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چکیده
بهرهبرداري بهينه از مخازن چندمنظوره يکي از مسايل پيچيده و گاهاً غيرخطي مطرح در بهينهسازي چندهدفه است .يکي از راهکارهاي
تصميم سازي مناسب جهت بهرهبرداري بهينه از منابع آب ،مدلسازي مسايل بهينهسازي بهرهبرداري از مخازن سدها با استفاده از
روشهاي مختلف رياضي بوده است.
در اين پژوهش وضعيت فعلي بهرهبرداري و ارايه سياست بهرهبرداري بهينه و مناسب براي مخزن سد مورد ارزيابي قرار گرفت .بدين منظور
از الگوي برنامهريزي خطي ،مدل بهينهسازي بهرهبرداري از مخزن سد موردنظر استفاده شد .با استفاده از دادههاي جريان ورودي ،نيازها و
تبخير شبيهسازي سيستم مخزن انجام گرفت.
نتايج حاصله نشان داد که سياست بهرهبرداري کنوني مخزن تنها در ماههاي پرآب توانايي تأمين نيازها را دارد ،درصورتيکه ماههاي بحراني
مصرف ،ماههاي کم آب هستند .همچنين ميزان ذخيره مخزن با استفاده از برنامهريزي خطي درروش SQحدود  23درصد بيشتر از روش
بهرهبرداري کنوني مخزن برآورد گرديد.
درمجموع نتايج نشان داد استفاده از مدل برنامهريزي خطي ميتواند درزمينه بهرهبرداري بهينه از مخازن سدها مؤثر باشد که در نوبه خود
براي تسهيل توسعه و پيادهسازي استراتژيهاي مديريتي منابع آب مفيد است.
کلمات کلیدي :برنامهريزي خطي ،بهينهسازي ،بهرهبرداري ،سد.

 -1دانشيار گروه مهندسي آب ،دانشگاه لرستان ،خرم آباد ،ايران.
 -2دکتراي سازه هاي آبي ،دانشکده کشاورزي ،دانشگاه لرستان ،خرم آباد ،ايران(* .مسوول مکاتبات)
 -3دکتراي سازه هاي آبي ،دانشکده کشاورزي ،دانشگاه لرستان ،خرم آباد ،ايران.
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Abstract
Optimal utilization of multi-purpose reservoirs is one of the complex and sometimes non-linear issues
in multi-objective optimization. One of the appropriate decision-making ways for optimal utilization
of the water resources was the modeling of optimization problems of utilization from dam reservoir by
using of different mathematical methods.
In this study was evaluated, the current status of utilization and providing of optimum utilization and
appropriate policy for the dam reservoir. For this purpose was used linear programming model and
optimization of utilization of intended reservoir dam model. Evaporation simulation of the system
were performed by using imput flow.
The results showed that the existing policy of reservoir utilization, only in the raining pick months is
capable of demand meeting, while low-water months are critical use-months. Also, the value of
reservoir saving by using of linear programming model at SQ method estimated in about 23% more
than the existing reservoir utilization method.
In conclusion, the result showed that using of linear programming model can be effective in optimal
utilization of reservoir dams. Which inturn helps to facilitate the development and implementation of
water resources management strategies.
Key Words: Linear Programming, Optimization, Operation, Dam.
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مقدمه
امروزه با توجه به رشد روزافزون جمعيت و افزايش تقاضاا ،نيااز

و ژنتيک جهت ارايه سياست بهينه بهرهبرداري سد کالن ماليار

به آب ،افزايشيافته است؛ احداث مخازن ،جهت تأمين نياز آبي،

استفاده نمودند .در اين تحقيد تابع هدف کمينهسازي مجماوع

يک امر اجتنابناپذير است .از طرف ديگر باه للات مياايرت در

اختالفات خروجي مخزن و نياز آبي پاايين دسات ،در هار دوره

رژيم آب دهي رودخانهها با نيازهاي شرب ،صنعت و کشااورزي،

بوده است .نتايج بدست آمده از اين تحقيد نشان داد که الماال

احداث سيستمهاي ذخيرهاي جهات تنظايم جرياناات طبيعاي

الگوريتم جامعه مورچگان در فرايند کميناه کاردن تاابع هادف

رودخانهها و تأمين نيازهااي آباي ،يکاي از بهتارين شايوههاي

بالث بهبود چشم گير مقدار تابع هادف شاده اسات .آذرانفار و

استفاده از منابع آب ميباشد .در مسايل پيچيده بهينهسازي هم

همکاااران ( )4در پژوهشااي بااه بررسااي مساااله بهينهسااازي

چون مساله بهرهبرداري از مخزن سد ،باا افازايش ابعااد ،تعاداد

بهرهباارداري از مخاازن سااد شااهرچاي و بااا هاادف تااأمين نياااز

متييرها ،تعداد قيدها ،امکان حل اين گونه مسايل با روشهااي

پاييندست از جملاه نيااز شارب ،کشااورزي و محاي زيسات

مرسوم بهينهسازي و باا روشهااي صاريم محاساباتي موجاود

پرداختند .در اين مطالعاه باه منظاور تعياين ميازان وابساتگي

کاهش يافته و رسيدن به جواب بهيناه مطلاد در ايان شاراي ،

رهاسااازي بااه لواماال مختلااف از جملااه حجاام ذخيااره و دبااي

بسيار مشکل ميباشاد .باه ايان ترتياب ،اساتفاده از روشهااي

رودخانه ،رواب بين متييرها به صورت ياک رابطاه غيار خطاي

کاوشي يا الگوريتمهاي تکاملي به لنوان يک روش بهينهساازي

درجه دو در نظر گرفتهشد .اين مطالعه مقايسهاي بين الگاوريتم

قدرتمند جهات بهينهساازي سيساتمهاي تاک مخزناه و چناد

هاي آنيلين  ،ژنتيک و  PSOانجام گرفته که براي هر کادام از

مخزنه بسيار مورد توجه قرار گرفته است .در ساال هااي اخيار

الگوريتمها از طريد  10مرتبه اجراي برناماه (باه دليال وجاود

اساتفاده از روشهااي بهينهساازي در مطالعاات هيادرولوژيکي

متييرهاي تصادفي در هر يک از الگوريتمها) پارامترهاي بهيناه

موردتوجه محققين قرارگرفته اسات ،کاه ازجملاه ميتاوان باه

به دست آمد و مقايسه نتايج منتهاي باه تعياين بهتارين روش

موارد ذيل اشاره نمود:

براي حل مسااله گردياد کاه الگاوريتم بهينهساازي  PSOباه

برهاني داريان و همکااران ( )1از الگاوريتم ژنتياک و الگاوريتم

صورت مؤثرتري نسبت به ساير روشها لمال نماود .کاانگرام و

مورچگان جهت بهينهسازي بهرهبرداري از مخازن سد اساتفاده

لوکهام ( )5در پژوهشي ديگر از مدل شاامل روش بهينهساازي

نمودند و نتايج نشان داد الگوريتم ژنتياک نسابت باه الگاوريتم

جامعه مورچگاان شارطي و مادل شبيهساازي مخازن ،جهات

مورچگان با برنامهريزي پويا در يافتن جواب بهينه و منحنيهاي

بررسي منحني فرماان ماهاناه مخازن امواا و1واقاع در شامال

فرمان کارايي بهتري دارد .برهاني داريان و شهيدي ( )2کاارايي

شرقي تايلند استفاده نمودند و براي ارزيابي مدل ارايه شده خود

روشهاي شبيهساازي آنيلينا  ،الگاوريتم ژنتياک و الگاوريتم

از  400داده جريان توليدي مخازن اساتفاده کارده و نتاايج باا

مورچگااان را در مساااله بهرهباارداري بهينااه از مخاازن سااد دز،

روش الگوريتم  GAو نحوه بهرهبرداري فعلي مقايسه نمودناد و

مورد بررسي قرار دادند .روش فروشنده دورهگارد و برناماهريزي

نتايج نشان داد که منحني فرمان2تولياد شاده باه وسايله روش

پويا نيز به لنوان يک روش حل و معيااري باراي سانجش ساه

بهينهسازي جامعه مورچگان شرطي و روش شبيهسازي ،الگوي

روش ديگر به کار گرفته شاد .مقايساه روشهاا نشاان داد کاه

مشابهي از منحنيهاي فرمان را در مقايساه باا منحناي فرماان

روش قدرت مندي نسبت به ساير

توليد شده به وسايله الگاوريتم  GAارا اه داده اسات .احماد و

الگوريتم شبيهسازي آنيلين

روشها اسات و در زماان کمتاري باه نتاايج بهتاري ميرساد.
هاشمي نسب و همکاران ( )3از الگوريتمهاي  ،PSOمورچگاان

1- Lampao
2- Role Curve
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( )6از سااوي ديگاار در پژوهشااي بااا اسااتفاده از ماادل
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روش برنامهريزي خطي ارايه سياست هااي بهرهبارداري بهيناه

برنامااهريزي خطااي بااه تخصاايه بهينااه منااابع آب بااا هاادف

استفاده شد(.)7

بهينهسازي تقاضا و منافع خاله اقتصاادي پرداختناد و نشاان

سد مخزني درودزن در يکصد کيلومتري شامال غارب شايراز،

دادنااد ماادل برنامااهريزي خطااي ماادلي مااؤثر و مفيااد جهاات

بر روي رودخانه کر احداث گرديده است و با تنظيم حدود 760

بهينهسازي مي باشد .درمجموع با توجه به پژوهش هاي انجاام

ميليون متر مکعب آب در سال ،آب کشاورزي حادود  42هازار

شده و همچنين اهميت سد درودزن از لحاظ شرب و کشاورزي،

هکتار از اراضي بلوک را مجرد و حدود  34هزار هکتار از اراضي

تيييرات حجم مخزن به منظور پيش بيني و اقدامات ماديريتي

منطقه کربال و کناره مرودشت را تأمين مينمايد .سد درودزن،

جهت بهينهسازي حجام آب موجاود در مخازن باا اساتفاده از

بين طول هاي جيرافيايي  51درجه و  53دقيقه تا  52درجاه و

برنامهريزي خطي از جمله اهداف پژوهش حاضر در نظر گرفتاه

 22دقيقه شرقي و لرض هاي جيرافيايي  29درجه و  50دقيقه

شده است.

تا  30درجه و  15دقيقه شمالي واقع گرديده است .مساحت اين

مواد و روش ها

حوضااه  4116کيلااومترمتر مربااع اساات .در شااکل  1موقعياات

منطقه مورد مطالعه و دادههاي مورد استفاده

جيرافيااايي منطقااه مااورد مطالعااه و در جاادول  1مشخصااات

مطالعاات انجااام شااده درزميناه کاااربرد برنامااهريزي رياضااي و

هندسي مخزن نشان داده شده است .همچنين نمودار تيييارات

برنامهريزي خطي نمايان گر اهميت اين روشها در بهرهبارداري

کمي مقادير متوس ماهياناه مصارف آب درپاايين دسات ساد

بهينه و اصولي از منابع آب مي باشد .بنابراين در اين پژوهش از

درودزن در طول دوران بهرهبرداري در شکل  2ارايه شده است.

جدول  -1مشخصات هندسي مخزن سد درودزن
تراز تاج ()m. a. s. l.

1863/5

تراز نرمال()m. a. s. l.

1676/5

تراز بستر()m. a. s. l.

1623/5

ارتفاع سد از بستر ()m

60

حجم مخزن در تراز نرمال ()MCM

993

حجم مخزن در تراز حداقل ()MCM

133

حجم مفيد مخزن ()MCM

800
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شکل -1موقعیت جغرافیایي حوضه آبریز سد درودزن
جدول -2نیاز هاي پایین دست سد درودزن
تبخیر()mm

کشاورزي()MCM

شرب()MCM

صنعت()MCM

فروردين

76/888

67/570

2/562

1/136

ارديبهشت

33/752

36/148

2/562

1/136

خرداد

20/156

0

2/562

1/136

تير

37/390

0

2/562

1/136

مرداد

97/874

0

2/562

1/136

شهريور

136/768

0

2/480

1/100

مهر

192/140

10/877

2/480

1/100

آبان

217/456

9/922

2/480

1/100

آذر

223/096

7/726

2/480

1/100

دي

180/974

14/950

2/480

1/100

بهمن

134/596

25/091

2/397

1/063

اسفند

104/128

44/177

2/562

1/136

شکل– 2تغییرات کمي مقادیر متوسط ماهیانه مصرف آب در شبکه آبگیر سد درودزن
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Prob (st > Smax ) > αt

سياست هاي تصميم گيري خطي :سياست هاي تصميم گياري

()4

خطي به دو صورت معين و احتماالي باه کاار ماي روناد .طاي

همچنين با فرض اين که  R tبا احتمال  βبين  Rminو ، Rmax

ساليان سياست تصميم گيري خطي که برداشت را به ذخياره و

برداشت هاي کمينه و بيشينه از مخزن باشد ،رواب زير حاصال

پارامترهاااي تصااميم گيااري ماارتب مااي سااازد ،بااه صااورت

مي شود:

فرضيات محکمي در کاربرد برنامهريزي خطي با قيود شانس در

()5

Prob (Rt > Rmin ) > βt

بهرهبرداري و طراحي مخزن در آمده که به صورت زيار تعرياف

() 6

Prob (Rt > Rmin ) > βt

مي شود.

در توسااعه ماادل بهرهباارداري از مخاازن از روابا ( )3تااا ( )6و

سياست تصميم گيري نوع :SQ

سياساات هاااي نااوع  Sو نااوع  ،SQاسااتفاده شااد .در توسااعه

اکسي در سال  LDR 1970زير را پيشنهاد نمود:

اين مدل تابع هدف به صورت بيشينه سازي خروجاي از مخازن

Rt=St-1+Qt–bt

()1

با توجه به سياست هاي المال شده در نظر گرفتاه شاد .قياود

که  Qtورودي دوره حاضر مي باشد.

استفاده شده در مدل شامل حجم مرده مخزن در تراز حداقل و

اين سياست ،مدل توساعه يافتاه ناوع  Sماي باشاد و برداشات

حجم بيشينه مخزن مي باشد.

در هر دوره بستگي به ذخيره اصلي آن دوره يعني  S tو جريان

در سياست تصميم گيري نوع ، SQروابا احتماالي ( )3و ()4

ورودي دوره حاضر  Q tو يک پارامتر تصاميم گياري غيرمنفاي

که حدود تيييرات ذخيره را محدود مي کنند ،به صورت قطعاي

t

 bدارد .سياست  SQبر اين فرض استوار است که يک پايش

خواهند بود.

بيني کامل از جريان هاي ورودي حوزه در اختيار باشد(.)8

براي دست يابي به سياست تصميم گيري نوع  ، SQبا اساتفاده

کاربرد مدل هاي احتمالي در سيستم مخازن  :مدل هاي شانس

از رابطه هاي ( )1و ( )2رابطه ي زير به دست مي آيد :
St+1 = bt

محدود براي بهينه يابي سيستم مخزن توس ري ولي در ساال

()7

 1969پايه گذاري شد .ايان مادل هاا از دو ساري تواباع حاد

و با جايگذاري رابطه ( )7در رابطه ( )1خواهيم داشت :
R t= Q t-I –b t

تشکيل شده اند .يک سرى از اين توابع حدود برداشت از مخزن

()8

را محدود مي سازد و سري ديگار حادود برداشات از مخازن را

با جايگذاري رابطه ( )8در رابطاه احتماالي ( )5و ( )6خاواهيم

معين مي کند .ايان تواباع همچناين باياد درصاد ماواقعي کاه

داشت :

برداشت و حجم مخزن برآورده نمي شود را مشخه کنند.

()9

Prob (Q t + b t-1 – b t > R min)> β t

در سيستم مخازن معادله پيوستگي براي ذخيره برداشت آب ،به

()10

Prob (Q t + b t-1 – b t >R max)> β t

صورت زير مي باشد:

و مدل قطعي اين رواب به صورت زير خواهد بود :
S t-1 =St + Q t – R

()11

Qt-1 βt > Rmin + b t – b t-1

توزيع احتمالي ورودي ها از دادههاي تاريخي تخماين زده ماي

()12

Qt-1 1-βt > Rmax + b t – b t-

()2

شود .ولي توزيع احتمالي  Rtو  Stبستگي به سيايت بهرهبرداري

تعريف شدهاند 10 =Smin .و= 66 Smaxکه براي اجراي مدل

دارد.با فرض اين که حجم  Stمخازن باا احتماال  αباين Smin

نيز برابر نياز قرار داده شد.مقادير Rmaxحداکثر خروجي مخزن

حجم کمينه و  ، Smaxحجم بيشينه ي مخزن باشد ،با توجه باه

αو βبا توجه به بررسي هاي انجام شده از رايج ترين مقادير آن

شراي احتمااتي توابع حد خواهيم داشت(: )9
()3

Prob (st > Smin ) > αt

که برابر 0/5 ،0/25 ،0/15 ،0/05مي باشد يعني قابليت هاي
التماد  95 ،50 ،75 ،85درصد در نظر گرفته شد.
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فرضيات مدل :در مطالعات بهرهبرداري سيستم هااي مناابع آب

کااامويوتري للمااي در سراساار دنيااا موجااود هسااتند .بنااابراين

از يک سري لوامل و اطاللاات و آماار اساتفاده ماي شاود کاه

تحليل گران کااربردي سيساتم هاا تنهاا بايساتي اطاللااتي از

اين لوامل نسبت به زمان و مکان تييير مي کنند و بايد آن هاا

چگاونگي اساتفاده از برنامااه هااي کاامويوتري موجااود و درک

را براي آينده پيش بيني نمود .لذا تعيين دقيد آن ها مشاکل و

مفهوم خروجي چنين برنامه هايي داشته باشند .براي استفاده از

يا حتي در بعضي موارد غير ممکن مي باشد .باه هماين جهات

برنامااهريزي خطااي ،درک همااه جز يااات روش هاااي حاال

در مدل هاي بهرهبرداري به ناچار از فرضيات زير استفاده شاده

برنامهريزي خطي ازم نيست .اين يکي از مزاياي ويژه اين روش

است(.)10

بر ساير روشهاي بهينهسازي است .آسان باودن دسترساي باه

 -ت ابع هدف اين مدل بيشينه کردن خروجي از مخازن در نظار

روش هاي حل برنامهريزي خطي موجب شده است که بسياري

گرفته شد.

از مسايل غيرخطي را همانند مسايل برنامهريزي خطي ،با مادل

 -از قابليت هاي التماد رايج در بهرهبرداري مخاازن يعناي ،50

هاي بهينهسازي خطي فرمول بندي کنناد .مادل برناماهريازي

 85 ،75و  95درصد استفاده گرديد.

خطي را ميتوان به لنوان نوع خاصي از مدل تصاميمگياري در

 -اين مدل به صورت تنظيم باين ساالي لمال کارده و فاصاله

نظر گرفت .در اين مدل ،فضااي تصاميم توسا محادوديتهاا

زماني بهرهبرداري ،ماه در نظر گرفته شده و در مدل از متوس -

تعريف ميشود ،هدف( مطلوبيت) با تابع هدف مشخه ميشود

هاي ماهانه استفاده شده است.

و نوع تصميمگيري ،تصميمگيري در شراي قطعي اسات .مادل

-کل جريان ورودي به مخازن در ابتداي ماه وارد مخزن گرديده

کالسيک برنامهريزي خطي را ميتوان بهصورت زير نوشت(:)11

f ( x)  C T x

و آب سرريز شده احتمالي محاسبه مي گردد.
 در حالت ابتدايي مخازن به صورت پر در نظر گرفته شد.– حجم تبخير از درياچه بر اساس نمودار خطي شاده مسااحت

()13

max

S .to : Ax  b
x0

– ارتفاع  -حجم محاسبه گرديد.

در اياان ماادل ضاارايب  A,B,Cالااداد قطعااي هسااتند ،لال اام

 -نيازهاي کشاورزي در طول دوره بهرهبرداري يکنواخت فرض

 , , نشان گر تسااوي ياا نامسااوي قطعاي مايباشاند و

شده است.
ميااازان تاااأمين آب آبيااااري از حجااام فعاااال مخااازن وبدون محدوديت صورت گرفته است.
کاهش حجم مخزن در اثر تجمع رسوب يکنواخت فرض شادهاست.

ماکزيمم يا مينيمم بيان گر يک جمله اماري قااطع مايباشاد.
حال اگر بخواهيم تصاميم در محاي فاازي اخاذ گاردد ،باياد
تعديالتي در مدل کالسايک  LPصاورت دهايم .اواً ،تصاميم-
گيرنده ممکن است واقعااً نخواهاد تاابع هادف را مااکزيمم ياا
مينيمم نمايد ،بلکه ممکن است بخواهد به يک سطم دلخواه که

برنامهریزي خطي

شايد بهصورت قطعي قابل تعريف نباشد ،دست يابد .ماثالً تاابع

مدل هاي برنامهريزي منابع آب داراي يک تابع هدف غير خطي

هدف ميتواند بهصورت " کاهش هزينههاي فعلي به طور قابال

و قيدهاي خطي بودند .اگر تابع هدف هم مانناد قيادها ،خطاي

مالحظه اي صورت گيرد" ،باشد .ثانياً ،محدوديت ممکان اسات

باشد ،آنگاه يک روش حل بسيار کارآمد براي حل ايان مساايل

بهچندين صورت مبهم (ناادقيد) باشاد .ماثالً لاليام , , 

بهينهسازي خطي مقيد وجود دارد که برناماهريزي خطاي ماي
باشد .برخالف بيش تر روش هاي ديگر بهينهسازي ،برنامه هاي
کااامويوتري در مااورد برنامااهريزي خطااي در باايش تاار مراکااز

ممکن است بهمعني مساوي ،کوچک تر يا مسااوي و بازر

تار

يا مساوي قطعي نباشد ،بلکه انحرافات کاوچکي از آن هاا قابال
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قبول تلقي شود .همچنين ضرايب بردارهاي  bو  cو ماتريس A

 : Stحجم ذخيره مخزن در زمان t

ميتوانند شاخههاي فازي داشته باشند ،چارا کاه ياا طبيعات

 : Itورودي به مخزن در زمان t

آن ها و يا درک آنها فازي ( مبهم) است .ثالثاً ،نقش محدوديت-

 : Rtخروجي از مخزن در زمان t

ها ميتواند متفاوت از برنامهريزي خطي کالسيک باشاد کاه در

ب) حجم ذخيره مخازن :لاالوه بار ايان کاه در تماام مراحال

آن انحراف کوچکي از هر يک از محدوديتها منجار باه جاواب

بهينهسازي بهرهبرداري از مخازن ،حجام ذخياره بايساتي باين

غيرموجه ميشود .در محي فازي ،تصميمگيرنده ممکان اسات

مقادير حداقل و حداکثر آن باشاد ،شارد ديگاري باراي ثابات

انحرافات کوچک از محدوديتهاا را قباول نماياد ،اماا ضارايب

نگه داشتن نسبي تراز سطم آب در مخزن گذاشته شاده اسات

اهميت متفاوتي (قطعي يا فازي) به انحاراف از محادوديتهااي

که مطابد آن حجم اوليه و حجم نهايي پس از خاتماه سايالب

مختلف دهد .بر اين اساس ميتوان گفت که برنامهريزي خطاي

نبايد بيش از  %10تفاوت داشته باشاند .ايان هادف لمادتاً باه

فازي ،راهي را براي مواجه با اين نوع ابهامها (نادقيد باودنهاا)

منظور آمادهسازي مخزن براي مهار سيالبهاي محتمل بعادي

قرار ميدهد که تعدادي از آن ها در اداماه ماورد بررساي قارار

در نظر گرفته شده است.

ميگيرد( .)12در برنامهريزي آرماني فازي سطوح آرزوي اهداف

ج) خروجي مخزن :ميزان خروجي بهينهسازي شده در هر دوره

مختلف هميشه بهصورت فاز (نامشخه) مورد بررسي قرار مي-

بايستي بين مقادير حداقل و حداکثر آن باشاد .شاراي مارزي

گيرند ،در حاليکه مقادير سمت راست محدوديتها ميتواند به

تعريف شده براي خروجي ،با استفاده از منحنايهااي خروجاي

صورت فازي يا غيرفازي باشند که بستگي به فازي بودن محي

دريچهها نسبت به ارتفاع آب در مخزن 1درونيابي ميشود.

تصميمگيري دارد(.)11

د) اختالف خروجايهااي متاوالي :باه منظاور هماوار سااختن

 -3-2ساختار مدل بهینهسازي بهرهبرداري از مخزن

هيدروگراف خروجاي و جلاوگيري از نوساانات غيرضاروري آن،

بهينه سازي در واقع تعيين مقادير بهينه متييرهاي تصميم براي

شاارد ديگااري تعريااف شااده اساات کااه در آن نبايااد اخااتالف

حداقل يا حداکثر کردن تابع هدف است .يکي از روشهاي نوين

دو خروجي متوالي بيش تر از  %40تا  %60خروجاي اول باشاد

در بهينهسازي ،برنامهريزي خطي ميباشد که در اين تحقيد به

که اين محدوده با توجه باه شادت تيييارات جرياان ورودي در

منظور بهينهسازي بهرهبرداري از مخزن در مقياس سالتي مورد

هيدروگراف ثبت شده متيير در نظر گرفته شده است(.)11

استفاده قرار گرفته است.

نتایج وبحث

همچنين در اين تحقيد ،متييرهاي تصميم جهات بهينهساازي

در اين پاژوهش باه منظاور بهرهبارداري بهيناه از مخازن ساد

بهرهبرداري از مخزن ،ميازان خروجاي دو ساالته ميباشاد کاه

درودزن از مدل برنامهريزي خطي و مادل بهرهبارداري کناوني

اين متيير در طول دوره بهرهبرداري ( شروع تاا پاياان سايالب)

استفاده شد همچنين از شارکت آب منطقاه اي اساتان فاارس

بايستي بهينه گاردد .محادوديتهااي موجاود در ايان مسااله

اطاللات و آمار موجود اخذ و مورد بررسي قرار گرفت.

چهار دسته هستند:

بدين منظور جهت بهرهبرداري بهيناه نااتواني سياسات کناوني

الف) برقراري معادلاه پيوساتگي :در تماام مراحال بهينهساازي

بهرهبارداري از مخازن درودزن در تاأمين آب ماورد نيااز باراي

بهرهبرداري از مخزن بايد موازناه جرماي باين مقاادير ورودي و

کشاورزي و ميزان کمبودهاايي کاه در ايان زميناه وجاود دارد

خروجي و حجم ذخيره مخزن برقرار باشد:

از جمله دايلي است که اين تحقيد براي باازنگري در سياسات

()14

S t 1  S t  I t  Rt

 : St+1حجم ذخيره مخزن در زمان t+1
1- Rating-Curve
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کنوني و ارايه سياست بهارهبارداري مناساب و اصاولي صاورت

احتمالي محاسبه گرديد .حجم تبخير از درياچه بر اساس نمودار

گرفته است.

خطي شده مساحت-ارتفاع-حجم محاسبه شده است.

آمار مربود به بهره برداري از سد از سازمان مديريت منابع آب و

براي شبيهسازي مخزن يک برنامه کامويوتري به زباان برناماه-

همچنين سازمان آب منطقهايي فارس و مسووان بهرهبرداري از

نويسي فرترن ،تدوين و اجرا شاد .باا اساتفاده از سياساتهااي

سد و آمار مربود به نيازهاي کشااورزي نياز از اداره کشااورزي

بهرهبرداري نوع ( SQاکس )1970 ،و نرم افزار لينگو (لينادو،

منطقه و کل نياز پايين دست که با توجاه باه الگاوي کشات و

 )2004بهينهسازي در مورد بهرهبرداري از مخزن صورت گرفت.

سطم زير کشت اراضي بدسات آماده باود ،استحصاال گردياد.

ت ابع هدف اين سياست تخليه هرچه بيشتر از مخزن باا در نظار

نيازهاي کشاورزي مطابد آمار ارايه شاده توسا اداره کال آب

گرفتن پارامتر تصميمگيري قرار داده شد (پارامترهااي تصاميم

استان فارس بوده و در طول دوره بهرهبرداري يکنواخات فارض

گيري بدست آمده از مدل بهينهسازي مربود به سياساتهااي

شده است .حداکثر رقوم ارتفالي مخزن با در نظر گرفتن شراي

 SQدر جدول  3آورده شده است) .آنگاه نتايج بدسات آماده از

سيالب و حداقل تراز مخزن به لنوان قيود محدود کننده حجم

مدل شبيهسازي شده که مربود به بهرهبرداري کناوني مخازن

مخزن و ذخيره آن در نظر گرفته شدند .حداکثر ميزان تخليه از

ميباشد با سياستهاي بهرهبرداري ارايه شده مورد مقايسه قرار

مخزن نيز برابر با نيازها در نظر گرفته شد و به لنوان قيادي در

گرفتند .در اين مدل حالت اوليه مخزن باه صاورت پار در نظار

مدل بکار برده شد .در مدل سرريزها در صورتي اتفاق ميافتادند

گرفته شد .ميازان تاأمين آب آبيااري از حجام فعاال مخازن و

که ظرفيت ذخيره مخزن در حال پر باشد .کل جريان ورودي به

محدوديت صورت گرفته اسات و کااهش حجام مخازن در اثار

مخزن در ابتداي مااه وارد مخازن گردياده و آب سارريز شاده

تجمع رسوب يکنواخت فرض شده است.

جدول– 3پارامترهاي تصمیم در سیاست(SQمیلیون متر مکعب)
فروردین اردیبهشت خرداد

تیر

مرداد شهریور

SQ

70/22

50/01

6

6

6

6

S

42/30

22/12

3/95

3/.68

3/75

3/84

مهر

آبان

آذر

دي

بهمن

اسفند

50/08 30/15 15/02 8/94 8/86 14/07
7/25

3/79 3/48

شکل –3تخلیه بهینه حاصل از روش SQ

8/42

27/10 19/54
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هنگامي که مخزن نتواناد نيااز را باه طاور کامال تاأمين کناد،

ميتوان بيان نمود سياست برنامهريزي مدل  SQتوساعه يافتاه

درصدي از آن را تأمين مي کند .در اين سياست ميازان کمباود

مدل  Sبوده است و که اين امرمدل  SQرا وابساته باا حجام

کل به حداقل مي رسد ولي شدت کمبودهاا زيااد اسات .باراي

مخزن و جريان خروجي در دوره موردنظر ماي کناد و احتماال

سدهاي با نياز شرب و کشاورزي تعيين سياست بهرهبرداري که

هدر رفتن آب در اين سيستم کاهش مي يابد.

بتواند شدت کمبو دها را کنترل کند و از به وجود آمدن شاراي

نتیجه گیري

بحراني جلوگيري کند ،درصادي از نيااز آن مااه از مخازن آزاد

در اين تحقيد بهرهبرداري بهيناه از مخازن ساد درودزن در

ميگاردد .بادين صاورت از مواجاه شادن باا خساارات جادي

يک دوره  12ماه موردبررسي قرار گرفت که هدف تعيين ميزان

جلوگيري شده و از شدت کمبودها کاساته ماي شاود .در ايان

بهينه رهاسازي از سد در ماههاي مختلف ،تعيين ميزان لملکرد

حالت ممکن است تعداد کمبودها زياد شود ولي از شدت آن ها

روش برنامهريزي خطي و نيز مقايسه روشهاي بهرهبرداري  Sو

کاسته مي شود.

 SQبوده است .که نتايج تحقيد را ماي تاوان باه صاورت زيار

در اين مدل حالت اوليه مخزن پر در نظار گرفتاه شاد .ميازان

خالصه نمود  :با توجه به ميزان تخليه مخازن ساد نتيجاه شاد

تأمين آب آب آبياري از حجم فعال مخازن و بادون محادوديت

ميانگين تخليه درروش بهرهبرداري کنوني نسبت باه روش SQ

صورت گرفته است و کاهش حجم مخزن در اثر تجماع رساوب

بيش تر است که احتمال هدر رفتن آب در اين روش وجود دارد

يکنواخت فرض شده است .در ارايه نتايج از قابليتهااي التمااد

و همچناين باا توجاه باه مياانگين ذخياره روش روش  SQاز

رايااج در بهرهباارداري مخاازن يعنااي  85 ،75 ،50و  95درصااد

لملکرد بهتري برخوردار است در تبيين اين نتايج مي توان بيان

استفاده گرديد .نتايج نشان دادند کاه مياانگين تخلياه درروش

نمود درروش  Sاحتمال هدر رفاتن آب وجاود دارد .درمجماوع

 SQدر حدود  22/61ميليون متر مکعب ميباشد درصاورتيکه

اين پژوهش نشان ميدهد استفاده از روش برناماهريزي خطاي

درروش بهرهبرداري کنوني مخزن ميزان تخليه  48/66ميلياون

ميتواند درزمينه بهرهبرداري بهينه از مخازن سدها مؤثر باشد .و

متر مکعب بوده است .در شکل  3ميازان تخلياه بهيناه بدسات

گامي در اتخاذ تصميمات مديريتي در جهت بهباود مناابع آب،

آماده از روش بهرهبارداري  SQاراياه گردياده اسات .سياسات

کشاورزي و آبرساني ميباشد.

بهرهبرداري کنوني مخازن در ماههااي پارآب و کامآب تواناايي

منابع

تأمين نيازها را دارد .درروش کناوني باا توجاه باه ايان کاه در

 .1برهاااني داريااان ،لليرضااا و مرتضااوي ناااييني ،ساايد

ماههاااي پاارآب در مااورد ذخيااره آب مخاازن مااديريتي المااال

محمااد« ،مقايسااه کاااربرد روشهاااي فراکاوشااي در

نمي شود احتمال هدر رفتن آب وجود خواهد داشت .ميتوان باا

بهرهباارداري بهينااه از منااابع آب» ،آب و فاضااالب،

در نظر گرفتن يک سرريز يا دريچه از ايان امار جلاوگيري و در

 ،1387جلد  ،1شماره  ،2صفحات  57تا .66

تولياادات باارق آبااي در نيروگاههاااي باارق آبااي سااد دورودزن

 .2برهاني داريان ،لليرضا و شاهيدي ،الاه« ،بررساي و

مورد استفاده قرار داد .ميانگين ذخياره درروش  SQدر حادود

کاربرد الگوريتم شبيهسازي آنيلين

در بهرهبارداري

 63/66ميليون متر مکعب در سال ماي باشاد کاه ايان ميازان

بهينه از منابع آب و مقايسه آن باا ديگار روشهااي

درروش بهرهبرداري کنوني مخزن باه حادود 49/193ميرساد.

کاوشي» ،للوم مهندسي دانشگاه للم و صنعت ايران،

ميزان ذخيره مخزن درروش  SQدر حدود 23درصد بيش تر از

 ،1387جلد  ،19شماره  ،8صفحات  31تا .40

روش بهرهباارداري کنااوني مخاازن بدساات ميآيااد .درمجمااوع

 .3هاشمي نسب ،سيد ساعيد ،شاجالي ،ساعيد و ناژاد

اياان نتااايج بااا پااژوهش هاااي احمااد و تانا ( )6و جيانگزيااا و

نادري ،مهدي« ،کاربرد الگوريتم هاي بهينهسازي در

همکاااران ( )13هاام خااواني دارد کااه در تبيااين اياان نتااايج
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