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چکيده
یکي از مهمترین چالشهای بهرهبرداری از سیستمهای مدیریت منابع آب و بهطور خاص مخازن سطحي در رویارویي با
تغییرات هیدرولوژیکي ،در نظر گرفتن وقوع پدیده خشکسالي در نحوه بهرهبرداری از منابع آب است .عالوه بر تغییرات
دبي نسبت به متوسط ،عامل مهم دیگر تداوم پدیده خشکسالي ميباشد .یکي از راههای مقابله با خشکسالي،
بهرهبرداری مناسب از منابع آب در شرایط خشکسالي است .برای بهرهبرداری از منابع آب مدلهای مختلفي مانند
 WEAPتوسعه یافته است .اما چنین مدلي قابلیت مدلسازی بهرهبرداری مخازن در شرایط خشکسالي را ندارد.
بنابراین ،توسعه چنین امکاني در مدل  WEAPبرای مهندسین منابع آب بسیار حائز اهمیت است .در پژوهش حاضر
امکان توسعه قوانین بهرهبرداری هجینگ در قالب نرمافزار  WEAPمورد تحلیل قرار گرفت و برنامهای الحاقي برای نرم-
افزار  WEAPتوسعه داده شد .توسعه این مدل امکان تلفیق بهینهسازی و شبیهسازی در سطح حوزههای آبخیز را
فراهم ميکند .بهمنظور آزمون قابلیتهای این برنامه الحاقي ،بهرهبرداری از مخازن رودخانه گرگانرود مدلسازی شد و
نتایج این مدل توسعه داده شده با نتایج مدل معمولي  WEAPمقایسه شد .نتایج نشاندهنده افزایش کارایي نرمافزار
 WEAPدر مدلسازی شرایط خشکسالي هیدرولوژیکي از یک درصد در سد وشمگیر تا  97درصد در سد گلستان بوده
است .شایان ذکر است که مدل الحاقي بهصورت یک مدل عمومي توسعه پیدا کرده و قابل بهکارگیری در حوضههای
مختلف ميباشد.
واژههاي کليدي :بهرهبرداری از مخزن ،بهینهسازی ،شبیهسازی ،هجینگ و
مقدمه
امروزه بهدلیل افزایش جمعیت و گسترش
بخشهای کشاورزی ،انرژی و صنعت ،نیاز آبي روز به
روز در حال افزایش است و با ثابت بودن آورد
رودخانهها و منابع آب ،در تامین نیازها کمبودهایي
وجود دارد و در حال افزایش نیز ميباشد .در سالهای
اخیر مناطق مختلف جهان شاهد خشکساليهایي با
___________________________
* مسئول مکاتباتnodoushan_m@ut.ac.ir :

WEAP

شدت بیشتر بودهاند .بنابراین برای کاهش کمبود آب و
اثرات خشکسالي نیاز به بیشینه استفاده از منابع و
مدیریت بهرهبرداری از مخازن موجود است .بهطور
کلي مدیریت و برنامهریزی منابع آب دارای سه هدف
اصلي است که عبارتند از -1 :تامین نیاز پایه آب-2 ،
افزایش کارایي اقتصادی مصرف آب -9 ،حفظ محیط
زیست ( .)1331 ،Maysمنظور از نیاز پایه ،نیاز شرب،
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شهری و روستایي است و اولین هدف در برنامهریزی
منابع آب تامین این نیاز است .در هدف دوم ،تصمیم-
گیرنده بهدنبال باالبردن سود اقتصادی حاصل از
تخصیص آب به مصارف مختلف است .هدف سوم که
تامین نیاز زیستمحیطي است ،اخیرا به اهداف
مدیریت و برنامهریزی منابع آب اضافه شده است،
بهطوریکه بهعنوان نیاز پایه در نظر گرفته ميشود.
در برنامهریزی مدیریت منابع آب ،در مواقع
خشکسالي و کم آبي سعي ميشود تا سر حد امکان
نیاز پایه تامین شود .اما در هدف دوم که باال بردن
سود اقتصادی است ،هنگام وقوع خشکسالي و کم آبي،
سعي در مدیریت صحیح مخازن آب و پخش کمبود
آب در طول دوره بهرهبرداری است .در واقع با این کار
خشکساليهای با تداوم کم اما شدت باال به
خشکساليهایي با تداوم بیشتر اما شدت کمتر تبدیل
ميشوند و در نتیجه مجموع خسارت ناشي از
خشکسالي در حالت دوم کمتر از حالت اول خواهد
بود.
روشهای مختلفي برای بهرهبرداری از منابع آب
وجود دارد .در بهرهبرداری از منابع آب در شرایط
خشکسالي ،یک روش مدیریتي استفاده از قوانین
محدودکننده 1است ( Bowerو همکاران .)1311 ،این
قوانین محدودکننده در واقع دستورالعملي برای بهره-
برداری از مخازن و تعیین مقدار خروجي از منابع آب
است ( Lundو  1331 ،Guzmanو 1333؛  Bowerو
همکاران .)1311 ،باید اضافه کرد که  Hashimotoو
همکاران ( )1352نشان دادند ،زمانيکه تابع خسارت
بهرهبرداری از مخزن خطي باشد ،قانون بهرهبرداری
استاندارد ) (SOPبهترین سیاست بهرهبرداری خواهد
بود .بهعبارت دیگر ،الزم است تابع خسارت ،غیرخطي
و محدب (تابع سود ،غیرخطي و مقعر) باشد تا قوانین
محدودکننده بهینه باشند .در ضمن )1377( Klemes
نشان داد که با افزایش عدم قطعیت هیدرولوژیکي یا
اقتصادی ،سیاست بهرهبرداری بهینه به قانون SOP
همگرا خواهد بود .در مقالهای  Draperو Lund
( )2111پس از مرور کلي بر انواع قوانین
محدودکننده ،ثابت کردند که ارتباط آشکاری بین

Hedging
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حجم ذخیره مخزن 2و قانون محدودکننده بهینه وجود
دارد .آنها از طریق روشي تحلیلي و با استفاده از
پارامترهای توابع سود خروجي و سود ذخیرهای ،رابطه
قانون محدودکننده بهینه را بهدست آوردند .این روش
تحلیلي اساس تحقیق حاضر است و از روشهای
عددی سادهتر ميباشد.
برای بهینهسازی بهرهبرداری از سیستمهای منابع
آب ،نیاز به ابزار مدلسازی برای تولید تصمیمات بهره-
برداری است .با وارد شدن مدلهای منابع آب ،این
مدلها در کنار جنبه مدیریتي منابع آب ،یکي از
جنبههای فني برنامهریزی منابع آب را شکل دادند.
یکي از مدلهای پرکاربرد در بهرهبرداری از منابع آب،
مدل  WEAP9است .مدل  WEAPقابلیت مدلسازی
بهرهبرداری در شرایط خشکسالي را ندارد .بنابراین،
توسعه چنین امکاني در مدل  WEAPبرای مهندسین
منابع آب بسیار حائز اهمیت است.
بهطور کلي مدلهای شبیهسازی واکنش سیستم
را با استفاده از مشخصات مخزن ،آب در دسترس،
مقدار نیاز و قوانین بهرهبرداری از پیش تعیین شده،
ارائه ميدهند .در واقع این مدلها قانون بهرهبرداری
بهینه برای مدیریت سیستم را پیدا نميکنند ،بلکه
الزم است ،از روشهای سعي و خطا برای پیدا کردن
حالت بهینه استفاده کرد .استفاده از روشي که بتواند
انعطافپذیری مدلهای شبیهسازی را همراه با
جستجوی کارامد مدلهای بهینهسازی داشته باشد،
بسیار مطلوب خواهد بود .در تحقیقات پژوهشمحور،
راهکارهای مختلفي برای ترکیب شبیهسازی و بهینه-
سازی بهکار رفته است ( .)1339 ،Wurbsبهطور مثال
 Jacobyو  ،)1372( Loucksمحدودیتها و مزایای
استفاده مشترک از این دو مدل را در مسائل برنامه-
ریزی استاتیک و پویا تجزیه و تحلیل کردهاند.
در مورد دیگری  Lundو  ،)1337( Ferreiraیک
شبکه جریان ارائه کردند که بر پایه مدل HEC-PRM
توسط  USACEیک مدل شبیهسازی شده برای
تصحیح و آزمون قوانین بهرهبرداری بهکار ميرود.
همینطور  Nalbantisو  )1337( Koutsoyiannisدر

Carryover Storage
Water Evaluation and Planning
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تحقیق خود یک قانون پارامتری برای مخازن پیشنهاد
داده و مورد آزمون قرار دادند.
مواد و روشها
حوضه مورد مطالعه ،حوضه گرگانرود-قرهسو واقع
در جنوب شرقي دریای خزر است و جزئي از حوزه
آبخیز دریای خزر به شمار ميرود .سدهای مورد
بررسي ،سد بوستان ،گلستان و وشمگیر هستند که بر
روی رودخانه گرگانرود بهصورت سری قرار گرفتهاند
(شکل  .)1با استفاده از نرمافزار  ،WEAPقوانین
محدودکننده در بهرهبرداری از این سه سد اعمال شد.

57/

در مرحله بعد ،پارامترهای توابع سود مورد استفاده
برای بهدست آوردن قوانین بهرهبرداری ،با در نظر
گرفتن سه سد بهصورت یک مجموعه ،بهوسیله نرم-
افزار  Lingoبهینه شدند و برای بهرهبرداری از مخازن
مورد استفاده قرار گرفتند .در تحقیق حاضر ،با تلفیق
مدل شبیهسازی  WEAPو مدل بهینهسازی ،Lingo
قوانین بهرهبرداری بهینه در شرایط خشکسالي
استخراج شده است .برای این کار از نرمافزار WEAP
بهعنوان مدل شبیهسازی و از نرمافزار  Lingoبرای
بهینهسازی قوانین محدودکننده استفاده شد.

شکل  -1حوضه گرگانرود-قرهسو و محل قرارگیری سدهای مورد مطالعه

قانون بهرهبرداري استاندارد :سادهترین قانون بهره-
برداری از مخزن ،قانون بهرهبرداری استاندارد
است .در این روش خروجي تابعي از کل آب در
دسترس (حجم ذخیره شده در مخزن بهعالوه جریان
ورودی پیشبیني شده منهای تلفات) است .چنانچه
آب در دسترس کمتر ،یا برابر با مقدار هدف باشد ،کل
آب در دسترس برای تامین نیاز رها ميشود و در
صورتيکه آب در دسترس بیشتر از نیاز باشد ،مقدار
آب اضافه بر نیاز ذخیره ميشود تا جایيکه در بیشینه
ظرفیت ،مخزن شروع به سرریز شدن ميکند .در روش
 SOPبیشترین اولویت با رها کردن آب برای مصارف
اقتصادی کنوني است.
)(SOP

قوانين محدودکننده :محدود کردن آب خروجي از
مخزن ،حتي در شرایطي که ذخیره کافي برای تامین

کل نیاز وجود دارد ،یک روش مدیریتي برای کاهش
خسارت ناشي از خشکسالي است .با استفاده از یک
قانون محدودکننده ،ميتوان مشخص کرد در یک دوره
چه مقدار آب به مصارف کنوني تخصیص یابد و چه
مقدار آب برای مصارف محتمل آینده در مخزن ذخیره
شود .هدف از قوانین محدودکننده کاهش ریسک و
خسارت ناشي از کمبودهای شدید ،ولي در مقابل
متحمل شدن خسارات ناشي از کمبودهای بیشتر اما با
شدت کمتر است.
بهطور کلي معادله پیوستگي مخزن برای یک
سیستم تک مخزنه بهصورت رابطه ( )1تعریف ميشود.
()1
St 1  St  It  Rt  Et
که در آن St ،حجم آب مخزن در ابتدای دوره
زماني  St 1 ،tحجم آب مخزن در انتهای دوره زماني ،t
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 I tورودی مخزن Rt ،خروجي از مخزن و  Etحجم
تلفات در دوره زماني  tميباشند.
هنگام پیشبیني خشکسالي یا در مواقع قرار
داشتن در آن باید محدودیتهایي برای تخصیص آب
قائل شد .این محدودیتها با توجه به میزان آب در
دسترس و بر اساس محرکهایي که وضعیت قرار
داشتن در شرایط خشکسالي را اعالم ميکنند ،به-
صورت قوانیني قابل بیان هستند که همان قوانین
محدودکننده هستند.
در بهرهبرداری با استفاده از قوانین محدودکننده،
در هر مرحله از تصمیمگیری برای بهرهبرداری ،چهار
حالت را برای خروج آب ميتوان در نظر گرفت ،خروج
کل آب در دسترس ،خروج آب بهصورت کسری از نیاز
پاییندست ،خروج به میزان برابر با نیاز پاییندست و
خروج آب بیش از نیاز آبي پاییندست .اعمال هر کدام

از این گزینهها بر اساس محرکهایي که با توجه به سه
متغیر حجم مخزن ،ورودی و نیاز محاسبه شدهاند،
صورت ميگیرد .بر اساس قوانین محدودکننده ،در
ابتدای هر بازه زماني  ،tمقدار خروجي از مخزن با
توجه به محرکهای خشکسالي بهوسیله روابط زیر
قابل بیان است.
اگر  St  It  Trigger1tآنگاه Rt  It  St
اگر  Trigger1t  St  It  Trigger2tآنگاه Rt  Dt
اگر  Trigger2t  St  It  Triggeratآنگاه Rt  Dt
اگر  Triggerat  St  Itآنگاه Rt  Dt
که در آنها Dt ،نیاز آبي در زمان  tو Triggerit
محرکهای خشکسالي هستند .در شکل  2ارتباط بین
محرکهای اقلیمي و حالتهای خاص بهرهبرداری
نشان داده شده است.

Rt

Restriction rules
SOP
Dt

Trigger3

Trigger1

Trigger2
It+St

شکل  -2منحني فرمان قوانین محدودکننده با توجه به شاخصها و محرکهای خشکسالي ( Draperو )2111 ،Lund

محاسبه محرکهاي خشکسالي :توسط  Draperو
 )2111( Lundروشي تحلیلي برای تعیین مقدار
ذخیره بهینه و تخصیص در هر دوره بهرهبرداری ارائه
شد .آنها نشان دادند که نحوه بهرهبرداری از مخزن
باید به گونهای باشد که مجموع سود حاصل از
خروجي و حجم مخزن در پایان هر دوره بیشینه شود،
این شرایط را ميتوان بهطور خالصه بهصورت زیر بیان
کرد.
() 2
) Maxz  B( R)  C(S
و محدودیتهای اصلي بهرهبرداری در روابط ( )9تا
( )1آمده است و عبارتند از:

()9
()1
() 8
()1

SI  A

S 0

S  Cap
R0

که در آنها B( R) ،سود حاصل از رهاسازی آب،
)  C (Sپتانسیل سود ذخیرهسازی آّب A ،مجموع آب
در دسترس برای دوره بهرهبرداری آتي شامل حجم
ذخیره موجود )  ( Sو آوردهای آینده )  ( Iو Cap
ظرفیت مخزن ميباشند .روابط گفته شده تنها زماني
کاربرد خواهند داشت که مجموع حجم مخزن بهعالوه
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حجم آورد پیشبیني شده ) ( Aاز مجموع ظرفیت
مخزن و نیاز کمتر باشد.
در رابطه ( )2توابع ) B(Rو ) C(Sهر تابع پیوسته-
ای ميتوانند باشند .چنانچه ) B(Rیک تابع خطي
باشد ،قوانین محدودکننده دیگر بهینه نبوده و از قانون
 SOPبهعنوان قانون بهینه استفاده ميشود .در
صورتيکه توابع ) B(Rو ) C(Sهر دو توابع درجه دوم و
و
بهصورت
B( R)  a r br R  cr R2
 C(S )  as  bs S  cs S 2در نظر گرفته شوند ،با حل
رابطه ( )2با استفاده از روش ضرائب الگرانژ ،خروجي
بهینه * Rبهصورت تابعي از آب در دسترس ) (Aطبق
رابطه ( )7بهدست ميآید.
()7

) bs  br  2cs ( St  I t
) 2(cs  cr

R* 

این فرم از قانون محدودکننده خطي تنها زماني
کاربرد خواهد داشت که قیود گفته شده در روابط ()9
الي ( )1برقرار باشند .بنابراین با در نظر گرفتن
محدودیت بیالن آب و محدودیتهای حجم کمینه و
بیشینه مخزن ،محرکهای خشکسالي بهصورت روابط
( )5الي ( )11بهدست ميآیند.
()5
) Trigger1t  (bs  br ) / (2cr
() 3

br  bs 
cr

 Dt (1  c )  2c , 
s
s

Trigger2t  Min 

cs
bs  br 
Cap(1  ) 

cr
2cr 

Triggerat  Dt  Cap

()11
خروجي بهینه زماني از رابطه ( )7محاسبه ميشود
که آب در دسترس ) ،(Aکمتر از  Trigger2tو بیش از
 Trigger1tباشد .با استفاده از روابط ( )5الي ( )11فرم
کلي قانون محدودکننده نشان داده شده در شکل 2
1
بهدست ميآید ،که قوانین محدودکننده دونقطهای
نامیده ميشود .از مقایسه آب در دسترس با این
محرکها ،میزان خروجي و ذخیره بهینه در هر دوره را
ميتوان محاسبه کرد .تعیین مقادیر محرکهای
خشکسالي و خروجي بهینه از روابط فوق ،منوط به-
وجود توابع سود خروجي و ذخیره ميباشد .تعیین و
یافتن چنین توابعي ميتواند آسانتر از تعیین مستقیم
قوانین محدودکننده باشد و با توجه به امکان استفاده
Two-Point Hedging Rules

1
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از آن در زمان واقعي ،به واقعیت نیز نزدیکتر خواهد
بود.
الزم بهذکر است با توجه به اینکه بهدست آوردن
توابع سود اقتصادی و سود ذخیرهای مربوط به هر سد،
نیازمند اطالعات وسیعي از خشکساليهای رخ داده در
طول بهرهبرداری از سد و خسارات ناشي از خشکسالي
بوده و خود تحقیقات وسیعي را ميطلبد ،در این
تحقیق این توابع بهصورت فرضي در نظر گرفته
شدهاند.
بهرهبرداري از مخزن :در این تحقیق سه روش برای
بهرهبرداری از مخزن در طول دوره آماری مورد
استفاده قرار گرفته است .در روش اول پس از تهیه
پیکربندی سیستم منابع آب منطقه مورد مطالعه در
نرمافزار  ،WEAPمدل بهصورت ساده اجرا شد .در
روش دوم با استفاده از برنامهای الحاقي که در داخل
نرمافزار  WEAPنوشته و تهیه شده است ،قوانین
محدودکننده در بهرهبرداری از مخزن اعمال شد و
روش مدل هجینگ تک سدی نامیده شد .در روش
سوم ،با هدف افزایش سود اقتصادی حاصل از بهره-
برداری از مجموع سدهای منطقه مورد مطالعه ،همه
سدها بهصورت یک مجموعه در نظر گرفته شده و
پارامترهای اقتصادی آنها بهوسیله نرمافزار Lingo
بهینه شد .در نهایت با استفاده از برنامه الحاقي و
پارامترهای جدید ،مدل اجرا شد .این روش نیز ،روش
هجینگ چندسدی نامیده شد.
شبيهسازي بهوسيله مدل  :WEAPمدل

WEAP

یک ابزار شبیهسازی منابع آب سطحي و زیرزمیني بر
پایه معادالت بیالن آب است که ميتواند مجموعه
متناوبي از شرایط تامین و تقاضا را در طول افق
برنامهریزی بلندمدت بيآزماید .همانطور که اشاره
شد ،در مدل  WEAPاز قانون بهرهبرداری استاندارد
) (SOPبرای تعیین مقدار خروجي از مخزن در هر
دوره استفاده شده است.
مدل توسعه داده شده :در مدل توسعه داده شده
تحقیق حاضر ،در سیستم تصمیمگیری نرمافزار
 WEAPیک ماجول خشکسالي توسعه داده شد که
بهرهبرداری از مخزن را بر اساس قوانین محدودکننده
تعیین ميکند .همانطور که در شکل  9مشاهده مي-
شود ،در نرمافزار  WEAPیک ماجول جدید با نام
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 Hedgingبه ماجولهای تعریف شده برای هر سد،
اضافه شده است.
در این قسمت ،متغیرهای مربوط به توابع سود و
همچنین ،محرکهای خشکسالي تعریف شدهاند bs .و
 csپارامترهای تابع سود ذخیرهای سد bd ،و cd
پارامترهای تابع سود خروجي سد و ،Trriger1
 Trriger2و  Trriger3محرکهای خشکسالي مربوط به

جلد  ،7شماره 1931 ،1

قوانین محدودکننده هستند .پارامترهای توابع سود
بهوسیله کاربر در نرمافزار وارد ميشود .مدل با استفاده
از این پارامترها و اجرای برنامه الحاقي ،محرکهای
خشکسالي برای هر سد را با توجه به پارامترهای سود
وارد شده ،میزان نیاز و ظرفیت ذخیره هر سد،
بهصورت ماهانه محاسبه ميکند.

شکل  -3ماجول جدید خشکسالي اضافه شده به نرمافزار  WEAPبا نام Hedging

بهينهسازي بهوسيله  :Lingoبرای بهینهسازی
پارامترهای توابع سود سدهای مورد مطالعه ،از نرمافزار
بهینهسازی  Lingoاستفاده شد .برای این منظور
مقادیر جریان ورودی ماهانه به هر سد در یک دوره
11ساله ،مقدار نیازها بهصورت ماهانه و ظرفیت
مخزنها ،بهعنوان دادههای ورودی وارد شدند .روابط
( )11الي ( )19نیز بهعنوان محدودیتها در برنامه
تعریف شدند.
()11
St 1  St  It  Rt  Et  Spillt
()12
0  S  Cap
()19
0  R t  Dt
که در آنها St ،حجم مخزن در ابتدای دوره
زماني  St 1 ،tحجم مخزن درانتهای دوره زماني I t ،t
ورودی مخزن  Rt ،خروجي از مخزن Et ،حجم تلفات
و S p it l lسرریز از سد در دوره زماني  tو Cap
ظرفیت مخزن ميباشند .تابع هدف تعریف شده برای
این مسئله بهصورت رابطه ( )11است که برابر با
مجموع سود اقتصادی حاصل از تخصیص در طول
دوره آماری برای مجموعه سدهای منطقه مورد مطالعه
است.
∑ ∑
(
)
()11

که در آن n ،تعداد سدهای سیستم منابع آب مورد
پارامترهای تابع
و
بررسي m ،ماه مورد نظر،
خروجي از سد iام
سود خروجي برای سد iام و
در ماه mام است.
پس از اجرای برنامه نوشته شده در نرمافزار
 ،Lingoمقدار آب خروجي بهینه از سدها در هر ماه
محاسبه ميشود .با برازش منحني درجه دوم بر این
خروجيهای بهینه بهدست آمده ،ميتوان پارامترهای
بهینه توابع سود خروجي و سود ذخیرهای را بهدست
آورد .با استفاده از این روش ،انتظار ميرود میزان
خسارت ناشي از خشکسالي حاصل از مجموعه سه سد
بهطور همزمان ،از مجموع خسارت ناشي از سه سد در
دو روش دیگر ،کمتر باشد.
معيارهاي ارزيابي عملکرد بهرهبرداري :بهمنظور
بررسي کارایي الگوریتم مربوط به قوانین محدودکننده
و مقایسه آن با الگوریتمهای دیگر ،الزم به استفاده از
معیارهایي برای ارزیابي خشکسالي ميباشد .در این
تحقیق از معیارهای تداوم ،شدت و میزان سود حاصل
از خشکسالي استفاده شده است .معیارهای تداوم و
شدت خشکسالي توسط  Hashimotoو همکاران
( )1352معرفي شده است که بهصورت زیر ميباشند.

توسعه مدل یکپارچه منابع آب  WEAPبرای مدلسازی شرایط خشکسالي

الف :تداوم خشکسالي ) :(Drought Durationتعداد
سالهای خشک متوالي بهعنوان تداوم خشکسالي
تعریف ميشود.
ب :شدت خشکسالي ) :(Drought Severityاین معیار
برابر با مقدار کمبود آب در طول سالهای خشک
متوالي است که بهصورت زیر محاسبه ميشود.
( ∑
)
()18
که در آن ،خروجي در دوره  tو مقدار آب
مورد نیاز نقطه مصرف در دوره  tاست.
ج :سود اقتصادی :عالوه بر دو معیار گفته شده در باال،
برای مقایسه دو مدل ميتوان خسارت خشکسالي وارد
شده در هر نقطه نیاز را بهعنوان معیاری برای مقایسه
مدلهای مختلف استفاده کرد .با توجه به این که در
این تحقیق از توابع سود اقتصادی استفاده شده است،
سود اقتصادی برای ارزیابي مدلها استفاده شد ،به-
طوریکه هرچه سود اقتصادی بیشتر باشد ،نشان-
دهنده کمتر بودن خسارت وارده است .برای محاسبه
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سود اقتصادی حاصل از تخصیص در هر سد ،از رابطه
( )11استفاده شد.
(

([

)

∑
])

()11
که در آن ،و ضرایب تابع سود خروجي ،و
مقدار خروجي
ضرایب تابع سود ذخیره ای،
ماهانه و حجم ذخیره مخزن در هر دوره ميباشند.
برای تهیه پیکربندی سامانه منابع آب حوضه
گرگانرود ،الزم است تمام اجزای سامانه منابع آب
حوضه ،از جمله رودخانهها ،سدها و نقاط نیاز در
نرمافزار  Weapتعریف شده و دادهها مربوط به هر
کدام وارد شود .در جداول  1و  2دادههای مربوط به
نیاز ماهانه در نقاط تقاضای موجود در حوضه و اولویت
تخصیص مربوط به هر کدام آورده شده است.
همانطور که مشاهده ميشود ،مقدار تقاضا در بهار و
تابستان که مربوط به ماههای مارس تا آگوست
ميباشد ،نسبت به ماههای دیگر بیشتر است و باالترین
اولویت تخصیص به نیاز زیست محیطي تعلق دارد.

جدول  -1نیاز ماهانه نقاط مصرف سه سد مورد مطالعه (میلیون مترمکعب)
نقاط مصرف
نیاز کشاورزی
سد بوستان
نیاز آبزیپروری
سد بوستان
مصارف بوستان
نیاز کشاورزی
سد گلستان
نیاز آبزیپروری
سد گلستان
مصارف گلستان
انتقال به سد
وشمگیر
نیاز کشاورزی
سد وشمگیر
نیاز آبزیپروری
سد وشمگیر

ژانویه

فوریه

مارس

آوریل

مي

ژوئن

ژوئیه

آگوست

سپتامبر

اکتبر

نوامبر

دسامبر

اولویت
تخصیص

1

1/92

1/91

9/18

1/13

9/11

1/31

8/11

1/13

1/13

1/18

1

12

1/28

1/28

1/28

1/28

1/28

1/28

1/28

1/28

1/28

1/28

1/28

1/28

12

1/18

1/12

1/12

2/31

8/81

1/18

5/91

5/22

8/19

1/13

1/75

1/51

11

1

1/31

9/53

7/77

11/39

3/77

19/55

12/93

8/92

2/11

1/31

1

18

1/17

1/17

1/17

1/17

1/17

1/17

1/17

1/17

1/17

1/17

1/17

1/17

18

1/59

5/33

11/81

11/51

11/17

1/77

11/19

11/85

1/82

8/11

5/19

9/39

18

1

1

1

1

1

12/81

12/81

1

1

1

1

1

18

1

1/11

1/15

11/11

19/29

7/19

11/73

19/21

11/21

1

2/88

8/71

18

1/28

7/28

7/28

1/28

1/28

1/28

1/28

1/28

1/28

1/28

1/28

1/28

18

جدول  -2نیازهای زیست محیطي مربوط به سدها (مترمکعب بر ثانیه)
نیاز
زیست محیطي

ژانویه

فوریه

مارس

آوریل

مي

ژوئن

ژوئیه

آگست

سپتامبر اکتبر

نوامبر

دسامبر

اولویت

سد بوستان

1/19

1/12

1/71

1/99

1/99

1/99

1/99

1/99

1/13

1/19

1/19

1/19

1

سد گلستان

2/11

2/11

9/79

1/71

1/71

1/71

1/71

1/71

8/13

2/11

2/11

2/11

1

سد وشمگیر

9/75

9/71

1/97

11/91

11/91

11/91

11/91

11/91

3/23

9/75

9/75

9/75

1
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نتايج و بحث
مدلسازي فيزيکي در  :WEAPبرای مدلسازی
حوضه گرگانرود در نرمافزار  ،Weapابتدا پیکربندی
سامانه منابع آب حوضه که شامل رودخانهها ،سدها،
نقاط مصرف و خطوط انتقال است ،رسم ميشود و

جلد  ،7شماره 1931 ،1

سپس دادههای مربوط به هر کدام از این اجزا در
نرمافزار وارد ميشوند.
شکل  1پیکربندی سامانه منابع آب حوضه گرگان-
رود را که در نرمافزار  Weapتهیه شده است ،نشان
ميدهد.

شکل  -4پیکربندی سامانه منابع آب حوضه گرگانرود ،تهیه شده در نرمافزار WEAP

مقايسه نتايج سه روش :برای مقایسه سه روش ویپ
رایج ،هجینگ تکسدی و هجینگ چندسدی،
شاخصهای تداوم خشکسالي و شدت خشکسالي
برای نقاط مصرف مربوط به هر سد و سود اقتصادی
حاصل از تخصیص کل برای هر سد محاسبه شد .در
جدولهای  9الي  8شاخصهای خشکسالي محاسبه
شده در هر روش ارائه شده است.
همانطور که در جداول  9و  1مشاهده ميشود،
نتایج معیارهای بهدست آمده در ستونهای  1و  1در
نیاز زیست محیطي دو سد بوستان و گلستان و
وشمگیر که دارای اولویت اول هستند ،در روش تک
سدی نسبت به روش ویپ رایج مطلوبتر است .بهطور
مثال مقدار بیشترین شدت خشکسالي روش تک سدی
در ستون چهارم ،در نیاز زیست محیطي سد بوستان
 18درصد ،در نیاز زیستمحیطي سد گلستان 97
درصد و در نیاز زیست محیطي سد وشمگیر یک
درصد بهبود یافته است .اما در نقاط مصرف دیگر که
در اولویت بعدی قرار ميگیرند ،بیشترین شدت

خشکسالي در روش ویپ رایج کمتر از روش تک سدی
بهدست آمده است .برای محاسبه میزان سود اقتصادی
حاصل از تخصیص هر سد در روش ویپ رایج ،از توابع
هدف روش تکسدی و روش چندسدی بهطور
جداگانه استفاده شده است که در دو ستون آخر
جدول  9ارائه شدهاند .سود اقتصادی حاصل از
تخصیص در روش ویپ رایج برای سدهای بوستان،
گلستان و وشمگیر بهترتیب برابر با  18/12 ،2/31و
 12/12و در روش هجینگ تک سدی برابر با ،7/77
 21/21و  11/39است که نشاندهنده بهبود نتایج در
روش هجینگ تکسدی است .در جدول  8نتایج
حاصل از روش هجینگ چندسدی آورده شده است.
مقدار بیشترین شدت خشکسالي نیاز زیست محیطي
روش چندسدی در سدهای بوستان ،گلستان و
وشمگیر بهترتیب هشت 21 ،و  93درصد کمتر از
روش ویپ رایج شده است .این مقادیر در روش
چندسدی نسبت به روش تکسدی تنها در نیاز زیست
محیطي سد وشمگیر  95درصد کاهش داشته است.
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توسعه مدل یکپارچه منابع آب  WEAPبرای مدلسازی شرایط خشکسالي
جدول  -3شاخصهای خشکسالي محاسبه شده در حالت ویپ رایج
()1

()2

نام سد

نقاط مصرف

()9
بیشترین
تداوم خشکسالي
(ماه)

()1
بیشترین
شدت خشکسالي
(میلیون مترمکعب)

()8
مجموع
تداوم خشکسالي
(ماه)

()1

()7

سود اقتصادی کل

اطمینان پذیری
()%

نیاز آبزیپروری

29

9/11

287

11/18

11/11

نیازهای کشاورزی

11

21/73

289

727/18

17/23

مصارف بوستان

29

11/22

217

1113/11

11/97

نیاز محیط زیست

1

19/11

122

289/31

71/85

نیازهای کشاورزی

5

87/52

131

1232/11

83/85

نیاز آبزیپروری

11

2/12

211

28/98

87/15

مصارف گلستان

11

117/87

215

1251/91

81/17

انتقال به سد وشمگیر

2

28/11

82

827/25

53/17

نیاز محیط زیست

8

99/27

58

819/31

52/23

سد وشمگیر

نیازهای کشاورزی
نیاز آبزیپروری
نیاز محیط زیست

8
8
9

12/19
9/17
29/91

72
72
11

178/58
15/11
153/19

58/11
58/11
31/11

()1

()2

نام سد

نقاط مصرف

سد بوستان

سد گلستان

سود اقتصادی کل
()3
()5
پارامترهای پارامترهای
چندسدی
تک سدی

2/31

18/12

12/12

11/55

11/93

11/58

جدول  - 4شاخص های خشکسالي محاسبه شده در روش هجینگ تکسدی

سد بوستان

سد گلستان

()9
بیشترین
تداوم خشکسالي
(ماه)

()1
بیشترین
شدت خشکسالي
(میلیون مترمکعب)

()8
مجموع
تداوم خشکسالي
(ماه)

()1

()7

()5

سود اقتصادی کل

اطمینان پذیری
()%

سود اقتصادی کل

نیاز آبزیپروری

91

1/92

991

87/11

91/11

نیازهای کشاورزی

11

25/15

917

591/81

91/11

مصارف بوستان

91

112/71

991

1219/21

91/11

نیاز محیط زیست

1

11/17

51

51/87

59/12

نیازهای کشاورزی

11

12/11

271

1121/31

19/81

نیاز آبزیپروری

21

2/22

231

91/19

93/85

مصارف گلستان

21

122/15

231

1118/87

93/85

انتقال به سد وشمگیر

2

28/11

75

798/71

59/78

نیاز محیط زیست

1

21/17

12

131/21

57/11

سد وشمگیر

نیازهای کشاورزی
نیاز آبزیپروری
نیاز محیط زیست

7
7
1

81/51
8/11
29/19

111
111
81

1911/98
87/99
118/35

18/12
18/12
55/78

()1

()2

نام سد

نقاط مصرف

7/77

21/21

11/39

جدول  - 5شاخص های خشکسالي محاسبه شده در روش هجینگ چندسدی

سد بوستان

سد گلستان

سد وشمگیر

()9
بیشترین
تداوم خشکسالي
(ماه)

()1
بیشترین
شدت خشکسالي
(میلیون مترمکعب)

()8
مجموع
تداوم خشکسالي
(ماه)

()1

()7

()5

سود اقتصادی کل

اطمینان پذیری
(درصد)

سود اقتصادی کل

نیاز آبزیپروری

98

8/32

983

83/59

28/21

نیازهای کشاورزی

11

27/71

995

583/73

23/85

مصارف بوستان

98

111/12

983

1289/51

28/21

نیاز محیط زیست

1

11/33

89

11/19

55/38

نیازهای کشاورزی

11

81/31

251

1113/53

11/59

نیاز آبزیپروری

93

1/15

911

11/11

21/17

مصارف گلستان

93

211/11

982

1591/11

21/17

انتقال به سد وشمگیر

2

29/91

85

115/29

57/32

نیاز محیط زیست

7

21/11

119

931/77

75/81

نیازهای کشاورزی
نیاز آبزیپروری
نیاز محیط زیست

8
8
1

11/53
9/71
11/29

111
111
11

511/98
28/31
111/19

71/57
71/57
31/11

11/111

13/112

19/73
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با توجه به متفاوت بودن توابع هدف دو روش
تکسدی و چندسدی ،معیار سود اقتصادی در این دو
روش با یکدیگر قابل مقایسه نیستند .در روش
چندسدی ،با توجه به اینکه هدف بیشینه کردن سود
حاصل از مجموع سه سد بوده است ،مقدار مجموع
سود اقتصادی سه سد مورد مقایسه قرار ميگیرد ،که
این مقدار در روش ویپ رایج برابر با  17/12و در روش
چندسدی برابر با  121/25است .همانطور که

جلد  ،7شماره 1931 ،1

مالحظه ميشود ،نتیجه بهدست آمده در روش
چندسدی  1/5برابر شده است .الزم به ذکر است که
سود حاصل از تخصیص در هر سد بهصورت جداگانه
نیز در روش چندسدی باالتر است .در شکلهای  8الي
 5نمودار تغییرات شدت خشکسالي در نیاز زیست
محیطي و نیاز کشاورزی دو سد بوستان و گلستان
بهعنوان نمونه ارائه شده است.

نیاز زیست محیطي سد بوستان

شدت خشکسالي

ساده WEAP
هجینگ تک سدی
هجینگ چند سدی

سال وقوع آخرین ماه دوره خشکسالي
شکل  -5نمودار تجمعي شدت خشکسالي حاصل از بهرهبرداری بهوسیله سه روش مورد بررسي در نیاز محیط زیست سد بوستان

نیاز کشاورزی سد بوستان

شدت خشکسالي (میلیون مترمکعب)

ساده WEAP
هجینگ تک سدی
هجینگ چند سدی

سال وقوع آخرین ماه دوره خشکسالي

شکل  -6نمودار تجمعي شدت خشکسالي حاصل از بهرهبرداری توسط سه روش مورد بررسي در نیاز کشاورزی سد بوستان

در نمودار تجمعي شکل  8روند شدت خشکسالي-
های رخ داده در نیاز زیست محیطي سد بوستان نشان
داده شده است .همانطور که مشاهده ميشود نمودار
روش چندسدی و تکسدی زیر نمودار روش ویپ رایج

قرار گرفتهاند و روند مطلوبتری نسبت به روش ویپ
ساده نشان ميدهند .در نمودار شکل  1خشکساليهای
رخ داده در روش ویپ ساده روند مطلوبتری را نشان
ميدهند.

38/

توسعه مدل یکپارچه منابع آب  WEAPبرای مدلسازی شرایط خشکسالي
نیاز زیست محیطي سد گلستان
ساده WEAP
هجینگ تک سدی
هجینگ چند سدی

شدت خشکسالي

سال وقوع آخرین ماه دوره خشکسالي

شکل  -7نمودار تجمعي شدت خشکسالي حاصل از بهرهبرداری بهوسیله سه روش مورد بررسي در نیاز محیط زیست سد گلستان

شکل  -8نمودار تجمعي شدت خشکسالي حاصل از بهرهبرداری بهوسیله سه روش مورد بررسي در نیاز کشاورزی سد گلستان

در شکل  7روند خشکساليهای رخ داده در روش
تکسدی مطلوبتر از دو روش دیگر است ،بهطوریکه
خشکساليهای کمتری با شدتهای کمتر رخ داده
است .اما در شکل  5روند نمودار مربوط به روش تک-
سدی خشکساليهای با شدت بیشتری نسبت به دو
روش دیگر نشان ميدهد که علت این امر ثابت بودن
مقدار آب و تخصیص آب به نیازهای با اولویت باالتر
است.
در برنامهریزی مدیریت منابع آب ،مدلهای منابع
آب موجود نقشي کاربردی و مهم را ایفا ميکنند .یکي
از مدلهای پرکاربرد در شبیهسازی سیستمهای منابع
آب ،مدل  Weapاست که از کاربردهای آن شبیهسازی
بهرهبرداری از مخازن در طول دوره آماری مورد نظر
است .قانون بهرهبرداری مورد استفاده در این مدل،
قانون بهرهبرداری استاندارد ) (SOPاست .استفاده از

قانون بهرهبرداری استاندارد ) (SOPدر تعیین مقدار
خروجي از مخزن هر دوره در این مدل ،باعث شده
است که مدل  Weapبه دورههای خشکسالي و
پارامترهای اقتصادی غیرحساس باشد .در تحقیق
حاضر با ایجاد تغییر در قوانین بهرهبرداری از مخزن
سعي شده است ،خسارات ناشي از خشکسالي کاهش
یابد و سود اقتصادی حاصل از تخصیص در طول دوره
بهرهبرداری افزایش داده شود .برای تغییر در قوانین
بهرهبرداری مدل ،یک برنامه الحاقي در نرمافزار Weap
توسعه داده شد .این برنامه برای بهرهبرداری از مخزن،
قوانین هجینگ را اعمال ميکند .قوانین هجینگ با
ایجاد محدودیت در تخصیص ،شدت کمبود آب را در
دورههای خشک پخش ميکنند و با باال بردن تداوم
خشکسالي ،شدت خشکسالي را کاهش ميدهند .برای
بهدست آوردن قوانین محدودکننده هجینگ دونقطه-
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ای مورد نظر ،از پارامترهای توابع سود واقعي هر سد
استفاده شده است .در حوضه گرگانرود مورد مطالعه،
سه سد سری بوستان ،گلستان و وشمگیر مورد آزمون
قرار گرفتند .هر کدام از سدها دارای مصارف مختلفي
از جمله نیاز کشاورزی و نیاز زیست محیطي هستند.
برای نیاز زیست محیطي ،اولویت اول در نظر گرفته
شد و نیازهای دیگر در اولویت بعدی قرار گرفتند.
برای اعمال قوانین هجینگ دو روش تکسدی و
چندسدی مورد بررسي قرار گرفت .در روش تکسدی
قوانین محدودکننده هر سد ،بهوسیله پارامترهای
اقتصادی آن سد بهدست آمد .اما در روش چندسدی
با در نظر گرفتن سه سد مورد مطالعه بهصورت یک
مجموعه متاثر از یکدیگر ،پارامترهای توابع سود
اقتصادی سدها بهینه شده و در محاسبه قوانین
محدودکننده مورد استفاده قرار گرفتند .برای
بهینهسازی پارامترهای توابع سود از نرمافزار Lingo
استفاده شد و تابع هدف بهینهسازی ،سود حاصل از
خروجي سه سد قرار داده شد .نمودارهای تجمعي
شدت خشکسالي نیاز زیست محیطي دو سد بوستان و
گلستان نشان ميدهند که کمبودهای حاصل از
تخصیص بهوسیله دو روش هجینگ تکسدی و
چندسدی دارای شدت کمتری نسبت به روش ویپ
رایج هستند .با توجه به ثابت بودن مقدار آب ،با
تخصیص آب بیشتر به نیاز زیست محیطي که دارای

جلد  ،7شماره 1931 ،1

اولویت باالتر بوده است ،آب کمتری به نیازهای دیگر
تخصیص پیدا کرده است .بنابراین مجموع کمبود آب
در تامین نیازهای غیر از نیاز زیست محیطي در دو
روش هجینگ بیشتر از روش  Weapساده خواهد بود.
نظر به اینکه هدف اصلي در این تحقیق کاهش
خسارات خشکسالي یا بهعبارتي افزایش سود اقتصادی
است ،مالحظه ميشود که سود اقتصادی حاصل از
روش هجینگ تکسدی مربوط به هر سد نسبت به
روش  Weapساده بیشتر شده است .در روش
چندسدی با توجه به اینکه مجموع سه سد همزمان
دیده شده است ،برای مقایسه سود اقتصادی حاصل از
تخصیص ،باید مجموع سود اقتصادی حاصل از سه سد
مورد مقایسه قرار گیرد.
نتایج بهدست آمده نشان ميدهد ،سود اقتصادی
حاصل از روش چندسدی نه تنها بهطور مجموع سه
سد ،بلکه برای هر سد بهطور جداگانه نیز بیشتر از
روش  Weapساده است .به علت متفاوت بودن توابع
سود اقتصادی روش تکسدی و روش چندسدی ،سود
اقتصادی بهدست آمده از این دو روش با یکدیگر قابل
مقایسه نیستند و تنها ميتوان به مقایسه نتایج شدت
و تداوم خشکسالي اکتفا کرد که نتایج بهدست آمده
در نیاز زیستمحیطي سد بوستان و وشمگیر برتری
روش چندسدی و در سد گلستان برتری روش تک
سدی را نشان ميدهد.
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Abstract
One of the most important problems of water resources operation systems, specifically
surface reservoirs in confronting hydrologic variability, is considering drought
phenomenon effects on operation methods. As well as flow variations relative to
average flow, duration of the drought is another important factor. One way to resist the
drought is suitable operation of water resources during drought conditions. There are
several models developed for water resources management such as WEAP software.
But such models do not have water resources modeling capability during drought
conditions. Therefore, developing such capability on WEAP model is highly important
for water resources engineers. Developing the hedging rules for operation based on
WEAP software was investigated by this research by which an extension program was
developed in WEAP software. Developing such model would enable us to jointly
optimize and simulate on basins. In order to test the capability of the complementary
program, modeling was performed on operation of Gorganrood river reservoirs. Then
the results of the developed model were compared to the ordinary WEAP software
results. The results indicated 1 to 38 percent increased capability of WEAP software on
modeling for hydrologic drought conditions. It is worth mentioning that the
complementary model was developed as a general model by which the model can be
used on different basins.
Key words: Drought, Hedging, Optimization, Reservoir operation, Simulation and
WEAP
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