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(مطالعه موردي:  آب نيتأمدر  يو مواز يبرداري از سدهاي سر بندي بهره رتبه اثراتارزيابي 
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  چکيده
  

هاي توسعه منابع آب شده  نگر در طرح يمديريت يكپارچه، جايگزين ديدگاه سنتي و بخشنگر و  هاي اخير، ديدگاه جامع در سال
مخزنه آن است که براي تأمين نيازهاي مشترک  هاي چند برداران در سيستم هاي کليدي بهره در اين راستا، يکي از سؤالاست. 

ام پر شدن مجدد مخازن، کدام سدها بايستي پاياب، کدام يک از سدها بايستي زودتر از همه تخليه شود، همچنين در هنگ
اي باشد تا مجموع آب  بايستي به گونه ،هاي منابع آب چند مخزني برداري از سيستم بر اين اساس، بهرهزودتر از همه پر شود. 

رداري از مخازن در ب بهره يبند ثر بر عملكرد سيستم، رتبهؤد. در اين راستا، يكي از پارامترهاي مکناستحصال شده را حداكثر 
اند، بر  نيازهاي مشترک پاياب است. در حقيقت، ترتيب پر و خالي شدن مخازن كه به صورت سري يا موازي قرار گرفته نيتأم

جا، بر مجموع تلفات ناشي از سرريز و تبخير و در نهايت  ثر است و از آنؤذخيره در بين مخازن م ينحوه توزيع ظرفيت خال
سازي شبکه جريان با موتور  سدهاي مخزني اثر مستقيم دارد. در اين مقاله، از يک مدل شبيه مجموع آب تنظيمي از

به ده است. شبرداري از مخازن در يک دوره درازمدت آبدهي ماهانه استفاده  بندي بهره ريزي خطي براي رتبه سازي برنامه بهينه
مختلفي براي  يها گزينهو  غربي کشور بررسي شده است عنوان مطالعه موردي، سيستم هفت مخزني منابع آب زهره در جنوب

درصد بر کاهش تلفات سيستم شامل سرريز و تبخير از  ٦برداري از سدهاي مخزني تعريف شده است که حدود  بندي بهره رتبه
در اين حالت، کاهش تلفات مربوط به سرريز از سيستم منابع آب نقش مؤثرتري در مقايسه با  مخزن مؤثر بوده است.سطح 

شاخص  مخازن در مقايسه با گزينه پايه (اولويت يکسان)، يبند برتر رتبه گزينههمچنين بر اساس تبخير ايفا کرده است. 
بندي  و آثار رتبه يري اندکي افت داشته استپذ پذيري بهبود يافته است؛ اما شاخص سرعت برگشت پذيري و آسيب اعتماد
  بندي سدهاي سري بوده است. موازي، مؤثرتر از آثار رتبه يسدها

  
  .سازي شبيه بندي مخازن، رتبه حوضه زهره، ريزي خطي، برنامه سازي، بهينه كليدي: واژه هاي
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  مقدمه
 رثاآهاي کمي و کيفي و  هاي اخير، محدوديت در سال

هاي  محيطي و اجتماعي ناشي از اجراي پروژه مخرب زيست
منابع آب در کل  يمختلف، سبب تغيير در رويکردها

). اين تغيير نگرش که از ٢٠٠٠ جهان شده است (گليک،
شود، مديران،  جديد آب ياد مي ١آن به عنوان پارادايم
ريزان آب را به سمت رويکردهاي  طراحان و برنامه

ريزي و  ده است که در آن برنامهکراي متمايل  سازه غير
هاي توسعه جديد  مديريت منابع آب، جايگزين اجراي طرح

هاي کارآمد  بنابراين، تدوين سياست ؛شده است
قرار گرفته  يا ويژه برداري از مخازن نيز مورد توجه بهره

از قوانين  يا مل مجموعهبرداري، شا است. يک سياست بهره
است که در شرايط مختلف، مقدار آبي را که بايستي 

). به ١٩٩٣ د (وربز،کن يد، تعيين مشوسازي  ذخيره يا رها
غلب به عنوان يک راهنما برداري ا عبارت ديگر، قواعد بهره

 نيتأمروند تا امکان  سازي آب از مخازن به کار ميبراي رها
 ند (تو و همکاران،کننيازها را در شرايط عملي فراهم 

٢٠٠٣.(   
منابع آب پيچيده شامل  يها از سيستم يبردار در بهره
، ياساس مسائلاز  ي، يکيو مواز يسر يمخزن يسدها

 يهدف اصل ترتيب تخليه و پر شدن مجدد مخازن است.
  ذيل است.  ياالت کليدؤاين پژوهش، پاسخ به س

هر سد، ترتيب تخليه  ياختصاص يزهانيا نيتأمپس از 
چگونه  يمشترک پاياب بايست ينيازها نيتأم يبراسدها 

باشد؟ يا به عبارت ديگر، در هنگام پر شدن مجدد سدها، 
 يبند اولويت با کدام سدها است؟ چرا و چگونه رتبه

مهم است؟ اصوالً  يو مواز يسر يدر سدها يبردار بهره
 نيتأم ياز سدها بر کدام پارامترها يبردار بهره يبند رتبه
تواند مؤثر باشد و نقش آن چه ميزان است؟ چگونه  يآب م

را  يبردار بهره يبند توان رتبه يهايي م و با چه مدل
   د؟کر يساز مدل
) مطرح شد. باور ١٩٥٦فوق در ابتدا توسط کالرک ( مسأله

به حل  ٢) با مدل معرف قاعده فضايي١٩٦٦و همکاران (
) قواعد ٢٠٠٦) و پاردس و الند (٢٠٠٠آن پرداختند. الند (

ي ها شدن مخازن در سيستم يمربوط به پر و خال
هاي اخير با توسعه  مخزنه را توسعه دادند. در سالچند
 مسألهحل  يبراتري  هاي جامع هاي رياضي، روش مدل

                                                 
1- Paradigm 
2- Space rule 

توان به مدل شبکه  فوق ارائه شده که از آن جمله مي
سازي بر مبناي  ) و مدل شبيه٢٠٠٦همکاران ( عصبي ليو و

د. اسفاو و کر) اشاره ٢٠١١سازي ليو و همکاران ( بهينه
مخازن در  يبردار بهره يبند ) از طريق رتبه٢٠١٢هاشيم (

يک سيستم چهار سدي توانستند ميزان انرژي برقابي 
با گسترش  درصد افزايش دهند. ٥توليد شده را حدود 
هاي  زارهاي نوين و ترکيب مدلدانش بشر و ايجاد اب

سازي موجود (کارآموز و  هاي شبيه سازي با مدل بهينه
و تقيان  ٢٠١٢استاد رحيمي و همکاران،  ؛٢٠١٠همکاران، 

گيري  جديدي براي تصميم هاي فرصت )،٢٠١٤و همکاران، 
ريزي و مديريت منابع آب فراهم  بهتر در توسعه، برنامه
سازي مبتني بر  شبيه هاي پايه مدل شده است. يکي از

هاي منابع آب مخازن،  سازي داخلي در سيستم بهينه
 فراگير يها است. از انواع مدل ٣هاي شبکه جريان مدل

 (اوانسونو موسلي، SIMYLDتوان به  يشبکه جريان م
١٩٧٠،( ARSP ،سيگواداسن) ١٩٧٦ ،(MODSIM  لبادي)

)، ١٩٨٨(کوزرا و دايمنت،  WASP)، ١٩٨٦و همکاران، 
KCOM  ،١٩٩٣(اندريوس و همکارن،(WRMM   ،آيليچ)
١٩٩٣ ،(CALSIM  ،دراپر)د. يکي از کر) اشاره ٢٠٠٤

هاي شبکه جريان آن است که امکان  مزاياي مدل
ها  در آن يبه سادگ ها بندي کمان بندي و رتبه اولويت
). اين ٢٠١٤پذير است (تقيان و همکاران،  امکان
 مختلف، مطرح باشد:تواند به اشکال  بندي مي اولويت
Ø باالدست  مختلف هاي گره نياز نيتأم در بندي اولويت

  .دست پايينو 
Ø اهداف مختلف مثل برقابي،  نيتأمبندي در  اولويت

  محيطي. کشاورزي و زيست
Ø بندي در ترتيب پر و خالي شدن مخازن  اولويت

  .نيازهاي مشترک پاياب نيتأمبراي 
 پژوهشهاي فوق، متناسب با اهداف اين  بنابراين، مدل

  هستند. 
که يک مدل  ARSPافزار  از نرم رو پيش پژوهشدر 
سازي داخلي است،  سازي شبکه جريان با موتور بهينه شبيه

برداري از سيستم هفت سدي رودخانه  بندي بهره براي رتبه
افزار،  د. در اين نرمشزهره در جنوب غربي ايران استفاده 

خالي شدن مخازن از طريق سيستم جريمه ترتيب پر و 
قابل تعريف است و حل آن از طريق  يبه سادگ ٤(پنالتي)

                                                 
3- Flow network 
4- Penalty 



             ١٢٥  

  ميليون مترمكعب

  

 ٤٨سازي در گام زماني ماهانه و براي دوره آماري 
ساله آبدهي انجام شده است. در اين مطالعات از برنامه 
استفاده به عمل 
) که در آن، سيستم منابع 
به برنامه معرفي 

 ٤و كمان
هاي  ها شامل سدهاي مخزني، محل

رساني و هر 
ها است. 
هاي رودخانه و 

گيرند.  مختلف ظرفيت يك سد مخزني را دربرمي
ها يك شبكه بسته را تشكيل 

مشخص دهند كه چيدمان نهايي سيستم رودخانه را 
کند. در اين حالت، هر آبراهه و منطقه ذخيره در 
                                        
1- Acres Reservoir Simulation Program (ARSP)
2- Flow n
3- node 
4- Arc 
5- Zone 
6- Penalty 
7- Linear 

مخزن

                               

ميليون مترمكعب -

  موقعيت حوضه آبريز زهره

سازي در گام زماني ماهانه و براي دوره آماري 
ساله آبدهي انجام شده است. در اين مطالعات از برنامه 

استفاده به عمل  ١هاي منابع آب ايكرز
) که در آن، سيستم منابع 

به برنامه معرفي  ٢آب بايستي با يك شبكه بسته جريان

و كمان ٣در اين حالت، كليه اجزاء سيستم به صورت گره
ها شامل سدهاي مخزني، محل

رساني و هر هاي آبياري و آب
ها است.  هاي رودخانه يا آبراهه

هاي رودخانه و  ها، بازه
مختلف ظرفيت يك سد مخزني را دربرمي

ها يك شبكه بسته را تشكيل 
دهند كه چيدمان نهايي سيستم رودخانه را 

کند. در اين حالت، هر آبراهه و منطقه ذخيره در 
                                        

Acres Reservoir Simulation Program (ARSP)
network 

Penalty structure 
Linear programming

مخزنکل حجم 
۵۸۰ 
۱۷۹ 
۱۸۶۳ 
۴۳ 
۶۲۰ 
۲۰۰ 
۱۰۹۰ 

                                                                

-ظرفيت مخازن در سيستم

موقعيت حوضه آبريز زهره

  سازي سيستم منابع آب
سازي در گام زماني ماهانه و براي دوره آماري 

ساله آبدهي انجام شده است. در اين مطالعات از برنامه 
هاي منابع آب ايكرز

) که در آن، سيستم منابع ١٩٧٦
آب بايستي با يك شبكه بسته جريان

در اين حالت، كليه اجزاء سيستم به صورت گره
ها شامل سدهاي مخزني، محل

هاي آبياري و آب برداشت و برگشت آب، شبكه
هاي رودخانه يا آبراهه

ها، بازه ها، كانال ها انواع مختلف آبراهه
مختلف ظرفيت يك سد مخزني را دربرمي

ها يك شبكه بسته را تشكيل 
دهند كه چيدمان نهايي سيستم رودخانه را 

کند. در اين حالت، هر آبراهه و منطقه ذخيره در 
                                        

Acres Reservoir Simulation Program (ARSP)

rogramming 

 حجم 

                                          

ظرفيت مخازن در سيستم

موقعيت حوضه آبريز زهره -١شکل 

سازي سيستم منابع آب
سازي در گام زماني ماهانه و براي دوره آماري 

ساله آبدهي انجام شده است. در اين مطالعات از برنامه 
هاي منابع آب ايكرز سازي سيستم

١٩٧٦آمده است (سيگواداسن، 
آب بايستي با يك شبكه بسته جريان

در اين حالت، كليه اجزاء سيستم به صورت گره
ها شامل سدهاي مخزني، محل شود. گره

برداشت و برگشت آب، شبكه
هاي رودخانه يا آبراهه گونه محل اتصال بازه

ها انواع مختلف آبراهه
مختلف ظرفيت يك سد مخزني را دربرمي

ها يك شبكه بسته را تشكيل  ها و كمان
دهند كه چيدمان نهايي سيستم رودخانه را 

کند. در اين حالت، هر آبراهه و منطقه ذخيره در 
                                                 

Acres Reservoir Simulation Program (ARSP) 

نام سد
کوثر
خيرآباد
چم شير
ششپير
پارسيان

)۱زهره (
)۲زهره (

                                                              

ظرفيت مخازن در سيستم -٢ جدول

شکل 

سازي سيستم منابع آب شبيه
سازي در گام زماني ماهانه و براي دوره آماري  شبيه

ساله آبدهي انجام شده است. در اين مطالعات از برنامه 
سازي سيستم شبيه

آمده است (سيگواداسن، 
آب بايستي با يك شبكه بسته جريان

  شود.
در اين حالت، كليه اجزاء سيستم به صورت گره

شود. گره معرفي مي
برداشت و برگشت آب، شبكه

گونه محل اتصال بازه
ها انواع مختلف آبراهه كمان
مختلف ظرفيت يك سد مخزني را دربرمي ٥مناطق

ها و كمان مجموعه گره
دهند كه چيدمان نهايي سيستم رودخانه را 

کند. در اين حالت، هر آبراهه و منطقه ذخيره در 

 

 نام سد
 کوثر
 خيرآباد
 چم شير
 ششپير
 پارسيان

 زهره (
 زهره (

١٣٩٥                    

جدول

  

  
شبيه
شبيه

ساله آبدهي انجام شده است. در اين مطالعات از برنامه 
شبيه

آمده است (سيگواداسن، 
آب بايستي با يك شبكه بسته جريان

شود.
در اين حالت، كليه اجزاء سيستم به صورت گره

معرفي مي
برداشت و برگشت آب، شبكه

گونه محل اتصال بازه
كمان
مناطق

مجموعه گره
دهند كه چيدمان نهايي سيستم رودخانه را  مي
کند. در اين حالت، هر آبراهه و منطقه ذخيره در  مي

١٣٩٥زمستان / ٢٣

منفرد (ماه) انجام 
ها امکان در نظر 
گرفتن جزئيات سيستم منابع آب با توجه به ماهيت 

ده است ش
 يساز شبيه
مختلف  ي

فهليان و شيو در 
احمد سرچشمه 
شاخه مهم و 
كند. اين رودخانه، 
در نهايت با عبور از شهر هنديجان در استان خوزستان به 
مساحت حوضه آبريز زهره بالغ 

شامل اطالعات 
هواشناسي، هيدرولوژي، نيازهاي آبي، مشخصات هندسي 
مخازن و همچنين ساير اطالعات تكميلي شناسايي 

ده ش) دريافت 
ر امقد ۱). در جدول 
موقعيت  ۱
 ۲جدول در 

 ۲ و شكل
را نشان  

دهد که شامل سدهاي مخزني شش پير، پارسيان، چم 
و شاخه زهره 

با سدهاي سري کوثر و خيرآباد روي شاخه خيرآباد 

  مکعب ميليون متر

  حجم
٣٥٧٢ 
٢٧٩١  
٢٨٨  
٣١٥  
٣٣٩٤ 

٢٣/ پياپي ۴/ شماره 

منفرد (ماه) انجام  ي
ها امکان در نظر  اين مدل

گرفتن جزئيات سيستم منابع آب با توجه به ماهيت 

ش و تنظيم تهيه
شبيه که شامل مشخصات حوضه آبريز مورد مطالعه،

يسناريوها ي

  مشخصات حوضه آبريز مورد مطالعه
فهليان و شيو در  ي
احمد سرچشمه  هاي فارس و كهگيلويه و بوير

شاخه مهم و  ،گيرد و در محلي موسوم به حيدركرار
كند. اين رودخانه،  اصلي خود به نام خيرآباد را دريافت مي

در نهايت با عبور از شهر هنديجان در استان خوزستان به 
مساحت حوضه آبريز زهره بالغ 

شامل اطالعات  ،پژوهش
هواشناسي، هيدرولوژي، نيازهاي آبي، مشخصات هندسي 
مخازن و همچنين ساير اطالعات تكميلي شناسايي 

) دريافت ۱۳۹۲
). در جدول ۲

۱شكل  کل آبدهي ورودي و نيازهاي سيستم و
در  دهد. يم 

و شكل رفيت مخازن مشخص شده است
 زهرهپيكربندي شماتيك سيستم منابع آب 

دهد که شامل سدهاي مخزني شش پير، پارسيان، چم 
شاخه زهره  يروبه صورت سري 

با سدهاي سري کوثر و خيرآباد روي شاخه خيرآباد 

ميليون متر -آبدهي و نياز ساالنه سيستم

  

 

/ شماره ١٠مجله پژوهش آب ايران/ جلد 

يدر هر گام زمان
اين مدل يخواهد گرفت. از ديگر مزايا

گرفتن جزئيات سيستم منابع آب با توجه به ماهيت 

تهيه بخشاز مقاله در سه 
که شامل مشخصات حوضه آبريز مورد مطالعه،

يارزياب يسيستم منابع آب و معيارها

مشخصات حوضه آبريز مورد مطالعه
يها رودخانه زهره از اتصال رودخانه

هاي فارس و كهگيلويه و بوير
گيرد و در محلي موسوم به حيدركرار
اصلي خود به نام خيرآباد را دريافت مي

در نهايت با عبور از شهر هنديجان در استان خوزستان به 
مساحت حوضه آبريز زهره بالغ  د.شو

  کيلومتر مربع است.
پژوهشهاي اين 

هواشناسي، هيدرولوژي، نيازهاي آبي، مشخصات هندسي 
مخازن و همچنين ساير اطالعات تكميلي شناسايي 

۱۳۹۲سيستم منابع آب از وزارت نيرو (
۲ و ۱ کل، ش

کل آبدهي ورودي و نيازهاي سيستم و
 را نشان حوضه آبريز زهره در ايران

رفيت مخازن مشخص شده است
پيكربندي شماتيك سيستم منابع آب 

دهد که شامل سدهاي مخزني شش پير، پارسيان، چم 
به صورت سري 

با سدهاي سري کوثر و خيرآباد روي شاخه خيرآباد 

آبدهي و نياز ساالنه سيستم
 پارامتر 

 بدهي ورودي به سيستم
  آبياري و حقابه

  نيازهاي شرب و صنعت
 نياز زيست محيطي پايانه سيستم

 مجموع كل نيازها

مجله پژوهش آب ايران/ جلد 

در هر گام زمان يداخل
خواهد گرفت. از ديگر مزايا

گرفتن جزئيات سيستم منابع آب با توجه به ماهيت 
  ي آن است.

  ها
از مقاله در سه 

که شامل مشخصات حوضه آبريز مورد مطالعه،
سيستم منابع آب و معيارها

  است. 

مشخصات حوضه آبريز مورد مطالعه
رودخانه زهره از اتصال رودخانه

هاي فارس و كهگيلويه و بوير
گيرد و در محلي موسوم به حيدركرار
اصلي خود به نام خيرآباد را دريافت مي

در نهايت با عبور از شهر هنديجان در استان خوزستان به 
شو خليج فارس تخليه مي

کيلومتر مربع است.
هاي اين  اطالعات و داده

هواشناسي، هيدرولوژي، نيازهاي آبي، مشخصات هندسي 
مخازن و همچنين ساير اطالعات تكميلي شناسايي 

سيستم منابع آب از وزارت نيرو (
، ش۲و ۱ هاي

کل آبدهي ورودي و نيازهاي سيستم و
حوضه آبريز زهره در ايران

رفيت مخازن مشخص شده است
پيكربندي شماتيك سيستم منابع آب 

دهد که شامل سدهاي مخزني شش پير، پارسيان، چم 
به صورت سري  ۲و  ۱

با سدهاي سري کوثر و خيرآباد روي شاخه خيرآباد 

آبدهي و نياز ساالنه سيستم
پارامتر 

بدهي ورودي به سيستم كل آ
آبياري و حقابه هاي كل نياز طرح

نيازهاي شرب و صنعت
نياز زيست محيطي پايانه سيستم

مجموع كل نيازها

مجله پژوهش آب ايران/ جلد 

داخل يساز بهينه
خواهد گرفت. از ديگر مزايا

گرفتن جزئيات سيستم منابع آب با توجه به ماهيت 
ي آن است.ساز شبيه

ها و روشمواد 
از مقاله در سه  قسمتاين 

که شامل مشخصات حوضه آبريز مورد مطالعه،
سيستم منابع آب و معيارها

است.  يبردار بهره

مشخصات حوضه آبريز مورد مطالعه
رودخانه زهره از اتصال رودخانه

هاي فارس و كهگيلويه و بوير استان
گيرد و در محلي موسوم به حيدركرار مي

اصلي خود به نام خيرآباد را دريافت مي
در نهايت با عبور از شهر هنديجان در استان خوزستان به 

خليج فارس تخليه مي
کيلومتر مربع است. ۱۶۰۰۰بر 

اطالعات و داده
هواشناسي، هيدرولوژي، نيازهاي آبي، مشخصات هندسي 
مخازن و همچنين ساير اطالعات تكميلي شناسايي 

سيستم منابع آب از وزارت نيرو (
هاي ول(جداست 

کل آبدهي ورودي و نيازهاي سيستم و
حوضه آبريز زهره در ايران

رفيت مخازن مشخص شده استر ظامقد
پيكربندي شماتيك سيستم منابع آب 

دهد که شامل سدهاي مخزني شش پير، پارسيان، چم  ي
۱شير، زهره 

با سدهاي سري کوثر و خيرآباد روي شاخه خيرآباد  يمواز
  است.

آبدهي و نياز ساالنه سيستم -١جدول 

كل آ
كل نياز طرح

نيازهاي شرب و صنعت 
نياز زيست محيطي پايانه سيستم

مجله پژوهش آب ايران/ جلد 

بهينه
خواهد گرفت. از ديگر مزايا

گرفتن جزئيات سيستم منابع آب با توجه به ماهيت 
شبيه

  
مواد 
اين 

که شامل مشخصات حوضه آبريز مورد مطالعه،
سيستم منابع آب و معيارها

بهره
  

مشخصات حوضه آبريز مورد مطالعه
رودخانه زهره از اتصال رودخانه

استان
مي

اصلي خود به نام خيرآباد را دريافت مي
در نهايت با عبور از شهر هنديجان در استان خوزستان به 

خليج فارس تخليه مي
بر 

اطالعات و داده
هواشناسي، هيدرولوژي، نيازهاي آبي، مشخصات هندسي 
مخازن و همچنين ساير اطالعات تكميلي شناسايي 

سيستم منابع آب از وزارت نيرو (
است 

کل آبدهي ورودي و نيازهاي سيستم و
حوضه آبريز زهره در ايران

مقد
پيكربندي شماتيك سيستم منابع آب 

يم
شير، زهره 

مواز
است.

  



 ...برداري از سدهاي سري و موازي در تأمين آب 

شود  ناميده مي
ريزي    ). برنامه با استفاده از برنامه

، بهترين راه حل تخصيص آب در شبكه را با رعايت 
دهد كه  هاي مفروض به نحوي ارائه مي

هاي) نسبي كل سيستم به 

برداري از سدهاي سري و موازي در تأمين آب 

ناميده مي ٦اي
). برنامه با استفاده از برنامه

، بهترين راه حل تخصيص آب در شبكه را با رعايت 
هاي مفروض به نحوي ارائه مي

هاي) نسبي كل سيستم به 

  

برداري از سدهاي سري و موازي در تأمين آب 

اي از اعداد در اصطالح ساختار هزينه
). برنامه با استفاده از برنامه

، بهترين راه حل تخصيص آب در شبكه را با رعايت 
هاي مفروض به نحوي ارائه مي

هاي) نسبي كل سيستم به  هاي (هزينه
  

برداري از سدهاي سري و موازي در تأمين آب 

از اعداد در اصطالح ساختار هزينه
). برنامه با استفاده از برنامه١٩٧٦

، بهترين راه حل تخصيص آب در شبكه را با رعايت 
هاي مفروض به نحوي ارائه مي و محدوديت

هاي (هزينه مجموع جريمه
  كمترين مقدار خود برسد. 

 شماتيک سيستم منابع آب زهره

برداري از سدهاي سري و موازي در تأمين آب  بندي بهره ارزيابي اثرات رتبه

از اعداد در اصطالح ساختار هزينه
١٩٧٦(سيگواداسن، 

، بهترين راه حل تخصيص آب در شبكه را با رعايت ٧خطي
و محدوديتشرايط 

مجموع جريمه
كمترين مقدار خود برسد. 

شماتيک سيستم منابع آب زهره

ارزيابي اثرات رتبه

از اعداد در اصطالح ساختار هزينه
(سيگواداسن، 

خطي
شرايط 

مجموع جريمه
كمترين مقدار خود برسد. 

  

شماتيک سيستم منابع آب زهره

ارزيابي اثرات رتبه             

مخزن، با تعداد معيني كمان تعريف مي شود. در واقع هر 
كند و الزم است 
يك عدد جريمه نسبي كه معرف اولويت نسبي هدف مورد 
نظر است، توسط کاربر به آن نسبت داده شود تا در صورت 
م تأمين جريان در كمان مورد نظر، جريمه نسبي به 
اي  ازاي هر واحد کمبود جريان اعمال شود. چنين مجموعه

شماتيک سيستم منابع آب زهره يپيکربند

                                         

مخزن، با تعداد معيني كمان تعريف مي شود. در واقع هر 
كند و الزم است  برداري را معرفي مي

يك عدد جريمه نسبي كه معرف اولويت نسبي هدف مورد 
نظر است، توسط کاربر به آن نسبت داده شود تا در صورت 
م تأمين جريان در كمان مورد نظر، جريمه نسبي به 
ازاي هر واحد کمبود جريان اعمال شود. چنين مجموعه

پيکربند - ٢کل ش

                                                                        

مخزن، با تعداد معيني كمان تعريف مي شود. در واقع هر 
برداري را معرفي مي

يك عدد جريمه نسبي كه معرف اولويت نسبي هدف مورد 
نظر است، توسط کاربر به آن نسبت داده شود تا در صورت 
م تأمين جريان در كمان مورد نظر، جريمه نسبي به 
ازاي هر واحد کمبود جريان اعمال شود. چنين مجموعه

                                            

مخزن، با تعداد معيني كمان تعريف مي شود. در واقع هر 
برداري را معرفي مي كمان، يك هدف بهره

يك عدد جريمه نسبي كه معرف اولويت نسبي هدف مورد 
نظر است، توسط کاربر به آن نسبت داده شود تا در صورت 
م تأمين جريان در كمان مورد نظر، جريمه نسبي به 
ازاي هر واحد کمبود جريان اعمال شود. چنين مجموعه

١٢٦                                            

مخزن، با تعداد معيني كمان تعريف مي شود. در واقع هر 
كمان، يك هدف بهره

يك عدد جريمه نسبي كه معرف اولويت نسبي هدف مورد 
نظر است، توسط کاربر به آن نسبت داده شود تا در صورت 

م تأمين جريان در كمان مورد نظر، جريمه نسبي به عد
ازاي هر واحد کمبود جريان اعمال شود. چنين مجموعه

١٢٦

مخزن، با تعداد معيني كمان تعريف مي شود. در واقع هر 
كمان، يك هدف بهره

يك عدد جريمه نسبي كه معرف اولويت نسبي هدف مورد 
نظر است، توسط کاربر به آن نسبت داده شود تا در صورت 

عد
ازاي هر واحد کمبود جريان اعمال شود. چنين مجموعه



             ١٢٧  

شود و زودتر 
شود تا هزينه نسبي کمبود جريان در 
بندي تأمين نيازهاي 
مختلف نيز نيازهايي که اولويت باالتري دارند، بايستي 
ها مقدار باالتري توسط کاربر داده شود. در 

) در nاين مطالعات، تأمين نيازهاي شرب و صنعت (
محيطي  اولويت اول و پس از آن به ترتيب نيازهاي زيست

 بنابراين خواهيم داشت:
n e a
ij ij ijC C C〉 〉 

برداري  معيارهاي ارزيابي سناريوهاي مختلف بهره

هاي عملکردي 
انجام  ٣

) ١٩٨٢هاشيماتو و همکاران (

ام در يک دوره 
در گام  ٥

نشان داده 
شود، حجم کمبودي که سيستم در اين مدت متحمل مي 

jV D t S t= −∑  
مشخص شده 

  
  )٦پارامترهاي اساسي به کار رفته در معادله (

                                        
1-Realiability
2- Resiliency
3-Vulnerability
 

4- Failure
5- Demand
6- Supply

                               

شود و زودتر  آن بيشتر است، ديرتر از همه تخليه مي
شود تا هزينه نسبي کمبود جريان در 
بندي تأمين نيازهاي 
مختلف نيز نيازهايي که اولويت باالتري دارند، بايستي 
ها مقدار باالتري توسط کاربر داده شود. در 

اين مطالعات، تأمين نيازهاي شرب و صنعت (
اولويت اول و پس از آن به ترتيب نيازهاي زيست

بنابراين خواهيم داشت:
                                          n e a

ij ij ijC C C〉 〉

معيارهاي ارزيابي سناريوهاي مختلف بهره

هاي عملکردي  ارزيابي سيستم منابع آب بر اساس شاخص
٣پذيري ، آسيب

هاشيماتو و همکاران (

ام در يک دوره   jزماني که يک سيستم براي بار
٥، مقدار نياز

نشان داده  S(t)با  ٦شده
شود، حجم کمبودي که سيستم در اين مدت متحمل مي 

  زير برآورد مي شود:
[1

( ) ( )dj

t
V D t S t

=
= −∑

مشخص شده  ٤) در شکل 

پارامترهاي اساسي به کار رفته در معادله (

                                        
Realiability 
Resiliency 

Vulnerability 
Failure 
Demand 
Supply 

                                                                

آن بيشتر است، ديرتر از همه تخليه مي
شود تا هزينه نسبي کمبود جريان در 

بندي تأمين نيازهاي  سيستم را حداقل کند. براي رتبه
مختلف نيز نيازهايي که اولويت باالتري دارند، بايستي 
ها مقدار باالتري توسط کاربر داده شود. در 

اين مطالعات، تأمين نيازهاي شرب و صنعت (
اولويت اول و پس از آن به ترتيب نيازهاي زيست

بنابراين خواهيم داشت: ) قرار دارند؛
                                          n e a

ij ij ijC C C

معيارهاي ارزيابي سناريوهاي مختلف بهره

ارزيابي سيستم منابع آب بر اساس شاخص
، آسيب٢پذيري

هاشيماتو و همکاران ( 

زماني که يک سيستم براي بار
، مقدار نيازdjگيرد با  قرار مي

شده نيتأمو مقدار نياز 
شود، حجم کمبودي که سيستم در اين مدت متحمل مي 

زير برآورد مي شود:
                             (]( ) ( )V D t S t= −

) در شکل ٦پارامترهاي اساسي معادله (

پارامترهاي اساسي به کار رفته در معادله (

                                        

                                          

آن بيشتر است، ديرتر از همه تخليه مي
شود تا هزينه نسبي کمبود جريان در  از همه پر مي

سيستم را حداقل کند. براي رتبه
مختلف نيز نيازهايي که اولويت باالتري دارند، بايستي 
ها مقدار باالتري توسط کاربر داده شود. در 

اين مطالعات، تأمين نيازهاي شرب و صنعت (
اولويت اول و پس از آن به ترتيب نيازهاي زيست

) قرار دارند؛a) و کشاورزي (
                                          

معيارهاي ارزيابي سناريوهاي مختلف بهره

ارزيابي سيستم منابع آب بر اساس شاخص
پذيري ، برگشت
 باها  گيرد. اين شاخص

  . اند کرده
زماني که يک سيستم براي بار

قرار مي (کمبود)
و مقدار نياز  

شود، حجم کمبودي که سيستم در اين مدت متحمل مي 
زير برآورد مي شود: معادله

                             (( ) ( )V D t S t
پارامترهاي اساسي معادله (

پارامترهاي اساسي به کار رفته در معادله (

                                                 

                                                              

C آن بيشتر است، ديرتر از همه تخليه مي
از همه پر مي

سيستم را حداقل کند. براي رتبه
مختلف نيز نيازهايي که اولويت باالتري دارند، بايستي 

C ها مقدار باالتري توسط کاربر داده شود. در  ر آند
اين مطالعات، تأمين نيازهاي شرب و صنعت (
اولويت اول و پس از آن به ترتيب نيازهاي زيست

) و کشاورزي (
(                                          

معيارهاي ارزيابي سناريوهاي مختلف بهره
 مخزن

ارزيابي سيستم منابع آب بر اساس شاخص
، برگشت١پذيري اعتماد

گيرد. اين شاخص
کردهگذاري  پايه

زماني که يک سيستم براي باراگر مدت 
(کمبود) ٤شکست
 D(t)با   tزماني

شود، حجم کمبودي که سيستم در اين مدت متحمل مي 
معادله، از Vjشود 

                             (
پارامترهاي اساسي معادله (

  است.

پارامترهاي اساسي به کار رفته در معادله ( -٤ شكل

١٣٩٥                    

R
ijC

از همه پر مي
سيستم را حداقل کند. براي رتبه

مختلف نيز نيازهايي که اولويت باالتري دارند، بايستي 
D
ijC

اين مطالعات، تأمين نيازهاي شرب و صنعت (
اولويت اول و پس از آن به ترتيب نيازهاي زيست

)e) و کشاورزي (
)٥(
  

معيارهاي ارزيابي سناريوهاي مختلف بهره
مخزن

ارزيابي سيستم منابع آب بر اساس شاخص
اعتماد

گيرد. اين شاخص يم
پايه

اگر مدت 
شکست
زماني

شود، حجم کمبودي که سيستم در اين مدت متحمل مي 
شود 

)٦                             (
پارامترهاي اساسي معادله (

است.
  

١٣٩٥زمستان / ٢٣

ترتيب راه حل بهينه تنها با رسيدن تابع هزينه نسبي 
ريزي  آيد. روابط برنامه

ها به شرح 
) تا ٢) تابع هدف و معادالت (

  کنند: 
Z =min

−∑ j ijq

ijij qL ≤≤

0≥ijq  
)، مجموع جريمه نسبي جريان در 
) اصل پيوستگي 

کند.  پذيري جريان را بيان مي
) بيانگر آن است که دبي جريان در هر کمان، 
همواره مقداري مثبت يا صفر است. عالئم به کار رفته در 

هاي نسبي) که بايستي 
 iجريان در کمان (مسير اتصال) از گره 

 ijL جريان
  

ها و  يک حالت کلي از شيوه تعريف آبراهه
ها نشان داده شده است. گره 
دست قرار دارد. جريان 
شود و ميزان 

 ٣و مازاد جريان از طريق کمان 

 

 
  هاي شبکه جريان

اي از  تغييرات ذخيره در مخزن نيز از طريق مجموعه
شود. در اين 

Rبندي مخازن نيز بر مبناي هزينه نسبي (
ijC (

هر واحد کمبود جريان از ظرفيت پر مخزن انجام شود. بر 
پاياب، مخزني که

٢٣/ پياپي ۴/ شماره 

ترتيب راه حل بهينه تنها با رسيدن تابع هزينه نسبي 
آيد. روابط برنامه

ها به شرح  خطي براي يک مسير منفرد (کمان) بين گره
) تابع هدف و معادالت (

کنند:  هايي را بر تابع هدف اعمال مي
ijij ij qC∑=

=∑− j jiq

ijU≤  
 

)، مجموع جريمه نسبي جريان در 
) اصل پيوستگي ٢کند. معادله (

پذيري جريان را بيان مي
) بيانگر آن است که دبي جريان در هر کمان، 
همواره مقداري مثبت يا صفر است. عالئم به کار رفته در 

هاي نسبي) که بايستي 
جريان در کمان (مسير اتصال) از گره 

ij هزينه هر واحد جريان در کمان،

  جريان حداکثر در کمان.
يک حالت کلي از شيوه تعريف آبراهه

ها نشان داده شده است. گره 
دست قرار دارد. جريان 

شود و ميزان  تعريف مي
و مازاد جريان از طريق کمان 

هاي شبکه جريان

تغييرات ذخيره در مخزن نيز از طريق مجموعه
شود. در اين  ها مانند شکل فوق، نشان داده مي

بندي مخازن نيز بر مبناي هزينه نسبي (
هر واحد کمبود جريان از ظرفيت پر مخزن انجام شود. بر 

پاياب، مخزني کهاين اساس، براي تأمين نيازهاي مشترک 

/ شماره ١٠مجله پژوهش آب ايران/ جلد 

ترتيب راه حل بهينه تنها با رسيدن تابع هزينه نسبي 
آيد. روابط برنامه به حداقل مقدار آن به دست مي

خطي براي يک مسير منفرد (کمان) بين گره
) تابع هدف و معادالت (١زير است که در آن معادله (

هايي را بر تابع هدف اعمال مي
ij  
0  

)، مجموع جريمه نسبي جريان در 
کند. معادله (

پذيري جريان را بيان مي امکان
) بيانگر آن است که دبي جريان در هر کمان، 
همواره مقداري مثبت يا صفر است. عالئم به کار رفته در 

  روابط فوق به شرح زير است:
هاي نسبي) که بايستي  تابع هدف (مجموع جريمه

جريان در کمان (مسير اتصال) از گره 
هزينه هر واحد جريان در کمان،

جريان حداکثر در کمان.
يک حالت کلي از شيوه تعريف آبراهه

ها نشان داده شده است. گره  کمان
دست قرار دارد. جريان  در پايين

تعريف مي ٢مطلوب و مورد انتظار با کمان 
و مازاد جريان از طريق کمان  

 

هاي شبکه جريان يک مجموعه از کمان

تغييرات ذخيره در مخزن نيز از طريق مجموعه
ها مانند شکل فوق، نشان داده مي

بندي مخازن نيز بر مبناي هزينه نسبي (
هر واحد کمبود جريان از ظرفيت پر مخزن انجام شود. بر 

اين اساس، براي تأمين نيازهاي مشترک 

مجله پژوهش آب ايران/ جلد 

ترتيب راه حل بهينه تنها با رسيدن تابع هزينه نسبي 
به حداقل مقدار آن به دست مي

خطي براي يک مسير منفرد (کمان) بين گره
زير است که در آن معادله (

هايي را بر تابع هدف اعمال مي ) محدوديت

)، مجموع جريمه نسبي جريان در ١که در آن معادله (
کند. معادله ( ها را حداقل مي

امکان )٣جريان و معادله (
) بيانگر آن است که دبي جريان در هر کمان، 
همواره مقداري مثبت يا صفر است. عالئم به کار رفته در 

روابط فوق به شرح زير است:
تابع هدف (مجموع جريمه

ijq  جريان در کمان (مسير اتصال) از گره
هزينه هر واحد جريان در کمان،

جريان حداکثر در کمان.ijU حداقل در کمان ،
يک حالت کلي از شيوه تعريف آبراهه

کمان مناطق ذخيره مخزن با
در پايين jدر باالدست و گره 

مطلوب و مورد انتظار با کمان 
 ١کمبود جريان با کمان 

شود.  به برنامه معرفي مي

يک مجموعه از کمان -

تغييرات ذخيره در مخزن نيز از طريق مجموعه
ها مانند شکل فوق، نشان داده مي

بندي مخازن نيز بر مبناي هزينه نسبي (
هر واحد کمبود جريان از ظرفيت پر مخزن انجام شود. بر 

اين اساس، براي تأمين نيازهاي مشترک 

مجله پژوهش آب ايران/ جلد 

ترتيب راه حل بهينه تنها با رسيدن تابع هزينه نسبي  بدين
به حداقل مقدار آن به دست مي

خطي براي يک مسير منفرد (کمان) بين گره
زير است که در آن معادله (

) محدوديت٤
١        (
٢        (
٣        (
٤        (

که در آن معادله (
ها را حداقل مي کمان

جريان و معادله (
) بيانگر آن است که دبي جريان در هر کمان، ٤معادله (

همواره مقداري مثبت يا صفر است. عالئم به کار رفته در 
روابط فوق به شرح زير است:

Z تابع هدف (مجموع جريمه
ijحداقل شود،

هزينه هر واحد جريان در کمان،j،ijCبه گره 
حداقل در کمان ،

يک حالت کلي از شيوه تعريف آبراهه ٣در شکل 
مناطق ذخيره مخزن با

در باالدست و گره  
مطلوب و مورد انتظار با کمان 

کمبود جريان با کمان 
به برنامه معرفي مي

-٣شكل

تغييرات ذخيره در مخزن نيز از طريق مجموعه
ها مانند شکل فوق، نشان داده مي کمان

بندي مخازن نيز بر مبناي هزينه نسبي ( حالت، رتبه
هر واحد کمبود جريان از ظرفيت پر مخزن انجام شود. بر 

اين اساس، براي تأمين نيازهاي مشترک 

مجله پژوهش آب ايران/ جلد 

بدين
به حداقل مقدار آن به دست مي

خطي براي يک مسير منفرد (کمان) بين گره
زير است که در آن معادله (

)٤
)١  
)٢  
)٣  
)٤  

که در آن معادله (
کمان

جريان و معادله (
معادله (

همواره مقداري مثبت يا صفر است. عالئم به کار رفته در 
روابط فوق به شرح زير است:

Z
حداقل شود،

به گره 
حداقل در کمان ،

در شکل 
مناطق ذخيره مخزن با

i 
مطلوب و مورد انتظار با کمان 

کمبود جريان با کمان 
به برنامه معرفي مي

  

تغييرات ذخيره در مخزن نيز از طريق مجموعه
کمان

حالت، رتبه
هر واحد کمبود جريان از ظرفيت پر مخزن انجام شود. بر 

اين اساس، براي تأمين نيازهاي مشترک 
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  پذيري اعتماد
ترين  ترين و در عين حال پرکاربرد اعتمادپذيري قديمي

است (هاشيماتو و شاخص در مسائل مديريت منابع آب 
شمارنده  jهاي زماني،  کل گام T). اگر ١٩٨٢ همکاران،

تعداد  Mکامل نياز)،  نيتأم(عدم  رويداد شکست
مدت زماني باشد که سيستم براي   djرخدادهاي شکست و

پذيري با  گيرد، اعتماد ام در يک دوره شکست قرار مي  jبار
  :شود زير برآورد مي معادلهاستفاده از 

)٧(       
T

dM
i J∑

−= =11δ
 

 پذيري  برگشت
که اگر سيستمي  اين شاخص معياري است براي تعيين اين

وارد يک وضعيت شکست شد، با چه سرعتي از اين شرايط 
شود. اين تعريف،  و وارد وضعيت مطلوب مي کند يمعبور 

عکس مدت زماني است که سيستم به طور ميانگين در 
  گيرد.  وضعيت شکست قرار مي

 )٨             (
1

1
1

−

=
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J jd

M
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  پذيري آسيب
هاي احتمالي وارد  اين شاخص معياري براي تعيين خسارت

بر سيستم ناشي از يک رويداد شکست است و به صورت 
پذيري  همان شاخص آسيب ηزير قابل تعريف که در آن 

  است.
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  پذيري يا پايداري انعطاف

) به منظور تعيين مقدار شاخص ١٩٩٧الكس (
برداري، سه  ) مخزن در طراحي و بهرهϕ( ١پذيري انعطاف

پذيري و  شاخص قابليت اعتماد زماني، سرعت برگشت
  پذيري را به صورت زير با هم تركيب كرد.  آسيب

)١٠         (                                   )1( ηδλϕ −=  
 

  نتايج و بحث
بندي مخازن در تأمين نيازهاي  بر اساس اولويت

در نظر  ٣مختلف مطابق جدول  گزينهدست، نه  پايين
گرفته شد. در اين جدول، رتبه باالتر بيانگر اولويت در پر 
                                                 
1- Sustainability  

خليه ت تر بيانگر اولويت در شدن مجدد است و رتبه پايين
سناريوهاي مختلف بر اساس موقعيت نسبي سدها است و 
  هاي رودخانه به شرح زير است: و شاخه
  ابتدا شاخه خيرآبادحوضه، : از سراب به پاياب ١ گزينه
  ابتدا شاخه خيرآباد حوضه، : از پاياب به سراب٢ گزينه
  ابتدا شاخه زهره حوضه، : از سراب به پاياب٣ گزينه
  ابتدا شاخه زهره حوضه، به سراب: از پاياب ٤ گزينه
  سدهاي مخزني : به ترتيب نزولي احجام٥ گزينه
  سدهاي مخزني : به ترتيب صعودي احجام٦ گزينه
  به ترتيب نزولي احجام مخازن هر شاخه: ٧ گزينه
  به ترتيب صعودي احجام مخازن هر شاخه : ٨ گزينه
  يکسان (سناريو پايه)ها  : تمام اولويت٩ گزينه
مختلف به منظور بررسي عملكرد  يها گزينهسازي در  شبيه
برداري از سدهاي مخزني كوثر، خيرآباد،  بندي بهره رتبه

) در ٢) و زهره (١ششپير، پارسيان، چم شير، زهره (
سازي سيستم،  سيستم منابع آب زهره انجام شد و با شبيه

 نيازو  مقدار كمبود، هاي شكست سري دوره وتعداد كل 
سپس  وگانه استخراج  نه يها گزينهطرح در  مربوط به هر

  د.شبرآورد  ٥و شكل  ٤عملكرد مطابق جدول  يها شاخص
بندي  شود، رتبه مالحظه مي ٤که در جدول گونه  همان
مين نيازهاي مشترک پاياب بر أبرداري مخازن براي ت بهره

ثر بوده است. در ؤهاي ارزيابي عملکرد م کليه شاخص
سناريو برتر مطالعات شناخته شده که به عنوان  ١سناريو 

(عدم  نه گزينهپذيري در مقايسه با  است، شاخص انعطاف
اي افزايش يافته  بندي مخازن) به طور قابل مالحظه رتبه

دهد که شاخص  نشان مي گزينهتر دو  است. مقايسه دقيق
اما شاخص  ؛پذيري بهبود يافته است پذيري و آسيب اعتماد

  افت داشته است. پذيري اندکي سرعت برگشت
توان  يک تا چهار مي يها و با مقايسه گزينه ٥مطابق شکل 

هاي موازي  بندي شاخه به سادگي استنباط نمود که رتبه
بندي سدهاي سري واقع در يک شاخه،  در مقايسه با رتبه

پذيري ايفا کرده است.  تري بر شاخص انعطاف دار اثر معني
همچنين پر شدن مجدد مخازن از سراب حوضه، عملکرد 

طور که  همانبهتر را در سيستم نشان داده داده است. 
تواند بر تلفات سيستم  بندي مخازن مي اشاره شد، رتبه

مانند سرريز و تبخير از سطح آزاد مخزن مؤثر باشد. در 
تلفات ساالنه و ماهانه آب در  ٧و  ٦هاي  و شکل ٥جدول 
، ٥مورد بررسي آورده شده است. مطابق جدول  يها گزينه

نه پايه ) با گزي١مقايسه گزينه برتر مطالعات (گزينه 
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دهد که مجموع تلفات ساالنه  ) نشان مي٩مطالعات (گزينه 
سرريز از سيستم و تبخير از سطح آزاد آب مخازن از 

مکعب در ثانيه  متر ٠٧/٢٢مکعب در ثانيه به  متر ٥٣/٢٣
تر آن  درصد) کاهش يافته است. بررسي دقيق ٢/٦(حدود 

د ده نشان مي ٧و  ٦هاي  در گام زماني ماهانه و در شکل
که کاهش مجموع سرريز از سدهاي مخزني به ويژه در 

هاي آذر تا اسفند، نقش مؤثرتري را در کاهش کل  ماه
  تلفات ايفا کرده است.

  
  برداري مخزن هاي مختلف بهره گزينهمخازن در  يبند رتبه -٣ جدول

 نام سد
گزينهشماره   

٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ 
 ٠ ١ ٠ ٣ ٣ ٦ ٥ ١ ٠ كوثر
 ٠ ٠ ١ ١ ٥ ٥ ٦ ٠ ١ خيرآباد
 ٠ ٢ ٦ ٠ ٦ ٤ ٠ ٦ ٢ ششپير
 ٠ ٤ ٤ ٤ ٢ ٣ ١ ٥ ٣ پارسيان
 ٠ ٦ ٢ ٦ ٠ ٢ ٢ ٤ ٤ چمشير

١زهره   ٠ ٣ ٥ ٢ ٤ ١ ٣ ٣ ٥ 
٢زهره   ٠ ٥ ٣ ٥ ١ ٠ ٤ ٢ ٦ 

 اولين تخليه است.، آخرين پر شدن و ٦، اولين سد براي پر شدن مجدد و آخرين در تخليه است. رتبه ٠ه رتب

  
  مختلف يها گزينههاي عملكرد سيستم در  شاخص -٤ جدول

پذيري شاخص آسيب پذيري شاخص سرعت برگشت   سناريوها قابليت اعتماد زماني 

١١٦/٠  ٢٣٥/٠  ٨٨٢/٠ ١ گزينه   
١٢٩/٠  ٢٣٠/٠  ٨٦٤/٠ ٢ گزينه   
١٦٠/٠  ٢٣٨/٠  ٨٣٢/٠ ٣ گزينه   
١٧٠/٠  ٢٤١/٠  ٨٢٠/٠ ٤ گزينه   
١٥٨/٠  ٢٤٣/٠  ٨٣١/٠ ٥ گزينه   
١١٩/٠  ٢٢٥/٠  ٨٧٨/٠ ٦ گزينه   
١٢٤/٠  ٢٣٦/٠  ٨٧١/٠ ٧ گزينه   
١١٧/٠  ٢٢٨/٠  ٨٨٠/٠ ٨ گزينه   
١٦٧/٠  ٢٤٢/٠  ٨٢٢/٠ ٩ گزينه   

 

  برداري مختلف بهره يها گزينهپذيري در  شاخص انعطاف -٥شکل   
  

0.155

0.16

0.165

0.17

0.175

0.18

0.185

0.19

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ري
پذي

اف 
عط
ص ان

اخ
ش

  

  شماره سناريو



  ...برداري از سدهاي سري و موازي در تأمين آب  بندي بهره ارزيابي اثرات رتبه                                                                                     ١٣٠

 

  مکعب در ثانيه متر -برداري مخازن بندي بهره هاي مختلف رتبه تلفات آب در حالت -٥ جدول

 پارامتر
هاي مختلف گزينه  

٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ 
١٣/٦ تبخير  ٣٧/٦  ٨١/٥  ١٦/٦  ٠٣/٦  ٢٩/٦  ٢٢/٦  ٢٨/٦  ٢٢/٦  
٩٤/١٥ سرريز   ٠٧/١٧  ٩١/١٦  ٤٧/١٧  ١٨/١٧  ٨٥/١٥  ٨٣/١٦  ٨٥/١٥  ٣١/١٧  

٠٧/٢٢ مجموع تلفات  ٤٤/٢٣  ٧٢/٢٢  ٦٣/٢٣  ٢١/٢٣  ١٤/٢٢  ٠٥/٢٣  ١٣/٢٣  ٥٣/٢٣  

  

  مجموع سرريز سيستم منابع آب -٦ شكل  
  

  
  مجموع تلفات تبخير از سطح آزاد آب مخازن  - ٧ شكل

 
  گيري نتيجه

هاي  برداران در سيستم کليدي بهره يها يکي از سؤال
نيازهاي مشترک  نيتأممخزنه آن است که براي  چند

پاياب، کدام يک از سدها بايستي زودتر از همه تخليه 
شود، همچنين در هنگام پر شدن مجدد مخازن، کدام 

بندي  سدها بايستي زودتر از همه پر شود. در حقيقت رتبه
اي باشد تا مجموع  برداري از مخازن بايستي به گونه بهره

تلفات  آب تنظيمي را حداکثر يا به عبارت ديگر مجموع
تبخير از سطح آزاد آب مخازن و سرريز از سيستم منابع 

ند. در اين راستا، سيستم منابع آب هفت کنآب را حداقل 
سدي زهره در جنوب غرب کشور مورد ارزيابي قرار گرفت 

برداري از سدهاي  بندي بهره مختلف براي رتبه گزينه نهو 
بندي در دو سطح سري و  د. اين رتبهشمخزني تعريف 

د. بدين مفهوم که هم سدهاي موجود در شموازي اعمال 
بندي شدند.  اصلي رودخانه رتبه يها يک شاخه و هم شاخه

توان  يمختلف نشان داد که م يها گزينه يساز شبيه
 ٢/٦ميانگين تلفات ساالنه سيستم منابع آب را تا حدود 

بندي  پايه که بيانگر عدم رتبه گزينهدرصد نسبت به 
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کاهش داد. در اين حالت، کاهش تلفات مخازن است، 
در  يثرترؤمربوط به سرريز از سيستم منابع آب نقش م

 يها گزينهده است. مقايسه بين کرمقايسه با تبخير ايفا 
بندي مخازن بر کليه  مختلف نشان داد که رتبه

ثر بوده است و بر ؤبرداري م هاي نوين عملکرد بهره شاخص
هاي  بندي شاخه رتبه رثاآپذيري،  شاخص انعطاف يمبنا

بندي سدهاي سري در يک  رتبه رثاآموازي، مؤثرتر از 
پذيري و  هاي اعتماد شاخه بوده است. در اين ميان، شاخص

اما سرعت  ؛برتر بهبود يافتند گزينهپذيري در  آسيب
پذيري اندکي تنزل نشان داد. عالوه بر آن، ترتيب  برگشت

حوضه در مقايسه پر شدن مجدد مخازن از سراب به پاياب 
زيرا  ؛ده استکررا ايفا  يبا حالت عکس آن، عملکرد بهتر

 يبعد يدر اين وضعيت، امکان کنترل سرريز در سدها
  .بيشتر مهيا بوده است
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