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Optimal Water Distribution within the Main
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Perspective in Water Shortages Conditions
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چکیده
در این تحقیق رویكرد جدید بهرهبرداری اقتصادی شبكههای آبیاری در
شرایط کم آبی و بر پایه حداکثرسازی سود حاصل از فعالیتهای کشاورزی
، برای این منظور.و ارزش اقتصادی هر مترمكعب آب تحویلی ارایه شده است
 بهمنظور تعیین ارزش اقتصادی،از تلفیق مدل اقتصادى برنامهریزی اثباتی
 جهت تحویل آب به واحدهای زراعی درجه، و مدل بهرهبرداری پیشبین،آب
 مدل اقتصادی بر پایه پتانسیلهای موجود اقتصاد.دو استفاده شده است
 اقدام به محاسبه ارزش اقتصادی آب،کشاورزی اراضی شبكه آبیاری قزوین
 برای هر واحد زراعی نموده و امكان،بر پایه بهینهسازی الگوی کشت موجود
رتبهبندی واحدهای زراعی موجود را براساس ارزش اقتصادی آب فراهم آورده
 بر این اساس بیشترین مقدار ارزش اقتصادی آب برای کانالهای درجه.است
 ریال و کمترین آن برای کانالهای2۳۳۳  و242۳  به ترتیب باL1  وL4 دو
. ریال در مترمكعب بهدست آمده است4۳۳۳  و422۳  به ترتیب باL10  وL9
 توسط مدل،توزیع بهینه آب بر مبنای ارزش اقتصادی محاسبه شده
بهرهبرداری و با حداقلسازی خطای رقوم سطح آب در باالدست آبگیرهای
 نتایج بهدست آمده نشان دادند که با وجود.واقع در کانال اصلی انجام شد
 که بیشترین مقدار،L1  وL4  با این حال کانالهای،کمآبی در کانال اصلی
 بدون هیچگونه خللی آب مورد نیاز خود را،ارزش اقتصادی آب را داشتهاند
.برداشت نمودهاند

Abstract
In this study, a newly operation-economy framework is
proposed for the operation of irrigation canals in water scarcity
periods. The framework is working based on maximization of
the net revenue derived from the existing farming activities and
economic value of water. To this aim, the economic model of
Positive Mathematic Programing (PMP) and the Model
Predictive Controller (MPC) were employed respectively to
determine the economic value of water and water delivery to
secondary farming units. Considering the existing agricultural
potential at Qazvin Irrigation Network, the economic model
computed the economic value of water based on optimizing the
existing cropping pattern. Consequently, the secondary
farming units were ranked with regards to the corresponding
economic values of water. According to the results, the
secondary canals of L4 and L1 respectively with 2000 and
2180 IRR per cubic meters got the first rank in value of water
and L9, and L10 with respectively 1220 and 1000 IRR per
cubic meters were in the last rank. The MPC operational model
was minimizing the water level errors regarding the provided
prioritizing by the economic model. Results showed the
satisfactory operation of the canal reaches so that the water
delivery to L4 and L1 canals with high economic water value
would be closer to the operational target levels. This resulted
in that under water shortages scenario the delivery of water to
these main canals has not been affected.

Keywords: Economic Value of Water; Economic Operation;
Water Shortages; Model Predictive
Mathematical Programming.
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پاسخگویی مناسب به تقاضای رقابتی آب بین در بازارهای محلی آب،
بهرهگیری از سامانههای کنترل خودکار در این مناطق الزامی میباشد.

 -0مقدمه
کشاورزی فاریاب نقش غیر قابل انكاری در بخش بزرگی از فعالیتهای
کشاورزی کشورهای در حال توسعه ،که معموالً در مناطق خشک و
نیمهخشک هستند ،ایفا میکند .تقاضای چشمگیر مواد غذایی به دلیل
افزایش جمعیت ،عدم توجه دولتها به سیاست کنترل جمعیت ،رقابت
شدید بین بخشهای غیرکشاورزی با بخش کشاورزی در بهدست
آوردن میزان آب بیشتر و نیز تولید محصول نامطمئن در کشاورزی دیم
به دلیل توالی وقایع خشكسالى از نگرانیهای متداول در این کشورها
بهشمار میرود .در نتیجه عوامل مذکور یک انگیزه قوی در زمینه بهبود
بهرهوری آب کشاورزی با افزایش راندمان عملكرد سامانههای آبیاری
بهوجود آمده است .با این حال عملكرد رضایت بخش سامانههای
آبیاری در مزرعه هنگامی میسر می شود که سامانههای مدرن انتقال،
توزیع آب در شبكههای آبیاری پیاده شوند تا بتوانند فرآیند تحویل آب
را بهصورت مطمئن و با انعطافپذیری کافی در اختیار سامانههای درون
مزرعهای قرار دهند .در صورتی که روش توزیع آب در کانالها به شیوه
سنتی انجام گردد و همزمان از سامانههای مدرن آبیاری درون مزرعه
استفاده گردد ،آب مازادی بهسبب بهبود راندمان کاربرد آب در هر
مزرعه به وجود میآید .در نتیجه کشاورزان اقدام به توسعه سطح زیر
کشت یا تغییر الگوی کشت و استفاده از محصوالت آببر در کشت
خود مینمایند .نتیجه این امر ،نهتنها بهبود بهرهوری آب در مقیاس
کل یک شبكه آبیاری را بههمراه نداشته بلكه اجرای طرحهای
مدرنسازی درون مزرعهای را با چالش جدی مواجه میکند .برای رفع
این مشكل چارهای جز بهبود مدیریت بهرهبرداری و بهرهگیری از
روشهای موثر انتقال ،توزیع آب در کانال های اصلی و فرعی نمیباشد
(.)Burt, 2011

در شرایط کم آبی ،تأمین میزان آب ورودی به شبكه بر اساس کل
میزان تقاضا تقریباً امكان پذیر نمیباشد .اگر مطابق استراتژی خطای
تفاوت سطح آب ( )Clemmens, 2012کمبود آب به طور مساوی و
عادالنه بین تمام آببران واقع در باالدست و پایین دست کانال اصلی
تقسیم شود ،فرآیند تحویل آب از نقطه نظر کشاورزان و مسئوالن
شبكه رضایت بخش است .اما این روش تحویل آب در آن دسته از
شبكههای آبیاری که رقابت شدید بین تعاونیهای آببران ،انجمنهای
کشاورزی و شرکتهای کشت و صنعت برای دسترسی به آب بیشتر
وجود دارد ،کارایی ندارد .در این تحقیق تالش شده تا برای اولین بار
«عدالت توزیع آب» در محدوده شبكهآبیاری از مفهوم فیزیكی به
اقتصادی تغییر داده شود .بهعبارت دیگر ،نوآوری این تحقیق آن است
که با تلفیق مدل اقتصادی با مدل بهرهبرداری در شرایط کمآبی،
تحویل آب به آبگیرهای واحدهای زراعی درجه دو بر اساس ارزش
اقتصادی آب صورت گرفته است .در نتیجه امكانی فراهم شده که تولید
هر محصول زراعی بر مبنای سود و ارزش اقتصادی بیشتر آب انجام
گرفته و زمینه الزم را بهمنظور بهرهمندی از پتانسیل بازار آب فراهم
نموده است.
برای تحقق هدف مذکور در این تحقیق از تلفیق مدل اقتصادی
برنامهریزی اثباتی  4PMPبا مدل سامانه خودکار  2MPCبهرهبرداری
کانال اصلی آبیاری ،استفاده گردید .هر دو مدل اقتصادی و بهرهبرداری
برای سامانه اصلی انتقال شبكه آبیاری قزوین (شامل کانال اصلی و
کانالهای درجه دو این شبكه) طراحی و واسنجی شدند .نیاز روز افزون
به شبیهسازی توابع رفتاری تحت شرایط مختلف فنی ،اقتصادی،
سیاسی و زیست محیطی ،استفاده از مدل  PMPکه فاقد تخصص
بیش از حد ،9مشكل معتبرسازی ،عــدم انعطافپذیری نسبت به تغییر
پارامترها و نیز دارای قابلیت واسنجی میباشد ،تقویت کــرده است
( .)Howitt, 1995ایــن مــدل بــه صورت گسترده در تحقیقات
کاربردی و تجزیه و تحلیل سیاستها مورد استفاده قرار گرفته است
( Garay et al., 2010; Howitt et al., 2012; Medellín-Azuara
.)et al., 2010

تجربیات موفق در استفاده از روش های مختلف کنترل خودکار برای
کانالهای آبیاری با در نظر گرفتن مالحظات فیزیكی و بهرهبرداری
مختــلف گزارش شــده است ;(Zafra-Cabeza et al., 2011
 .)van Overloop et al., 2010; Fele et al., 2014هدف ابتدایی
از پیادهسازی این سامانهها حصول عملیات بهرهبرداری مناسب برای
توزیع آب بر اساس روش برحسب تقاضا بوده که این استراتژی
بهرهبرداری در مناطق کشاورزی فاریاب (و نه در مناطق خشک و
نیمهخشک) عملی است .در مناطق خشک و نیمه خشک تأمین آب
کافی برای پاسخگویی به تقاضاى کل در کانال امكانپذیر نمیباشد و
دستیابی به سطح رضایت بخش و منصفانه در تحویل آب به تمامی
آببران پایین دست و باالدست ،به عنوان یكی از اهداف بهره برداری
کانال ،گنجانده شده است .بهمنظور حل معضالت مدیریت بهرهبرداری
در مناطق خشک اعم از تامین عادالنه آب بین آببران و نیز

همچنین با توجه بــه پــر رنگ شدن نقش استراتژیهــای مختلف
بهرهبــرداری کانالهای آبیاری ،روش کنترل خودکار  ،MPCبــه
عنوان ابــزار قدرتمند پیادهسـازی دامنه وسیعی از استراتــژیهــای
مــذکــور ،در مطالعـات متنوعـی در ارتباط بــا خودکــارســازی
شبكههــای آبیــــــاری مــورد استفــاده قـــرار گــرفتـــه است
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جامعه آماری تحقیق حال حاضر دارای  29روستا بوده که توسط
نمونهگیری خوشهای تعداد  42۳پرسشنامه از کشاورزان شاغل در
محدوده مطالعاتی این تحقیق تكمیل شده است .این پرسشنامه ،که
اطالعات مورد نیاز مدلسازی اقتصادی را در بر گرفته است ،حاوی
مشخصات فردی ،اجتماعی و اطالعات مربوط به هزینههای تولید
محصوالت زراعی آبی واقع در الگوی کشت واحدهای زراعی منتهی
به کانالهای درجه دو شبكه آبیاری قزوین میباشد .همچنین اطالعات
مربوط به قیمت محصوالت زراعی ،میزان مصرف آب در واحد هكتار
محصوالت مذکور ،تعرفه آب هر محصول و قیمت نهادههای کشاورزی
از سازمانهای مربوطه جمعآوری گردیده است و مجموعه این
اطالعات به عنوان دادههای مدل اقتصادی در نظر گرفته شده است.
همچنین تمام اطالعات مورد نیاز جهت مدلسازی بهرهبرداری از قبیل
مشخصات فیزیكی کانال اصلی و آبگیرهای درجه دو به همراه
اطالعات بهرهبرداری شبكه برای سال آبی  4939مورد استفاده قرار
گرفت.

).(Guan et al., 2011; Van Overloop et al., 2010
انتخاب شبكه آبیاری قزوین ،برای مطالعه ،به این سبب انجام گرفت
که بخش زیادی از آب مصرفی شبكه مذکور ،بعد از برطرف کردن نیاز
شرب شهرهای تهران و کرج توسط سد طالقان تأمین میگردد.
بنابراین علیرغم اثرات اقلیم منطقه (خشكسالی) بر میزان آب
قابلدسترس دشت مذکور ،رهاسازی آب در این شبكه به شدت تحت
تأثیر نیازهای آب شرب شهرهای تهران و کرج (دارای تمرکز جمعیتی
و فعالیتهای صنعتی باال) میباشد که رشد روز افزون جمعیت
شهرهای مذکور اثرات این نیازها را چند برابر نموده است .از طرف
دیگر وجود کمآبی ،افت شدید آبهای زیرزمینی بر اثر بهرهبرداری بیش
از حد ،بهرهوری ،تعرفه و راندمان نازل آب کشاورزی ،تخصیص
ناکارای آب به محدودههای مطالعاتی و الگوی کشت نامناسب نیز از
دیگر مشكالت دشت مذکور به شمار میرود .با در نظر گرفتن موارد
فوق و با عنایت به اهمیت ارزش اقتصادی آب در جهت استفاده بهینه
و کارا از سیستمهای منابع آب ،پژوهش حاضر در صدد توزیع و
تخصیص بهینه آب به واحدهای مطالعاتی شبكه مذکور بر پایه ارزش
اقتصادی تحت شرایط کمبود آب میپردازد.

 -8-8مدل اقتصادی

مدل اقتصادی این تحقیق نیز بر پایه مدل  PMPبنا شده است که
مراحل مدلسازی آن در ادامه تشریح شده است .همچنین روند انجام
برنامهریزی اثباتی از مرحله ورود اطالعات تا شبیهسازی مدل اقتصادی
و استخراج نتایج در روندنمای شكل  4به تصویر کشیده شده است.

هدف اصلی این تحقیق ،بهکارگیری مدل اقتصادی  PMPدر قالب
یک سیستم پشتیبانى تصمیم گیری برای مدل بهرهبرداری میباشد تا
بتوان به یک برنامهریزی توزیع واقعبینانه آب در راستای حداکثر
رساندن سود اقتصادی ناشی فعالیت کشاورزی در کانال اصلی آبیاری
رسید .برای این منظور ،مدل مقیاسى 1ارایه شده در تحقیق حاضر با
تلفیق داده هاى هیدرولیكی (محاسبه شده از مدل بهرهبرداری) و
اقتصادی (ارزش اقتصادی آب محاسبه شده در کانالهای درجه دو
توسط مدل اقتصادی) اولویتبندی تحویل آب به آبگیرهای واحد درجه
دو را مطابق پتانسیل آنها در تولید سود اقتصادی بیشتر مشخص کرد.

مدل  PMPدر راستای رسیدن به ارزش اقتصادی آب محصوالت
زراعی و الگوی کشت بهینه موجود در محدوده مطالعاتی ،مراحل ذیل
را طی مینماید.
 -0-8-8مرحله اول مدل اقتصادی

در این مرحله یک مدل برنامهریزی ریاضی خطی با در نظر گرفتن
محدودیتهای زمین ،نیروی کار خانوادگی ،حجم آب و نیز
محدودیتهای واسنجی ،بهمنظور شبیهسازی شرایط موجود کشاورزی
در محدوده مطالعاتی ارایه شده است .مدل برنامهریزی مذکور با هدف
حداکثرسازی درآمد کشاورزان به شرح ذیل میباشد (:)Howitt, 1995

 -8روش تحقیق
 -0-8شبکه آبیاری قزوين

قدمت بهرهبرداری از شبكه ،سوابق مطالعاتی فراوان (از سال  4911تا
کنون) و از همه مهمتر وجود امكانات فنی و نهادی مناسب در شبكه
به منظور مطالعات اقتصادی ،ازجمله تحویل آب بر مبنای حجم به
میرابها ،زیرساختارها و ابزارهای اندازهگیری مناسب بهعنوان پیش نیاز
توزیع و تخصیص و قیمتگذاری آب و وجود تشكلهای آبران از
مواردی هستند که به انتخاب این شبكه از بین  11شبكه آبیاری و
زهكشی در کشور ،جهت مطالعه در این تحقیق منجر شد.

()4

max land  pi ŷi Xi land  ph a ih Xi land
i

()2

Land :  X iland  Bland ,

i

Family
labor
:  ai fl X iland  B fl ,

i


()9


Surface Water :  Xisw m  Bsw m ,
i
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 -8-8-8مرحله دوم مدل اقتصادی

در این مرحله پارامترهای تابع تولید از نوع کشش جانشینی ثابت با
استفاده از قیمتهای سایهای نهادههای تولید (منابع محدود و
محدودیت واسنجی) بدست آمده از مرحله اول تخمین زده میشود.
شایان ذکر است که تابع تولید مذکور برای محصوالت زراعی آبی بوده
و بهصورت زیر میباشد:
i



(q  Ai   bi h 1Xi h 1  b w Xi sw  Pia  )1
 h






ir
i

ir

که در آن توان  irدر  ، q iمخفف تابع تولید آبی می باشد که مشخص
است .مقدار   ، A iو  εiاز مقاالت مرجع در نظر گرفته شده است،
که مقادیر آن ها به ترتیب برابر  4 ،۳.1و  4لحاظ شده استbi h 1 .
پارامترهای تابع تولید می باشد که توسط خروجی مرحله اول مدل
اقتصادی (قیمتهای سایهای نهادههای تولید) محاسبه شده است.
 b wسهم آب سطحی )  ) X i swیا بارش  Piaاز اطالعات اخذ شده
در منطقه مورد مطالعه بدست آمده است.
 -8-8-8مرحله سوم مدل اقتصادی

Fig. 1- Modelling steps of the economic PMP model
شکل  -0مراحل مدلسازی مدل اقتصادی PMP

در مرحله آخر ،با استفاده از تابع تولید تخمینی مرحله دوم و لحاظ آن
در تابع هدف مرحله اول مدل اقتصادی ]معادله ( ،[)4مدل برنامهریزی
جدیدی با همان محدودیتهای مدل مرحله اول و بــا حذف
محدودیتهای واسنجی جهت دستیابی به مجموعه بهینه از نهادههای
حداکثر کننده درآمد خالص و ارزش اقتصادی آنها ارایه شده است.

Xi land  X̂i land

()1
که در معادله ( p i ،)4قیمت محصول iام ŷ i ،محصول در هكتار،
)  ( X ilandزمین تخصیص دادهشده به محصول  p h ،iهزینه هر واحد
از نهاده  hمورداستفاده در تولید محصول  iو  a ihنهادههای
مورداستفاده در واحد هكتار میباشند 



iland

 -3-8مدل بهرهبرداری

 Bland .  X ihو  Bflبه
X


در تكنیک طراحی روش کنترل پیشبین عالوه بر روش کنترل
پسخور 1و پیشخور 1یک روش بهینهسازی برای محاسبه متغیر
خروجی کنترلگر (در سامانههای آبی عبارت است از رقوم سطح آب
یا دبی عبوری از سازههای کنترل ،تنظیم و آبگیرها) استفاده میشود.
استفاده از فرآیند بهینهسازی در کنترلگر سبب خواهد شد تا
محدودیتهای موجود در عملكرد سامانههای آبی تحت کنترل (شامل
حداکثر ظرفیت ایستگاه پمپاژ و یا محدودیت بازشدگی سازههای کنترل
و تنظیم) در فرآیند بهرهبرداری لحاظ شده و مجموعهای از اهداف
مختلف در کنترل هیدرولیک جریان در نظر گرفته شود
( .)Camacho and Bordons, 2004کنترلگر مدرن  MPCبا
استفاده از پیشبینی تأثیر اغتشاشات ناشی از تغییرات برداشت آب (یا
هر اختالل قابل پیشبینی دیگری) از سیستم در یک افق زمانی آینده
و نیز لحاظ نمودن محدودیتهای فیزیكی و سازهای سیستم کانال در
فرآیند بهینهسازی قادر خواهد بود با سرعت و دقت بیشتری تراز سطح

ترتیب بازتاب کل زمین در دسترس و نیروی کار خانوادگی در معادله
( )2میباشند .معادله ( )9تضمین میکند که مقدار کل آبهای سطحی
مورداستفاده (  ) X iswmدر ماه یا سال  ،mکمتر یا مساوی میزان کل
آب سطحی در دسترس (  ) Bsw mبرای آبیاری محصوالت زراعی در
همان ماه و یا سال میباشد که با استفاده از ضریب گیاهی (،)kc
محاسبه تبخیر -تعرق برای هر محصول زراعی  iو سطح بارش واقعی
a
(  ) Pnدر هر روز سال ( )nمحاسبه میگردد .در معادله (X̂i lan d ،)1

عبارت است از مساحت کل زمین تخصیص دادهشده به محصول
زراعی  iکه توسط محقق مشاهده گردیده است .این محدودیت باعث
حفظ الگوهای کشت مشاهده شده در منطقه و استفاده از اطالعات آن
جهت تخمین قیمتهای سایهای منابع غیر بازاری و محدود ،میگردد.
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از حداکثر خطای مطلق ( 1)MAEو خطای مطلق تجمعی ( 2)IAEکه
در این تحقیق نیز مورد استفاده قرار گرفته است.

آب در بازههای کانال را در محدوده هدف نگه دارد .شكل  2روند
شماتیک مدل کنترل  MPCدر یک سیستم آبی تحت کنترل را نشان
میدهد .معرفی اجزای مدل ،فرموالسیون اجزا مذکور و معرفی روابط
حاکم بر اجزای مدل پیشبین در ( )Hashemy et al., 2013آمده
است.

 -4-8تهیه مدل بهرهبرداری– اقتصادی

تلفیق مدل اقتصادی توسعه داده شده در این تحقیق به عنوان مدل
پشتیبانی تصمیم برای مدل بهرهبرداری به اینصورت انجام گرفته
است که خروجی این مدل (که عبارت است از ارزش اقتصادی آب به
تفكیک هر کدام از کانالهای درجه دو شبكه آبیاری قزوین) به صورت
ورودی مدل بهرهبرداری استفاده میشود .اطالعات کشاورزى بهدست
آمده از مصاحبه با کشاورزان و سایر ذینفعان ،به عنوان ورودی برای
مدل اقتصادی استفاده شده است.

شبیهسازی بهرهبرداری کانال اصلی مورد مطالعه این تحقیق توسط
مدل ریاضی تهیهشده در نرمافزار مطلب و با گام زمانی شبیهسازی
 9۳۳ثانیه ،گام زمانی بهرهبرداری  1۳ثانیه و افق زمانی  9ساعت برای
کنترلگر پیشبین انجام شد .شبیهسازی در قالب دو سناریوی
بهرهبرداری به شرح ذیل انجام گردید:
سناریوی بهرهبرداری اول :در این سناریو اثر کمبود آب در کانال اصلی
با کاهش میزان آب ورودی به کانال اصلی از  9۳متر مكعب بر ثانیه
(برابر مجموع تقاضا در کانال اصلی) به  21متر مكعب بر ثانیه وارد
شده است .در این شرایط کنترلگر پیشبین باید بهرهبرداری کانال
اصلی را به نحوی انجام دهد که کل خطای تحویل آب در در طول
مدت بهرهبرداری حداقل گردد .در این سناریو از مدل اقتصادی استفاده
نشده است.

سپس مدل اقتصادی  ،PMPمكرراً با تغییر مقدار آب ورودی به داخل
کانال ،براساس سناریوهای بهرهبرداری این تحقیق اجرا شده و ارزش
اقتصادی آب برای هر محصول ،به طور جداگانه محاسبه گردیده است.
بر اساس ارزش اقتصادی آب محاسبه شده کانالهای درجه دو ،این
کانالها اولویتبندی شدند .مدل بهرهبرداری پیشبین با لحاظ نمودن
این اولویتبندی ،کنترل رقوم سطح آب در باالدست آبگیر کانالهای
درجه دو را انجام داده است .شایان ذکر است که هر دو مدل اقتصادی
و بهرهبرداری مورد استفاده در ایــن تحقیق ،به طور جداگانه
برنامهنویسی شده است.

سناریوی بهرهبرداری دوم :در این سناریو همه شرایط مانند سناریوی
قبلی بهرهبرداری است با این تفاوت که از مدل تلفیقی بهرهبرداری –
اقتصادی معرفی شده در این تحقیق بهره گرفته شده است.

 -3نتايج و بحث

ارزیابی عملكرد بهرهبرداری کانال اصلی شبكه آبیاری قزوین تحت هر
دو سناریوی بهرهبرداری توسط معیارهای ارزیابی عملكرد بهرهبرداری
انجام شده است که بر اساس میزان خطای سطح آب از سطح هدف و
مدت زمان وقوع این خطا طرحریزی شدهاند .رایجترین شاخصهای
ارزیــابــی عملكرد مورد استفاده در پژوهشهای مختـــلف
( )Molden and Gates, 1990; Clemmens et al., 1998عبارتند

 -0-3مدل اقتصادی

در ابتدا ،مدل اقتصادی تحقیق حاضر بر مبنای پتانسیلهای وضعیت
کشاورزی موجود در شبكه آبیاری قزوین و با هدف حداکثر نمودن
درآمد ناشی از فعالیتهای کشاورزی ،اقدام به محاسبه ارزش اقتصادی
آب در ازای هر متر مكعب آب تحویلی به واحدهای زراعی درجه چهار
(مزرعه) نموده است.

Fig. 2- MPC controller diagram for a controlled water system

شکل  -8دياگرام كنترلگر  MPCدر يک سیستم آبی تحت كنترل
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(درجه دو و درجه سه) نیز فراهم نمود.

توسط روش میانگینگیری وزنی ،با توجه به نسبت سطح زیر کشت
هر محصول به کل سطح زیر کشت ،میانگین ارزش اقتصادی آب برای
واحدهای زراعی درجه سه و بهطور مشابه برای هر واحد زراعی درجه
دو محاسبه گردید .شكل  9مقادیر محاسبه شده میانگین ارزش
اقتصادی آب را به تفكیک هر واحد زراعی درجه دو به تصویر کشانده
است .همانطور که در شكل  9نشان داده شده ،محصوالت زراعی
واقع در الگوی کشت محدوده تحت پوشش هر واحد زراعی درجه دو
نیز مشخص شده است .شایان ذکر است که محاسبه مقادیر مذکور به
تفكیک واحد زراعی درجه دو ،به دلیل هدف اصلی این تحقیق که
بهینهسازی توزیع آب در کانال اصلی مدنظر بوده انجام گرفته است.
بهعبارت دیگر ،با تلفیق مدل اقتصادی -بهرهبرداری ارایه شده در این
تحقیق ،میتوان رویكرد اقتصادی تحویل آب را برای کانالهای فرعی

با در نظر گرفتن اطالعات مندرج در شكل  ،9اولویتبندی مختلف
بازههای کانال اصلی صورت گرفته است .الزم به توضیح است که در
هر بازه از کانال اصلی شبكه قزوین تنها یک آبگیر واحد درجه دو جای
گرفته است .بنابراین اولویتبندی بازههای کانال اصلی همان معنی
رتبهگذاری واحدهای زراعی درجه دو میباشد.
ارزشهای اقتصادی آب و اولویتهاى تحویل آب به واحدهای زراعی
درجه دو در جدول  4آمده است .رتبهبندی مذکور مبنای تحویل آب به
آبگیرهای متناظر هر واحد زراعی درجه دو میباشد که در سناریوى
دوم این تحقیق توسط مدل بهرهبرداری مورد استفاده قرار میگیرد.

Fig. 3- Calculated average economic value of water

شکل  -3میانگین ارزش اقتصادی آب محاسبه شده
Table 1- Calculated economic value of water and the canal rankings

جدول  -0مقادير محاسبه شده ارزش اقتصادی آب و رتبهبندی كانالها
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Secondary canals
Economic value of water
)(Rial/m3
Canal ranking

 -8-3سناريوى اول بهرهبرداری

 -3-3سناريوى دوم بهرهبرداری

در این سناریو سازه تنظیم در سراب کانال در طول  1ساعت ابتدایی
بهرهبرداری با دبى  9۳مترمكعب بر ثانیه ،برابر با کل تقاضا در طول
کانال ،و سپس در مابقی  42ساعت بهرهبرداری با دبى  21مترمكعب
بر ثانیه آب وارد کانال اصلی مینماید .هدف در این سناریو فراهم
کردن شرایط  %41کمبود آب تأمین شده در سراسر شبكه آبیاری است.
با توجه به شكل ( ،)1منحنیهای خطای رقوم سطح آب با یک شیب
تند با شروع محدودیت آب ورودی به کانال از خطای صفر فاصله
گرفته و بعد از مدتی به یک روند کم و بیش ثابت میرسند .همچنین
منحنیها نشان میدهد که بازههای پایین دست کانال بیشتر تحت
تأثیر کم آبى میباشد .شاخصهای ارزیابی عملكرد  IAEو  MAEدر
حدود  41-9۳درصد در بازههای پاییندست افزایش یافته است .دلیل
این امر به ماهیت رویكرد کنترل باالدست برمیگردد که هر گونه
افزایش یا کاهش در میزان آب ورودی در سراب کانال مستقیماً
کشاورزان پاییندست را تحت تأثیر قرار میدهد .به علت آنكه سناریوی
بهرهبرداری این تحقیق منطبق بر شرایط کمآبی میباشد ،لذا
پائینافتادگی رقوم سطح آب در بازههای پاییندست رخ داده و در نتیجه
شاخصهای ارزیابی عملكرد  IAEو  MAEدر مقایسه با مقادیر مشابه
بازههای باالدست افزایش یافته است .شایان ذکر است که بر اساس
نتایج این سناریو ،آبگیرهای واقع در باالدست کانال اصلی تأثیر کمی
از کمآبی دیدهاند ،بهطوریکه مقدار بهدست آمده هر دو شاخص
ارزیابی عمكرد تقریباً  4۳درصد بهدست آمده است.

همانطور که نتایج سناریوی اول نشان دادند ،بهمنظور عملیسازی
اهداف مختلف بهرهبرداری در شبكههای آبیاری الزم است تا استراتژی
بهرهبرداری به درستی تعیین شده تا با تلفیق آن با کنترلگر بتوان به
نتایج مورد انتظار رسید .در این تحقیق ،همانطور که پیشتر نیز بیان
شد ،استراتژی اقتصاد بهرهبرداری دنبال میشود .بههمین سبب مدل
اقتصادی  PMPبا مدل بهرهبرداری  MPCبرای دستیابی به حداکثر
سود اقتصادی تلفیق شده است .هدف بهرهبرداری سازههای کنترل
سطح آب در کانال به نحوی است که باالترین درآمد ،هنگامی که آب
موجود در سراب شبكه قادر نخواهد بود کل مطالبات در طول کانال را
تامین کند ،حاصل شود .نتایج مدل اقتصادی  PMPدر قالب
اولویتهای بازههای کانال اصلی (کانالهای درجه دو) در جدول 4
آمده است .نتایج اقتصادی نشان می دهد که بر اساس ارزش اقتصادی
آب بهدست آمده برای کانالهای درجه دو ،باالترین درآمد در کانال
اصلی مربوط به بازههای باالدست میباشد.
بنابراین ،چارچوب بهرهبرداری برای ارائهی سطح باالیی از کفایت در
تحویل آب به بخش باالدست و انتقال اثرات کم آبی به بازههای پایین
دست کانال ،عمل نموده است .براین اساس ،جریمههای اعمالی بر هر
سازه کنترل و تنظیم که در فرآیند بهینهسازی کنترلگر پیشبین
استفاده میشود ،براساس رتبهبندی ارائه شده مدل اقتصادی مشخص
شدند.

ممكن است این سؤال مطرح گردد که با توجه به توانایی کافی روش
کنترل خودکار  MPCدر پیادهسازی رویكرد کنترل پاییندست ،چرا در
این تحقیق از رویكرد مذکور استفاده نشده تا مشكالت تحویل آب به
پاییندستیها مرتفع گردد؟ در پاسخ باید بیان شود که هدف مدلسازی
بهرهبرداری این تحقیق پیادهسازی رویكرد کنترل باالدست حاکم بر
شبكه آبیاری قزوین بوده است .در واقع کنترلگر پیشبین در تالش
بوده است تا کم آبی را بین بازههای مختلف کانال بر اساس
حداقلسازی خطاهای کل سطح آب تقسیم کند .اما با نگاهی به
منحنیهای خطای سطح آب مشخص میشود که کنترلگر در رسیدن
به این هدف چندان موفق نبوده است .اگرچه  ،MPCبه عنوان یک
کنترلگر مدرن ،قابلیت بسیار قوی در برخورد با شرایط سخت
بهرهبرداری را دارد ،اما نتایج این سناریوی بهرهبرداری نشان میدهد
دستیابی به هدفهای مشخص ،مانند توزیع عادالنه آب ،منوط به
بهکارگیری استراتژیهای بهرهبرداری بهمنظور جهتدهی صحیح
کنترلگر در نیل به اهداف تعیین شده میباشد.

منحنیهای خطای رقوم سطح آب در شكل  1برای بازههای کانال با
رتبه اول ،به عنوان مثال بازههاى  L1و  ،L4در طول شبیهسازی
نزدیک به صفر نگه داشته شده است .در نتیجه کانالهای درجه دو
مذکور با وجود کمآبی در سراب کانال ،هرگز کمبود آب را احساس
نكرده و نیازهای آبی خود را از کانال اصلی مشابه شرایط نرمال
بهرهبرداری که مسأله کمبود آب تأمینشده وجود ندارد ،تأمین
نمودهاند .همچنین شاخصهای عملكرد برای چهار بازهی اول کانال
که با رتبهی اول و دوم اولویتبندی شده است ،سطح باالیـــــی از
مطلوبیت بهرهبرداری را در مقایسه با بازههای پاییندستی نشان
میدهد .بهکارگیری مدل توسعه داده شده این تحقیق در بهرهبرداری
از یک کانال اصلی با شرایط مشابه شبكه آبیاری قزوین که در آن
شرکتهای تعاونی آببران ،بهرهبرداری قسمتهای مختلف توزیع آب
در کانال درجه دو را بهعهده دارند ،بهرهوری آب را به طور قابل توجهی
بهبود میبخشد .در این شرایط الزم است کشاورزان نیز توسط مدیران
بهرهبرداری مربوطه برای بهکارگیری فعالیتهای مدرن درون
مزرعهای و همچنین انتخاب الگوهای کشت مقرون بهصرفه بـــرای
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Fig. 4- Water level error and controlled discharge at the tail Canal Reaches (CR) for the first scenario

شکل  -4خطای سطح آب و دبی تنظیم شده در انتهای هر بازه كانال ( )CRدر سناريوی اول

نتایج بهدست آمده از سناریوهای بهرهبرداری این مطالعه نشان میدهد
که در شرایط کمبود آب ،کنترلگر  MPCتالش می کند تا اثرات کم
آبی را بهنحوی بین بازههای کانال اصلی تقسیم کند این امر سبب
میشود که خطاهای رقوم سطح آب در بین بازههای کانال اصلی به
نحوی تقسیم شود که کل مقدار خطای ناشی از کمبود آب در طول
شبیهسازی حداقل گردد .با تلفیق کنترلگر  MPCبا مدل اقتصادی
 ،PMPتقسیم خطای ناشی از کمبود آب بر اساس میزان پتانسیل
کانالهای درجه دو در حداکثرسازی سود اقتصادی کل شبكه انجام
شده است .نتایج حاکی از آن است که کنترلگر  MPCتالش کرده
است تا توزیع آب به آبگیرهای باالدستی واقع در امتداد بازههای کانال
اصلی که اولویت اقتصادی باالتری دارند ،حتی در شرایط کمبود آب با
خطای کمتری در مقایسه با آبگیرهای پاییندستی (با رتبه اقتصادی
کمتر) انجام دهد .بهطور کلی دو محدودیت عمدهای در راه انجام این
نوع تحقیق وجود دارد.

فصـل کشـت بعدی توجیه کافی شوند تا کلیه فعالیتهای کشاورزی
مطابق ارزش اقتصادی بدست آمده آب صورت پذیرد.
 -4خالصه و جمعبندی
یک پیكربندی جدید از مدل بهرهبرداری -اقتصادی در این مطالعه
ارائه شده است .در واقع ،هدف ارائهی یک چارچوب توزیع آب کاربردی
و واقعگرایانه ،برای دورههای کم آبی ،برمبنای پتانسیل موجود در
واحدهای زراعی درجه سه مختلف واقعشده در طول کانال اصلی با
نگاه حداکثرسازی درآمد خالص میباشد .بنابراین ،هنگامی که تقاضای
کل آب در شبكه بیش از مقدار آب تامین شده در سراب کانال اصلی
باشد ،آببران و کشاورزانی بیشتر از کمبود آب متضرر میشوند که
نسبت به توانایی های خود برای به حداکثر رساندن بازدهی مطمئنتر
هستند .در این تحقیق از مدل اقتصادی برنامهریزی مثبت ()PMP
برای تعیین ارزش اقتصادی آب استفاده شده است .بدین ترتیب،
بازههای کانال اصلی (که آبگیرهای کانالهای درجه دو در آنها واقع
شده است) بر اساس ارزش اقتصادی آب رتبهبندی شدهاند .این
اولویتبندی ارائه شده از بازههای کانال ،مقادیر جریمههای مورد
استفاده در مدل بهرهبرداری کانال (کنترلگر پیشبین ( )MPCدر این
تحقیق) را تعیین میکند.

مورد اول مربوط به وجود زیرساختارهای الزم پیادهسازی سیاستها و
استراتژیهای اقتصادی در یک شبكه آبیاری است .دانش کشاورزی،
تحویل حجمی آب در زمان و مكان مناســب ،درک درست از اهمیت
نهاده حیاتی آب توســـط کشـــاورزان ،وجود تشـــكلهای آببران و
اتحادیه های کشاورزی در محدوده شبكه آبیاری ،رغبت کشاورزان به
افزایش درآمد براســاس شــرایط موجود وعالقمندی به رفع مشكل و
مسایل زیست محیطی از جمله این زیرساختارها میباشند.
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Fig. 5- Minimized water level errors (e) based on the obtained economic value

) براساس اولويت بهدست آمده از ارزش اقتصادیe(  خطای حداقل شده سطح آب-0 شکل
6 - Feedforward Control
7- Maximum Absolute Error
8- Integrated Absolute Error

محدودیت دیگر مربوط به امكان بهبود عملكرد سامانههای
.بهرهبرداری موجود با استفاده از سامانههای کنترل خودکار میشود
استقرار سامانه اندازهگیری الكترونیكی پارامترهای هیدرولیكی جریان
 یک گام اساسی در پیادهسازی،در اکثر شبكههای بزرگ کشور
 با توجه به ضرورت بهبود بهرهوری.سامانههای کنترل خودکار میباشد
 به زودی شاهد استقرار این سامانهها،آب در بخش انتقال و توزیع
.خواهیم بود
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