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توسعه پایدار و چالش های پیش رو: سد و مدیریت حوضه-کارگاه تخصصي 

.استتوسعهوبرداریبهرههایچالشمهمترینازیکيآبمنابعریزیبرنامهومدیریتامروزه

بخشیناآبتخصیصبهینه سازی،لذااستدرایرانآبيمنابعمصرف كنندهبزرگ ترینكشاورزیبخشكهآنجااز

استآبمنابعمدیریتدرموضوعاتترینچالشپرازیکي

كمبودمعظلحلدرسزایيبهنقشتواندميكشاورزیبخشدرمصرفيآبمقداردرجویيصرفهاندكياستبدیهي

.باشدداشتهپایدارتوسعهتحققوهابخشسایردرآبمنابعمدیریتبهبودوآب

كشتمحلتغییریاكشتزیرسطحبهینه سازیكشاورزی،روش هایكردنمدرنیزهبهانکارقابلغیرنیازجزبه

.هستندآبمصرفسازیبهینهجهتاستراتژیدومختلفمحصوالت
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:ای مبتني بر الگوریتم ژنتیک با اهداف زیر توسعه داده شدبه این منظور، یک مدل رایانه

بهینه سازی الگوی كشت•

تخصیص آب آبیاری•

حداكثر سازی سود حاصل از كشت•

.شددادهتوسعهكشتمحلتغییربامسئلهحلجهتمدليبعدمرحلهدر

بودهمطالعموردشهرتافاصلهكوتاهترینوگیاهآبينیازمحصول،هربرایجدیدمنطقهانتخابمالک

شدانتخابزنجانیعنيآنهمجواراستانوقزویناستانكلقزوین،دشتبرایبنابراین

.بودمحصولكشتمحلبررسي،موردمتغییروشدهفرضثابتمحصوالتكشتزیرسطحلذا

شدانتخابمحصولهركشتبرایشرایطبهترینواجدایمنطقهمحصوالت،كشتمناطقبیناز

.شددادهتخصیصآنبهنیازموردآبنهایتدر



4

:مطالعهموردمنطقه

.داردقرارایرانمركزیفالتهکتاردرهزار440وسعتبهقزویندشت

.استسردنسبتاهایزمستانوگرمهایتابستانوخشکنیمهاقلیميدارای

.استاوانیودریاچههارودخانهدشتاینآبكنندهتامینسطحيآبتامینمنابع

.تاسشدهبناآنرویطالقانسدكهاستطالقانرودخانهدشتاینآبكنندهتامینمهمرودهایازیکي

موقعیت منطقه مطالعاتي( 1)شکل 
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تهرانغربشمالكیلومتری135درطالقانسد

روشنابدرروستایيمحلدرطالقانرودخانهرویبر

51°و10'الي50°و37'جغرافیایيطول

36°و25'الي36°و5'جغرافیایيعرض

:طالقانسداحداثاصلياهداف

قزویندشتكشاورزیآبتامین•

كرجوتهرانشهرهایشربآبتامین•

قزویندشتمصنوعيتغذیه•

طالقانرودخانهفصليسیالبهایكنترل•
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كشتزیرسطحسازیبهینهمدل

:ازعبارتندمدلایندررفتهكاربهقیودشدهتعیین(اهداف)هدفتابعمطابق

گیاهآبينیاز•

گیاهبهتخصیصيآبیاریآب•

واقعيتعرق-تبخیر•

محصوالتزیركشتسطح•

نظردر(روزه10)قزوینمنطقهآبیاریدورمعادلوثابتمدلكلبرایبیالن،معادالتزمانيبازهطول
.استشدهگرفته

.
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سازیبهینهمدلهایخروجي

محصوالتعملکرد

ک  و در شرایطي كه در شرایطي كه آب تخصیص  یافته به محصول برابر با حداكثر نیاز آبي گیاه باشد عملکرد نسبي برابر ی

.آب تخصیص  یافته از آب مورد نیاز آن كم تر باشد عملکرد نسبي آن كم تر از یک به دست خواهد آمد

عمکلرد محصوالتمحصول
0.75ذرت
0.70یونجه

0.78جو
0.63چغندرقند

0.81گندم

:قبیلازمحصوالتازبرخيبرایژنتیکالگوریتمتوسطعملکردتخمیني

یونجه•

چغندرقند•

.تنیساقتصادیچندانعملکردكاهشوباالآبينیازدلیلبهمحصوالتاینكشتكهدهدمينشان
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:گیاهانبهتخصیصيآبیاریآب

.استشدهدادهنمایش(1)نموداردرزمانيبازههردرهکتاردرمحصولهربهتخصیص یافتهآبمقدار
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وزهتوسط الگوریتم ژنتیک، به گیاهان در دوره های ده ر( میلي متر)آب آبیاری تخصیصي( 1)شکل 

سازیبهینهمدلهایخروجي
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:سددرشدهذخیرهآبحجم

.میابدكاهشگیاهانرشددورهشروعباوبودهثابتابتدادرمخزنحجم

.شودميثابت گیاهانخوابدوره یطولدر

.سدمیرخودحداقلبهومي یابدكاهشمحصوالتسایررشددوره یوتکاملچغندرمحصولجدیدرشددورهشروعبامجدد
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دوره های زمانی ده روزه 

حجم آب ذخیره شده در سد د پس از بهینه سازیحجم كل آب ذخیره شده در مخزن سد قبل از بهینه سازی

سازیبهینهمدلهایخروجي
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محصوالتبهینهکشتالگویازحاصلسود

محصول
(هکتار) سطح زیر کشت (میلیاردریال)سود 

فعلي  بهینه  فعلي بهینه
گندم 34583 35001 44,498,790, 143 45,036,769,128

ذرت 9608 9747 8,544,473, 359 8,668,417, 826

جو 9893 10171 9,771,293, 727 10,046,607,693

چغندرقند 1425 131 189,674,226 5,032,094. 5

یونجه 9548 10105 27,349,236, 704 28,946,100, 125

جمع 65055 65055 90,353,468, 159 92,702,926,867

سازیبهینهمدلهایخروجي
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(مترمکعب)آبیاریكل حجم آب (هکتار)سطح زیر كشت بهینه محصولمنطقه

دشت 
قزوین

35001100452870گندم
974763160560ذرت
1017123901850جو

1311110880چغندرقند
1010584477800یونجه

65055273103960جمع

سازیبهینهمدلهایخروجي

محصوالتبهینهکشتالگویبرایآبیاریآبحجم
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.میدهدكاهشرامصرفيآبحجمكشتبرایمناسبمنطقهانتخابطریقاز

:محصولهربرایجدیدیمنطقهانتخابمالک

گیاهانآبينیاز•

گیاهعملکردحداكثر•

شهرتافاصله•

.شدانتخابزنجانآن،همجوارواستانقزویناستان،كلقزویندشتبرای

:در بین مناطق کلي  بررسي شده در دو استان قزوین و زنجان مناطق  

كشت گندم: دشت قزوین•

كشت ذرت : سلطانیه •

كشت دومحصول جو و یونجه : اوج•

كشت چغندر: ابهر•

.  انتخاب شد

كشتمحلتغییراستراتژیمدل
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(مترمکعب)تخصیصيکل حجم آب آبیاری (هکتار)کشتسطح زیر محصولمنطقه 

3458399253210گندمدشت قزوین 

960850538080ذرتزنجان -سلطانیه 

989317906330جوزنجان-اوج
14258763750چغندرقندزنجان-ابهر
954867695320یونجهزنجان-اوج

65055244156690جمع

نتایج حاصل از جابه جایي محل کشت 

كشتمحلتغییراستراتژیمدلخروجي
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3)تخصیصي کل حجم آب آبیاری (ha)سطح زیر کشت محصولمنطقه 
m)

دشت قزوین 

3458399253210گندم

960862259840ذرت

989323248550جو

142512084000چغندرقند
954879821280یونجه
65055276666880جمع

کل حجم آب مصرفي درحالت کشت رایج

رایجكشتالگویبامصرفيآبحجم
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(ریال)سود کلي (متر مکعب )حجم کل  آب مصرفي الگوی کشت 

32،510،19090،353،468،159تغییر محل کشت 

3،562،92092،702،926،867*الگوی کشت بهینه سازی شده 

276،666،88090،353،468،159الگوی کشت متداول 

:اختالف 
(بهینه سازی-کشت محل تغییر )

28،947،270
2349458708

كشتمحلتغییر–سازیبهینهمدلهایخروجيمقایسه



ابا تشکر از توجه شم

توسعه پایدار و چالش های پیش رو: سد و مدیریت حوضه-کارگاه تخصصي 


