
 مجله پژوهش آب ايران
 )١٢١-١١١( ۱۳۹۴/ بهار ۱۶/ پياپي ۱/ شماره ۹جلد 

  
  
  
  

 آبي هاي زنمخ از برداري بهره سازي بهينه در SSDP و DP، SDP هاي مدل عملكرد مقايسه
   رود) زاينده سد مخزن موردي: (مطالعه منظوره چند

  
  *٣مريد سعيد و ٢موسوي جمشيد سيد ،١انوري صديقه

 
 

  چکيده
  

 با مواجه در خصوص هب سدها، هاي مخزن از برداري بهره بهينه هاي سياست تعيين براي مناسب ابزاري پويا ريزي برنامه هاي مدل
 پوياي ريزي برنامه شامل ها مدل اين از متنوعی طيف عملكرد مقاله، اين در .هستند آبي منابع در قطعيت عدم و محدوديت

 بر مبتني احتماالتي پوياي ريزي برنامه ،)SDP_Class( جريان بندي كالسه با احتماالتي پوياي ريزي برنامه ،)DP( قطعي
 منظوره چند سيستم در )SSDP( گيري نمونه با احتماالتي پوياي ريزي برنامه و )SDP_Scenario( جريان تاريخي سناريوهاي

 مالحظه سپس و كشاورزي ثابت نياز شرايط در برداري بهره بهينه هاي سياست ابتدا است. شده مقايسه و ارزيابی رود زاينده سد
 نهايت در و شد گرفته درنظر محيطي، زيست و صنعت شرب، نيازهاي تأمين كنار در برقابي و كشاورزي نيازهاي همزمان
 بيشينه كمي، و زماني اعتمادپذيري همانند کارايي معيارهاي و سازي شبيه های مدل از استفاده با سازي بهينه هاي مدل عملكرد

 با مقايسه در را SSDP و SDP هاي مدل محسوس برتری نتايج .شد ارزيابي ها مدل اجراي زمان نيز و كمبود ميانگين و
 مدل بهتر عملکرد وجود با بود. بارزتر ها آبي کم حدي شرايط نيز و SSDP مدل برای عملکرد برتری اين داد. نشان DP های مدل

SSDP، شده، برداري نويسي برنامه و متغيرها دهي تخصيص پيش های روش كه بود بيشتر آن اجراي زمان و اسباتيمح بار 
  باشد. داشته SSDP خصوص هب و ها مدل تمامي اجراي زمان کاهش در زيادي تأثير توانست

  
  .SSDP و DP، SDP رود، زاينده سد ،دهي تخصيص پيش سازي، برداري ،سازي بهينه :كليدي يها واژه
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  مقدمه
 به سدها، هاي مخزن از برداري بهره سازي نهبهي هاي وشر

 خطي ريزي برنامه هاي مدل( رياضي هاي روش دسته سه
(LP) خطي غير و (NLP)(، عددي هاي روش ) هاي مدل 
 تصادفي جستجوي هاي روش و ))DP( پويا ريزي برنامه

 )PSO( ذرات دسته سازي بهينه و (GA) ژنتيك (الگوريتم
 ها آن بين از ).٢٠٠٩ (سمينويچ، هستند بندي طبقه قابل
 سراسري، بهينه جواب حصول و سادگي دليل به LP مدل

 داشته سدها هاي مخزن مديريت در را سابقه بيشترين
 خطي غير لهئمس قيدهاي يا هدف تابع كه صورتي در است.
 تضميني ها آن در كه ترند مطلوب NLP هاي مدل باشند،
 (لبدي، ندارد وجود سراسري بهينه جواب به رسيدن براي

 دليل به DP هاي مدل ).٢٠٠٥ ونبيک، و الکس و ٢٠٠٤
 فرآيندهاي سازي بهينه براي ها آن مناسب انطباق
 مخزن، از برداري بهره در اي مرحله و متوالي گيري تصميم
 قطعيت عدم احتساب اينكه ضمن .هستند توجه مورد

 از ورودي هاي جريان نظير ،مسئله احتماالتي متغيرهاي
 ساختار كه است ها آن مفيد بسيار هاي ژگيوي ديگر

 پوياي ريزي برنامه عنوان تحت را ها آن احتماالتي
 موجومدار، و وجوال( آورد مي وجود هب (SDP) احتماالتي

 در جريان قطعيت عدم سازي مدل چگونگي ).٢٠٠٥
 زماني هاي همبستگي احتساب ضمن SDP بندي فرمول
 در مطرح هاي جنبه از يكي مختلف، هاي دوره در جريان
 امر اين كلي طور هب است. SDPهای مدل عملكرد بررسي

 مجموعه به هيدرولوژيك حالت متغير افزودن قالب در
 عملكرد بهبود براي .يابد مي تحقق مدل حالت متغيرهاي

SDP، و رودخانه جريان تداوم تا بوده آن بر ها تالش 
 وارد سازي مدل فرآيند در را حوضه لوژيكيهيدرو اطالعات

 از )١٩٨١( همكاران و الکس راستا اين در .ندكن
 هيدرولوژيكي حالت متغير عنوان به کنوني، دوره هاي جريان
 عملكرد ارتقاء زمينه در ديگر هاي پژوهش ند.كرد استفاده

SDP  در حوضه هيدرولوژيكي اطالعات مالحظه اب 
 همكاران و کلمن كه شد مدلي ئهارا سبب گيري، تصميم

 گيري نمونه با احتماالتي پوياي ريزي برنامه را آن )١٩٩٠(
(SSDP) رهاسازي ميزان آن، از گيري بهره با و ناميدند 
 تعيين را فدر رودخانه برقابي سيستم مخزن از بهينه
 DP هاي مدل تكامل سير كه نامبرده موارد بر عالوه ند.كرد
 در ها آن عملكرد محدودي هاي پژوهش در داد، نشان را

 و بررسي مورد منظوره چند هاي مخزن از برداري بهره

 همكاران و موسوي مثال عنوان به .است گرفته قرار مقايسه
 فازي حالت متغيرهاي مبناي بر SDP مدل ،)٢٠٠٤(

(FSDP) با را SDP همكاران و کيم ند.كرد مقايسه 
 بر مبتني( SSDP و DPهاي مدل عملكرد )٢٠٠٧(

 دو از برداري بهره در را )بيني پيش و تاريخي سناريوهاي
 بهتر عملکرد و ارزيابي جنوبي كره در چندمنظوره سد

SSDP اين از بهينه برداري بهره براي کردند. گزارش را 
 از )٢٠١١( همكاران و اوم خشكسالي، شرايط در سيستم
SSDP جريان گروهي هاي بيني پيش بر مبتني (ESP) و 

 استفاده كننده، محدود قواعد با همراه تاريخي يسناريوها
 گزارش مثبت را ESP با ترکيب در SSDP عملكرد و

   .کردند
 ريزي برنامه هاي مدل مختلف انواع منفرد كاربرد وجود با

 منظوره چند سيستم يک برای ها آن عملکرد مقايسه پويا،
 هدف مهم اين است. گرفته قرار توجه مورد كمتر یواقع
 هاي مدل عملكرد آن در و زند مي رقم را مقاله اين

 SDP و DP شامل احتماالتي و قطعي پوياي ريزي برنامه
 )SDP_Class( جريان بندي كالسه بر مبتني البق دو (در
 در SSDP و ))SDP_Scenario( جريان سناريوهاي و

 از منظوره چند برداري بهره بهينه هاي سياست تدوين
 در ها هسمقاي اين .شود مي مقايسه رود زاينده سد مخزن
 اوليه شرايط تأثير همانند یهاي عامل اثربخشي بررسي قالب

 با مواجه در ها مدل عملكرد و كارايي معيارهاي مخزن،
 اين محاسباتي هاي هزينه مقايسه شد. انجام حدی شرايط
 و دهي تخصيص پيش هاي روش از استفاده تأثير و ها مدل
 ييهاردمو ديگر از ها، آن عملكرد بر برداري نويسي برنامه
   .رفتگ قرار نظر مد ارزيابي اين در كه است

  
  ها روش و مواد
 مساحت با رود زاينده آبريز حوضه مطالعاتي: منطقه
 .دارد قرار ايران مرکزي فالت در مربع کيلومتر ٤١٥٠٠
 با برابر طولي رود زاينده يعني حوضه اين اصلي رودخانه
 با رود زاينده مخزني سد آن روي که داشته کيلومتر ٣٥٠
 است هشد احداث مکعب متر ميليون ١٤٥٠ کل حجم
 رودخانه اين طول در و سد دست ينيپا در ).١ (شکل
 چپ، و راست نکوآباد مهيار، شامل کشاورزي هاي شبکه
 هاي شبکه تعدادي و رودشت چپ، و راست آبشار برخوار،
 ،آب منابع توسعه هاي طرح (بانك دارند قرار کوچک
١٣٨٨.( 
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  آن دست پايين كشاورزي هاي شبکه و رود زاينده سد موقعيت -١ شکل

  
  
  

 و صنعت شرب، ماهانه نياز مقادير نيز، ١ جدول در
 ماهانه مقادير همچنين و سد دست پايين محيطي زيست
 ظرفيت همچنين است. شده ارائه مخزن سطح از تبخير
 )،=٩٥/٠Eff( راندمان )،=٥٥ICap MWh( نيروگاه ۱نصب

 طور به پاياب رقوم و )=٢٥/٠PF( ٢نيروگاه كاركرد ضريب
 (بانك است شده گرفته درنظر متر ١٩٧٨ برابر ثابت
  ).١٣٨٨ آب، منابع توسعه هاي طرح

  

 كردن حداقل هدف، تابع مقاله اين در ها: مدل بندي فرمول
 بخش دو براي آن هاي رابطه ادامه، در كه است خسارت ميزان
 كشاورزي توأم تخصيص و كشاورزي آب تخصيص سازي بهينه

 و صنعت شرب، نيازهاي شود. مي ارائه جداگانه طور هب برقابي، و
 هر در تأمين، درصد ۱۰۰ با قيدي صورت هب نيز، محيطي زيست

  .اند شده گرفته درنظر بخش دو
 نياز مالحظه يعنی اول بخش در هدف: تابع الف)

 از انحراف مجذور کردن حداقل هدف، تابع كشاورزي،
 است رود زاينده سد دست پايين كشاورزي نيازهاي مقادير

  د:شو مي تعريف زير صورت به كه
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 از رهاسازي مقدار  ،كشاورزي تقاضايDt آن در كه
 ميزان  و کشاورزی تقاضای حداکثر maxD مخزن،
 نيز برقابي نياز كه دوم، بخش در است. t ماه در خسارت

 صورت هب تأمين، عدم از ناشي خسارت ميزان ،است نظر مد

 طبق بر برقابي و كشاورزي نيازهاي از انحراف مجذور
  شود: مي محاسبه زير رابطه
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 مقدار tE و ماهانه مطمئن انرژي نياز مقدار fE كه
 fE که است، ذكر هب الزم .است  tماه در توليدي انرژي
 آن توليد سيستم معين، زمان يک در که است انرژی مقدار

 توليدي توان حداكثر ضرب حاصل از و کند می تضمين را
   شود. مي حاصل نيروگاه، كاركرد ضريب در ماه يك براي
 مرحله به مرحله يك از سيستم حالت تغيير :قيدها ب)
  رمقادي شود. مي محاسبه ۳ رابطه از استفاده با بعد
 و ۴ هاي رابطه در دباي ترتيب به نيز )Rt( ماهانه رهاسازي و
  باشند: صادق ۵
)۳(            ),( 11 tttttt SSeRQSS ++ −−+=   
)۴(                                     max1min SSS t ≤≤ +  
)۵(                                      maxmin RRR tt ≤≤  

  )٢٠٠٤ همکاران، و (مريد مخزن درياچه از تبخير و محيطي زيست و صنعت شرب، ماهانه نيازهاي -١ جدول

 آمار مهر آبان آذر دی بهمن اسفند فروردين ارديبهشت  خرداد تير  مرداد شهريور

 زيست و صنعت شرب، نياز  ۲۱ ٣٥ ٣٠ ١٧ ١٧  ۲۶  ٤٨ ٦٦ ٧١ ٥٧ ٥٧ ٤١
 )MCM( محيطی

  )m( ماهانه تبخير ۱۹/۰  ۱۰/۰  ۰۹/۰ ٠٧/٠ ٠٥/٠ ۰۸/۰  ۱۱/۰  ۲۴/۰  ۳۴/۰ ۴/۰ ۳۹/۰ ۳۱/۰

                          

رود سد زاینده  

1- Installed Capacity 2- Plant Factor 
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 های دوره در ترتيب به مخزن ذخيره tS+1 و tS درآن که
t و t+1، tQ ورودی، جريان tR از رهاسازی ميزان 

),( و مخزن 1 tt SSe  در مخزن سطح از تبخير هدررفت +
 maxS و minS همچنين .است t+1 و t زماني بازه
 tRmin و مخزن ذخيره حجم بيشينه و كمينه ترتيب به

 نيازهاي حداقل اساس بر که است رهاسازي ميزان كمينه
 تعريف سد دست پايين در محيطي زيست و صنعت شرب،
 .است ها كننده تخليه ظرفيت بيشينه نيز maxR شود. می
 تحت هاي مدل از يك هر بازگشتي معادالت اساس اين بر

  است: تبيين قابل زير شكل به بررسي
 يك از فقط ٦ رابطه طبق بر مدل، اين در :DP مدل

 جريان متوسط با برابر كه ساالنه جريان سناريوي
 پايدار هاي سياست استخراج براي است تاريخي سناريوهاي
 ).١٩٨١ همکاران، و (الکس شود مي استفاده

)٦(     )}(),,({ min)( 11 +++= tttttRttt SfRQSlossSf  
 دوره ابتداي در مخزن ذخيره شده گسسته رمقدا  كه
، tQ جريان، مدت بلند متوسط tR شده گسسته رمقدا 

 ،دوره انتهاي در مخزن ذخيره  ،مخزن از رهاسازي
),,( ttt RQSloss دوره در هدف تابع مقدار t و 
)( tt Sf افق انتهاي تا  دوره شروع از هدف تابع مقدار 

  ند.هست برداري بهره
 ):Class_ SDP( ورودي جريان بندي كالسه با SDP مدل
 به و مخزن به ورودي جريان بندي كالسه با مدل اين در

 ماركوفي و قطعي غير ماهيت شرطي، احتماالت كارگيري
 رياضي اميد مقدار ٧ رابطه طبق بر و شده مدل جريان،
 همکاران، و (الکس دشو مي كمينه مدت بلند در هدف تابع

١٩٨١.( 

)٧(      
))}(,(

)),(,({ min),(

111 jQSfP

RiQSlossQSf

ttt
j

t
ij

tttRtttt
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+=
  

t، t دوره و i كالس جريان شاخص iQt)( آن در كه
ijP 

 به t دوره در جريان i كالس از انتقال شرطي احتماالت
 زنجيره روش از كه است  دوره جريان j كالس

   شود. مي محاسبه يك مرتبه ماركوف
 برازش به آن در كه SDP هاي مدل خالف بر :SSDP مدل
 تعيين و احتماالتي متغير به احتمال چگالي تابع يك

 ندتوان مي SSDP هاي مدل است، نياز شاخص مقادير
 در مستقيم طور به را رودخانه جريان زماني هاي سري

 سناريوهاي تعريف با کار اين كنند. وارد سازي بهينه رابطه
 صورت به كه -رودخانه جريان ماهه ١٢ هاي (توالي جريان

 براي شود. مي انجام اند) شده توليد تصادفي يا مشاهداتي
 شود مي استفاده ٨ رابطه از پايدار بهينه سياست به رسيدن
  ):١٩٩٠ همکاران، و (کلمن

 )٨(                 min  { ( , ( ), )  [ ( , )]}   | 1 1

  , ,     {1, ..., T}

loss S Q i R E f S jRt t t t j i t t

S i tt

+ + +

∀ ∈

  

 و مخزن به ورودي جريان سناريوي شمارنده i آن در كه
)(iQt دوره جريان t سناريوي از i .است ijE  احتمال |

 هاي جريان با t دوره در i سناريوي هاي جريان اينكه
 با بعد مرحله در .شوند دنبال t+1 دوره در j سناريوي

 تابع مقدار ٩ رابطه در بهينه خروجي جريان گذارييجا
 انتقالي احتماالت گرفتن درنظر بدون )tf+1( آينده ارزش

  شود: مي محاسبه خاص سناريوي يك براي و

)٩(                 ( , ) ( , ( ), ) ( , )}   1 1

 , ,     {1, ..., T}

f S i loss S Q i R f S it t t t t t t
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 دوره در مخزن ذخيره ازاي به هدف تابع مقدار 
t خاص سناريوي و i انتقالي احتمال است. دوره پايان تا 
ijE  و (کلمن شود مي محاسبه زير رابطه از ١بيز تئوري با |

  ):١٩٩٠ همکاران،
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 سناريوهاي وقوع احتمال ترتيب به  و  آن در که
i و j .و  هستند Qt+1 در تاريخي هاي جريان ترتيب به 

  .هستند t+1 و t هاي دوره
 ورودي جريان سناريوهاي مبناي بر SDP مدل

)Scenario_SDP(: مدل همانند SSDP، از نيز مدل اين در 
 حالت متغير عنوان به مخزن به ورودي جريان سناريوهاي

 که تفاوت اين با شود مي استفاده هيدرولوژيكي
 رابطه از SDP مدل مشابه آن، بازگشتي تابع بندي فرمول

  شود. مي محاسبه ۱۱

 )۱۱(     
   )]},([ 

)),(,({ min),(

11| jSfE
RiQSlossiSf

ttij

tttRttt

++

+=  

 از t دوره جريان iQt)( و جريان سناريوي شمارنده i که
ijE تعاريف است. i سناريوي |، i و j مدل همانند SSDP 

 احتماالت محاسبه نحوه مورد در بيشتر ياتئجز است.
 همکاران و کلمن مراجع در ها، مدل اين در انتقال

                                                
1- Bayes theorem  
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 )۱۳۸۵( البرزي و )۲۰۰۱( ينجراستد و فابر )،۱۹۹۰(
   است. شده آورده
 ذخيره حجم سازی گسسته نامبرده، های مدل تمامی در

 آن در كه شد انجام ساوارنسكي روش از استفاده با مخزن
 دشو مي مشخص بازه يك بصورت ١)Z( نواحی از كدام هر
 آن مركز در مخزن حجم با مساوي ناحيه هر شاخص و

 كمينه و ) minS( بيشينه هاي حجم اين بر عالوه است. بازه
)maxS( بازه طول با و جداگانه هاي حالت عنوان به مخزن 

   بنابراين: ،شوند مي گرفته درنظر صفر

)۱۲(                   
Z

  ,  2-SDN maxSSZ =∆=  

)۱۳(          1,....,2  , 
2

32)( −=∆
−

= SDNkSkkS  

 ای ذخيره های شاخص تعداد SDN نواحی، تعداد Z که
 امين k معرف kS)( و ذخيره تغييرات ∆S مخزن،
   ست.ا ه ذخير شاخص
 برداري و ٢دهي تخصيص پيش هاي روش از استفاده
 خصوص به پويا ريزي برنامه هاي مدل اجراي در :٣كردن
 حالت متغيرهاي تعداد افزايش با كه ها آن احتماالتي نوع

 مطلوب در مهمي نقش ها مدل اجراي زمان ،است همراه
 بندي فرمول ماهيت طرفي از دارد. ها آن از استفاده بودن
 ارزيابي بر مبتني كه SSDP خصوص به و SDP هاي مدل

 از مندي بهره با باشند مي جريان مختلف سناريوهاي
 در دارد. سازگاري موازي محاسبات و پردازش امكانات
 (مانند ماتريسي محاسبات بر مبتني نويسي برنامه هاي زبان

MATLAB( عمليات با بتوان تا شود مي سبب قابليت اين 
 برداري نويسي برنامه روش اصطالحاً كه ماتريسي و برداري
 طور هب را محاسبات انجام زمان شود، مي ناميده شده

 از ستا عبارت سازي برداري داد. كاهش چشمگيري
 را ٤شرطي و تكرار هاي حلقه توان مي آن طي كه عملياتي

 طرف از .كرد تبديل ماتريسي و برداري معادل عمليات به
 فراهم را امكان اين متغيرها، دهي تخصيص پيش ديگر
 برنامه، اصلي محاسبات شروع از قبل بتوان كه سازد مي
 با را سلولي و ماتريسي برداري، ساختار با متغيرهايي ابعاد

 به كه است ذكر قابل كرد. تعيين يك و صفر هاي ماتريس
 سازي بهينه هاي مدل نتايج در تأثيري ها روش اين كارگيري
 سازي بهينه هاي مدل نويسي برنامه الگوريتم فقط و نداشته

                                                
1- Zones 
2- Preallocation 
3- Vectorization 
4- For and While Loops 

 داشته كمتري اجراي زمان كه دهد مي تغيير نحوي به را
 در آماده توابع کارگيري به با پژوهش، اين در باشند.

MATLAB فراهم را آن در نويسي برنامه سهولت كه 
 به با سازي بهينه هاي مدل اجراي زمان مشكل كند، مي

  شد. حل زيادي حد تا مذکور های تکنيک کارگيری
 شرح به بخش اين در سازي: بهينه هاي مدل سازي پياده
 اولين شود. مي پرداخته استفاده مورد هاي مدل سازي پياده
 و مخزن ذخيره حجم هاي شاخص تعداد تعيين گام،

 و (کيم ساوارانسكي روش با ذخيره حجم است. رهاسازي
 از رهاسازي مقادير و شاخص ۱۰ به )۲۰۰۷ همکاران،
 كه است ذكر به الزم شد. سازي گسسته عدد ۲۰ به مخزن،
 ها، مدل تمامي براي ها سازي گسسته اين مقادير و تعداد
 متوسط از ،DP مدل اجراي براي شد. گرفته درنظر مشابه
 استفاده رود زاينده سد مخزن به ورودي جريان مدت بلند
 حجم بر عالوه SDP_Class هاي مدل ساخت براي اما .شد

 به ورودي جريان هيدرولوژيكي حالت متغير دوره، ابتداي
 است. رفته كار به سيستم حالت تعريف براي نيز مخزن

 و سازي گسسته براي مساوي فراواني روش از همچنين
 براي ادامه در شد. استفاده جريان شاخص مقدار ۵ تعيين
 حالت متغير نيز، SSDP و Scenario_SDP هاي مدل

 متغير عنوان به كه مخزن به ورودي جريان هيدرولوژيكي
 ۱۲ سناريوهاي صورت به است، نظر مد مسئله احتماالتي

  .شد استفاده ماهه
 ارزيابي برای كارايي: معيارهاي و نتايج سازي شبيه

 ها آن از حاصل هاي سياست سازي، بهينه هاي مدل عملكرد
 طي رود زاينده سد مخزن به ورودي جريان تاريخي آمار با

 و سازي  شبيه )١٣٨٢-٨٣ تا ١٣٥٠-٥١( ساله ٣٣ دوره
 همچنين شد. ارزيابي كارايي معيارهاي با عملكردشان

 توليد نيز جريان از اي ساله ٢٠٠ سري ،بيشتر ارزيابي براي
 .كرد مي روبرو بيشتري حدي شرايط با را ها مدل که شده
 برازش ،SIMLAB افزار نرم با ها داده مصنوعي سري توليد
 ماتريس ارائه و تاريخي هاي داده به آماري مدل يك

 كارايي معيارهاي .شد انجام ماهانه هاي داده همبستگي
 بيشينه کمي)، و (زماني ٥اعتمادپذيري شامل استفاده مورد

 در كه بود محاسباتي هاي هزينه و خسارت كمبود،
 هاي گزينه انتخاب و ارزيابي براي مشابه هاي پژوهش
 آب منابع مديريت در برداري بهره هاي سياست و طراحي
اعتمادپذيري، ).٢٠١١ همکاران، و (اوم اند شده استفاده

                                                
5- Reliability 
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 آستانه معمول طور به است. شکست عدم نسبي اوانيفر
 شود. مي تعريف )Dt( دست پايين آبي نياز اساس بر شکست
 بخش رضايت مقادير مجموعه دو به سيستم هاي خروجي

)S( بخش نارضايت و )F،( اعتمادپذيري شوند. مي تقسيم 
 حالت در سيستم آنکه احتمال يعني )،tα( سيستم زماني
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T برداري، بهره هاي ماه کل Y و سازي شبيه هاي سال tZ 
 مينأت در (صفر) شکست يا (يک) موفقيت مقادير مجموع

 با نيز )Qα( کمي اعتمادپذيري .است دست پايين نياز
 از استفاده با Dt و )( ماه هر در رهاسازي مقادير ديدن
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   بحث و نتايج
 بررسي مورد سازي بهينه هاي مدل عملکرد بخش، اين در
 افزايش تأثير كارايي، معيارهاي مخزن، اوليه شرايط نظر از

 و سد دست پايين نيازهاي تمامي ديدن اي، ذخيره شاخص
 و دهي تخصيص پيش هاي روش كارگيري هب تأثير
 و بررسي ها مدل اجراي زمان بر برداري نويسي برنامه
   است. شده ارزيابي
 اوليه ذخيره برداري، بهره شروع در مخزن: اوليه شرايط
 مقادير در مهمي نقش بودن، خالي يا پر نظر از مخزن

 دارد. بعدي هاي دوره ذخيره نتيجه در و آن از رهاسازي
 ذخيره رفتار برداري، بهره دوره چند گذشت از بعد ولي

 بررسي براي شد. خواهد اوليه ذخيره از مستقل مخزن
 هاي گام در آن مقادير بر مخزن اوليه ذخيره شرايط تأثير
 مقدار ۱۰ با بهينه، هاي سياست سازي شبيه آينده، زماني
 براي آن نتايج كه شد انجام اوليه ذخيره حجم از مختلف
 شده آورده ۵ تا ۲ هاي شكل در بررسي مورد هاي مدل
  است.
 سال چهار به نزديك گذشت با شود مي ديده كه طور همان

 ذخيره متغير برداري، بهره بهينه هاي سياست اجراي از
 اين نتايج لذا شود. مي مخزن اوليه حجم از مستقل مخزن،
 حالت به رسيدن و اوليه شرايط که داد نشان بخش

 بوده يکسان تقريبي طور به ها مدل تمامي در پايداري
  است.

  

  
 حالت ١٠ از شروع با DP مدل هاي سياست سازي شبيه -٢ شكل

  دوره ابتداي حجم مختلف
  

  
 از شروع با SDP_Class مدل هاي سياست سازي شبيه -٣ شكل

  دوره ابتداي حجم مختلف حالت ١٠
  

  
 ١٠ از شروع با  SSDPمدل هاي سياست سازي شبيه -٤ شكل

  دوره ابتداي حجم مختلف حالت
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 شروع با SDP_Scenarioمدل هاي سياست سازي شبيه -٥ شكل

  دوره ابتداي حجم مختلف حالت ١٠ از
  

 سازي شبيه و ها مدل اجراي از پس كارايي: معيارهاي
 آماري، دوره طي ها آن از حاصل بهينه هاي سياست
 ۲ لجدو در ها آن مقادير و محاسبه کارايي هاي شاخص
 مدل غيرقطعيبا توجه به اين جدول، هر دو . است شده آورده
SDP و SSDP قطعي نوع به نسبت DP بهتري عملكرد 

 در SSDP نيز احتماالتي هاي مدل بين از اند. داشته
 داشته بهتري کارايي هاي شاخص SDP انواع با مقايسه

 ميانگين هاي شاخص در خصوص به اختالف اين است.
  است. تر ملموس ساالنه، کمبود
 دهد مي نشان را ها مدل اجراي زمان ۲ جدول آخر سطر
 را اجرا زمان بيشترين و کمترين SSDP و DP ترتيب به که

 بهينه هاي سياست عملكرد ارزيابي براي ادامه در اند. داشته
 نتايج ها، خشكسالي خصوص به و حدي شرايط با مواجه در

 در نتايج که شد تکرار شده، توليد ساله ۲۰۰ دوره براي
 شود مي ديدهبا توجه به اين جدول  است. آمده ۳ جدول
 ماهانه بيشينه و ساالنه کمبود متوسط حالت اين در كه

 هاي مدل عملكرد تفاوت شرايط اين در است. يافته افزايش
 DP قطعي مدل بر ها آن برتري و SSDP و SDP غيرقطعي

 در SSDP همچنين است. شده مشخص بارزتري طور به
   است. داشته بهتري عملكرد SDP با مقايسه

  

  تاريخي جريان سري كارگيري هب با SSDP و DP، SDP هاي مدل نتايج -٢ جدول

SSDP SDP_Scenario SDP_Class DP 
                ها مدل                                         

    كارايي معيارهاي

 ) % ( زماني اعتمادپذيري ٦٧ ٧٠ ٧١ ٧٣

 ) % ( كمي اعتمادپذيري ٥٩ ٦٠ ٦١ ٦٢

 )MCM( ساالنه کمبود ميانگين ٥٩٦ ٥٩٠ ٥٨٩ ٥٧٥

 )MCM( كمبود حداكثر ٣٦٣ ٣٣٥ ٣٣٥ ٣٣٤

  بعد) (بدون سازي شبيه خسارت ساالنه ميانگين ٦١٨٣٧ ٥٢٣٩١ ٥٠٢٢٦ ٥٠١٦٠

 ها مدل اجراي زمان

 سازي برداري و دهي تخصيص پيش عدم هيثان ٨/٩     قهيدق ٥/١    قهدقي ١٧ /٨  قهيدق ٧/٣٥  

  
   توليدي جريان ساله ٢٠٠ سري كارگيري هب با SSDP و DP، SDP هاي مدل نتايج -٣ جدول

SSDP SDP_Scenario SDP_Class DP                                         كارايي معيارهاي                          ها مدل    

 ) % ( زماني اعتمادپذيري ۶۸ ۷۱ ۷۱ ۷۵

 ) % ( كمي اعتمادپذيري ۵۵ ۵۷ ۵۸ ۵۹

 )MCM( ساالنه کمبود ميانگين  ۶۷۱ ۶۲۷ ۶۲۰ ۶۰۳

 )MCM( كمبود حداكثر ۵۱۸ ۵۱۳ ۵۱۳ ۴۹۵

  بعد) (بدون سازي شبيه خسارت ساالنه ميانگين ۹۵۴۷۲ ۵۹۵۵۷ ۵۷۹۹۸ ۵۶۱۱۹

 ها مدل اجراي زمان

 سازي برداري و دهي تخصيص پيش عدم هيثان ۸/۹ قهيدق ۵/۱ قهيدق۸/۱۷ قهيدق ۷/۳۵
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 ها: مدل عملکرد در اي ذخيره شاخص افزايش أثيرت
 (قطعي DP جنس از هايي مدل در شد اشاره كه طور همان

 به مسئله، تصميم و حالت پيوسته متغيرهاي احتماالتي) و
 ازاي به بهينه هاي سياست و تبديل اي گسسته متغيرهاي
 براي بنابراين، آيد. مي دست هب ها آن از خاصي مقادير
 مخزن، ذخيره حجم سازي گسسته از ناشي خطاي كاهش
 نشان نتايج يافت. افزايش ٥٠ هب ١٠ از اي ذخيره شاخص

   شاخص، اين تعداد افزايش برابر در ها مدل تمامي که داد
  

 دادند. نشان خود از مشابهي تقريباً و مثبت عملکرد
 ها آن تمامي در سازي بهينه خسارت ميزان نمونه عنوان هب
 نتايج همچنين .شد كم درصد ١٥ حدود متوسط طور هب

 خسارت ميانگين تغييرات درصد نيز و کارايي معيارهاي
 هاي شاخص تعداد و ساله ٢٠٠ دوره براي سازي، شبيه

 مثبت از نشان نتايج است. شده ارائه ٤ جدول در نامبرده،
 معيارهاي بر اي ذخيره هاي شاخص افزايش تأثير بودن
  .دارد ها مدل کارايي

  عدد ٥٠ به ١٠ از مخزن حجم اي ذخيره شاخص تعداد افزايش با سازي بهينه هاي مدل نتايج -٤ جدول

SSDP SDP_Scenario SDP_Class DP 
                                ها مدل                      

 كارايي معيارهاي

 مخزن حجم ذخيره شاخص تعداد ٥٠ ١٠ ٥٠ ١٠ ٥٠ ١٠ ٥٠ ١٠

 ) % ( زماني اعتمادپذيري ٧٠ ٦٨ ٧٣ ٧١ ٧٤ ٧١ ٧٦ ٧٥

 ) % ( كمي اعتمادپذيري ٥٧ ٥٥ ٦٠ ٥٧ ٦١ ٥٨ ٦٣ ٥٩

 )MCM( ساالنه کمبود ميانگين ٦٥٨ ٦٧١ ٦٠٨ ٦٢٧ ٦٠٦ ۶۲۰ ٦٠٠ ٦٠٣

 )MCM( كمبود حداكثر ٥١٣ ٥١٨ ٥٠٩ ٥١٣ ٤٥٨ ٥١٣ ٤٥١ ۴۹۵

 بعد) (بدون سازي شبيه خسارت ساالنه ميانگين ٩٠٣١١ ٩٥٤٧٢ ٥٨٥٣١ ٥٩٥٥٧ ٥٦٧٠٧ ٥٧٩٩٨ ٥٤٩١٥ ٥٦١١٩

 سازي شبيه خسارت ساالنه ميانگين راتتغيي ٤/٥ ١٧/١ ٢/٢ ١/٢
(%) 

 ها مدل اجراي زمان

۷/۳۵ 
 قهيدق

٢٧/٢ 
  ساعت

قيدق۸/۱۷
 ه

٠١/١ 
 ساعت

۵/۱ 
 قهيدق

۳۵/۸ 
  قهيدق

۸/۹ 
 هيثان

۳/۵۹ 
 ثانيه

 سازي برداري و دهي تخصيص پيش عدم

  
 اين در نيازها: تمامي ديدن با بهينه هاي سياست تدوين
 در برقابي تأمين بهينه، هاي سياست تدوين براي بخش
 محيطي زيست و صنعت شرب، كشاورزي، نيازهاي كنار

 براي ها سياست اين سازي شبيه نتايج است. گرفته نظردر
 جدول در ورودي، جريان از شده هساخت ساله ۲۰۰ سري

   است. شده ارائه ۵
  

  نيازها تمامي گرفتن درنظر با سازي بهينه هاي مدل نتايج -٥ جدول

SSDP SDP_Scenario SDP_Class DP 
                  ها مدل

 كارايي معيارهاي    

 ) % ( زماني اعتمادپذيري ٦٢ ۶۳ ٦٥ ٦٥

 ) % ( كمي اعتمادپذيري ٤٩ ٥٤ ٥٥ ٥٧

 )MCM( ساالنه کمبود ميانگين ١٥٢٥٢٣ ١٤٤٢٣٤ ١٤١١٤٥ ١٣١٥٤٠

 )MCM( كمبود حداكثر ٣١٣ ٢٨٨ ٣١٣ ٢٥٣

 بعد) (بدون سازي شبيه خسارت ساالنه ميانگين ١٤٦٧٤٨ ١٢٩٥٠٩ ١٢٦٧٦٥ ١١٩٩٦٠

 ها مدل اجراي زمان

 سازي برداري و دهي تخصيص پيش عدم  هثاني ٨/٩  قهدقي ٥/١ قهدقي ٨/١٧ قهيدق ٧/٣٥

          
 هاي مدل کارايي، هاي شاخص نظر از جدول، نتايج براساس
SSDP ميانگين ۶ شكل در است. داشته را عملکرد بهترين 

 هاي سياست که حالتي براي سازي شبيه خسارت ساالنه
 سازي شبيه و تدوين برقابي نياز احتساب بدون و با بهينه
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 نياز تأمين عدم که شود مي هديد است. آمده اند، شده
 ساالنه خسارت افزايش باعث ها، مدل تمامي در برقابي

 مقادير بيشترين DP قطعي مدل بين اين در و شده
   است. داشته را خسارت

  

  
  برقابي نياز ديدن بدون و با سازي شبيه خسارت ساالنه ميانگين -٦ شكل

  
 نويسي برنامه و دهي تخصيص پيش هاي روش ارزيابي
 نتايج وجود با ها: مدل اجراي زمان کاهش در برداري
 هاي هزينه ،SSDP نوع بخصوص و SDP هاي مدل مثبت

 هب بود. باال خيلي ها مدل اين اجراي زمان و محاسباتي
 برابر اي ذخيره شاخص تعداد با آن اجراي براي که طوري

 براي رسيد. مي ساعت ۲ از بيش به محاسبات زمان ،۵۰ با
 و دهي تخصيص پيش هاي روش مشکل، اين رفع

 ارائه ۶ جدول در نتايج که شد ارزيابي برداري نويسي برنامه
 هاي روش از استفاده که دهد مي نشان نتايج .است شده

 اجراي زمان توانسته خوبي به نويسي برنامه شده ذكر
 شدن بزرگتر با خصوص هب امر اين دهد. كاهش را ها مدل
 مخزن حجم هاي سازي گسسته تعداد (افزايش مسئله ابعاد
 زمان نمونه عنوان به باشد. مي بارزتر عدد) ۵۰ به ۱۰ از

 ۵/۵ به ساعت ۳/۲ از ۵۰ شاخص تعداد با SSDP اجراي
 محاسبات کليه که است ذکر شايان است. شده كم دقيقه
 گيگا ۸/۲( ۴ پنتيوم اي، هسته ۲ رايانه با پژوهش اين

   است. شده انجام بايت گيگا ۴ حافظه و هرتز)

  
  سازي بهينه هاي مدل اجراي زمان بر برداري نويسي برنامه و دهي تخصيص پيش هاي روش تأثير -٦ جدول

  

داد
تع

 
ص
شاخ

  
يره
ذخ

 
زن
مخ

 

SSDP SDP_Scenario SDP_Class DP 
 ها مدل     

 سینوي برنامه نحوه

 
١٠ 

ص
شاخ

 

 سازي برداري و دهي تخصيص پيش عدم هيثان ۸/۹ قهيدق ۵/۱ قهيدق ۸/۱۷ قهيدق ٧/٣٥

 سازي برداري و دهي تخصيص پيش وجود هيثان ۶/۰ هيثان ۲/۳ هيثان ۳۲ هيثان ٥/٥٥

 ها مدل اجراي زمان نسبت ۱۸ ۲۸ ۳۳ ٣٩

٥٠  
ص
شاخ

 

 سازي برداري و دهي تخصيص  پيش عدم هيثان ۳/۵۹ قهيدق ۴/۸ ساعت ۰۱/۱ ساعت ٢٧/٢

 سازي برداري و دهي تخصيص پيش وجود هيثان ۳/۳ هيثان ۵/۲۵ قهيدق ۸/۲  قهيدق ٥/٥

 ها مدل اجراي زمان نسبت ۱۷ ۲۰ ۲۱ ۲۵

           



  ..برداري . سازي بهره در بهينه SSDPو  DP ،SDPهاي  مقايسه عملكرد مدل                                                                                            ١٢٠

 

  گيري نتيجه
 احتماالتي و قطعي انواع عملكرد تا بود تالشي پژوهش اين
 ،DP، SDP_Class شامل پويا ريزي برنامه هاي مدل

SDP_Scenario و SSDP هاي سياست تدوين براي را 
 در کند. ارزيابي رود، زاينده سد مخزن از برداري بهره بهينه
 انجام الزم کدنويسي ها مدل تمامي براي ابتدا راستا اين
 مختلفي معيارهاي بررسي قالب در ها مقايسه سپس شد.
 معيارهاي مخزن، اوليه شرايط تأثير شامل كه شد انجام

 تمامي ديدن ،اي ذخيره شاخص افزايش تأثير كارايي،
 هاي روش كارگيري هب تأثير و سد دست پايين نيازهاي
 اجراي زمان بر برداري نويسي برنامه و دهي تخصيص پيش
  است: زير شرح به پژوهش اين نتايج ترين مهم .بود ها مدل

 هاي سياست سازي شبيه و مخزن اوليه شرايط بررسي •
 كه داد نشان سازي، بهينه مدل چهار از حاصل بهينه
 رفتاري سال، ٤ به نزديك گذشت از بعد ها مدل تمامي
 تفاوت خصوص اين در و دارند اوليه حجم از مستقل
 .شود مين ديده زيادي

 احتماالتي هاي مدل عملکرد کارايي، معيارهاي نظر از •
SDP و SSDP قطعي مدل از بهتر DP .برتري اين بود 

 که ساختگي زماني هاي سري براي خصوص هب عملكرد
 بودند، مواجه آبي کم تر حدي شرايط با ها مدل آن در
 SSDP مدل خصوص در و داد مي نشان را خود برتر
  بود. بهتر

 نيز و سازي بهينه مراحل در ها مدل تمامي عملکرد •
 اي ذخيره شاخص تعداد افزايش به نسبت سازي شبيه
 تقريبي طور به و مثبت عدد، ٥٠ به ١٠ از مخزن حجم
 مقادير کاهش متوسط مثال عنوان هب بود. مشابه

 ١٥ حدود ها آن تمامي در سازي بهينه خسارت ميانگين
  بود. درصد

 محاسباتي هزينه ،SSDP مدل مناسب عملکرد باوجود •
 اجراي زمان مواردي در که طوري هب بود باال بسيار آن
 کد در بازنگري منظور بدين بود. DP برابر ١٣٨ آن

 و متغيرها دهي تخصيص پيش هاي روش با ها برنامه
 توجه قابل نتايج که گرفت صورت برداري نويسي برنامه
 از را محاسبات زمان SSDP مدل در که طوري هب بود،

 بدين .كرد كم دقيقه ٥/٥ به ساعت ٣/٢ از حدود
 هاي سيستم براي ويژه هب ها روش اين از استفاده ترتيب
 به ها مدل اجراي زمان و محاسباتي بار كه مخزنه چند
  است. پيشنهاد قابل ،يابد مي افزايش شدت

  منابع

 از بهينه برداري بهره سازي مدل .۱۳۸۵ آ. لبرزيا .۱
 نامه پايان ،SSDP روش به مخزني چند سيستم

 گرايش عمران، مهندسي دانشكده ارشد، كارشناسي
 نصيرالدين خواجه صنعتي دانشگاه آب، منابع مديريت
  ص. ۱۰۰ طوسي.

 شركت .۱۳۸۸ .آب منابع توسعه هاي طرح بانك  .۲
 و آب كالن ريزي برنامه دفتر ايران، آب منابع مديريت

   آبفا.
3. Eum H. Kim Y. O. and Palmer R. 2011. 

Optimal Drought Management Using Sampling 
Stochastic Dynamic Programming with a 
Hedging Rule. Journal of Water Resources 
Planning and Management. 137(1): 113-122.  

4. Faber B. A. and Stedinger J. R. 2001. Reservoir 
optimization using sampling SDP with 
ensemble steamflow prediction (ESP) forecasts. 
Journal of Hydrology. 249: 113-133. 

5. Kelman J. Stedinger J. R. Cooper L.A. Hsu E. 
and Yuan S. 1990. Sampeling Stochastic 
Dynamic Programming Applied To Reservoir 
Operation. Water Resource Research. 26(3): 
447-454.  

6. Kim Y. O. Eum H. Lee E. G. and Ko I. H. 2007. 
Optimizing Operational Policies of a Korean 
Multireservoir System Using Sampling 
Stochastic Dynamic Programming with 
Ensemble Streamflow Prediction. Journal of 
Water Resources Planning and Management. 
133(1): 4-14. 

7. Labadie J. W. 2004. Optimal operation of 
multireservoir systems: State-of-the-art review, 
Journal Water Resources Planning 
Management. 130:93-111. 

8. Loucks D. P. Stedinger J. R. and Haith D. A. 
1981. Water Resource Systems Planning and 
Analysis, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, New 
Jersey. 128 p. 

9. Loucks D. P. and van Beek E. 2005. Water 
resources systems planning and management: 
An introduction to methods, models and 
applications, UNESCO, Paris. 690 p. 

10. Morid S. Massah A. R. Agha Alikhani M. and 
Mohammadi K. 2004. Chapter 6: Maintaining 
Sustainable Agriculture under Climate Change: 
Zayandeh Rud Basin (Iran). Book of Climate 
Change in Contrasting River basins (Adaptation 
Strategies for Water, Food and Environment), 
CABI Publishing. 17 p. 

11. Mousavi S. J. Karamouz M. and Menhadj M. B. 
2004b. Fuzzy- State Stochastic Dynamic 
Programming For Reservoir Operation. Journal 
of Water Resources Planning and Management. 
130(6): 460-470. 

12. Simonovic S. P. 2009. Managing Water



 ١٢١                                                                                                           ١٣٩٤/ بهار ١٦/ پياپي ١/ شماره ٩مجله پژوهش آب ايران/ جلد 

 

Resources: Methods and Tools for a systems 
Approach. Published jointly by the United 
Nations Educational, Scientific and Cultural 
Organization (UNESCO), 7, place de Fontenoy, 
75007 Paris, France, and Earthscan, Dunstan 
House, 14a St Cross Street, London EC1N 
8XA, United Kingdom. 625 p. 

13. Vedula S. and Mujumdar P. 2005. Water 
Resources Systems: Modelling Techniques and 
Analysis, Tata McGraw-Hill. 279 p. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


