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تأثير سياست بهرهبرداری ،سطوح اعتمادپذيری و آستانه کمبود نياز کشاورزی بر ظرفيت بهينه مخزن سد
2

حسين شيبانی ،*3مجتبی شوريان

 .1دانشجوی دکتری ،دانشکده مهندسی عمران ،آب و محیط زیست ،پردیس فنی عباسپور ،دانشگاه شهید بهشتی
 .2استادیار ،دانشکده مهندسی عمران ،آب و محیط زیست ،پردیس فنی عباسپور ،دانشگاه شهید بهشتی
(تاریخ دریافت -1931 /7 /11 :تاریخ بازنگری -1931 /11 /1 :تاریخ تصویب)1931 /11 /13 :

چکيده
ظرفیت بهینه مخزن یک سد متأثر از دو فرض مهم است که در مرحله طراحی مدنظر قرار میگیرند .مورد اول سیاست
بهرهبرداری منتخب است که به معنی نحوه رهاسازی جریان در زمان بهرهبرداری است .سیاستهای متعارف بهرهبرداری
از مخزن در مطالعات عمدتاً شامل سیاست بهرهبرداری استاندارد SQ-type ،S-type ،و روشهای برگرفته از این روشها
مانند  GSQ-typeو یا  GSQD-typeهستند .مورد دوم سطوح مفروض اعتمادپذیری و حد آستانه کمبود مجاز در تأمین
نیازها هستند .در این مطالعه ،تأثیر توأم سیاست بهرهبرداری منتخب ،حدود اعتمادپذیری و آستانه کمبود بر روی ظرفیت
بهینه مخزن سد ماربره در استان لرستان مورد بررسی قرار گرفته است .بدین منظور تعیین ظرفیت بهینه مخزن در چهار
حالت S-type ،SOP ،Free Policy ،و  SQ-typeبا لحاظ توأم سطوح مختلف اعتمادپذیری و آستانه کمبود انجام گرفته
است .نتایج بهدستآمده نشان میدهد که ظرفیت بهینه مخزن سد بهشدت متأثر از حدود اعتمادپذیری ،آستانه کمبود و
سیاست بهرهبرداری منتخب است .بهنحویکه در مطالعه حاضر تغییر در اعتمادپذیری از  01تا  111درصد کمینه ظرفیت
مخزن را برای حالتهای مختلف سیاست بهرهبرداری و آستانه کمبود موردقبول مختلف ،از  0/2میلیون مترمکعب تا
 242/9میلیون مترمکعب تغییر میدهد .تأثیر عدم قطعیت پارامتر احتماالتی جریان ورودی به مخزن سد نیز در مطالعه
حاضر به روش ضمنی (استفاده از سریهای آماری) لحاظ شده است.
واژههای کليدی :بهینهسازی ،ظرفیت مخزن ،روش ضمنی ،سیاست بهرهبرداری استاندارد

مقدمه
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سدهای مخزنی جهت ذخیره جریان در ماههای پر آب که
معموالً نیازهای کشاورزی کم است و تخصیص آن در فصول
کمآبی که با افزایش تقاضا همراه هستند ،بر روی رودخانهها
احداث میگردند .این سازهها به علت ساختار پیچیده و عظیمی
که دارند معموالً پرهزینه بوده و هزینههای ساخت آنها بهطور
نمایی با افزایش ارتفاع و بهتبع آن افزایش ظرفیت ،زیاد میشود.
ازاینرو یکی از مهمترین موضوعات در رابطه با طراحی این
سازهها ظرفیت بهینه آنها است .بهطورکلی ظرفیت یک سد
مخزنی به میزان زیادی متأثر از جریان ورودی به مخزن سد و
نیازهای پاییندست است .یکی از مباحث اصلی در مطالعات
مربوط به مخازن سدها تأثیر عدمقطعیت جریان ورودی بر روی
ظرفیت بهینه مخزن است (Tung et al., 2005; Dudley et al.,
 .)1972در طراحی ظرفیت مخزن یک سد معموالً فرض بر این
است که شرایط هیدرولوژیک حاکم بر منطقه طی چرخه طبیعی
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در آینده نیز تکرار خواهد شد و به این دلیل از آمار و اطالعات
تاریخی ثبتشده مربوط به پارامترهای هیدرولوژیکی و
هواشناسی استفاده میگردد .بررسی این تأثیر معموالً به دو
روش صریح ( )Explicitو ضمنی ( )Implicitانجام میگردد
) .(Mousavi et al., 2014در روش صریح از مشخصههای آماری
دادهها (جریان ورودی به مخزن ،بارندگی ،نیاز آبی و  )...بهره
گرفته میشود ،درحالیکه در روش ضمنی که موضوع مطالعه
حاضر نیز است ،از سری زمانی تولیدشده و یا مشاهدهشده
دادههای دارای عدمقطعیت استفاده میشود (Dudley et al.,
1972; Dudley and Burt, 1973; Vedula and Mujumdar,
;1992; Cai and McKinney., 1999; Cai et al., 2003
;Wurbs, 2005; Marques et al., 2005; Moradi et al., 2007
Jain et al., 2010; Tung et al., 2005; Mousavi et al.,
 .)2014ازجمله روشهای تولید دادههای تصادفی ،روش شبیهسازی

مونتکارلو است که در این تحقیق از آن بهره گرفته شده است
) .(Tung et al., 2005در مطالعه حاضر سری زمانی جریان
ورودی به مخزن سد بهصورت بده ماهانه برای  91سال آبی در
مدل لحاظ شده است .سری آماری مدنظر بر پایه توزیع نرمال و
منطبق بر مشخصههای آماری جریان تولیدشده است.
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عالوه بر موضوع عدمقطعیت جریان ورودی به مخزن سد،
سیاست بهرهبرداری از مخزن و همچنین فرضیات مربوط به
نحوه تأمین نیازهای آبی پاییندست نیز بر روی جواب نهایی
مسئله که همان ظرفیت بهینه مخزن است ،تأثیرگذار هستند.
نحوه تأمین نیازها بهخصوص در مطالعاتی که اقتصاد سامانه
بهطور کامل محاسبه نشده و روابط مربوط به عملکرد محصول با
توجه به نیاز آبی تأمینشده در مسئله لحاظ نمیگردد ،با دو
پارامتر مفروض اعتمادپذیری و آستانه کمبود مجاز مشخص
میگردد ) .(Loucks et al., 2005اعتمادپذیری به دو شکل
متوسط و یا فصلی میتواند لحاظ گردد (Mousavi et al.,
) .2014کمبود نیز میزان نیاز تأمین نشده در ماههای شکست
سامانه است .بیشینه کمبود مجاز نیز بهعنوان آستانه کمبود
مجاز معرفی میشود.
در پروژههای عمرانی ،اقتصاد طرح بسیار تعیینکننده
بوده و مشخصات یک پروژه بر اساس مؤلفههای اقتصادی مانند
سود خالص ،نسبت سود به هزینه و یا نرخ بازده داخلی و یا همه
این موارد مشخص میگردد .در مطالعات مربوط به سدهای
مخزنی نیز باید سود خالص بهعنوان تابع هدف اصلی مدنظر قرار
گیرد ;(Cai and McKinney., 1999; Marques et al., 2005
.)Moradi et al., 2007; Alizadeh and Mousavi, 2013

معموالً در حل مسئله مخزن و شبکه آبیاری پایاب آن دو
رویکرد کلی به لحاظ الگوریتم حل مسئله مدنظر قرار میگیرد.
در یک رویکرد سود خالص باید در مدل بهینهسازی تعریفشده،
بیشینه گردد و در رویکرد دیگر ظرفیت مخزن باید کمینه شود.
رویکرد اول دقیق و روش دوم دارای تقریب است ،لیکن روش
دوم نیز روشی پرکاربرد است .ضمناً توابع هدفی که بهصورت
بیشینه نمودن سود خالص واقعی سامانه تعریف میشوند،
معموالً بهسختی حل شده و یا با صرف وقت زیاد و یا سادهسازی
به جواب نهایی منتج میگردد و باید روابط اقتصادی و کشاورزی
ازجمله عملکرد محصوالت با توجه به نیاز آبی تأمینشده در
مسئله وارد شود (Cai and McKinney., 1999; Cai et al.,
 .)2003; Alizadeh, 2013در رویکردی سادهتر برای حل چنین
مسائلی ،بجای بیشینه نمودن سود خالص ،کمینه نمودن
ظرفیت مخزن مدنظر قرار میگیرد ) .(Mousavi et al., 2014در
راهحل ساده که کمینه نمودن ظرفیت مخزن مدنظر است،
فرضیاتی در مسئله وارد میشود که مهمترین آنها اعتمادپذیری
تأمین نیاز و آستانه کمبود مجاز هستند .منطق فرض عددی
برای اعتمادپذیری بر این اصل استوار است که تأمین
صددرصدی نیاز بهینه نیست ). (Cai and McKinney., 1999

در مطالعه حاضر تأثیر این دو پارامتر مفروض ،بر روی ظرفیت
بهینه مخزن مطالعه شده است .وجه تمایز مطالعه حاضر با
مطالعات پیشین بررسی تأثیر همزمان این دو پارامتر بر جواب
مسئله است .در مطالعات پیشین تمرکز بیشتر بر روی تأثیر
پارامتر مفروض اعتمادپذیری بوده و اثر آستانه کمبود مجاز نیاز
کشاورزی و اعتمادپذیری بهصورت توأمان دیده نشده است.
درصورتیکه در تأمین نیاز کشاورزی این پارامتر میتواند از
پارامتر اعتمادپذیری تأثیر بیشتری در جواب بهینه داشته باشد.
 Caiدر مطالعاتی که در سال  1333انجام داده است ،نشان داد
که اعتمادپذیری باال بهینه نبوده و کمآبیاری ،سامانه را بهینهتر
میکند .لیکن باید حد اعتمادپذیری مفروض قبالً در مطالعه
کامل اقتصادی بهینه شده و سپس در مدلهای سادهتر (کمینه
نمودن ظرفیت مخزن بجای بیشینه نمودن سود خالص) وارد
شود .مطالعه حاضر به دنبال نشان دادن تأثیر بسیار زیاد این
مقادیر مفروض در جواب نهایی مسئله است .الزم به ذکر است
که مدلهای ساده بهینهسازی سامانه مخزن و شبکه پایاب آن
که موضوع مطالعه حاضر است ،در صنعت به دلیل حل راحت
عموماً مورد استفاده قرار میگیرد و نمیتوان بهراحتی از آنها
عبور کرد بلکه باید مفروضات اینگونه مدلها بر مبنای مطالعات
دقیق انتخاب شده باشد.
در تحقیق حاضر ،بررسی تأثیر سطح اعتمادپذیری و
آستانه کمبود بر روی ظرفیت بهینه مخزن در شرایط لحاظ
سیاستهای بهرهبرداری مختلف و لحاظ عدمقطعیت جریان
ورودی به مخرن سد صورت گرفته است .سیاست بهرهبرداری
راهنمای رهاسازی جریان از سد جهت تأمین نیازهای پایاب سد
است ) .(Vedula and Mujumdar, 1992اگر ظرفیت مخزن
بهینه باشد ،لیکن راهنما و یا قواعدی برای بهرهبرداری از آن
ارائه نشده باشد ،بهرهبرداری کارآمد نخواهد بود .این امر به دلیل
ثابت نبودن دادههای هیدروکلیماتولوژی بوده و باید قاعدهای
برای بهرهبرداری با توجه به تغییرات دادههای دارای عدمقطعیت
(مخصوصاً جریان ورودی به مخزن) ارائه گردد .ازجمله
سیاستهای بهرهبرداری شناختهشده سیاستهای بهرهبرداری
استاندارد S-type ،(SOP( 1و  SQ-typeهستند .مطالعات
انجامشده تاکنون نشان داده است که حجم مخزن برآورد شده با
این روشها بیشتر از حجم بهینه واقعی (یعنی حالتی که هیچ
سیاست بهرهبرداری از پیش تعیینشدهای در مسئله لحاظ
نمیگردد ( ))Free Policyاست ) .(Mousavi et al., 2014لیکن
Operation Policy
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سیاست بهرهبرداری استاندارد ( ،)SOPبه دلیل کاربردی بودن و
سهولت استفاده ،جزء روشهای نسبتاً مطلوب بهحساب میآید.
مطالعات و بررسیهای انجامشده در روش ضمنی بر پایه دو
حالت کلی بهینهسازی و شبیهسازی جهت استخراج نتایج
موردنظر انجام میگردد .در مطالعه حاضر رویکرد بهینهسازی
مدنظر بوده و نتایج در قالب یک مدل قطعی بهینهسازی تک
مخزن استخراج گردیده است .بیشتر مطالعات در این زمینه
بهخصوص در رابطه با سیاست بهرهبرداری  SOPبر پایه
شبیهسازی انجام شده استNeelakantan and Pundrikanthan .
) (1999با بررسی قواعد بهرهبرداری در روش  SOPبه این
نتیجه رسیدند که شدت کمبودها در این روش باالست و برای
احصاء اعتمادپذیری مشخص باید ظرفیت مخزن بیشتری به
نسبت سایر قواعد بهرهبرداری در نظر گرفته شود .در رابطه با
قواعد بهرهبرداری خطی نیز مطالعات زیادی بر روی تأثیر قواعد
بهرهبرداری خطی  S-typeو  SQ-typeبر ظرفیت موردنیاز مخزن
در اعتمادپذیریهای مختلف و تأثیر این سیاستها در افزایش
ظرفیت مخزن ارائه شده است.
) Loucks and Dorfman (1975قواعد بهرهبرداری خطی
را با لحاظ اعتمادپذیری بر خروجی از سد و ذخیره سد مورد
مطالعه قرار داده و نشان دادند که این قواعد بهینه نبوده و قواعد
 Mulitipe-SQ-typeرا ارائه کردندKaramouz and Houck .
) (1982روشی برای حل قواعد بهرهبرداری Mulitipe-SQ-type
با توجه به محدودیتهای نرمافزاری و سختافزاری آن زمان
ارائه کردند .البته حل مسائل اینچنینی امروزه چندان سخت
نیست .از دیگر مطالعات بر روی سیاست بهرهبرداری انجامشده
میتوان به این موارد اشاره کرد ;(Colorni and Foronza, 1976
Luthra and Arora, 1976; Strycharczyk and Stedinger,
1987; Siminovic and Marino, 1999; Houck and Datta,
1981; Jery and Stedinger, 1984; Hyde et al., 2004; Datta
) .and Burges, 1984; Alizadeh, 2013در این مطالعات که در

باال به آن اشاره شده است ،هر دو روش صریح و ضمنی مورد
مطالعه قرار گرفته است .در این مطالعات بیشتر اعتمادپذیری
متوسط مورد بررسی بوده و به تأثیر اعتمادپذیری فصلی بر نتایج
پرداخته نشده است .ازجمله کاملترین مطالعات انجامشده در
این زمینه مطالعه انجامشده توسط موسوی و همکاران بوده که
به بررسی تأثیر حدود اعتمادپذیری و سیاستهای مختلف
بهرهبرداری و مقایسه نتایج پرداخته است (Mousavi et al.,
) . 2014در این مطالعه اعتمادپذیری فصلی نیز مطالعه شده
است .لیکن در مطالعات فوق به تأثیر آستانه کمبود مجاز که در
تأمین نیازهای کشاورزی مهم است ،پرداخته نشده است .در
مطالعه حاضر تأثیر این پارامتر نیز بررسی شده است .بنابراین در
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مطالعه حاضر تأثیر توأم سیاست بهرهبرداری منتخب،
اعتمادپذیری (متوسط و فصلی) و آستانه کمبود مجاز در تأمین
نیازها ،بر ظرفیت بهینه مخزن سد مطالعه شده است که در
کمتر مطالعهای تأثیر توأم این پارامترها باهم بررسی شده است
و از این نظر مطالعه حاضر دارای نوآوری است.
متدولوژی و روش انجام تحقيق

در این قسمت روابط و قیود حاکم بر مسئله بهینهسازی ظرفیت
مخزن سد جهت تأمین نیاز آبی شبکه کشاورزی پایاب آن ،به
روش ضمنی با لحاظ عدمقطعیت در پارامتر جریان ورودی به
مخزن و برای سیاستهای بهرهبرداری مختلف با لحاظ
پارامترهای مفروض اعتمادپذیری و آستانه کمبود مجاز ارائه
شده است .در ادامه ابتدا پارامترهای اعتمادپذیری و آستانه
کمبود مجاز که مهمترین پارامترهای موردبحث مقاله حاضر
است ،تعریف شده و نحوه قطعیسازی آن در مدل بکار رفته،
ارائه شده است و سپس مدل بهینهسازی بهطور کامل ارائه و
پارامترهای آن تشریح شده است.
با استفاده از رابطه ( )1محاسبه
معیار اعتمادپذیری
میگردد:
(رابطه )1

[

]

کل نیاز
مقدار نیاز تأمینشده در دوره زمانی ، t
موردنظر در دوره زمانی  tو  Nتعداد کل گامهای زمانی دوره
هستند .نحوه محاسبه پارامتر اعتمادپذیری در یک مدل
برنامهریزی در ادامه ارائه خواهد شد .معیار کمبود نیز با
استفاده از رابطه ( )2محاسبه میگردد:
(رابطه )2
پارامتر کمبود برای هر بازه بهطور جداگانه محاسبه شده و
نهایتاً یک آستانه برای آن مشخص میگردد که باید در طول کل
دورههای زمانی رعایت شود .در مطالعات سدهای مخزنی برای
بهینهسازی ظرفیت مخزن سد ،معموالً پارامتر اعتمادپذیری و
آستانه کمبود ،توسط طراح فرض میشود .مفهوم روابط ( )1و
( )2را میتوان با روابط ( )9و ( )4در مدل بهینهسازی قطعی
ارائه و در قیود برنامه گنجاند و مسئله را با لحاظ این قیود حل
نمود ) .(Mousavi et al., 2014روابط ( )9و ( )4به ترتیب
مربوط به اعتمادپذیری متوسط و کمبود میباشند .رابطه ( )0نیز
اعتمادپذیری فصلی را ارائه مینماید .الزم به ذکر است که
تعریف آستانه کمبود در حالت متوسط و فصلی یکسان خواهد
بود.
(رابطه )9
}

{

∑
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(رابطه )4

)
}

{

(رابطه )0
معادالت ( )9تا ( )0قیود احتماالتی هستند که در این
قیود ،اندیس  mمربوط به ماه (دوره) و اندیس  yمربوط به سال،
میزان حجم رهاسازی در ماه  mو سال  Dm ،yنیاز در ماه
اعتمادپذیری فصلی ماه  mو β
 α ،mاعتمادپذیری متوسط،
آستانه کمبود مجاز هستند .معادل قطعی روابط احتماالتی فوق
برای مدل بهینهسازی طراحی مخزن سد برای حالت ضمنی
احتماالتی در ادامه ارائه شده است.
(رابطه )1
(رابطه )7
(
)
(رابطه )2
(رابطه )3

(

∑

∑

∑

average reliability
∑
seasonal reliability

=
*
*=A

∑

)باال و پایین آلفا نوشته شود)
∑

(رابطه )11
 ،مقدار اضافه خروجی از سد به
در رابطه ()1
در حالتی که سامانه نیاز
نسبت نیاز مشخص ماه مربوطه
 ،مقدار کمبود نسبت به
را کامالً تأمین کرده است.
نیاز مشخص ماه مربوطه در حالت شکست سامانه است BV .یک
عدد در مبنای باینری (صفر و یا یک)
عدد بزرگ و
هستند .در روابط ( )1تا ( )2با تعریف یک متغیر باینری
( ،مدل در تأمین یا عدم تأمین نیاز پاییندست مختار است .در
برابر یک باشد ،نیاز قطعاً تأمین شده و
این روابط اگر
درصورتیکه برابر با صفر باشد ،قطعاً کمبود وجود دارد .نهایتاً با
استفاده از روابط ( )3و ( )11به ترتیب قیود اعتمادپذیری
متوسط و فصلی در مدل گنجانده شده و این مقادیر محاسبه
میشوند.
مدل بهينهسازی پيشنهادی

ذخیره جریان در ماه  mو سال ،y
در معادالت فوق
حجم تبخیر از مخزن
جریان ورودی به مخزن سد،
مساحت جریان ذخیرهشده در مخزن سد و
سد،
عمق تبخیر از سطح آزاد آب مخزن سد هستند A .ضریب ثابت
تبدیل حجم ذخیره به سطح آب مخزن است که در این مطالعه
این ضریب برابر با  1/190است .نیز حجم مرده مخزن است
که با توزیع حجم رسوب محاسبهشده در محل ساخت گاه سد،
بهدست آمده است .در رابطه ( )11تابع هدف مسئله بر مبنای
کمینه کردن ظرفیت مخزن سد و معادالت مربوط به قیود
شانسی رهاسازی بیشینه و معادالت مربوط به بیالن مخزن سد
ارائه شده است .معادالت فوق یک مدل بهینهسازی قطعی
غیرخطی مختلط عدد صحیح ) (MINLPجهت بهینهسازی
ظرفیت مخزن سد با قیود احتماالتی و به روش ضمنی است
).(Mousavi et al., 2014

در ادامه ،معادالت و قیود حاکم بر مدل غیرقطعی بهینهسازی
ضمنی تک مخزن ) (Single Reservoir Modelجهت طراحی و
بهینهسازی ظرفیت کمینه مخزن سد ،شامل تابع هدف ،قیود
اعتمادپذیری و معادالت بیالن مخزن در رابطه شماره ( )11برای
حالت  Free policyو در ادامه ،قیود مربوط به سیاستهای
بهرهبرداری موردنظر در تحقیق حاضر ،بهطور کامل ارائه و
تشریح شده است.
(رابطه )11
st:

همانگونه که در سطرهای باال اشاره شد ،یکی از مواردی
که بر روی جواب نهایی مسئله سد و شبکه کشاورزی آن
تأثیرگذار است ،سیاست بهرهبرداری منتخب است .معادالت
ارائهشده در رابطه ( )11مربوط به حالت  Free Policyاست که
در این حالت در زمان بهرهبرداری هیچ قید بهرهبرداری برای
رهاسازی جریان وجود ندارد و فرآیند مطمئنی برای برنامهریزی
در آینده نیست .این موضوع به خاطر ماهیت غیرقطعی
پارامترهای مؤثر مانند جریان ورودی به مخزن سد است و در
زمان بهرهبرداری سامانه ،باید بر مبنای قاعده بهرهبرداری عمل
نماید .سیاستهای بهرهبرداری موردنظر در این مقاله شامل

شيبانی و شوريان :تاثير سياست بهرهبرداری ،سطوح اعتماد پذيری و 001 ...

 S-type ، SOP ، Free policyو  SQ-typeهستند .در معادالت
( )12تا ( )11روابط مربوط به قواعد و سیاستهای بهرهبرداری
موردنظر در مطالعه حاضر ارائه گردیده است .الزم به ذکر است
که  S-typeو  SQ-typeقواعد تصمیم خطی (LDR) 1هستند که
در معادالت ( )12و ( )19تعریف شدهاند .در این سیاستهای
بهرهبرداری خطی ،قاعده بهرهبرداری بهصورت روابطی خطی از
پارامترهای متغیر ذخیره جریان در مخزن و جریان ورودی به
مخزن ارائه میگردد .در برخی موارد بهخصوص در بهینهسازی
به روش صریح ،اضافه کردن آنها به قیود مدل بهینهسازی
باعث خطی شدن روابط میگردند.
(رابطه )12
(رابطه )19
پارامتر مجهولی است که در مدل
در این روابط
بهینهسازی محاسبه و بهینه میگردد .در رابطه ( )14نیز قاعده
حاکم بر سیاست بهرهبرداری  SOPارائه شده است.
(رابطه )14
سیاست بهرهبرداری استاندارد ) (SOPبا استفاده از
معادالت ( )10و ( )11در یک مدل ضمنی تعریف شده و به قیود
اضافه میگردد.
(رابطه )10
)

(

)

–
)

(
(

1. Linear Decision Rule

(رابطه )11

سیاست بهرهبرداری  SOPبر این فرض استوار است که در
تمام طول دوره بهرهبرداری اگر ذخیره مخزن (بدون لحاظ حجم
مرده) برابر یا بزرگتر از نیاز آبی ماه مربوطه باشد ،نیاز به طور
کامل تأمین میگردد و اگر ذخیره سد (بدون لحاظ حجم مرده)
کمتر از نیاز آبی باشد ،کل ذخیره سد (بدون لحاظ حجم مرده)
به شبکه تخصیص داده میشود .هرچند این سیاست غیر بهینه
است .لیکن با توجه به قاعده ساده بهرهبرداری حاکم بر آن
کاربرد زیادی دارد .با اضافه کردن قیود مربوط به هر سیاست
بهرهبرداری (معادالت  12تا  )11به حالت  ،Free policyنتایج
مربوط به آن سیاست قابل استخراج هستند.
مطالعه موردی و دادههای مورداستفاده

مدل بهینهسازی موردبحث در این مقاله مربوط به روش ضمنی
و برای ساختگاه سد مخزنی ماربره واقع در استان لرستان است.
محل ساختگاه بر روی رودخانه ماربره قرار داشته و در حدود 3
کیلومتری جنوب شرقی شهر دورود قرار دارد .حوضه آبریز محل
سد دارای وسعت حدود  2091کیلومترمربع است .در شکل ()1
محل طرح و شبکه هیدروگرافی محدوده طرح ارائه شده است.
برای بده جریان ورودی به مخزن سد ،سری زمانی تولیدشده 91
ساله بر اساس توزیع نرمال با استفاده از مشخصههای آماری
درازمدت ساختگاه سد ماربره لحاظ شده است .در جدول ()1
مشخصههای آماری جریان رودخانه در محل سد ماربره ارائه
گردیده است و از ارائه آمار تمام طول دوره آماری به دلیل
طوالنی بودن آن خودداری شده است.

شکل  .3محل سد مخزنی و شبکه هيدروگرافی طرح

عمق تبخیر از واحد سطح آب ذخیرهشده نیز در جدول
( )2ارائه شده است .برای محاسبه حجم تبخیر در هر بازه ،عمق

تبخیر ماه موردنظر (جدول  ،)2در سطح آب ذخیرهشده در
مخزن ضرب میشود .سطح مخزن با ارائه رابطهای بین سطح و
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حجم مخزن در ترازهای مختلف که از نقشههای توپوگرافی
محل طرح استخراج میگردد ،تعیین میشود .نیازهای مربوط به

سد ماربره نیز در جدول ( )2ارائه شده است .این نیاز تنها شامل
نیاز کشاورزی شبکه پایاب سد ماربره است.

جدول  .3مشخصات آماری جريان ماهانه و ساالنه ورودی به مخزن سد ماربره با لحاظ اثر طرحهای باالدست به ميليون مترمکعب

مشخصه آماری

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

ساالنه

بیشینه

11/1

22/9

42/2

91/0

49/1

71/1

103/2

113/7

22/2

17/2

10/1

11/4

021/1

متوسط
کمینه
انحراف معیار
ضریب تغییرات

0/4
2/2
2/9
44

2/3
1/7
1/3
72

11/9
9/0
11/2
79

11/4
7/0
1/4
93

12/3
1/7
3/1
01

23/1
2/1
17/3
12

41/1
7/2
93/9
20

99/2
1/1
21/3
21

12/2
4/2
1/4
02

2/2
9/9
9/7
40

1/7
2/9
9/0
02

0/4
2/1
2/0
41

217/1
00/1
197/1
11

جدول  .2عمق تبخير از سطح آزاد آب در محل سد مخزنی ماربره به ميلیمتر و توزيع نياز آبی شبکه آبياری به ميليون مترمکعب

ماه

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

ساالنه

تبخیر از سطح آزاد آب
نیاز آبی

104
4/1

27
1/7

97
1/2

0
2/1

9
4/2

9
7/1

97
3/7

101
17/4

201
17/4

212
12/1

214
10/1

214
3/1

1022
117/9

نتايج و بحث
دو هدف اصلی برنامهریزی سامانه مخزن-شبکه آبیاری عبارت از
تعیین حجم کمینه مخزن و تأمین اعتمادپذیری سامانه با
رعایت آستانه کمبود مجاز معین است .مدل برنامهریزی تصادفی
که ساختار کلی مسئله مورد مطالعه را تشکیل میدهد ،در
محیط نرمافزار  LINGO.17کد نویسی شده و نتایج استخراج
شده است .ظرفیت بهینه مخزن برای تمام مدلهای پیشنهادی
و برای اعتمادپذیری متوسط در جدول ( )9ارائه شده است.
مقادیر ظرفیت مخزن ارائه شده در جدول ( )9نشان میدهد در
حالتی که هیچگونه سیاست بهرهبرداری در قیود مدل بهینه-
سازی اضافه نگردد و برای آستانه کمبود  111درصد ،افزایش
اعتمادپذیری متوسط از  01درصد به  31درصد و کمینه

ظرفیت موردنیاز برای مخزن سد از  0/2میلیون مترمکعب به
 29/2میلیون مترمکعب افزایش مییابد .برای اعتمادپذیری
متوسط  111درصد نیز کمینه ظرفیت  129/2میلیون
مترمکعب است .نتایج ذکرشده در فوق برای حالتی است که
آستانه کمبود در برنامه  111درصد در نظر گرفته شده است .به
این مفهوم که در مواقعی که نیازها بهطور کامل تأمین نشده
است ،درصد کمبود تا  111درصد مجاز خواهد بود .به این
ترتیب مشاهده میشود که با افزایش اعتمادپذیری از  01درصد
به  31درصد ،ظرفیت مخزن سد  441درصد افزایش خواهد
داشت .عالوه بر این ،از نتایج جدول ( )9میتوان اینگونه نتیجه
گرفت که در یک اعتمادپذیری ثابت ،تغییر در آستانه کمبود
مجاز بهشدت بر روی ظرفیت نهایی بهینه تأثیرگذار خواهد بود.

جدول  .1ظرفيت کمينه مخزن برای مقادير اعتمادپذيری متوسط و آستانه کمبود مجاز از پيش تعيينشده (ميليون مترمکعب)

سیاست بهرهبرداری

آستانه کمبود مجاز به
درصد

Free Policy
S-type
SQ-type

111

SOP
Free Policy
S-type
SQ-type

01

SOP
Free Policy
S-type
SQ-type
SOP

91

اعتمادپذیری متوسط تأمین  %111نیاز
01

21

31

111

0/2
103/1
0/2
0/2

12/1
103/1
21/9
17/0

29/2
131/7
00/4
30/1

129/2
--------129/2

21/1
172/1
21/1
112/1

21/1
----93/1
112/1

91/0
--------129/2

12/7
--------129/2

12/7
--------129/2

12/7
--------129/2
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همانگونه که در جدول ( )9مشاهده میشود ،برای
اعتمادپذیری  01درصد و آستانه کمبود مجاز  111درصد،
ظرفیت کمینه موردنیاز برای مخزن سد 0/2 ،میلیون مترمکعب
و در همان درصد اعتمادپذیری ( 01درصد) و برای آستانه
کمبود مجاز  91درصد ،ظرفیت بهینه یا کمینه  12/7میلیون
مترمکعب است .این نتایج نشان میدهد که حدود فرضی درصد
اعتمادپذیری و آستانه کمبود که در چنین مدلهای بهینهسازی
مخازن سدها بسیار مورد استفاده قرار میگیرد ،به میزان بسیار
زیادی بر روی ظرفیت مخزن نهایی بهینهشده تأثیرگذار خواهد
بود .عالوه بر این اضافه کردن قیود مربوط به سیاست
بهرهبرداری نیز ظرفیت مخزن بهینهشده را افزایش میدهد که
در برخی حاالت این افزایش کم و در برخی موارد زیاد خواهد
بود .با توجه به مقادیر ارائهشده در جدول ( )9سیاست بهره-
برداری  SOPو  S-typeنسبت به سیاست بهرهبرداری خطی
دیگر یعنی  ،SQ-typeمنجر به افزایش بیشتری در ظرفیت
نهایی سد خواهد شد و این افزایش بدین معنی است که این دو
سیاست بهرهبرداری نسبت به سیاست بهرهبرداری  ،SQ-typeبا
توجه به تابع هدف مسئله که کمینه کردن ظرفیت مخزن است،
نامناسبتر میباشند .لیکن سیاست بهرهبرداری SQ-type
بهخصوص در شرایط غیر سختگیرانه تأثیر زیادی در ظرفیت
سد نخواهد داشت .نتایج نشان میدهد که برای سیاستهای
بهرهبرداری  S-typeو  SQ-typeدر حدود اعتمادپذیری باال و
آستانه کمبود مجاز پایین ،جواب مدل غیرممکن شده است .به
این معنی که هیچ ظرفیت مخزنی قادر به ارضای این قیود
نخواهد بود .ضمناً نتایج جدول ( )9نشان میدهد که جواب
کمینه ظرفیت مخزن در حالتی که سیاست بهرهبرداری
استاندارد ) (SOPحاکم است ،در حدود پایین اعتمادپذیری نیز
مقدار باالیی دارد .این موضوع نشان میدهد که این سیاست در
حدود اعتمادپذیری پایین مطلوب نیست ،لیکن در شرایطی که
اعتمادپذیری باالیی از مخزن انتظار میرود ،ظرفیت بهدستآمده
برای این روش ،بسیار نزدیک به حالت  Free Policyو یا بهینه
واقعی است و نشان از مطلوبیت این سیاست در شرایط
اعتمادپذیری باال دارد .در توصیف سیاست بهرهبرداری  SOPذکر
این موضوع الزم است که علیرغم بهینه نبودن این سیاست،
نمیتوان این سیاست بهرهبرداری را بهراحتی کنار گذاشت،
چراکه این روش در بهرهبرداری بسیار مؤثر بوده و تقریباً با کمی
تفاوت در اکثر سدهای ذخیرهای ،خواسته و یا ناخواسته ،بکار
گرفته شده و روشی سهل و راحت است (تأمین نیاز در مواقعی
که در مخزن آب به مقدار کافی وجود دارد و عدم تأمین نیاز در
مواقعی که در مخزن آب کافی وجود ندارد) .البته همانگونه که

در سطور فوق نیز به آن اشاره شد ،جواب داشتن مسئله در
حالت  SOPبرای حاالت سختگیرانه اعتمادپذیری و آستانه
کمبود ،خود یک مزیت برای این سیاست بهرهبرداری است
درحالیکه مسئله در حاالت سختگیرانه و برای سایر
سیاستهای بهرهبرداری خطی دارای جواب نیست .در جدول
( )4مقادیر ظرفیت بهینه برای اعتمادپذیری فصلی نیز ارائه شده
است .بهطورکلی ظرفیت کمینه الزم مخزن برای ارضاء قیود
اعتمادپذیری فصلی ،بیشتر از حالتی است که قیود اعتمادپذیری
متوسط مدنظر باشد .این حالت برای مقادیر کم اعتمادپذیری و
آستانه مجاز باالی کمبود ،با شدت بیشتری رخ داده و در شرایط
سختگیرانه بهخصوص در مورد آستانه کمبود مجاز ،نتایج برای
دو حالت فصلی و متوسط بسیار به هم نزدیک میشوند .در
حالت فصلی نیز اضافه کردن قیود سیاست بهرهبرداری منجر به
افزایش ظرفیت مخزن خواهد شد که گاهی این افزایش نسبت
به حالت متوسط شدیدتر خواهد بود .ضمناً برای هر دو
اعتمادپذیری متوسط و فصلی ،تأثیر آستانه کمبود مجاز در
مقایسه با اعتمادپذیری بیشتر است .موردی که معموالً در
مطالعات قدیم و جدید کمتر به آن توجه زیادی شده و تمرکز
مطالعات بیشتر بر روی پارامتر اعتمادپذیری بوده و آستانه
کمبود مجاز علیرغم تأثیرگذاری بسیار زیاد ،کمتر مورد بحث
قرار گرفته است.
شکلهای ( )2و ( ) 9تغییرات ظرفیت مخزن را در دو
حالت اعتمادپذیری متوسط و فصلی و برای حدود مختلف
اعتمادپذیری و آستانه کمبود مجاز و برای حالت Free Policy
نشان میدهند .شکلهای ( )4و ( )0نیز مقادیر ظرفیت کمینه
مخزن را برای اعتمادپذیریهای مختلف و برای سیاستهای
مختلف بهرهبرداری و فقط برای آستانه کمبود مجاز  111درصد،
در دو حالت اعتمادپذیری متوسط و فصلی نشان میدهند.
مقایسه نتایج نشان میدهد که ظرفیت مخزن بهینه در حالت
قیود اعتمادپذیری فصلی بیشتر از حالت متوسط است و در
حدود اعتمادپذیری کم و آستانه کمبود مجاز باال ،این افزایش
زیاد بوده ،لیکن در حدود اعتمادپذیری باال و آستانه کمبود مجاز
پایین (شرایط سختگیرانه) ،افزایش ظرفیت بسیار اندک است.
از میان تمامی پارامترهای مؤثر بر ظرفیت نهایی منتخب،
بیشترین تأثیر مربوط به سیاست بهرهبرداری ،پسازآن آستانه
کمبود مجاز و نهایتاً اعتمادپذیری است .موضوعی که در
مطالعات پیشین کمتر به آن توجه شده است .اعتمادپذیری
فصلی و متوسط نیز در شرایط غیر سختگیرانه تأثیر نسبتاً
زیادی داشته و در شرایط سختگیرانه خیلی مؤثر نبوده و نتایج
را دستخوش تغییر نمیکند.
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جدول  .9ظرفيت کمينه مخزن برای مقادير اعتمادپذيری فصلی و آستانه کمبود مجاز از پيش تعيينشده (ميليون مترمکعب)

سیاست بهرهبرداری

آستانه کمبود مجاز به درصد

Free Policy
S-type
SQ-type

111

SOP
Free Policy
S-type
SQ-type

01

SOP
Free Policy
S-type
SQ-type
SOP

91

اعتمادپذیری متوسط تأمین  %111نیاز
01

21

31

111

19/1
112/1
17/2
41/1

91/1
210/9
12/4
32/2

41/7
242/9
27/4
129/2

129/2
--------129/2

21/1
272/1
74/7
112/1

97/9
--------112/1

41/1
--------129/2

12/7
--------129/2

12/7
--------129/2

12/7
--------129/2
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تا این مرحله از تحلیل نتایج به بررسی مقادیر مربوط به
ظرفیت مخزن بهینه برای حاالت مختلف قیود حاکم بر مسئله
پرداخته شد و نحوه تغییر این مقادیر تشریح گردید .در ادامه
نتایج برای یک حالت خاص و چهار حالت سیاست بهرهبرداری
 SQ-type ،S-type ،Free Policyو سیاست بهرهبرداری استاندارد
) ،(SOPمتوسط رهاسازی از مخزن سد )) (r(y,mبرای ماههای
مختلف سال ارائه گردیده است .این حالت خاص مربوط به
اعتمادپذیری  21درصد متوسط و آستانه کمبود مجاز 111
درصد است .این مقادیر در جدول ( )0و شکل ( )1ارائه گردیده
است .همانگونه که در شکل ( )1نشان داده شده است ،متوسط
درازمدت رهاسازی جریان از مخزن در ماههای مختلف سال در
دو حالت  Free Policyو  SQ-typeبسیار نزدیک به هم می-
باشند .با این تفاوت که مقادیر مربوط به حالت  Free Policyدر
ماههای با نیاز کم ،از حالت  SQ-typeبه میزان جزئی بیشتر و
در برخی ماههای با نیاز باال به میزان قابلتوجهی از حالت SQ-

 typeکمتر است و اگر بپذیریم که حالت  Free Policyبهترین
عدد برای ظرفیت مخزن را میدهد و اضافه کردن قید سیاست
بهرهبرداری منجر به افزایش عدد مربوط به ظرفیت مخزن سد
میگردد ،به نظر منطقی خواهد بود که کمتر بودن ظرفیت
مخزن منجر به افزایش حجم خروجی از مخزن سد در ماههای
پر آب و کاهش آن در ماههای خشکتر میشود که این دو
حالت به ترتیب مقارن با ماههای با نیاز کم و سپس ماههای با
نیاز باال و برای حالت  Free Policyهستند .در مورد سیاست
بهرهبرداری  S-typeنیز میتوان عنوان نمود که اضافه کردن قید
سیاست بهرهبرداری مربوط به این حالت که در مقاله نیز
بهعنوان سیاست بهرهبرداری بد معرفی گردید ،بهشدت ظرفیت
نهایی مخزن را افزایش میدهد .این افزایش نیز منجر به ذخیره
شدن جریان ورودی به مخزن در ماههای پر آب سال میگردد و
در ماههای با نیاز باال میزان خروجی بیشتر میگردد.
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جدول  .8متوسط رهاسازی جريان از مخزن سد در ماههای مختلف در طول دوره آماری شبيهسازیشده با اعتمادپذيری متوسط  88درصد و حد آستانه کمبود
موردقبول  388درصد به روش ضمنی در سياستهای بهرهبرداری مختلف به ميليون مترمکعب

سیاست بهرهبرداری

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

ساالنه

Free Policy

0/1

2/1

11/1

11/1

12/3

22/3

44/1

91/7

19/1

1/0

7/2

11/1

211/7

S-type

7/2

4/3

3/1

14/3

19/1

13/2

91/3

91/3

92/0

11/1

4/2

19/9

2219

SQ-type

7/1

3/1

14/1

11/1

11/4

22/1

93/1

91/4

3/4

4/3

12/2

11/2

211/2

SOP
نیاز کشاورزی شبکه آبیاری

4/1

9/0

21/1

1/2

2/1

49/2

41/9

29/2

10/9

10/0

12/4

2/3

214/7

4/1

1/7

1/2

2/1

4/2

7/1

3/7

17/4

17/4

12/2

10/1

3/1

117/1

روند خروجی از سد در ماههای مختلف سال برای سیاست
بهرهبرداری استاندارد ) (SOPتقریباً مشابه سیاست بهرهبرداری
 Free Policyو  SQ-Typeاست ،با این تفاوت که متوسط
خروجی در ماههای پر آب سال برای این روش به دلیل ظرفیت
بیشتر سد ،نسبت به دو روش دیگر کمتر بوده و جریان در
ظرفیت مخزن ذخیره میگردد و در ماههای کم آب و با نیاز باال،
خروجی بیشتر شده است .بدین ترتیب ،سیاست بهرهبرداری
 SOPبا باال بردن ظرفیت مخزن توانسته در ماههای با نیاز آبی
باال تأمین نیاز خوبی را داشته باشد .هرچند ظرفیت بهینه
مخزن ،در سیاست بهرهبرداری  SOPدر حدود اعتمادپذیری
پایین ،در مقایسه با حالت  Free Policyو  SQ-typeافزایش
زیادی خواهد داشت .لیکن این افزایش به نسبت حالت S-type
کمتر است .بهطورکلی میتوان عنوان نمود که عدم تأمین نیازها
بیشتر در ماههای با نیاز باال صورت میپذیرد .این موضوع در
حالتی که تابع هدف مدل بهینهسازی استفاده شده بر مبنای
بیشینه کردن سود خالص باشد ،میتواند تأثیر بسزایی داشته
باشد .بهاینترتیب که عدم تأمین نیاز در ماههای خشک میتواند
خسارت بیشتری نسبت به ماههای تر به دنبال داشته باشد.
هرچند که بهرهبرداری بر اساس سیاستهای غیر از Free
 Policyتا اندازهای مشکل عدم تأمین نیاز در ماههای با نیاز باال

را کم میکند ،لیکن منجر به افزایش ظرفیت مخزن سد و هزینه
احداث سد مخزنی میگردد.
همچنین حجم جریان خروجی با سیاست بهرهبرداری S-
 typeدارای یک شیفت روبهجلو ازنقطهنظر زمانی نسبت به سایر
سیاستهای بهرهبرداری است .بهاینترتیب که بهعنوانمثال
خروجی در ماه خرداد مربوط به سیاست بهرهبرداری S-type
معادل خروجی از مخزن سد در ماه اردیبهشت مربوط به
سیاستهای بهرهبرداری دیگر است .بهطورکلی رهاسازی حجم
جریان متوسط درازمدت در ماههای مختلف سال برای سیاست
بهرهبرداری  Free Policyو  SQ-typeبسیار نزدیک به یکدیگر
هستند ،ولی در مورد سیاست بهرهبرداری  S-typeباید گفت که
نتایج متفاوت از دو روش دیگر است و با یک شیفت زمانی به
سمت عقب برای نتایج مربوط به روش  ،S-typeنتایج به دو
روش دیگربسیار نزدیک میگردد .ضمناً روش  SOPنیز با سه
روش دیگر تقریباً متفاوت است ولی شیفت زمانی موجود در
روش  S-typeدر این روش مشاهده نمیشود .متوسط خروجی
جریان کل سال برای روشهای مختلف موردمطالعه در این
مقاله علیرغم ،ظرفیت مخزن متفاوت ،تقریباً یکسان بوده و
تفاوت چندانی ندارد.

شکل  .8تغييرات متوسط رهاسازی جريان از مخزن سد در ماههای مختلف سال در طول دوره آماری شبيهسازیشده با اعتمادپذيری متوسط  08درصد و آستانه
کمبود موردقبول  388درصد به روش ضمنی در سياستهای بهرهبرداری مختلف
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مدل سادهشده (مدلی که در آن کمینه کردن ظرفیت مخزن
، اعتمادپذیری،بهعنوان تابع هدف در نظر گرفته میشود) (مانند
 بهینه شده و در،)آستانه کمبود مجاز و سیاست بهرهبرداری
.موارد مشابه استفاده گردد
در این مطالعه نشان داده شد که تأثیر پارامتر آستانه
کمبود مجاز در جواب نهایی میتواند از تأثیر پارامتر
 این در حالی است که در اکثر.اعتمادپذیری بیشتر باشد
 تأثیر.مطالعات فقط پارامتر اعتمادپذیری مدنظر قرار میگیرد
زیاد این دو پارامتر مفروض بر جواب نهایی مسئله (ظرفیت
 مدلهایی که بر پایه اعتمادپذیری،بهینه مخزن) نشان میدهد
 نمیتواند جواب دقیقی برای ظرفیت،مفروض حل میگردند
 مگر اینکه پارامتر اعتمادپذیری مفروض،مخزن بهینه ارائه دهد
.و آستانه کمبود مجاز قبالً بهینه شده باشند

جمعبندی
در این مقاله تأثیر حدود اعتمادپذیری و آستانه کمبود مجاز در
 برای،تأمین نیازهای شبکه کشاورزی پایاب یک سد مخزنی
SQ-،S-type ،Free Policy( سیاستهای بهرهبرداری مختلف
) با روش ضمنی در تعیین کمینه ظرفیت مخزنSOP  وtype
 این مطالعه نشان داد که تأثیر.بهینه سد مطالعه گردیده است
این پارامترها (اعتمادپذیری و آستانه کمبود مجاز) زیاد بوده و
ظرفیت نهایی را بسیار تحت تأثیر قرار میدهد (علیالخصوص
 ضمناً سیاست بهرهبرداری منتخب.)پارامتر آستانه کمبود مجاز
 ازاینرو مدل بهینهسازی.نیز در جواب نهایی بسیار مؤثر است
مخزن سد با تابع هدف بیشینه کردن سود خالص باید در
مطالعات مدنظر قرار گرفته و تابع هدف کمینه کردن ظرفیت
 یک راهحل میتواند. نمیتواند جواب دقیقی ارائه نماید،مخزن
 پارامترهای مفروض در یک،این باشد که در یک مدل کامل
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