
 

  
  
  

هاي ها و دورهمبناي تحليل حساسيت ضرايب وزني شاخصهاي آبياري برسازي عملکرد کانالبهينه 
  )شبکه آبياري دز در E1L4کانال  مطالعه موردي( برداريمختلف بهره

   
  *٢سميرا نوروزپورو  ١سيد اسداهللا محسني موحد

  
  چکيده 
را در يـک   سـازي آن برداري را انتخاب و با استفاده از يک روش بهينـه هاي بهرهترکيب مناسبي از شاخص دهاي آبياري بايکانالدرمورد 

برداري و فقدان يـک روش اسـتاندارد بـراي تعيـين اهميـت      هاي مناسب بهرهولی مشکل اساسي، انتخاب شاخص. دكرتابع هدف بهينه 
هـا بـا اسـتفاده از تحليـل     دهي به شـاخص ي وزنهدف اصلي از اين تحقيق، ارزيابي يک روش پيشنهادي برا. ها استنسبي اين شاخص

اسـتفاده و   براي نمايش قابليت مدل مورد ،در اين تحقيق. است ICSSDOMها و مدل ترکيبي حساسيت پارامتري ضرايب وزني شاخص
از ترکيـب   ICSSDOMدر مـدل هيـدروديناميک   . در شبکه آبياري دز استفاده شده اسـت  E1L4 کنندهالگوي پيشنهادي از کانال توزيع

 بـراي هـا  شـاخص  تـرين ضـريب وزنـي   مناسـب . ه شـده اسـت  اسـتفاد  ICSSسازي هيـدروديناميک  و مدل شبيه  SAسازي روش بهينه
هاي آبياري با استفاده از يک روش منطقي و مستقل از هرگونه قضاوت کارشناسي تعيين شـده  برداري از کانالسازي عملکرد بهره بهينه
اني آن شـاخص درنظـر   صورت نسبت مستقيمي از پتانسيل بهبود آرم که ضريب وزني هر شاخص به در حالتي برطبق نتايج حاصله. است

i(گرفته شده باشد  iC 1= + θ γ( ،از ديگر اهـداف ايـن تحقيـق ارزيـابي     . استهاي مختلف مورد بررسي درصد بهبود بهتر از ساير گزينه
کـه منجـر بـه انتخـاب     اسـت  ) ساعته ۲۴و  ۱۲، ۸، ۶( برداريهاي مختلف بهرهها برمبناي دورهکانال برداري ازسازي عملکرد بهرهبهينه

تعيـين ترکيـب مناسـب پارامترهـاي الگـوريتم       ديگر نتايج حاصـل از ايـن تحقيـق   . شدساعته با درصد بهبود باالتر  ۸برداري دوره بهره
  .است SAسازي  بهينه

  
  .، تحليل حساسيت پارامتريسازيبهينه، ICSSDOM، مدل هيدروديناميک هاي آبياريکانال ازبرداري بهره: ي كليديها واژه
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  مقدمه 
امروزه ضرورت استفاده بهينه از منابع آب و نامطلوب بودن 

هاي موجود، توجه و تأکيد اغلب شبکه برداريعملکرد بهره
هاي مناسب براي ارزيابي و بهبود کارشناسان را به ارائه روش

ها در مدت وري سيستميش بهرهبرداري و افزاعملکرد بهره
يکي از عواقب مديريت و . زمان کوتاه معطوف کرده است

هاي آبياري، تحويل و توزيع برداري ضعيف در شبکهبهره
ها و انشعابات و به تبع آن توزيع نامناسب آب به کانال

محسني موحد و ( استنامناسب آب در سطح اراضي 
اينکه عملکرد  از طرف ديگر با توجه به). ۱۳۸۱،منعم
برداري يک شبکه آبياري مبتني بر رفتار هيدروليکي  بهره

سرعت، (جريان و تابعي از متغيرهاي متعدد زماني و مکاني 
علت ماهيت پيچيده  است و نيز به) عمق و سطح مقطع

ويژه در شرايط  ههاي آبياري بهيدروليک جريان در کانال
هاي کمي و ه روشئها، ارابرداري و مانور دريچهمتغير بهره

هاي رياضي که منجر به يک دستورالعمل علمي و مدل
هاي آبياري گردد نه از کاناليبرداري بهکاربردي براي بهره

سازي و بهينه-سازيپيچيده و توأم شبيه فرايندجز با 
 ممكنهاي عملکرد مناسب اي از شاخصانتخاب مجموعه

  ). ۱۳۸۶ ،محسنی موحد(نيست 
هاي آبياري برداري از کانالي عملکرد بهرهسازبهينه براي
ها را انتخاب و با استفاده از يک طيف کاملي از شاخص بايد

ين تر مناسب .كردسازي در يک تابع هدف بهينه روش بهينه
عملکرد (برداري ها در زمينه عملکرد بهرهشاخص

مولدن است كه ي يهاهاي آبياري، شاخصکانال) هيدروليکي
ها عبارتند اين شاخص. اندارائه داده ۱۹۹۰ل و گيتس در سا

مشکلي که . از راندمان، کفايت، عدالت و پايداري در تحويل
نمايد، هاي مناسب جلوه ميمعموالً پس از انتخاب شاخص

فقدان يک روش کمي و استاندارد براي تعيين اهميت نسبي 
. باشددر تابع هدف مي) هاضرايب وزني شاخص(ها شاخص

با هم رقابت دارند  ها بعضاًه ذکر است چون شاخصزم بال
توانند تحت همه شرايط ضرايب وزني يکساني را در تابع نمي

که الگوي  هدف به خود اختصاص دهند و از آنجايي
، معموالً داردها وجود ندهي به شاخصاستانداردي براي وزن

چه در ارزيابي و چه . شوداز قضاوت کارشناسي استفاده مي
اي قضاوت کارشناسي مبندهي برهبود عملکرد، اگر وزندر ب

افراد مختلف کارگيري توسط صورت بهصورت گيرد، در

، براي يک مسئله مشخص به نتايج علت پراکندگي آرا به
متفاوتي منجر خواهد شد و اين قضاوت کارشناسي تنها 
زماني معتبر است که هيچگونه مالک ديگري در دست 

قيق نيز آزمون و ارزيابي يک روش هدف از اين تح. نباشد
ها براي شرايط و دهي به شاخصپيشنهادي براي وزن

برداري و ارائه يک الگوي مناسب با هاي مختلف بهره گزينه
ها و مدل استفاه از تحليل حساسيت ضرايب وزني شاخص

دهي به روش وزن. است ICSSDOM١هيدروديناميک
هرگونه قضاوت و مستقل از  ثرمؤروشي منطقي،  هاشاخص

ط محسني موحد در باشد که نخستين بار توسکارشناسي مي
  .دشه ئها ارانظر گرفتن اهميت نسبي شاخصدر ۱۳۸۱سال 

    
  هامواد و روش
هاي ترين شاخصهمانگونه که گفته شد مناسب: تابع هدف

برداري که داراي مفهوم دقيق و واضحي بوده و عملکرد بهره
گيري باشند، عد و قابل اندازهدر عين حال کمي، بدون ب

.اندهدارائه دا) ۱۹۹۰(مولدن و گيتس  است كه ييهاشاخص
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 MPDو  MPA،MPF   ،MPEهاي فوق شاخص معادالتدر 
ترتيب عبارتند از متوسط کفايت در تحويل، راندمان در  به

هاي آبگير يک تحويل، عدالت و پايداري در تحويل در دريچه
  دبي   QDدست دريچه آبگير،دبي موردنياز پايين QR. کانال

                                                
1-Irrigation Conveyance System Simulation & Delivery 
Optimization Model (ICSSDOM) 
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 Tهاي آبگير و تعداد دريچه Nلي به هر دريچه، واقعي تحوي
  CVNو  CVT. هاي زماني در يک دوره تحويل استتعداد گام

ترتيب ضريب تغييرات زماني و ضريب تغييرات مکاني  نيز به
)(نسبت 

QR
QD است .  

هاي کفايت و آل شاخصالزم به ذکر است که مقدار ايده
هاي عدالت و آل شاخصدار ايدهراندمان تحويل يک و مق

بنابراين تابع هدفي که بيانگر . پايداري در تحويل صفر است
 فراينددر  است و بايدهاي فوق بوده مجموعه شاخص

 ه معادلصورت  د بهشوسازي مقدار کمينه آن تعيين  بهينه
  ):۱۳۸۱محسني موحد،( شده است ارائهزير 

min 1 2 3 4FF C (1 MPA) C (1 MPF) C MPE C MPD= − + − + +      (۵) 
. باشندتابع هدف مييب وزني جمالت اها ضرCiه در آن ک

ترکيب (له فوق جستجوي جوابي است هدف از حل مسئ
) برداريها در طول دوره بهرهمناسب براي بازشدگي دريچه

انحراف هر شاخص را نسبت به مقدار ) وزني(که مجموع 
. كندآلي که براي آن شاخص تعريف شده است، حداقل ايده

ليل حساسيت ضرايب وزني نيز بررسي تأثير منظور از تح
هاي تغيير ميزان اين ضرايب در بهبود يا عدم بهبود شاخص

توان از طريق روشي مبتني بر مي. رد و تابع هدف استعملک
ها را متناسب با فاصله مقدار اصول رياضي ضرايب شاخص

گرفت و با انجام تحليل حساسيت واقعي و آرماني آنها درنظر 
ترين مقدار اين ضرايب را سازي مناسببهينه ندفرايدر 

توان براي شاخص يا براي اين کار مي. دكرانتخاب 
دارند  هايي که در وضع موجود عملکرد بدتري شاخص
بيشتري قائل شد و نتيجه را با ساير حاالت ) وزن(اهميت 

مربوط به هر شاخص  Ciبه اين منظور ضرايب . مقايسه کرد
iصورت به iC 1= + β0شود که در آندرنظر گرفته مي  >
βi  بوده و برابر با نسبت مستقيمي از اختالف سطح عملکرد

تفاوت بين . شودآل آن قرار داده ميموجود با مقدار ايده
آل هر شاخص سطح عملکرد موجود و سطح عملکرد ايده

 γiعنوان پتانسيل بهبود آرماني تعريف شده و با عالمت  به
ها يا اهميت نسبي βiشود، درنتيجه ايش داده مينم

باشند و روابط زير ها مي γiها نسبت مستقيمي از  شاخص
  :بين اين پارامترها برقرار است

iγ= پتانسيل بهبود آرماني = آل شاخصعملکرد ايده- )۶(  عملکرد موجود شاخص    

 iC= ضرايب وزني جمالت تابع هدف 
i i1 1= +β = + θγ                )۷(   

)۸(                                                  i= θ γاهميت نسبي شاخصiβ =  

  
شود و اي همه جمالت يکسان قرار داده ميبر θکه در آن 

سازي همه به توانند قبل از بهينهمي γiدر نتيجه مقادير 
چه مقدار بايد باشد تا  θاما اينکه . بزرگتر شوند θنسبت 
با آزمون مقادير مختلف  ددست آيد، باي هاي بهتري بهجواب

θ هايي که  در شاخص. در هر روز از دوره آماري بررسي شود
کرد موجود بااليي دارند، پتانسيل بهبود آرماني و عمل
نتيجه اگر تيجه اهميت نسبي شاخص صفر است دردرن

Ci=θ.γi عنوان ضريب شاخص در تابع هدف معرفي شود  به
لذا در . ندشوسازي حذف ميبهينه فراينداينگونه شاخصها از 

+i1صورت  به Ci اينجا براي جلوگيري از اين امر ضريب θ γ 
  .تعريف شده است
iبه صورت Ciدرنهايت ضرايب  i iC (1 )= α + θ γ  در نظر

صورت زير در  اند و شکل نهايي تابع هدف بهگرفته شده
 :آيد مي

)۹(      min 1 1 2 2

3 3 4 4

FF (1 )(1 MPA) (1 )(1 MPF)
(1 )MPE (1 )MPD

= α + θ γ − + α + θ γ −
+ α + θ γ + α + θ γ

 

براي آن درنظر گرفته شده  ICSSDOMدر مدل  αiضرايب 
هايي دادن آن، شاخص يا شاخصاست که بتوان با صفر قرار 

در . دركرا مطالعه  ثير آنو تأ سازي حذفبهينه فرايندرا از 
  .شودها معادل يک قرار داده مي αiصورت  غير اين

گيري در اين مسئله عبارتند از ميزان متغيرهاي تصميم
هاي کنترل که تغييرات آنها هاي آبگير و سازهتنظيم دريچه

. ر تابع هدف خواهد شدد QDباعث تغيير مقدار 
هاي مسئله نيز عبارتند از حدود مجاز تنظيمات  محدوديت

مزبور و حداکثر عمق مجاز آب در کانال که با روابط زير 
  :شود تعريف مي

  ۰> ميزان تنظيم سازه  ≥ ميزان حداکثر بازشدگي سازه)  ۱۰(
  عمق آب در سرتاسر کانال ≥حداکثر عمق مجاز آب کانال )   ۱۱(

دبي ورودي به کانال، دبي : اي مسئله نيز عبارتند ازهثابت
هاي تعداد گام tها و تعداد دريچه nموردنياز هر دريچه، 

  .زماني
شود تابع هدف تابع صريحي از مي الحظهگونه که م همان

و ارتباط آنها از طريق  نيستگيري متغيرهاي تصميم
ر معادالت هيدروليکي حاکم بر جريان آب در کانال برقرا

سازي با يک مدل شبيهد نحوه اين ارتباط باي. گردد مي
سازي يک چنين از طرفي بهينه. هيدروديناميک صورت گيرد
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شوار و سازي دهاي تحليلي بهينهتابع غيرصريحي با روش
هاي عددي استفاده از روش گاهي غيرممکن است و بايد

سازي تابع هدف فوق از مدل در اين تحقيق براي بهينه. کرد
استفاده شده است  ICSSDOMسازي هيدروديناميک شبيه

  .دشوکه به اختصار معرفي مي
مدل هيدروديناميک  :ICSSDOM مدل هيدروديناميک

ICSSDOM شده،  ارائه )۱۳۸۱( که توسط محسني موحد
يک مدل رياضي ترکيبي است که در آن الگوريتم 

اصلي صورت يک حلقه داخلي در ساختار  به ١SAسازي  بهينه
. قرار گرفته است ٢ICSS سازي هيدروديناميکمدل شبيه

منظور افزايش های متعددی نيز بهبر آن زيربرنامه عالوه
های مورد  خروجي ارائهسازی و قابليت اين مدل برای بهينه
  .نظر به آن اضافه شده است

منظور  و به) ۱۹۹۰(توسط مانز  ICSSمدل هيدروديناميک 
برداري از بهره يدرولوژي وازي هيدروديناميک، هسشبيه

هاي انتقال آب آبياري که داراي تغييرات جريانات سيستم
ورودي و خروجي و تغييرات شرايط فيزيکي هستند طراحي 

 سازی جريان ماندگار ازدر اين مدل برای شبيه. شده است
ه شده توسط هندرسون معادالت جريان متغير تدريجی ارائ

يان غير ماندگار از معادالت سازی جر، و برای شبيه)۱۹۶۶(
  . استفاده شده است تسنت ونان

يک روش  SAسازي روش بهينه :SA سازيروش بهينه
بار در سال  جستجوي تصادفي هوشمند است که اولين

توسط کرک پاتريک و همکاران  برپايه مکانيک  ۱۹۸۳
ريزي شده و تا فيزيکي آنيلينگ پي فرايندآماري و تشابه با 

. ده استش ارائهای از آن های پيشرفتهريتمامروز الگو
فيزيکي در صنعت است که طي آن  فرايندآنيلينگ يک 

حالت نرم  شود تا بهجسم جامد ابتدا با دماي زيادي گرم مي
نار هاي آن بتوانند به شکل آزاد و تصادفي در کدرآمده تا اتم

کاهش  اي آنقدرطور مرحله هم قرار بگيرند و سپس دما به
محسني ( شود تا جسم به حالت تعادل دمايي برسدمي داده

  ). ۱۳۸۱ ،موحد
سازي، فيزيکي فوق با مسائل بهينه فرايندسازي در شبيه

تابع هدف معادل سطح انرژي جسم است که هدف کمينه 
گيري نيز هر گزينه از متغيرهاي تصميم. باشدکردن آن مي

                                                
1-Simulated Annealing (SA) 
2-Irrigation Conveyance System Simulation (ICSS)  

گي قرار شوند معادل با چگونطور تصادفي تعيين مي که به
ها در کنار يکديگر بوده و تعادل دمايي در دماي گرفتن اتم

سازي اين روش در بهينه. نهايي معادل با پاسخ بهينه است
يزدی و محسنی ( آبياري شياري نيز استفاده شده است

  ).۱۳۸۷موحد، 
به اين  SAسازي در اين مدل مطابق با روش روند بهينه

تنظيمات (گيري صميمهاي تترتيب است که ابتدا گزينه
طور  به) سازيقيودات بهينه(وده مجاز در محد) هاسازه

سازي شبيهو سپس با (S)  تصادفي توليد شده
 تابع هدف براي مدت تحويل مورد ICSS هيدروديناميک در

. FF(S)شود ساعت محاسبه مي ۱/۰هاي زماني نظر و با گام
گي مناسب، در مرحله بعدي با استفاده از يک ساختار همساي

طور  هاي جديدي بهآمده، مجدداً گزينه ۱۲که در معادله 
و تابع هدف در اين مرحله نيز با  (′S) تصادفي توليد

  . FF(S′) شودسازي هيدروديناميک محاسبه مي شبيه
 RandomS S S S ( )

Kdiv
′ = ± ∆ = ±                           )۱۲(  

جواب مجاور در  ′Sجواب جاري،  Sفوق  معادلهدر 
طول گام تصادفي و  S∆در هر گام تصادفي،  Sهمسايگي 

Kdiv  پارامتري است که هرچه بزرگتر باشد طول گام
تصادفي کاهش يافته و درنتيجه همسايگي کوچکتري توليد 

با تحليل حساسيت تعيين  Kdivمقدار مناسب . شودمي
  .شود مي

اگر مقدار تابع هدف در اين مرحله نسبت به مرحله قبل 
در غير اينصورت . شودبد گزينه جديد پذيرفته ميکاهش يا

 شودگزينه جديد با يک احتمال مشخصي پذيرفته مي
براي اين امر يک عدد تصادفي بين صفر ). حرکت رو به باال(

>DRو اگر  R∈(0∼1)و يک توليد شده  exp( )
T

باشد اين  −

يد صورت گزينه جد در غير اين .شودگزينه نيز پذيرفته مي
سازي در مراحل بهينه Tبنابراين با کاهش . شودرد مي

کاهش ) هاي رو به باالحرکت(هاي بد احتمال پذيرش جواب
شود تا شرط توقف که اين روند آنقدر تکرار مي. يابدمي

  .رسيدن به پارامتر کنترلي دماي نهايي است، برآورده شود
س نسبت به پارامترهايش حسا SAسازي الگوريتم بهينه

. ها بستگي به مقدار اين پارامترها داردبوده و كيفيت جواب
در روند اجرای اين پارامترها که در واقع پارامترهای کنترلی 

: ترتيب وارد كردنشان در مدل عبارتند از الگوريتم هستند به
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TO  ،دماي اوليهTf  ،دماي نهاييB  فاكتور كاهش دما در تابع
حداكثر  Itرط تعادل، طول دوره در ش Epochسرد كردن، 

تعداد تكرارهاي پذيرفته شده در هر سطح دما براي نيل به 
حداكثر خطاي مجاز در محاسبات شرط  EBSتعادل و 

تركيب مناسب اين پارامترها كه بهتر بتوانند تابع . تعادل
با تحليل حساسيت و اجراهاي  دهدف را كاهش دهند باي

با . انتخاب شوند اوليه، قبل از اجراي نهايي مدل تعيين و
هاي متغير  ، براي جريانICSSDOMتوجه به اينكه مدل 

ها را كه  تدريجي طراحي شده است، تغييرات ناگهاني دريچه
هاي تصادفي هاي تصادفي و با طول گام در برخي گزينه

پذيرد و اين امر باعث بروز  افتد، نمي بزرگتر اتفاق مي
شود و يم وليكيناپايداري و ناهمگرايي در محاسبات هيدر

  .)۱۳۸۱محسني موحد،(گردد  اجراي مدل متوقف مي
ها همراه با مقادير پس از اجراي مدل، مقادير تنظيم سازه
هاي عملکرد در دبي تحويلي، دبي موردنياز و شاخص

هاي بر خروجي اي عالوهوضعيت بهينه در فايل جداگانه
ICSS شودگزارش مي .  

  
  :طالعه مورديم مشخصات کانال انتخابي براي

اي است که در ، يک کانال بتني با مقطع ذوزنقهE1L4کانال 
حداکثر . شبکه آبياري دز واقع شده است درمنطقه سبيلي 

باشد که از طريق ميمترمکعب بر ثانيه  ۲۵/۳کانال  ظرفيت
 ۲/۳طول  اي در مسيري بهشش آبگير ثقلي با مقطع دايره

. کندرا تأمين مي دستکيلومتر آب کشاورزي اراضي پايين
کانال براي سه آبگير ابتدايي  تنظيم تراز سطح آب در

آبگير . گيردکننده کشويي صورت مي وسيله يک تنظيم به
تواند نقش تنظيم کننده صورت تقاطعي بوده و مي انتهايي به

کليه . اشته باشدسطح آب براي آبگير باالدست خود را نيز د
- برداري ميرت دستي بهرهصو ها بهکننده آبگيرها و تنظيم

- بعد از هر دريچه آبگير يک پارشال فلوم براي اندازه. شوند
برداري تحويل آب عمليات بهره. گيري دبي تعبيه شده است

 دبراساس درخواست زارعين زيردست هر دريچه، که باي
عموالً ساعت قبل اعالم شده باشد روزانه و م ۲۴حداکثر تا 

مبناي و مسئول مربوطه بر گيردصبح انجام مي ۸ساعت 
 ۲۴ها را براي تحويل دبي در تجربه ميزان بازشدگي دريچه

هرچه بهتر سازي شبيهبراي  .کندساعت آينده تنظيم مي
ضرايب  واسنجيهاي مستقيم، گيريطي يک سري اندازه

ها نيز انجام گرفت و با استفاده از ساير اطالعات دريچه
برنامه تحويل آب . زي شدسا موجود، مدل کانال مزبور شبيه

از بين  عنوان نمونه روزه به ۱۰طبق يک تقويم ها به دريچه
  . است آمده ۱د که در جدول آمار ثبت شده انتخاب ش

  
 )E1L4 )L/sبرنامه تحويل آب در وضع موجود براي يک تقويم ده روزه منتخب از آمار ثبت شده کانال   -۱ جدول

درصد 
  اختالف

مجموع 
دبي 

  تحويلي

  جموعم
دبي 

  موردنياز

L4-16 L4-15 L4-14 L4-13 L4-12 L4-11 نام دريچه  

  تاريخ  نياز  تحويل  نياز  تحويل  نياز  تحويل  نياز  تحويل  نياز  تحويل  نياز  تحويل

١/١٢/١٣٨٣ ٦/٧٠ ٥٠ ٥٢  ٥٠ ٤١ ٤٠ ٥٢ ٥٠ ٥٦ ٥٠ ٥/١٦٧ ١٢٠  ١/٤٣٩ ٣٦٠ -١٨  
٢/١٢/١٣٨٣ ٦/٧٠ ٥٠ ٥٢ ٥٠ ٤١ ٤٠ ٥٢ ٥٠ ٥٦ ٥٠ ٥/١٦٧ ١٢٠  ١/٤٣٩ ٣٦٠ -١٨  
٣/١٢/١٣٨٣ ٦/٧٠ ٤٠ ٥٢ ٤٠ ٤١ ٤٠ ٥٢ ٥٠ ٥٦ ٥٠ ٥/١٦٧ ١٢٠  ١/٤٣٩ ٣٤٠ -٥/٢٢  
٤/١٢/١٣٨٣ ٢/١٠٥ ٤٠ ٥٢ ٤٠ ٨٥ ٤٠ ٨٦  ٥٠  ٩٨  ٥٠ ٥/١٦٧  ١٠٠  ٧/٥٩٣  ٣٢٠  -١/٤٨  
٥/١٢/١٣٨٣ ٢/١٠٥ ٧٠  ٥٢  ٥٠  ١٤٥  ٩٠  ١١٨  ٧٠  ١٤٦  ١٠٠ ٥/١٦٧  ١٠٠  ٧/٧٣٣  ٤٨٠  -٥/٣٤  
٦/١٢/١٣٨٣ ٢/١٠٥ ٧٠  ٥٢  ٥٠  ١٤٥  ٩٠  ١١٨  ٧٠  ١٤٦  ١٠٠ ٥/١٦٧  ١١٠  ٧/٧٣٣  ٤٩٠  -٢/٣٣  
٧/١٢/١٣٨٣ ٢/١٠٥ ٧٠ ٥٢ ٤٠ ١٤٥ ٩٠  ١١٨  ٧٠  ١٤٦  ١٠٠ ٥/١٦٧  ١١٠  ٧/٧٣٣  ٤٨٠  -٥/٣٤  
٨/١٢/١٣٨٣ ٢/١٠٥ ٩٠ ٥٢ ٤٠ ١٤٥ ٩٠  ١١٨  ٧٠  ١٤٦  ١٠٠ ٥/١٦٧  ١١٠  ٧/٧٣٣  ٥٠٠  -٨/٣١  
٩/١٢/١٣٨٣ ٢/١٠٥ ٩٠ ٥٢ ٤٠ ١٤٥ ٩٠  ١١٨  ٧٠  ١٤٦  ١٠٠ ٥/١٦٧  ١١٠  ٧/٧٣٣  ٥٠٠  -٨/٣١  
١٠/١٢/١٣٨٣ ٢/١٠٥ ٩٠  ٥٢  ٤٠  ١٤٥ ٩٠  ١١٨  ٧٠  ١٤٦  ١٠٠ ٥/١٦٧  ١١٠  ٧/٧٣٣  ٥٠٠  -٨/٣١  

در اين مطالعه ابتدا عملکرد کانال در شرايط موجود براي 
در مرحله . سازي و محاسبه شده استروز متوالي شبيه ۱۰

ترين سري اجراهاي اوليه با مدل مناسب دوم طي يک

برداري براساس تعيين و سپس عمليات بهره SAپارامترهاي 
  .سازي شده استدبي ورودي به کانال در شرايط واقعي بهينه



  . . .هاي آبياري بر مبناي تحليل حساسيتسازي عملکرد کانالبهينه       ٦
  

 

برداري براي تقويم ده سازي عملکرد بهرهدر ادامه، بهينه
هاي مختلفي براي ضرايب روزه، براساس حاالت و گزينه

هاي عملکرد در تابع هدف انجام گرفته است وزني شاخص
 .باشدت اصلي اين تحقيق ميکه از موضوعا

ها در تابع هدف در گزينه اول ضرايب وزني شاخص .۱
عبارتي  به. همگي برابر و معادل يک درنظر گرفته شده است

ها اهميت يکساني سازي براي تمامي شاخصبهينه فراينددر 
iC(درنظر گرفته شده است  1=.( 

خص دقيقاً برابر تفاوت در گزينه دوم ضرايب وزني هر شا .۲
نظر آل آن شاخص درجود و عملکرد ايدهبين عملکرد مو

i(گرفته شده است  iC = γ .( تفاوت بين وضع موجود و
ها تحت عنوان پتانسيل  حالت بهينه براي مقادير شاخص

بهبود معرفي شده است و نسبت آن به وضع موجود 
 .ه استشد ارائهصورت درصد بهبود  به
صورت نسبت  ها بهدر گزينه سوم ضرايب وزني شاخص .۳

نظر گرفته شده است قيمي از پتانسيل بهبود آرماني درمست
)i iC 1= + θγ.( 
ساعته  ۸ساعته،  ۶برداري هاي بهرهدر گزينه چهارم دوره .۴
 ۲۴برداري ساعته مورد بررسي قرار گرفته و با بهره ۱۲و 

شوند که کاري کامالٌ جديد بوده و ساعته مقايسه مي
برداري صورت گرفته منظور انتخاب بهترين دوره بهره به

 .است
  

  نتايج و بحث
 SAسازي ترکيب مناسب پارامترهاي اصلي الگوريتم بهينه

هاي مختلف انتخاب و که پس از تحليل حساسيت با آزمون
ر شرح زي اند بهکار گرفته شده سازيهاي نهايي بهدر بهينه

  :است
T0  = 50, Tf  = 10,  B = 0.95 , Epoch = 5 
, EBS=0.01, IT=45 

) ۱۳۸۶(و منعم  محسني موحدرا توسط  تحقيقمشابه اين 
  E1R5کانال درمورد )۱۳۸۴( و محسني E1R1  کانال درمورد

با وجود شرايط . است اجرا كردهشبکه آبياري دز  در
برداري مختلف در اين سه کانال، ترکيب بهينه  بهره

دست  هسازي اين دو کانال بکه براي بهينه SAپارامترهاي 

تنها با اين  .آمده نيز کامالً مشابه کار تحقيقي حاضر است
با درنظر  T0ميزان  )۱۳۸۴( تفاوت که در کار محسني

درنظر گرفته شده  ۸۰گرفتن ضريب اطمينان باالتر برابر 
  .سازي نداشته استأثيري در ادامه عمليات  بهينهاست که ت

تواند کمک فراواني به مطالعات موردي بعدي اين نتايج مي
. هاي تحليل حساسيت را کاهش دهدنموده و حجم آزمون

هاي متفاوتي غير از شبکه هايي که در شبکهاما درمورد کانال
ست هايي که ممکن ادليل تفاوت اند بهآبياري دز واقع  شده

در طراحي و اجرا وجود داشته باشد، با چنين اطميناني 
حال که . توان راجع به اين موضوع صحبت کردنمي

دهي هاي مختلف وزنتنظيم شدند، گزينه SAپارامترهاي 
نتايج نهايي حاصل از . شوندسازي دخالت داده ميدر بهينه

هاي موردنظر و نيز نتايج حاصله سازي براساس گزينهبهينه
 ۲سازي شرايط موجود براي دوره ده روزه در جدول ز شبيها

  . آمده است
ازآنجاکه در تمامي روزهاي دوره آماري انتخابي دبي تحويلي 
کمتر از دبي موردنياز بوده بديهي است شاخص راندمان در 
حالت موجود و وضعيت بهينه مقداري برابر يک داشته که 

. نشده است همين دليل اين شاخص در جداول منظور به
قابل ذکر است که يک بودن شاخص راندمان دليل بر توزيع 

هاي عدالت چنانچه خواهيم ديد شاخص. مناسب دبي نيست
و پايداري درحالت بهينه تفاوت چشمگيري با حالت موجود 

  .دهندنشان مي
ها در تابع هدف در طورکه گفته شد ضرايب شاخص همان

دوم برابر پتانسيل بهبود  گزينه اول برابر يک، است در گزينه
آرماني و در گزينه سوم برابر با ضريبي از پتانسيل بهبود 

  .آرماني است
ها و مراحل محاسبه اهميت نسبي شاخص ۳در جدول 

هاي دوم و سوم ضرايب وزني جمالت تابع هدف در گزينه
  .با استفاده از اين نتايج کامل شده است ۲جدول . آمده است

 θگفته شد در گزينه سوم پارامتر  طورکه همچنين همان
. شودبراي هر روز با استفاده از تحليل حساسيت تعيين مي

  .آمده است ۴نتايج اين مرحله نيز در جدول 
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  هاي مربوط به ضرايب وزني و حالت موجود براي تقويم ده روزه انتخابيسازي بر اساس گزينهنتايج حاصل از بهينه -۲جدول
  عملکرد کفايت در تحويل  عملکرد عدالت در تحويل  ر تحويلعملکرد پايداري د

  گزينه سوم  تاريخ
Ci =1+θ 

γi  

  گزينه دوم
Ci = γi  

  گزينه
  اول

Ci =1 

حالت 
 موجود

  گزينه سوم
Ci =1+θ 

γi  

  گزينه دوم
Ci = γi  

  گزينه
  اول

Ci =1 

حالت 
 موجود

  گزينه سوم
Ci =1+θ 

γi  

  گزينه دوم
Ci = γi  

  گزينه
  اول

Ci =1 

حالت 
 موجود

١/١٢/١٣٨٣ ٨٨٠٢/٠ ٨٩٠٤/٠ ٨٩٠٣/٠ ٨٨٨١/٠ ١٩٨٥/٠ ٠٣٧١/٠ ٠٣٧١/٠ ٠٢٨٣/٠ ١٩٨٥/٠ ٠٣٧١/٠ ١١٣/٠ ٠٦١/٠  
٢/١٢/١٣٨٣ ٨٨٠٢/٠ ٨٨٩/٠ ٨٨٩/٠ ٨٨٨١/٠ ١٩٨٥/٠ ٠٢٩/٠ ٠٢٩/٠ ٠٢٧٩/٠ ١٩٨٥/٠ ٠٢٩/٠ ٣٧٨١/٠ ٠٥٨/٠  
٣/١٢/١٣٨٣  ٨١٧٧/٠  ٨٧٥٢/٠  ٨٨٣١/٠ ٨٧٩٨/٠  ٣٠١١/٠  ٠٦٤/٠  ٠٧٤/٠ ٠٣٥/٠  ٣٠١١/٠  ٠٦٤/٠  ١١٥/٠ ٠٤١/٠  
٤/١٢/١٣٨٣  ٥٤٧٥/٠  ٥٦٥/٠  ٥٦٦/٠ ٥٦٤٤/٠  ٢٤١٧/٠  ٠٥٧/٠  ١١٣/٠ ٠٦٩٣/٠  ٢٤١٧/٠  ٠٥٧/٠  ٠٥٦/٠ ٠٢١/٠  
٥/١٢/١٣٨٣  ٦٩١٨/٠  ٧١٣٧/٠  ٧١٥٣/٠ ٧١١١/٠  ٢١٣٣/٠  ٠٠٣٦/٠  ٠٢٩٢/٠ ٠١٧٧/٠  ٢١٣٣/٠  ٠٠٣٦/٠  ٠٣١١/٠ ٠١٧/٠  
٦/١٢/١٣٨٣  ٦٩٩٩/٠  ٧٢٨٥/٠  ٧٣٢/٠ ٧٢٩٢/٠  ١٩٤٦/٠  ٠٠٤٦/٠  ٠١٠٧/٠ ٠٠٤/٠  ١٩٤٦/٠  ٠٠٤٦/٠  ٠٠٥٤/٠ ٠٠٨٦/٠  
٧/١٢/١٣٨٣  ٦٦٦٩/٠  ٧٣٧/٠  ٧٠٩٥/٠ ٧٠٦٢/٠  ٠٩٠٣/٠  ٠٠٤٣/٠  ٠٠٩١/٠ ٠٠٣٥/٠  ٠٩٠٣/٠  ٠٠٤٣/٠  ٠١٩٦/٠ ٠٠٧٩/٠  
٨/١٢/١٣٨٣  ٦٩٨٥/٠  ٧١٩١/٠  ٧٢١٥/٠ ٧١٧٣/٠  ١٤١٣/٠  ٠٠٩/٠  ٠١٦٦/٠ ٠٠٦٤/٠  ١٤١٣/٠  ٠٠٩/٠  ٠١٠٦/٠ ٠٠٠٩/٠  
٩/١٢/١٣٨٣  ٦٩٨٥/٠  ٧١٧٤/٠  ٧١٧٤/٠ ٧١٧٣/٠  ١٤١٣/٠  ٠٠٥٥/٠  ٠٠٥٥/٠ ٠٠٦٢/٠  ١٤١٣/٠  ٠٠٥٥/٠  ٠٠٥٧/٠ ٠٠٠٤/٠  
١٠/١٢/١٣٨٣  ٦٩٨٥/٠  ٧١٦٦/٠  ٧١٦٦/٠ ٧١٧٣/٠  ١٤١٣/٠  ٠٠٢١/٠  ٠٠٢١/٠ ٠٠٦٣/٠  ١٤١٣/٠  ٠٠٢١/٠  ٠٠٥١/٠ ٠٠٠٧/٠  
   متوسط  ٧٢٧/٠  ٧٥٢/٠  ٧٥٤/٠ ٧٥١/٠  ١٨٦١/٠  ٠٢١٦/٠  ٠٣٢/٠ ٠٢٠٥/٠  ١٨٦١/٠  ٠٢١٦/٠  ٠٤٧/٠ ٠٢١/٠

  
  دوم و سوم هايبه ضرايب وزني جمالت تابع هدف در گزينهمحاس -۳جدول

پايداري در 
  تحويل

عدالت در 
 تحويل

كفايت در 
 تحويل

راندمان در 
 Ci تحويل

 متوسط عملكرد موجود براي دوره ده روزه ١ ٧٣/٠ ١٩/٠  ٢٢/٠
 ال عملكرد ايده ١ ١ ٠  ٠
 پتانسيل بهبود آرماني ٠ ٢٧/٠ ١٩/٠  ٢٢/٠
  ريب وزني در گزينه دومض  ٠  ٢٧/٠  ١٩/٠  ٢٢/٠

θ ١+٢٢/٠  θ ١+١٩/٠  θ ضريب وزني در گزينه سوم  ١  ١+٢٧/٠  
  

  براي هر روز از دوره آماري با استفاده از تحليل حساسيت θتعيين پارامتر - ۴جدول
  تاريخ  ۱/۱۲/۸۳  ۲/۱۲/۸۳  ۳/۱۲/۸۳  ۴/۱۲/۸۳  ۵/۱۲/۸۳  ۶/۱۲/۸۳  ۷/۱۲/۸۳  ۸/۱۲/۸۳  ۹/۱۲/۸۳  ۱۰/۱۲/۸۳

٦٠ ١٠٠ ٥٠ ٧٠٠ ٢٠٠ ١٠٠٠ ٣٠٠ ٤٠ ٥٠ ٥٠ θ  
  

حال قدر مطلق تفاوت بين عملکرد موجود و عملکرد بهينه 
براي هر روز محاسبه شده است  ۲هر شاخص که در جدول 

عنوان پتانسيل بهبود آرماني براي آن شاخص درنظر  به
اين مقادير به مقادير وضع موجود گرفته شده و نسبت 

اين . صورت درصد بهبود آن شاخص معرفي شده است به
علت چند  از طرفي به .استقابل مشاهده  ۵نتايج در جدول 

سازي، ميانگين مقادير درصد بهبود هدفي بودن فرايند بهينه
هاي راندمان، کفايت، عدالت و پايداري در هر روز شاخص

ها تعريف شده و معيار توسط شاخصعنوان درصد بهبود م به
هاي مختلف درنظر استانداردي براي مقايسه بين گزينه

مشاهده  ۵اين مقادير در رديف آخر جدول . گرفته شده است

شود که شاخص مالحظه مي ۵با توجه به جدول  .شودمي
حالت موجود بهبود نشان  ها نسبت بهکفايت در تمامي گزينه

ر اين جدول آمده، بيشترين درصد طورکه د همان. داده است
بهبود متوسط ده روزه شاخص کفايت در حالتي است که 

همچنين . سازي براساس گزينه دوم انجام گرفته استبهينه
هاي عدالت و در تمامي روزهاي تقويم انتخابي شاخص

درمورد اين دو . انداي داشتهپايداري نيز بهبود قابل مالحظه
متوسط درگزينه دوم و  شاخص کمترين درصد بهبود

بيشترين درصد بهبود متوسط درگزينه سوم اتفاق افتاده 
  .است



  . . .هاي آبياري بر مبناي تحليل حساسيتسازي عملکرد کانالبهينه       ٨
  

 

  هاي مربوط به ضرايب وزني براي تقويم ده روزه انتخابياساس گزينهسازي برصه نتايج حاصل از بهينهخال -۵جدول
  هبود شاخص کفايتدرصد ب  درصد بهبود شاخص عدالت  درصد بهبود شاخص پايداري  هادرصد بهبود متوسط شاخص

 گزينه  تاريخ
  سوم

i iC 1= + θ γ  

گزينه 
  دوم
i iC = γ  

  گزينه اول
iC 1= 

  گزينه سوم
i iC 1= + θ γ  

  گزينه دوم
i iC = γ  

  گزينه اول
iC 1= 

  سوم گزينه
i iC 1= + θ γ  

  گزينه دوم
i iC = γ  

  گزينه اول
iC 1= 

  گزينه سوم
i iC 1= + θ γ  

گزينه 
  دوم
i iC = γ  

  گزينه اول
iC 1= 

١/١٢/١٣٨٣ ١٥/١ ١٥/١ ٩/٠ ٣/٨١ ٣/٨١ ٧/٨٥ ١/٧٠ ١/٧٠ ١/٧٠ ١/٣٨ ١/٣٨ ٦/٤٢  
٢/١٢/١٣٨٣ ١ ١ ٩/٠ ٣/٨٥ ٣/٨٥ ٩/٨٥ ٣/٧١ ٣/٧١ ٣/٧١ ٤/٣٩ ٤/٣٩ ٨/٤٢  
٣/١٢/١٣٨٣  ٠٥/٧  ٠٥/٧ ٦/٧  ٧/٧٨  ٤/٧٥ ٢/٨٨  ٣/٧٥  ٤/٧٥  ٤/٧٥  ٢/٤٠  ٧/٣٩ ٧/٤٦  
٤/١٢/١٣٨٣  ٢١/٣  ٢١/٣ ١/٣  ٤/٧٦  ١/٥٣ ٣/٧١  ٤/٨٠  ٧/٦٩  ٧/٦٩  ٤٠  ٥/٣١ ٧/٤٠  
٥/١٢/١٣٨٣  ١٧/٣  ١٧/٣ ٨/٢  ٣/٩٨  ٣/٨٦ ٧/٩١  ٢/٩٣  ٦/٨٤  ٦/٨٤  ٦/٤٨  ٥/٤٣ ٥/٤٦  
٦/١٢/١٣٨٣  ١/٤  ١/٤ ٢/٤  ٦/٩٧  ٥/٩٤ ٩/٩٧  ٦/٩٨  ٧/٩٥  ٧/٩٥  ٥٠  ٧/٤٨ ١/٥٠  
٧/١٢/١٣٨٣  ٣١/٦  ٣١/٦ ٩/٥  ٢/٩٥  ٩/٨٩ ١/٩٦  ٧/٨٦  ٢/٧٣  ٢/٧٣  ٠٥/٤٧  ٣/٤٢ ٨/٤٧  
٨/١٢/١٣٨٣  ٩٣/٢  ٩٣/٢ ٧/٢  ٦/٩٣  ٤/٨٩ ٤/٩٥  ٩/٩٤  ٣/٩١  ٣/٩١  ٨/٤٧  ٤٦ ٣/٤٩  
٩/١٢/١٣٨٣  ٧١/٢  ٧١/٢ ٧/٢  ١/٩٦  ٩/٩٦ ٦/٩٥  ٣/٩٥  ٣/٩٥  ٣/٩٥  ٥/٤٨  ٥/٤٨ ٤٧/٤٩  
١٠/١٢/١٣٨٣  ٦/٢  ٦/٢ ٧/٢  ٥/٩٨  ٥/٨٥ ٥/٩٥  ٨/٩٥  ٨/٩٥  ٨/٩٥  ٢/٤٩  ٢/٤٩ ٤/٤٩  
  متوسط   ٤/٣  ٤/٣ ٣/٣  ١/٩٠  ٠٦/٨٥ ٣/٩٠  ١٦/٨٦  ٢/٨٢  ٢/٨٢  ٩/٤٤  ٧/٤٢ ٥/٤٦
  

مامي شود در تتر مالحظه ميطرفي با نگاهي دقيقاز 
روزهايي که درصد بهبود شاخص کفايت در گزينه دوم 

مورد ها افزايش نشان داده است، درينهنسبت به ساير گز
. استهاي عدالت و پايداري حالتي برعکس حاکم شاخص

يعني از روز پنجم به بعد درصد بهبود در گزينه دوم براي 
ها هاي عدالت و پايداري کمتر از ساير گزينهشاخص

حدي باشد که درصد  اين کاهش ممکن است به. باشد مي
هاي گيريها را نيز که مبناي تصميمبهبود متوسط شاخص

  .نهايي است، نسبت به بقيه حاالت کاهش دهد
سازي و اثر متقابلي با توجه به چند هدفي بودن مسئله بهينه

گيري نهايي تصميم ها بر هم دارند، قضاوت واخصکه ش
 دلت ضرايب وزني درنهايت بايترين حادرمورد مناسب

. ها صورت گيردبرمبناي درصد بهبود متوسط تمامي شاخص
د در گزينه دوم شاخص کفايت شگونه که مالحظه  همان

ها نشان داده بيشترين درصد بهبود را نسبت به ساير گزينه
هاي عدالت و که مقادير درصد بهبود شاخص درحالي .است

اما . هاي ديگر استگزينه پايداري در گزينه دوم کمتر از
هاي اول و  ها در گزينه ميانگين درصد بهبود متوسط شاخص

  .است ٥/٤٦و  ٧/٤٢،  ٩/٤٤ترتيب  دوم و سوم به
شود گزينه مالحظه مي ۱و شکل  ۵ که از جدول طوري به

 Ci =1+θγiصورت سوم يعني درنظر گرفتن ضرايب وزني به

درصد بهبود  طبق روش و جزئيات شرح داده شده، بيشترين
  .هاي مختلف به همراه داشته استمتوسط را از بين گزينه

40
41
42
43
44
45
46
47

Ci=1 Ci=γi Ci=1+γiθ

حاالت مختلف ضرایب وزنی

سط  
متو

ود 
بهب

د 
رص
د

  
هاي ها در گزينهميانگين درصد بهبود متوسط شاخص - ۱شکل

  مختلف براي دوره ده روزه

که حداقل آن موردنظر (روند روزانه تابع هدف  ۲در شکل 
در وضع موجود با حالت بهينه گزينه سوم، گزينه ) است

در اين نمودار مقادير تابع هدف در . انددهبهتر، مقايسه ش
و مقادير  ۹ معادلهحالت موجود و بهينه با استفاده از 

ذکر شده  ۲ها در اين دو حالت که در جدول عملکرد شاخص
 ٣γ=٢γ ،۱۹/۰=iα ،۰=1γ ،۲۷/۰=۱ و با درنظر گرفتن ضرايب

دست آمده براي هر روز، جدول  مناسب به θو  ٤γ=۲۲/۰و 
شود تابع هدف طورکه مالحظه مي همان .شودي، محاسبه م٣

در روزهاي . در تمامي روزها بهبود چشمگيري داشته است
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برداري نسبت به دليل ثابت بودن شرايط بهره نهم و دهم به
روز قبل تفاوت بين تابع هدف درحالت موجود و بهينه کمتر 

برداري براساس در انتها عملکرد بهره .از ساير روزها است
 ۲۴ساعته و  ۱۲ساعته،  ۸ساعته،  ۶برداري هاي بهرهدوره

i(ساعته براساس گزينه سوم  iC 1= + θγ ( با هم مقايسه
  .آمده است ۶اند که نتايج آن در جدول شده

در اين مرحله نيز ابتدا عملکرد موجود و عملکرد هر يک از 
ده و دست آمبرداري بههاي مختلف بهرهها در گزينهشاخص

سپس قدر مطلق تفاوت بين عملکرد موجود و عملکرد بهينه 
عنوان پتانسيل بهبود آرماني براي آن شاخص  هر شاخص به

درنظر گرفته شده و نسبت اين مقادير به مقادير وضع 
. صورت درصد بهبود آن شاخص معرفي شده است موجود به

هاي راندمان، کفايت، ميانگين مقادير درصد بهبود شاخص
عنوان درصد بهبود متوسط  الت و پايداري در هر روز بهعد

هاي ها تعريف شده و معيار مقايسه بين گزينهشاخص
  .برداري درنظر گرفته شده استمختلف بهره
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تغييرات روزانه تابع هدف در حالت موجود و حالت  -۲شکل

  بهينه گزينه سوم براي دوره ده روزه
  

  برداري براي تقويم ده روزه انتخابيسازي بر مبناي چهار دوره بهره هخالصه نتايج حاصل از بهين -۶لجدو

  يخرتا
 (%) هادرصد بهبود متوسط شاخص (%) درصد بهبود شاخص پايداري (%) درصد بهبود شاخص عدالت (%) درصد بهبود شاخص کفايت
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٨/٤٢ ٤٥ ٢/٤٥ ٣/٤٥ ٥/٨٤ ٨٩//١ ٨/٨٩ ٩/٨٩ ٩/٨٥ ٤/٩٠ ٧/٩٠ ٨/٩٠  ٩/٠ ٦/٠ ٥/٠ ٥/٠  ٢/١٢/١٣٨٣ 
٧/٤٦ ٨/٤٤ ٤/٤٩ ٦/٤٩ ١/٩١ ٤/٩٥ ٩/٩٧ ٤/٩٨ ٢/٨٨ ٩/٩٢ ٥/٩٣ ٦/٩٣ ٦/٧ ١/٧ ٥/٦ ٦/٦  ٣/١٢/١٣٨٣ 
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شود که مالحظه مي ۶باتوجه به اطالعات مندرج در جدول 
حالت  برداري نسبت بهشاخص کفايت در تمامي شرايط بهره

اما اين درصد بهبود با تقسيم  .موجود بهبود نشان داده است
هاي کوچکتر کاهش يافته برداري به دورههاي بهرهدوره
هاي خصوص درمورد دوره گرچه اين کاهش به. است
. ساعته چندان چشمگير نيست ۸ساعته و  ۶برداري  بهره

ساعته  ۱۲ساعته و  ۲۴شود بين گزينه همچنين مالحظه مي
ساعته کاهش چشمگيري  ۸گزينه . تفاوت بيشتر است

 ۶ساعته دارد اما تفاوت چنداني با گزينه  ۱۲نسبت به 

ساعته ندارد و نيز بيشترين درصد بهبود متوسط ده روزه 
سازي براساس دوره      التي است که بهينهشاخص کفايت در ح

همچنين مشاهده . ساعته انجام گرفته است ۲۴برداري بهره
هاي شود که در تمامي روزهاي تقويم انتخابي شاخصمي

اند و تقسيم اي داشتهعدالت و پايداري بهبود قابل مالحظه
هاي کوچکتر بهبود بيشتر برداري به دورهدوره بهره

در مورد اين دو شاخص نيز . ر پي داشته استها را د شاخص
ساعته تفاوت چنداني ندارند اما  ۸ساعته و  ۶هاي گزينه

 ،اي دارند و هر سهساعته بهبود قابل مالحظه ۱۲نسبت به 
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نکته مهمی . دهندساعته بهبود نشان مي ۲۴نسبت به گزينه 
د اين است که گرچه درصد بهبود شوکه الزم است يادآوری 

را  ثير آنلي تأوها با هم تفاوت کمي دارند ی گزينهدر بعض
. بی اهميت دانست برداری متمادی نبايد های بهرهدر دوره

ضمن اينکه يکی از اهداف اين تحقيق نمايش قابليت و 
های مختلف ممکن و توانايي مدل موردنظر در آزمون گزينه

  .گيری برای انتخاب گزينه برتر استدر نهايت تصميم
گيري نهايي درمورد  نجا نيز قضاوت و تصميمدر اي
مبناي درصد بهبود بر دبرداري بايترين دوره بهره مناسب

كه  گونه همان. ها صورت گيرد متوسط تمامي شاخص
د شاخص كفايت بيشترين درصد بهبود را نسبت مالحظه ش

 ۲۴برداري برداري با دوره بهره ها درحالت بهره به ساير گزينه
كه مقادير درصد بهبود  حاليدر .ده استساعته نشان دا

هاي عدالت و پايداري در اين حالت كمتر از  شاخص
اما ميانگين درصد بهبود متوسط . هاي ديگر است گزينه

 ۲۴ساعته و  ۱۲ساعته،  ۸ساعته،  ۶هاي  ها در گزينه شاخص
باشد كه با  مي ۵/۴۶و  ۹/۴۷، ۴/۴۸، ۵/۴۸ترتيب  ساعته به

  .الحظه استقابل م ۳توجه به شکل 
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ها براي دوره ده  ميانگين درصد بهبود متوسط شاخص -۳شکل

  روزه انتخابي

توان به اين نتيجه رسيد شده مي ارائهبا عنايت به توضيحات 
د بيشتري برداري کوچکتر بهبوکه با درنظر گرفتن دوره بهره

 ۸ساعته و  ۶هاي ي که بين گزينهاز آنجاي. آيددست ميبه
نداني وجود ندارد و همچنين با توجه به ساعته تفاوت چ

 ۸برداري دوره بهره توانمي ،قابليت اجرايي اين تحقيق
. داري انتخاب كربردعنوان بهترين دوره بهره ساعته را به

ساعت و به ميزانی که توسط  ۸ها هر که اگر دريچه طوري به
که دبی مورد  رش شده است تنظيم شوند، تا زمانیمدل گزا

ارع هنوز برای دوره بعدی اعالم نشده است،  تقاضای ز
های عدالت و پايداری در ويژه شاخصهای عملکرد بهشاخص

  .يابندای بهبود میتحويل تا حد قابل مالحظه
توان گفت عنوان يک نتيجه کلی و راهبردی می بنابراين به

نيل به عملکرد بهينه در يک کانال در ازای يک دوره  براي
، )ساعت ۲۴در اين تحقيق (مرسوم در شبکه تحويل معين و 

 ۸در اين تحقيق هر (ای طور مرحله هها ببهتر است دريچه
و به ميزانی که توسط مدل ظرف چند دقيقه قابل ) ساعت

باتوجه به اينکه . محاسبه و گزارش است، تنظيم شوند
ارعين برداري تحويل آب براساس درخواست زعمليات بهره

ساعت قبل اعالم  ۲۴حداکثر تا  ه بايدزيردست هر دريچه، ک
گيرد، صبح انجام مي ۸شده باشد روزانه و معموالً ساعت 

تعيين ميزان دقيق بازشدگي دريچه وجود  وقت کافي براي
  .دارد
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