین میشود.

تبیین) به عدد يک ن ديکتر باشد ،نشاندهنده همبستگی قویتر

بهمنظور بررسی سناريوهای مديريتی در اين پژوهش از ساه

مقادير پیشبینی شده و مشاهده شده خواهد بود .حاداقل باودن

سناريوی اف ايش جمزیت ،اف ايش سطح زيار کشات و میا ان

مقادير ( RMSEجذر میانگین مربزات خطا) و ( MAEمتوسای

برداشت بهینه استداده شد .ساناريوی  M2در ايان پاژوهش باا

خطای مطلق) نی نشاندهنده عملکرد مطلوبتار مادل خواهاد

اولويت نیاز شرب به کار برده شد .بنابراين ،ابتدا نیااز شارب باا

بود .هر چقدر ضاريب ( NSناش -سااتکلیف) باه عادد ياک

اف ايش جمزیت در تما اوقات تاأمین شاده و بارای نیازهاای

ن ديکتر باشد ،تناسب کامالتاری باین دادههاای مشااهداتی و

کشاورزی شبکههای آبیاری می ان تأمین در بزضی ماهها کمتر از
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شك  .3مقادیر مشاهداتی و شبیهسازی شده در مح ایستگاه بهبهان و خروجی سد مارون

شك  .4درصد تأمین نیازهای شرب و کشاورزی در سناریوی

M1

100درصد بوده اسات .بارای مثاال ،مشااهده مایشاود کاه در

و جنااوب دشاات بهبهااان کمتاار از  10درصااد اساات .مشااابه

ماه های خرداد و شهريور ،تأمین نیاز آب برای شبکههای شامال

پژوهش های هملت و همکاران ( ،)10نیازهای کشاورزی منطقه
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شك  .5درصد تأمین نیازهای شرب و کشاورزی در سناریوی

M2

شك  .6درصد تأمین نیازهای شرب و کشاورزی در سناریوی

M3

مورد مطالزه در آينده با مشکل مواجه خواهند شد.
در سناريوی ( M3شکل  ،)6مشخص شد که نیاز کشاورزی

فااروردين و ارديبهشاات بااهترتیااب ،77/8 ،83/8 ،68/2 ،92/6
 48/5 ،46/6و  82/3درصد تأمین نیاز صورت میگیرد.

در شبکههای آبیاری ،بهج در شبکه آبیااری رامهرما  ،در هماه

شمسااايی و فرقااانی ( )17تخصاایص نیازهااای کشاااورزی

ماهها بیشتر از  90درصد تأمین مایشاود و نشااندهناده تاأمین

آبخوان شهر يا د تحات ساناريوی توسازه اراضای را بررسای

نیازهای آبی با اف ايش سطح زير کشت در منطقه در ساالهاای

کردند .ايشان بیان داشتند که توسزه اراضی نسبت باه ساناريوی

آتی است .الز بهیکر است که در اين سناريو تما اولويتهاای

حاضر عملکرد مناسبی نادارد و پیشانهاد دادناد کاه از توسازه

تأمین نیاز در مدل مانند سناريوهای قبلی در نظر گرفته شاد .در

اراضی در منطقه خودداری شود.

شبکه آبیاری رامهرم در ماههای مهر ،آبان ،آیر ،بهمان ،اسادند،

سناريوی ( M4از سناريوهای مديريتی باه کااربرده شاده در
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شك  .7درصد تأمین نیازهای شرب و کشاورزی در سناریوی

M4

شك  .8درصد اطمینان پذیری تأمین نیازهای آبی در دشت بهبهان در چهار سناریوی مورد مطالعه

پژوهش حاضر) نشان میدهد که شبکه آبیاری شمال بهبهاان و

مصارف مختلف برای چهار سناريوی يااد شاده در شاکل ()8

حقابههای سنتی در ماههای آیر تا ارديبهشت بیشتر از  80درصد

ارائه شده است .همان طاور کاه مشااهده مایشاود ،در شارايی

تأمین شدهاند (شکل  .)7همچنین ،شبکههاای جناوب بهبهاان،

حاضر ،می ان برداشت آب بارای مصاارف شارب و صانزت و

رامهرم و جاي ان ف ر تقريباً در هر ماه باه ياک میا ان تاأمین

شبکههای آبیاری (بهج شبکههای آبیاری شمال و جنوب دشت

میشوند؛ ولی در ماههای فصل تابستان کمتر از  50درصد تأمین

بهبهان)  100درصد و برای حقابههای سنتی کمتر از  50درصد

نیازها ر میدهد.

تأمین میشود و تقاد تاأمین از مناابع آب ساطحی (رودخاناه

قابلیاات اطمینااان يااا اطمینااانپااذيری در حقیقاات اطمینااان

مارون) نسبت به آب زيرزمینی است .از مقايسه چهاار ساناريو

موفقیت است ،يزنی احتمال اينکه سیست بدون وقوع خرابی به

مشخص شد که سناريوی  M1و ساناريوی  M2در شابکههاای

وظايف تزیین شده عمال کناد .درصاد اطمیناانپاذيری تاأمین

آبیاری جاي ان ف ر ،جنوب بهبهان ،شمال بهبهان و حقاباههاای

134

بهرهبرداری تلفیقی از منابع آب سطحی و زیرزمینی با استفاده از مدل ...

شك  .9درصد تأمین نیازهای زیستمحیطی در دشت بهبهان در چهار سناریوی مورد مطالعه

سنتی بیشترين درصد اطمینانپذيری را داشت و کمترين درصد

در کل سال کمتر از  100درصد نیاز آبی تأمین میشود .اسادی

اطمینانپذيری در سناريوی بهینه بهدست آمد .در پاژوهشهاای

( )6نی در بهرهبرداری بهینه از سیست های منابع آب سد مارون با

علیمحمدی و حسینزاده ( )5در بررسی بهرهبرداری تلدیقای از

استداده از الگوريت  PSOدريافت کاه ساناريوی بهیناه در نیااز

مناابع آب سااطحی و زيرزمیناای حوضاه آبريا رودخانااه ابهاار

زيستمحیطی منطقه عملکرد مطلوب و بهتری دارد.

بهینه سازی با برنامهري ی خطی نسبت به شابیهساازی عملکارد

یخیره مخ ن شبیهسازی شده برای سناريوهای

مقايسه ح

بهتری را نشان داد .همچنین ،در مطالزات فرهنگای و همکااران

مورد مطالزه مطابق شکل ( )10نشان میدهد که در ساناريوهای

( )8بهینهسازی نتايج بهتری نسبت باه مادل شابیهساازی بارای

مرجاع و توسازه اراضای در ساالهاای  1388تااا  1390دارای

تخصیص منابع آب منطقه را نشان داد.
با توجه به شکل ( ،)9برای نیاز زيستمحیطی در ساناريوی

کمترين مقدار ح
حداقل ح

یخیره بوده و در برخای از مااههاا از تاراز

یخیره مخ ن کمتار باوده اسات .ايان امار نشاان

 M1منطقه مشاهده میشود که در ماههای فروردين و ارديبهشت

میدهد که سیست نیاز به تزريف مدل بهینهای دارد که هم ماان

در طول دوره شبیهسازی برای ماههای بهار که باياد حادود 60

ه می ان درصد تأمین نیاز در ماههای ک آب را اف ايش دهاد و

درصد باشد تقريباً  10درصد کمتر از حد م از تأمین شده است

ه می ان تخطی از تراز حداقل بهرهبرداری را کااهش دهاد .باا

که مطلوب ننیست .تأمین نیاز برای ساناريوی  M2در مااههاای

توجه به نتايج بهدست آمده و نظر به اينکه در مديريت و برنامه-
یخیره در زماان بهارهبارداری حاائ

فروردين تا مرداد کمتر از  100درصد و در ماههای فروردين تاا

ري ی مخازن ،می ان ح

خرداد حتی کمتر از  60درصد بوده که قابل توجاه اسات و در

اهمیت است ،لذا میتوان گدت که مدل بهینهسازی بهتر از مدل

ساير ماهها بهطور کامل تأمین میشود .حداقل نیاز زيستمحیطی

شبیه سازی عمل کرده است و نتايج آن باا پاژوهشهاای سااير

پايیندست رودخانه مارون در شرايی توسزه اراضی در ماههاای

پژوهشااگران از جملااه فرهنگاای و همکاااران ( ،)8شمسااايی و

فرودين تا مارداد باهترتیاب  72/4 ،51/5 ،60/8 ،51/8و 96/3

فرقااانی ( )17و علاایمحماادی و حسااینزاده ( )5انطبااا دارد.

درصد تأمین شده است .از مقايسه چهار سناريو در تأمین نیاز آبی

فرکانس ح

یخیره– زمان– احتمال حاصل از ح ا یخیاره

زيستمحیطی مشخص شد که سناريوی  M4در ماههاای بهاار

ماندگاری در سناريوی بهینه با تقسی مقادير ح

نسبت به سه سناريوی ديگر بهتر و مطلوبتر عمل میکند؛ ولی

حالت و پیدا کردن فراوانی مربوط به هر بازه (شکل  )11نشاان

یخیره به 10
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شك  .10مقادیر مشاهداتی و شبیهسازی شده حجم مخنن سد مارون

شك  .11نمودار حجم ذخیره -فراوانی سد مارون

داد که احتمال اينکه ح

مخ ن کمتر از 138میلیون متر مکزب

نباشد  100درصد (يزنی در همه ماهها اين ح ا تاأمین شاده
است) ،احتمال يک دو ح
ح

مخا ن  60درصاد ،ساه چهاار

نتیجهگیری
سیساات هااای مخااازن یخیااره ممکاان اساات باارای دو منظااور
بهرهبرداری کلی نگهداشات و کنتارل سایالب طراحای شاوند.

مخ ن  3درصد و احتمال ماندگاری برای حالت پر باودن

اهداف یخیره شامل مصارف آب شاهری ،کشااورزی ،صانزت،

تأمین خواهد شد) و

کل مخ ن

مخ ن  0/6درصد (يزنی يک ماه اين ح

قايقرانی و تولید انرژی برقابی است .قسمتی از ح

همچنین احتمال سرري شادن مخا ن نیا  0/6درصاد اسات.

که به منظور یخیره در نظر گرفته میشود و قابل اساتداده اسات

فرکانس محاسبه شده میتواند برای محاسبه منحنای فرماان باه

بهعنوان ح

مدید شناخته میشود .بنابراين ،بايساتی ماديريت

مديران و برنامهري ان منابع آب کمک کند.

بهرهبرداری طوری ان ا شود کاه مخا ن باا شکسات روباهرو
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نشااود .در اياان راسااتا ،ارزيااابی تخصاایص منااابع آب حوضااه

می شود .حداقل تأمین نیاز زيستمحیطی پايیندسات رودخاناه

رودخانه مارون در شارايی موجاود ،ساناريوی مرجاع ،توسازه

مارون در ماههای بهار کمتر از  50درصد بوده کاه قابال توجاه

اراضی و بهرهبرداری بهینه با اعمال محدوديت و عد ت ااوز از

است .برای ساير ماهها باهطاور کامال تاأمین مایشاود .نتاايج

مخ ن برای مصارف مختلف هدف ايان پاژوهش

سناريوی  M3نشان داد که نیاز کشاورزی در هماه شابکههاای

قرار گرفت .ل و بهره برداری بهینه از منابع آب موجود ،بهدلیل

آبیاری ،به ج شبکه آبیاری رامهرم  ،به صورت ماهاناه بیشاتر از

محدوديت آنها و شکاف اي اد شده بین عرضه و تقاضا در اين

 90درصد تأمین شد .همچنین ،تاأمین نیااز زيساتمحیطای در

نقاط ،اهمیت بس ايی در سالهای اخیر پیدا کرده اسات .نتاايج

ماه های فروردين و خرداد بهترتیب  51/8و  51/5درصاد باوده

حاصل از واسن ی ان ا شده برای مادل ،در دوره شابیهساازی

است .نتايج بهینهسازی نشان داد که برنامهري ی خطی چندهدفه

( 1381تا  )1393نشان داد که شبیهسازی بهرهبارداری از مناابع

با قید عد تخطی از ح

حداقل بهرهبارداری مخا ن در حال

آب اين حوضه با استداده از مدل  WEAPبا دقت مناسبی ان ا

مسائل بهرهبرداری بهینه از مخاازن کاارايی مناسابی دارد .نیااز

شده است .نتايج ارزيابی سناريوها نشاان داد کاه در ساناريوی

شرب در تما ماهها و در تما سناريوها باه طاور کامال تاأمین

 ، M1با توجه به محدوديت اي اد شده توسی ارگانهای یيربی

میشود .به طور کلی ،از مقايسه شارايی حاضار باا ساناريوهای

در تخصیص آب باه وسازت محادودی از دشاتهاای تحات

مديريتی مشخص شد که در سه سناريوی شرايی حاضر ،مرجع

پوشش ،ضريب اطمینانپذيری برای مصارف شرب ،صانزت و

و توسزه اراضی ،تأمین نیازهای آبی مصارف مختلف با درصاد

شبکههای آبیاری و زهکشی  100درصاد و بارای حقاباههاای

اطمینان پذيری باالتر نسبت به سناريوی بهینه تأمین میشود .اما

سنتی کمتر از  50درصد حاصل شد .نیاز زيستمحیطی منطقاه

ح

مخ ن در دورهای در ساه ساناريوی  M2 ،M1و  M3باا

در اين شرايی در ماههای فروردين و ارديبهشت در طاول دوره

شکست مواجه شده است و اين امر نیاز باه انتخااب ساناريوی

شبیه سازی حدود  10درصد کمتر از حد م از تأمین شده و اين

مناسااب و کاااراتر باارای توساازه پاياادار و حداا شاارايی

برای ماههای بهار که بايستی حدود  60درصد باشاد ،ناامطلوب

زيست محیطی در منطقه دارد .برای اف ايش می ان تأمین نیازهای

است .در سناريوی مرجع ،با وجود اف ايش جمزیت در سالهای

آبی کشاورزی درمنطقه در سناريوی بهینه میتوان پیشنهاد کارد

آينده ،نیاز شرب و صنزت بهطور کامل تأمین میشود .نیازهاای

که از الگوی کشت مناسب ،سیست های نوين آبیاری با رانادمان

کشاورزی و حقابههای سنتی در همه شبکههای آبیااری منطقاه

باال و همچنین انتقال آب از زيرحوضههای ديگر به اين حوضاه

مورد مطالزه غالباً در هماه مااههاا بیشاتر از  90درصاد تاأمین

استداده شود.

حداقل ح
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Abstract
In this research, conjunctive and integrated operation of surface and ground water resources of Behbahan plain (Maroon
dam's reservoir and existing wells, respectively) was investigated. Simulation of allocation of water demands in this
basin was performed by four scenarios, using WEAP software: 1) current conditions (M1), 2) reference scenario for the
next 16 years (M2), 3) land development scenario (M3), and 4) optimal scenario (M4). The optimal scenario was
performed with multi-purpose linear programming. Based on the results, drinking water demands was satisfied
completely in all scenarios. Under the scenario of current conditions, all agricultural demands, except the traditional
rights, supplied more than 50% in the low-flow months. In the reference scenario, water supply for agricultural
demands in some months was less than 100% and even in June and July, the water supply for North and South
Irrigation networks of Behbehan plain was less than 10%. In the land development scenario, agricultural demands of all
irrigation networks, except Ramhormoz network, satisfied more than 90% in all months. The optimal scenario
performed better than other scenarios for minimum Maroon River flow and volume of storage in the reservoir.
Comparison of the four scenarios in satisfying the environmental needs also revealed that the optimal scenario
performed better than the other three scenarios in the spring months. However, it provided less than 100% of water
needs in the whole year. Comparison of the four scenarios also showed that the first two scenarios had the highest
reliability percent in the Jayzan-Fajr, South Behbahan and North Behbahan Irrigation Networks and traditional water
rights. Frequency of storage-time-probability from the storage volume in the optimal scenario also showed that
maximum storage lifetime of the lasting storage volume was 558 million m3 (which was equal to half of the volume of
Maroon dam’s reservoir) with the highest probability (60%).
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