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مدیریت توزیع آب در شبکههای آبیاری و تخصیص الگوی کشت بهکمک سیستم اطالعات مکانی
و برنامهریزی خطی (نمونۀ موردی :اراضی پاییندست سد آغچای)
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 .1استادیار ،دانشکدۀ مهندسی آب و محیط زیست ،پردیس فنی مهندسی (شهید عباسپور) دانشگاه شهید بهشتی
 .2کارشناس ارشد سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیایی
 .3استادیار ،دانشکدۀ علوم و فنون نوین ،دانشگاه تهران ،ایران
(تاریخ دریافت -93/02/02 :تاریخ تصویب)93/06/28 :

چکیده
در سیستم های سنتی آبیاری و بهره برداری از منابع آبی ،بهخصوص منابع آب ذخیرهشده پشت سدها ،مدیریت نامناسب توزیعع
آب ،سبب ضعف عملکرد پروژه های آبیاری و افزایش تلفعات بهعره بعرداری معی شعود .در ایعن راسعتا ،اسعتفاده از روش هعای
بهینهسازی در کنار استفاده از سیستم اطالعات مکانی ( )GISمیتواند موجب تقویت عملکرد پروژههای آبیاری شعود .بعر ایعن
اساس ،در تحقیق حاضر از برنامه ریزی خطی (بهعنوان یکی از روش های بهینه سازی) و  GISبرای تعیین مسعاحت هعای بهینعه
برای کشت هر محصول که سبب بهبود عملکرد پروژۀ آبیاری خواهد شد ،در منطقۀ موردی اراضی پایین دسعت سعد آغ چعای،
استفاده شده است .در این راستا و برای اجرای فرایند برنامه ریزی خطی ،برنامهای در محیط نرمافزاری اکسل با توجعه بعه نعو
محصوالت ،متغیرهای تصمیم ،محدودیتها و تابع هدف توسعه داده شد .سپس با توجه بعه خروجعی آن ،برنامعۀ دیگعری بعا
استفاده از قابلیتهای  ArcObjectدر نرم افزار  ArcGISتوسعه داده شد و بدینوسعیله مسعاحت هعای بهینعه بعرای کشعت هعر
محصول در زمینهای پاییندست سد مشخص شدند .نتیجۀ تحقیق در منطقۀ مطالعۀ موردی ،حاکی از آن است کعه اسعتفاده از
روش بهینهسازی برنامهریزی خطی و تلفیق آن با  ،GISسبب بهبود  30درصدی استفاده از سطح قابل کشت و نو محصوالت
در مقایسه با حالتی که محصوالت بهصورت سنتی انتخاب و کشت میشوند ،شده است.
واژههای کلیدی :برنامهریزی خطی ،سیستم اطالعات مکانی ،شبکههای آبیاری ،مدیریت توزیع آب.
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مقدمه
یكي از تنگناهاي اساسي دنياي امروز كافي نبودن آب براي
مصااف گونااگون اعا از شارب صانت ،كشااوفزي و
محيطهاي طبيتي اس .،برفسي وضا موجاود كشااوفزي
بياانگر آن اسا ،كا باا وجاود پتانساي افااای تولياد
محصوالت كشااوفزي با دليا نباود سيسات مادیریتي
صحيح امكان استفادۀ بهين از مناب موجود (آب و خاا)
ميسر نشده و خشكساليها و كاه بافش جاوي كااه
مقداف آب استحصالي فا دف بخ كشاوفزي دف پاي داشات
اس .،دف این فاستا برفساي فاهكافهااي اساتفادۀ بهينا از
آب از طریق بازنگري دف تخصاي منااب آب و مادیری،
صحيح عرض و تقاضاا دف مادیری ،شابك هااي آبياافي و
زهكشي (ب ویژه دف شرایط خشكسالي و البت با عنای ،با
الگوي كش ،ضروفي ب نظر ميفسد.
دف این فاستا استفاده از فوشهاي بهين سازي دف كناف
استفاده از سيست اطالعات مكاني ( GISميتواند موجا
تقوی ،عملكرد پروژههاي آبيافي و زهكشي شاود .بار ایان
اسااا مقال اۀ حاضاار بااا اسااتفاده از فوش بهين ا سااازي
برنام فیاي خطي و  GISتخصاي بهيناۀ آب دف افاضاي
پایين دس ،سدآغچاي فا مادنظر راراف داده كا نتاای آن
ميتواند فوند آبفسااني و بهارهباردافي از پاروژه فا تحا،
تأثير رراف دهد .دف این مقال بر پایۀ خطوط اصالي انتقاال
آب و مطابق با آفای كانالهااي دفجاۀ دوم پاایيندسا،
فودخان و سد آغچاي با تأكيد بر بهرهگيري حاداكرري از
آب و كمترین چرخ آبيافي دستيابي ب بهترین الگاوي
كش ،و مترفي مدلي براي تخصي این الگو ب زمينهاي
پایيندس ،موفد توج رراف گرفت اس .،دف فاستاي تحقاق
این اهدا از برنام فیاي خطاي پافامترهااي تخصاي و
پيادهسازي آنها دف بستر  GISاستفاده شده اس .،ایان امار
دستيابي با بهتارین الگاوي كشا ،و تخصاي بهتارین
مساااح،هااا فا باا تفكياام محصااول بااراي زمااينهاااي
پایيندس ،محقق ساخت اس.،
پیشینۀ تحقیق
تاكنون مطالتات مختلفي دف فاستاي بهين سازي آبياافي و
بهرهبردافي از مناب آب با استفاده از سيسات هااي حاامي
تصاامي گيااري و  GISانجااام پریرفت ا اساا .،نتااای ایاان
مطالتات نشان ميدهند ك براي مادیری ،بهارهباردافي از
شبك هاي آبيافي و زهكشاي و نياا فرایناد تخصاي آب
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ميتوان از توانمنديهاي  GISبهره جس .،دف ادام برخاي
از تحقيقات دف این زمين و دستاوفدهاي آنها بيان شدهاند.
ب منظوف نمای نحوۀ استفاده از دادههاي ماهوافهاي و
سيساات اطالعااات مكاااني دف ماادیری ،آبيااافي منطقااۀ
 Riotunuyaدف آفژانتااين دف تحقيقااي ك ا چناادین سااال
ب طول انجاميد باا توجا با سا سياسا ،تخصاي آب
سطحي متناسا باا ساطح تحا ،آبياافي نيازهااي آباي
محصول و حداكرر تأثير شاخ هاایي تتریاش شادند و از
فوي آنهااا بهيناا سااازي انجااام گرفاا ،و بااا اسااتفاده از
نرمافاافهاي  ERDASو  ArcInfo GISمدلسازيهاي موفد
نياز صوفت پریرف ،و دف مادیری ،آبياافي منطقا با كااف
گرفت شد ].[9
دف تحقيق دیگري ك دف دانشكدۀ كشااوفزي دانشاگاه
تكااا  A&Mصاوفت پاریرف ،از  GISباراي مادیری،
آبيافي فوزانۀ بخ هاي هشاتگانۀ دفۀ  Rioاساتفاده شاد.
این سيست توانایي نمای توزی استفاده آب دف ماافع دف
طول هفت ماه سال یا دوفههاي موفد نظر فا دافا بود ].[7
دف تحقيقي دیگر ب منظوف مادیری ،بهتار پاروژههااي
آبيافي دف تركي از سيست اطالعات مكاني استفاده كردند.
دف این تحقيق با دادههاي وفودي همچون مالكي ،افاضاي
توپوگرافي خا) شبكۀ فاههاا سيسات آبياافي سيسات
زهكشي كافبري افاضاي تاراز ساطح ایساتابي دادههااي
هواشناسي و دادههاي گياهي سيستمي طراحاي شاد كا
خروجي آن امكان محاسبۀ مقداف آب موفد نياز هر مافعا
پس از تتيين نياز آبي باا توجا با مقاداف باافش و باازده
كافبرد و انتقال آب فا دافا بود ].[8
دیاني سيست اطالعات مكاني شبكۀ آبيافي و زهكشاي
كااوثر دف جلگااۀ خوزسااتان فا تهياا كاارد كاا رابلياا،
بهنگامسازي اطالعات ایجاد افتباط بين اطالعاات مختلاش
پر وجوهاي منطقي محاسبۀ شاخ هاي افزیابي عملكارد
سيساات آبيااافي و زهكشااي تركيا الیا هاااي مختلااش و
گاافشدهاي فا داشا .،باا اساتفاده از ایان سيسات كاافبر
ميتوانس ،با انتخاب مافع آب موفد نيااز فا بسات با دوف
آبياافي انتخاابي الگااوي كشا ،و دفصاد كشاا ،هار گياااه
مشاهده كند و نيا بازده آبيافي و ماه فا تغيير دهد ].[1
همچناين صامدي بهرامااي و همكاافان باا اسااتفاده از
توانمنااديهاااي  GISو پایگاااه داده  SQL Serverو نيااا
محاايط برناماا نویسااي ویااژوالبيساايم ضاامن اعمااال
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سادهسازيهاي منطقي دف برناما فیااي آبياافي سيسات
ماادیری ،تحوی ا آبااي فا طراحااي كردنااد .خروجااي ایاان
سيست برنامۀ تحوی آب ب رطتات زفاعي دف كاناالهااي
شبكۀ آبيافي اس.[2] ،
كياااني و همكااافان دف پژوهشاااي باناام اطالعااااتي
شبك هاي آبيافي و زهكشاي فا باراي اساتفاده از  GISدف
فتالي،هاي مختلش مرتبط با بهرهبردافي و نگهدافي شبك
ایجاد كردند .با این كاف هر یم از عوام ك با نحاوي باا
مدیری ،آب شبك ساروكاف داشاتند اعا از شارك،هااي
بهاارهبااردافي تشااك هاااي آببااران كشااااوفزان و ...
ميتوانستند اطالعات ماوفد نيااز خاود فا دفیافا ،و از آن
استفاده كنند ].[3
ماانت و همكااافان دف مقال ا اي برنام ا فیاااي بهين اۀ
تحوی آب دف كانالهاي آبيافي فا برفسي كردناد .آناان دف
ایاان تحقيااق فوش فیاضااي بهينا سااازي  SAو الگااوفیت
ژنتيم فا ب كاف گرفتند و دف آن ح مساال توزیا آب دف
كانالهاي آبيافي فا ب صوفت چندهدفي با اهدا متفااوت
مدنظر رراف دادند ].[4
دف مقالۀ دیگاري مانت و همكاافان باراي توزیا و
تحوی ا بهينااۀ آب دف شاابك هاااي آبيااافي از الگااوفیت
بهين ساازي  ( PSOففتااف جمتاي اجااا باراي توزیا و
تحوی بهينۀ آب دف كانالهاي آبيافي اساتفاده كردناد و
آن فا دفكانال  AMXاز شبكۀ آبياافي وفاماين باا یاازده
آبگير ب كاف بردند .نتای این مقال تواناایي فوش  PSOفا
دف ح مسئلۀ برنام فیاي بهينۀ توزی آب دف كانال هااي
آبياااف ي و بااالطب توانااایي زیاااد ماادلهاااي فیاضااي و
بهين سازي فا دف مدیری ،بهتر توزی آب دف شابك هااي
آبيافي نشان ميدهد ].[5
تحقيقات یادشاده نشاان مايدهاد باا توجا با اینكا
برنام فیاي توزی و تحوی آب دف شبك هاي آبياافي ناوعي
مسئلۀ بهين سازي چندهدف چندمتغيره و چندمحادودیتي
با انواع متغيرهاس ،افاون بر استفاده از توانمنديهاي GIS
باید از توانمنديهاي مدلهاي بهين سازي مناس نيا باراي
دستيابي ب سيست بهينۀ تحوی آب استفاده كرد .دف وارا
با استفاده از رابلي،هاي هر دو موفد یادشده ميتوان ناوعي
سيسااتمي حااامي تصامي گيااري فا با منظااوف تخصااي و
مدیری ،آب و محصوالت تهي كرد.

125

مواد و روشها
مدل بهینهسازی برنامهریزی خطی و  GISبرای مددیریت
توزیع آب

دف برنام فیااي خطاي هاد اساتفاده از فوش فیاضاي و
تشكي متادلۀ دفجاۀ یام باراي یاافتن بهتارین تركيا
فتالي،هاي موفد نظر با توج با محادودی،هاا و شارایط
حاك بر مسئل اس .[9] ،مدل برنام فیااي خطاي شاام
بخ هاي مختلفي همچون تاب هد (كا بياانگر هاد
تصمي گيرنده اس ،ريدها و وضتي ،متغيرهااي تصامي
اس.[6] ،
دف این تحقيق نيا براي دسترساي با عملكارد بهتار
شبك هاي آبيافي با استفاده از برنام فیااي خطاي و GIS
مراح و موافد افال شده دف شاك  1مادنظر مؤلفاان راراف
گرفت اس:،
همانگون ك مالحظ ميشود دف ایان تحقياق ابتادا
الگوفیت برنام فیاي خطي اجرا شده و سپس خروجاي آن
وافد برنامۀ تخصي مساح،هاي بهين مايشاود .دف ایان
فاستا و براي اجراي فرایند برنام فیاي خطي برناما اي دف
محيط نرمافاافي اكس توست داده شد؛ سپس باا عنایا،
ب خروجي این برنام (ك مساح،هاي بهين براي كشا،
هر محصول اس ،برنامۀ دیگري دف محيط داتنا ،و با
زبان برنام نویسي  C#تهي شد و بدینوسيل مساح،هااي
بهين براي كش ،هر محصول ب زماينهااي پاایيندسا،
كانال تخصي یاف .،البت گفتني اس ،كا باا توجا با
ماهي ،مكاني دادههاي وفودي از رابلي،هااي ArcObject
دف محيط  GISنيا براي عم تخصي بهره گرفتا شاده
اس.،
گسترۀ منطقۀ مطالعاتی
نمونۀ موفدي تحقيق منطقۀ آغچاي اسا ،كا دف دشا،
رره ضياءالدین دف شمال استان آذفبایجان غربي وار شده
اس .،دف این فاستا شك  2نماي كلي مورتي ،دش ،راره
ضياءالدین دف استان آذفبایجان غرباي و شاك  3مورتيا،
كانالها و رطتات زمين دف منطقاۀ ماوفد مطالتا بار فوي
تصویر ماهوافهاي فا نشان ميدهد.
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شکل  .1مراحل بهینهسازی و تخصیص برای الگوی کشت بهینه

شکل  .2نمایی از شکل و موقعیت قره ضیاءالدین

شکل  .3موقعیت اراضی مورد مطالعه و کانالهای فرعی بر روی تصویر ماهوارهای
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فرایند برنامهریزی خطی
اسااتفاده از برناماا فیاااي خطااي دف ایاان تحقيااق بااراي
بهين سازي الگو و مسااح ،كشا ،دف شابك باوده اسا.،
هد از آن فسيدن ب مسااح ،بهينا اي از مقاداف زماين
تخصيصي براي هر یم از محصوالت زفاعي دف هر انشتاب
از كانال اس .،دف این زمين باید دف ابتدا پافامترهاي كاناال
مشخ شده و متغيرهاي تصامي گياري انتخااب شاوند؛
سپس با تتریش تاب هد و محدودی،هاي مرتبط فرایناد
اجراي برنام فیاي خطي صوفت پریرد .دف ادام با نحاوۀ
اجراي موافد یادشده پرداخت شده اس.،
انتخاب متغیرهای تصمیم

ازآنجا ك این مقال دفصادد دساتيابي با زماينهاایي باا
مساح ،بهين براي هر محصول دف پایيندسا ،انشاتابات
براي آبياافي بهيناۀ آنهاسا ،متغيرهااي تصامي گياري
مساح ،محصوالت مختلش آبيافي با وسايلۀ هار انشاتاب
خواهد بود .دف این فاستا دف پایيندس ،كاناال دفجاۀ اول
 PC1ده نوع محصول دف الگوي كش ،دف نظر گرفت شاده
ك عبافتند از گندم ( 1جاو ( 2چغنادف رناد ( 3ذفت
دان اي ( 4یونج ( 5حبوبات ( 6سبایجات ( 7ساویا
( 8شبدف ( 9و توتاون بهاافه ( . 10باا توجا با ماوافد
یادشده ميتوان متغيرها فا ب صوفت زیر تتریش كرد.
بهتاارین مساااح ،كشاا ،از محصااول jام دف  iامااين
انشااتاب كانااال ( 
 .Aij=)haك ا دف آنi 1, 2, 3 , 4, 5, 6, 7 :
(شاامافندۀ انشااتابات كانااال و j 1, 2, 3 , 5, 6, 7, 8, 9,10
(شمافندۀ نوع محصاوالت اسا .،باا توجا با توضايحات
یادشده براي نمونا متغيرهااي مسائل دف كاناال 1-SP1
ب ترتي زیر خواهد بود:
( A1,1مساح ،بهينۀ گندم دف كانال SP1
( A1,2مساح ،بهينۀ جو دف كانال(SP1
( A1,3مساح ،بهينۀ چغندف دف كانال SP1
( A1,4مساح ،بهينۀ ذفت دف كانال SP1
( A1,5مساح ،بهينۀ یونج دف كانال SP1
( A1,6مساح ،بهينۀ حبوبات دف كانال(SP1
( A1,7مساح ،بهينۀ سبایجات دف كانال SP1
(A1,8مساح ،بهينۀ سویا دف كانال SP1
( A1,9مساح ،بهينۀ شبدف دف كانال SP1
(A1,10مساح ،بهينۀ توتون بهافه دف كانال SP1
ب این ترتي براي هر كانال ده متغير (مسااح ،بهيناۀ
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هر محصول وجود خواهد داش ،ك دف مجموع براي هفا،
كانال با هفتاد متغير مواج خواهي شد ك دف نهایا ،بایاد
پس از ح مسئل مقداف آنها مشخ و تتيين شود.
طراحی تابع هدف

براي فسيدن ب هد عمليات بهين سازي دف ایان تحقياق
(دستيابي ب بيشترین مقداف سود خال دف شبكۀ آبيافي
تاب هد ب شك فرمول  1دف نظر گرفت شده اس:،
(1

Pj dj  E  Nj 1A ij

MaxZ i   Nj 1Aij

دف ایاان فابطاا  :ضااری تااأثير انتقااال؛  :Pjريماا،
محصول  jام؛  :djافاای ريم ،محصول  jام حاصا از
آبيافي مكانياه؛  :Eهاینۀ عمليات ساليان بر فوي زماين باا
آبيافي ثقلي؛  :Nتتداد محصول دف منطق (دف این تحقياق
ده محصول ؛  :iشمافۀ انشتابات كانال؛ و  :jشمافۀ محصاول
دف این مطالت اس .،دف این فاستا باا توجا با مطالتاات
اولياۀ طاارس سااد آغچاااي اسااتفاده از نظاار كافشناسااان و
برفسيهاي ميداني ضرای تاب باال براي خط انشاتاب اول
( 1-SP1ب صوفت زیر محاسب شد.
Max Z 1  534 A11  656 A12  524 / 2 A13

2181A14  204 / 6 A15  973 / 2 A16  1205 A17
 546 / 2 A18  137 / 2 A19  3187 / 5

همچنين با عنای ،ب اینك دف مقالۀ حاضر هف ،خط
انشتاب وجود داشت و هر خط انشتاب ب یم تااب هاد
نياز دافد دف مجموع هف ،تاب هد (با منطق افالا شاده
دف تاب هد انشاتاب  1-SP1نوشات شاد كا باا اجاراي
عمليات بهين سازي ب بيشين كردن مقداف هر یم از ایان
تواب پرداخت خواهد شد.
عالوه بر موافد یادشده براي محاسابۀ مسااح ،بهيناۀ
هر محصول دف پایيندس ،هار یام از انشاتابات دف كنااف
بيشترین مقداف تاب هد باید محدودی،هاي مسائل نياا
دفنظر گرفت شود .این محدودی،ها شام محادودی ،كا
افاضي بيشترین و كمترین مقداف مساح ،هار محصاول و
تأمين آب موفد نياز محصوالت اس ،ك دف ادام ب هر یم
از آنها ب طوف مختصر اشافه شده اس.،
محدودیتهای مسئله
محدودیت مساحت کل

این محدودی ،ب ایان صاوفت تتریاش شاده كا مجماوع
مساح،هاي كليۀ محصوالت تح ،آبيافي دف هار انشاتاب
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بر مبناي ظرفي ،هار كاناال بایاد برابار یاا كوچامتار از
مساح ،ك منطقۀ زیر كش ،ب وسيلۀ كانال باشد .بر ایان
اسا محدودی ،مساح ،باراي هار یام از كاناالهاا دف
منطقۀ موفد مطالت ب صوفت زیر (جدول  1مشخ شد:

بر اسا فوابط باال بر مبناي ظرفي ،هر كانال حادار
و حداكرر مساح ،تح ،كش ،محاسب خواهد شاد .باراي
نمون مقادیر عددي آنها بتاد از جاگارافي مسااح ،تحا،
پوش كانال  1–SP1ب صوفت زیر خواهد بود:

جدول  .1میزان و نحوۀ محاسبۀ محدودیت مساحت تحت
پوشش هر کانال
قید مساحت
A11+A12+A13+A14+A15+A16+
A17+A18+A19+A110 ≤ 144.53
A21+A22+A23+A24+A25+A26+
A27+A28+A29+A210 ≤ 76.86
A31+A32+A33+A34+A35+A36+
A37+A38+A39+A310 ≤ 96.59
A41+A42+A43+A44+A45+A46+
A47+A48+A49+A410 ≤ 39.06
A51+A52+A53+A54+A55+A56+
A57+A58+A59+A510≤109.48
A61+A62+A63+A64+A65+A66+
A67+A68+A69+A610 ≤ 30.03
A71+A72+A73+A74+A75+A76+
A77+A78+A79+A710 ≤ 118.13

جو )(ha

21/68 ≤ A12≤ 7/227

چغندف رند )(ha

21/68 ≤ A13≤ 7/227

ذفتدان اي )(ha

18/79 ≤ A14≤ 4/34

یونج )(ha

24/57 ≤ A15≤ 10/11

حبوبات)(ha

15/89 ≤ A16≤ 1/44

سبایجات)(ha

23/12 ≤ A17≤ 8/67

سویا)(ha

20/23 ≤ A18≤ 5/78

ظرفیت تحت

شماره

پوشش (هکتار)

کانال

144/53

1-SP1

76/86

1-SP2

96/59

1-SP3

39/06

1-SP4

109/48

1-SP5

30/03

1-SP6

این ريد براي ش انشتاب بتادي (... 1–SP3 1–SP2
نيا ب همين صوفت محاسب شده اس.،

118/13

1-SP7

محدودیت تأمین آب

محدودیتهای مربوط به بیشترین و کمترین مساحت
کشت
طبق تجربيات محلي و مطالتات اوليۀ طرس ساد آغچااي و
دفنظر داشتن نيااز با محصاوالت مختلاش دف هار یام از
كانالهاا محادودی ،یاا ريادي تحا ،عناوان بيشاترین و
كمترین مساح ،كش ،براي هر یم از محصاوالت لحاا
ميشود ك دف این تحقيق نيا شرایط مركوف ب صوفت زیار
بيان شده اس:،
گندم Ai0.29≤ Ai,1≤(ha)Ai0.21

جو

گندم )(ha

41/91 ≤ A11≤ 14/49

Ai0.15≤ Ai,2≤(ha)Ai0.05

چغندفرند Ai0.15≤ Ai,3≤(ha)Ai0.05
ذفت دان اي Ai0.13≤ Ai,4≤(ha)Ai0.03

یونج

Ai0.17≤ Ai,5≤(ha)Ai0.07

حبوبات

Ai0.11≤ Ai,6≤(ha)Ai0.01

سبایجات

Ai0.16≤ Ai,7≤(ha)Ai0.06

سویا Ai0.14≤ Ai,8≤(ha)Ai 0.04

شبدف

Ai0.1≤ Ai,9≤(ha)Ai0

توتون

Ai0.1≤ Ai,10≤(ha) Ai0

شبدف

14/45 ≤ (ha) A19

توتون بهافه

14/45 ≤ (ha) A110

با توج ب مطالتات اوليۀ طرس سد آغچاي استفاده از نظر
كافشناسان و برفسيهاي ميداني ريد تاأمين آب دف مقالاۀ
حاضر ب صوفت فرمول  2دف نظر گرفت شد.
(2

Qm* Ai
* d k * 24* 360
F
m

 m 

k1

A ij M

ك دف آن؛  :Mk1مقداف آب موفد نياز براي محصول  1دف
( اسااا ،كااا دف آن
اماااين چااارخ آبياااافي
K

 K 1, 2, 3 ,...اس،؛  :ηmضری استفادۀ مؤثر آب دف كاناال
اصلي؛  :ηbiضری استفادۀ مؤثر آب دف هر انشاتاب كاناال؛
و :dkمجموع فوزها دف Kاماين چارخ آبياافي اسا ،كا
تمامي پافامترهاي یادشده براي اجراي مادل جما آوفي و
محاسب شد.
شایان توج اس ،ك تتداد و دوفۀ چرخ آبيافي هار
محصول دف ماههاي مختلش سال و همچنين نيااز آباي هار
محصول دف دوفههاي مختلش دف منطقۀ موفد مطالتا بار
مبناي جدولهاي  2و  3اس.،
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جدول  .2تعداد و دورۀ چرخش آبیاری هر محصول در ماههای مختلف سال
ردیف

محصول

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

گندم
جو
چغندفرند
ذفت دان اي
یونج
حبوبات
سبایجات
سویا
شبدف
توتون بهافه

فروردین

1

1 29

اردیبهشت

خرداد

تیر

15 30
22
1
1 22
5 26
1
1 29
1 29
26

20
12
12 26

2

16 30
5 26
26
9 30
1 29

مرداد

مهر

شهریور

1 20
1 22
6 13 27
13 20
3 17 31
6 20
6 20 27
6 13 27
3
2 16 23

9 16 30
2 9 23 30
13 27
9 16 30
9 16 30
2 16 23
6 20
12 29

10 24
3
21

11

10
10
28
6

جدول  .3نیاز آبی محصوالت دشت آغچای در طول دورۀ رشد در ماههای مختلف سال (متر مکعب در هر هکتار)
اسفند
0
0
0
0
0
0
0
0
1/61
0

بهمن دی آذر
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

آبان

مهر

شهریور

مرداد

تیر

خرداد

31/48
13/11
0
0
55/08
0
0
0
23/77
0

236/70
98/36
65/57
0
129/84
0
3/61
0
36/89
1/64

0
0
252/46
125/9
253/77
11/8
239/84
160/82
62/3
109/02

0
0
342/62
270/61
326/56
161/31
376/89
295/08
0
163/93

287/21
8/2
339/34
257/50
322/62
205/57
35/25
274/43
154/1
129/51

586/23
183/61
185/25
61/64
251/8
105/25
160/49
104/75
113/93
68/03

یافتهها
اجرای بهینهسازی

پااس از مشااخ شاادن و تتریااش متغيرهاااي تصاامي
محاادودی،هاااي مساائل و تاااب هااد اجااراي عمليااات
بهين سازي با استفاده از برنام فیاي خطي دف دساتوف كااف
رراف گرف .،دف این زمينا تماام محاسابات باا اساتفاده از
ماژول  Solverدف نارمافاااف  Excelو نياا نوشاتن كادهاي
كامپيوتري الزم صوفت پریرف.،
با مترفي پافامترها و محدودی،هااي محاساب شاده دف
مراح رب این سامان با برفساي ایان پافامترهاا بهتارین
مساح ،مربوط ب هر محصول دف پایيندس ،هار انشاتاب
(كانال فا متناس با كا مسااح ،زماين تحا ،پوشا
محاسب ميكند .دف این فاستا پس از اجراي بهينا ساازي

اردیبهشت فروردین
275/41
118/03
3/28
65/57
188/85
49/18
100/98
73/77
83/61
0

0
0
0
0
70/82
0
0
0
45/08
0

محصول
گندم
جو
چغندف رند
ذفت دان اي
یونج
حبوبات
سبایجات
سویا
شبدف
توتون بهافه

براي هر محصول ب تفكيم كانالهااي مختلاش مسااح،
تح ،پوش هر كانال ب صوفت جدول  4محاسب شد.
تعیین اولویت دوری و نزدیکی کشت و تهیدۀ نقشدۀ
الگوی کشت محصوالت
بتااد از اینك ا مساااح ،بهينااۀ هاار یاام از محصااوالت دف
پایيندس ،كانالهاا اساتخرا شاد باراي تخصاي ایان
مساح،ها دف افاضي پایيندس ،پافامترهایي براي اولوی-،
بندي تقدم و تأخر كش ،با عنای ،ب موافد زیر مدنظر رراف
گرفا( ،ایاان مااوافد از مشااوفت بااا كافشناسااان ذيصااالس
ب دس ،آمدهاند ك ميتوانند از منطق اي ب منطقاۀ دیگار
متفاوت باشاند  .دف وارا دف ایان مرحلا مبحان مكااني
مدنظر رراف دافد و هد مشخ شدن ترتيا كشا ،هار
محصول ب تفكيم مياان و مكان اس ،ك براي دستيابي ب
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مطابق پافامترهااي زیار تصامي گياري صاوفت

این هد
گرف:،
الش زمينها یا محصوالتي ك بيشترین دوفۀ آبيافي فا
دافند دف محدودۀ نادیم ب ابتداي كانال رراف گيرند؛
ب محصوالتي ك ب آب بيشتري نياز دافند دف ناواحي
نادیم ب انشتاب (كانال رراف گيرند و محصوالتي ك نيااز
آبي آنها كمتر اس ،دف نواحي دوفتار از كاناال انتقاال آب
رراف گيرند؛
زمينهایي با مساح ،زیاد و دوف آبيافي زیاد ك با
آب بيشتري نسب ،ب زمينهاي دیگر نياز دافند دف ابتداي
كانال یا نادیم ب آن وار شوند.
حال براي دستيابي ب هد یادشده بر مبنااي شارایط
مشخ شده نتای حاص از بهينا ساازي خطاي بار فوي
افاضي پایيندس ،هر یم از كانالها اعمال ميشاود .باراي

دسااتيابي با ایاان مها برناما اي بااا اسااتفاده از اشااياي
 ArcObjectب زبان برناما نویساي  C#نوشات شاد .فاباط
گرافيكي موفد نياز نياا باا اساتفاده از اشاياي ArcEngine
تهي شد.
این برنام دادههاي حاص از اجراي مرحلۀ بهين ساازي
خطي (ماژول  Solverدف بستر نرمافاافي  Excelفا ميگيرد
و سپس براسا مساح،هاي مطارسشاده دف مرحلاۀ ربا
اولوی ،دوفي و نادیكي كش ،محصوالت مناسا باراي هار
ترتي و اولوی ،فا مشخ ميكند.
دف وار این سامان اولوی ،كش ،محصوالت ب تفكيام
كانالهاي آبفساني مختلش فا ب صوفت جدولي افالا كارده
(جدول  5و بر مبناي این اولوی ،كشا ،و ميااان مسااح،
تخصي دادهشده براساا جادول  4نقشاۀ الگاوي كشا،
محصوالت مختلش (شك  4فا آماده و عرض ميكند.

جدول  .4مساحت بهینهشدۀ محصوالت در اراضی پاییندست هر یک از خطوط لولهها (هکتار)

گندم
جو
چغندف رند
ذفت دان اي
یونج
حبوبات
سبایجات
سویا
توتون بهافه
شبدف

لولۀ اول

لولۀ دوم

لولۀ سوم

لولۀ چهارم

لولۀ پنجم

لولۀ ششم

لولۀ هفتم

30/35
7/22
21/67
18/78
10/11
1/44
20/23
20/23
14/45
0

16/14
3/84
11/52
9/99
5/38
0/76
10/76
10/76
7/68
0

20/28
4/82
14/48
12/55
6/76
8/69
15/45
13/52
9/65
0

11/32
5/85
5/58
5/07
4/64
4/29
6/24
5/46
3/90
0

22/99
5/47
16/42
14/23
7/66
9/85
17/51
4/37
10/94
0

6/30
3/90
4/50
3/90
2/10
3/30
4/80
1/20
0
0

24/80
5/90
17/71
15/35
8/261
10/63
18/90
4/72
11/81
0

جدول  .5تعیین اولویت محصوالت در اراضی پاییندست هر یک از خطوط لولهها (هکتار)
شمارۀ خط لوله

1-sp1

1-sp2

1-sp3

1-sp4

1-sp5

1-sp6

1-sp7

محصول اول

گندم

گندم

گندم

گندم

گندم

گندم

گندم

محصول دوم

سبایجات

چغندف رند

سبایجات

سبایجات

سبایجات

سبایجات

سبایجات

محصول سوم
محصول چهافم

توتون بهافه
جو

سبایجات
سویا

چغندف رند
یونج

چغندف رند
یونج

چغندف رند
یونج

چغندف رند
یونج

چغندف رند
یونج

محصول پنج
محصول شش

یونج
سویا

یونج
ذفت دان اي

ذفت دان اي
توتون بهافه

ذفت دان اي
توتون بهافه

ذفت دان اي
توتون بهافه

ذفت دان اي
جو

ذفت دان اي
توتون بهافه

محصول هفت

حبوبات

توتون بهافه

حبوبات

حبوبات

حبوبات

حبوبات

حبوبات

محصول هشت

چغندف رند

جو

سویا

سویا

سویا

سویا

سویا

محصول نه

شبدف

شبدف

جو

جو

جو

شبدف

جو

محصول ده

ذفت دان اي

حبوبات

شبدف

شبدف

شبدف

توتون بهافه

شبدف
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شکل  .4ارائۀ الگوی کشت در هر قطعه از اراضی مورد مطالعه

بحث و نتیجهگیری
دف سيست هاي سنتي آبيافي و بهرهباردافي از منااب آباي
ب خصوص منااب آب ذخيارهشاده پشا ،سادها با طاوف
متمول برنامۀ منظ و منسجمي براي مدیری ،منااب آباي
وجود ندافد .دف این فاستا پژوه حاضر بار پایاۀ خطاوط
اصلي انتقال آب و مطابق با آفای كاناالهااي دفجاۀ دوم
پایيندس ،فودخان و سد آغچاي با توج ب بهارهگياري
حداكرري از آب و كمترین چرخ آبياافي دساتيابي با
بهترین الگوي كش ،و مترفي مدلي باراي تخصاي ایان
الگو ب زمينهاي پایيندس ،فا موفد توج رراف داده اس.،
دف فاستاي تحقق اهدا یادشده مقالۀ حاضر اساتفاده
از فوشهاي برنام فیاي خطي و سيست اطالعاات مكااني
( GISفا مدنظر رراف داد ك این امر دساتيابي با الگاوي
كش ،مناس و تخصي بهينۀ مساح،هاي حاصا شاده
براي محصوالت مختلش ب زمينهاي پایيندس ،فا محقق
ساخ .،نتای ب دس،آمده حاكي از آن بود كا اساتفاده از
فوش بهين سازي برنام فیاي خطي و تلفيق آن با سيسات
اطالعااات مكاااني تااأثير مربتااي دف اسااتفادۀ بهينا از آب
آبيافي و تخصي مسااح ،كشا ،مناسا دافد و ساب
بهبود توليدات كشاوفزي دف منطق مي شود و با تساهي
مدیری ،آبيافي افاضي كمم ميكند.
دف وار مساح ،تح ،كش ،دف هار كاناال آبفسااني
رب از بهين سازي ب صوفت تجربي انتخاب ميشادند كا
این انتخاب مساح ،ب منظوف كاه فیسام و مشاكالت
آبفساني اغل ب صوفت كمين بوده اسا .،باراي نمونا
محصااول گناادم دف كانااال  1اغل ا ب ا طااوف متوسااط دف
مساحتي حدود  23هكتاف كش ،ميشده اس ،دفحالي ك

با محاسب و اجراي فرایند بهين سازي ایان ميااان كشا،
حدود  30هكتاف برآوفد شده اس .،این تفاوت باراي ساایر
محصااوالت نيااا وجااود دافد و ماايتااوان گفاا ،بااا ایاان
بهين سازي حادود  30دفصاد ميااان كشا ،محصاوالت
افاای یافت اس .،ایان ميااان بياانگر آن اسا ،كا اگار
كشاوفزان كش ،محصوالت فا با مطالت و بار مبنااي ایان
فوش انجام دهند ميتوانند با افااای ساود و محصاول
مناسبي دس ،یابند.
دف فاستاي تكمي این تحقياق ماوافد زیار با عناوان
پيشنهادهاي آتي ب سایر محققان و عالرا منادان توصاي
ميشود.
 اسااتفاده از الگااوفیت هاااي بهين ا سااازي بااراي بهبااود
بخشيدن ب نحوۀ چرخ كاناال هااي دفجا  2و  3و
نيااا نحااوۀ باااز و بساات شاادن آنهااا از باالدساا ،ب ا
پایيندس( ،یا برعكس ؛
 لحا برنام هاي زماانبنادي باراي بااز و بسات شادن
دفیچ ها؛
 تهي و وفود بانم اطالعااتي ارتصاادي شابك (از ربيا
هاین هاي بهرهبردافي و نگهدافي دفآمدهاي حاص از
فروش آب حقوق و دستماد ميرابها و  ...ب  GISبا
توجاا باا اهمياا ،دف نظاار داشااتن ماادیری ،مااالي
شاابك هاااي آبيااافي و زهكشااي دف فراینااد تخصااي
مساح ،زمين ب محصول یا محصول ب زمين؛
 استفاده از  GISبراي اعمال فوشهاي مختلاش مادیری،
بحااران دف شاابك هاااي آبيااافي از جملاا دف مواراا
خشكسااالي ساايالب و دوفههاااي كاااه كيفياا ،و
كمبود آب آبيافي.
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