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ABSTRACT
Risk-based optimization in flood diversion system is a framework that allows the designer to involve
uncertainties in the decision-making process and determine the reliability of the hydraulic structure. This study
was conducted to incorporate hydrological and hydraulic uncertainties in the probabilistic design of Karun-4
diversion system in Khuzestan province, southwestern Iran. The risk-based multivariate probabilistic model
was developed for determining the effect of uncertainty sources on the characteristics of the flow diversion
system. For this purpose, the time series of annual maximum peak flow and maximum flood volume data for a
period of 37 years were prepared and evaluated. Archimedean copula function and non-dominated sorting
genetic algorithm were adopted to minimize the overtapping risk and construction cost as objective functions.
Diameter, slope, wall covering and tunnel entrance height, cofferdam height at upstream and downstream were
searched as decision variables in the possible space of the problem. The results show that optimal values of
upstream cofferdam height, downstream cofferdam height and the diameter of the first and second tunnels were
estimated as 44.5, 12.5, 10.5 and 9.9 m, respectively, all corresponding to 25-year return period. Moreover, the
results suggest that the proposed framework could be valuable for decision makers when economic, hydraulic
and hydrological uncertainties are expected.
Keywords: Upstream Cofferdam, Non-dominated Sorting, Multi-objective Optimization, Risk-based Analysis.
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بهينهيابی مبتنی بر ريسک سيستم انحراف سيالب سد کارون  4تحت عدم قطعيتهای هيدروليکی و
هيدرولوژيکی
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 .1دانشکده مهندسی عمران ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات ،تهران ،ایران.
 .2دانشکده مهندسی عمران ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
(تاریخ دریافت -1399/2/3 :تاریخ بازنگری -1399/5/4 :تاریخ تصویب)1399/5/13 :

چکيده
بهینه سازی سیستم انحراف سیالب بر پایه ریسک ،چارچوبی است که به طراحان اجازه میدهد که عدم قطعیتهای عامل
بر فرایند تصمیمگیری را در نظر گرفته و سطح اعتمادپذیری این سازه هیدرولیکی را تعیین کنند .این مطالعه به منظور
کاربرد عدم قطعیت های هیدرولیکی و هیدرولوژیکی در طراحی احتماالتی سیستم انحراف سیالب سد کارون  4در استان
خوزستان واقع در جنوب غربی ایران انجام شده است .تأثیر منابع عدم قطعیت بر مشخصههای سیستم انحراف جریان با
استفاده از توسعه یک مدل احتماالتی چندمتغیره بر پایه توابع مفصل تعیین شده است .برای دستیابی به این هدف،
سریهای زمانی دادهها شامل دبی حداکثر لحظهای ساالنه و حجم حداکثر سیالب ساالنه برای یک دوره  37ساله گردآوری
شد .دو تابع هدف کمینهسازی ریسک شکست سیستم و کمینهسازی هزینه ساخت به عنوان دو هدف متضاد در ساختار
یک مدل شبیهسازی -بهینهسازی با الگوریتم ژنتیک چندهدفه مبتنی بر رتبهبندی نامغلوب تعریف و برای رسیدن به
بهترین مقادیر متغیرهای تصمیم اجرا شد .قطر ،شیب ،پوشش دیواره و ارتفاع ورودی تونلها ،ارتفاع فرازبند ،و ارتفاع نشیب
بند بهعنوان متغیرهای تصمیم در فضای امکانپذیر مسأله جستجو شد .نتایج نشان داد دوره بازگشت  25سال با توجه به
دو عامل هزینه و ریسک روگذری پاسخ بهینه به شمار میرود .برای این دوره بازگشت قطر تونلها  10/5و  9/9متر ،ارتفاع
فرازبند  44/5متر و ارتفاع نشیب بند  12/5متر حاصل گردید .همچنین نتایج نشان داد که این مفهوم میتواند با لحاظ
نمودن تغییرات اقتصادی ،هیدرولوژیکی و هیدرولیکی ،برای توسعه ساختار طراحی سیستمهای انحراف سیالب سودمند
باشد.
واژههای کليدی :فرازبند ،رتبهبندی نامغلوب ،.بهینهسازی چندهدفه ،تحلیل مبتنی بر ریسک.

مقدمه
یکی از مهمترین اهداف انحراف آب رودخانه ،خشک نگه داشتن
محل ساختگاه سدها است .بهاینترتیب جریان رودخانه از مسیر
طبیعی خود بهطور موقـت منحـرف میگردد .دامنه عملیات
انحراف جریان با اندازه و پتانسیل سیل تغییر خواهد کرد .انتخـاب
مناسبترین طرح کنترل جریان رودخانه در حین ساخت ،اهمیت
زیادی در اقتصاد طرح دارد .از یک طرف اگر طرح سیستم با
ظرفیت بسیار باال طراحی شود ،میتواند باعث تحمیل هزینه
اضـافی به کل پروژه از بابت ساخت و اجرای سیستم انحراف و
اتالف بودجـه گـردد .از سوی دیگر رخداد سیالبهایی با دبی
بیشتر از ظرفیت طراحی سیستم انحراف میتواند منجر به سرریز
فرازبند و تحمیل خسارتهای فراوانی گردد ( Afshar et al.,
2009; Marengo et al., 2013; Kong et al., 2018; Gao et al.,
.)2019
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از جمله این خسارتها تأخیر چندین ساله در بهره برداری
از سد و یا نیروگاه است .بهعنوان مثال ،تخریب سیستم انحراف
سد کارون  3در اثر سیالب سال  ،1374همچنین تخریب فرازبند
کارون  4در اثر سیالب سال  1383و روگذری در سال  1384را
میتوان نام برد .به استناد آمار کمیته بـینالمللـی سـدهای
بـزرگ  35درصـد تخریــب ســدها در جهـان بــر اثــر روگذری
آنها به وقوع پیوسته است ( .)ICOLD, 1973همچنین بر اساس
 107گزارش مربوط به خرابی سدها 13 ،مورد در طول دوره
ساخت سازه اصلی اتفاق افتاده است (.)Marengo, 2006
وجود عدم قطعیتهای گسترده با طبیعت اقتصادی،
هیدرولوژیکی ،هیدرولیکی ،سازهای و پارامترهای مختلف طراحی
همچون دبی سیالبهای طراحی ،ارتفاع فرازبند ،قطر تونل،
ضریب زبری و ضریب تورم بر دشواریهای طرح میافزاید
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( .)Behrooz et al., 2014; Zhu et al. 2014بنابراین تحلیل عدم
قطعیت و در نظر گرفتن آن در طراحی بهینه سیستمهای
مهندسی آب بهعنوان یک جنبه منطقی در برآوردهای مهندسی
در دهههای اخیر مورد توجه بوده است .عدم قطعیت بهطورکلی
بیانگر این مفهوم است که دانش کامل از رفتار یک سیستم و
مقدارهای ویژهای که متغیرهای آن اختیار میکنند وجود ندارد.
یک متغیر در شرایطی غیرقطعی محسوب میشود که دارای
مقدار ی یکتا باشد اما در شرایط مسأله قابلیت تعیین دقیق آن
وجود نداشته باشد ( ;Lund, 1991; Afshar and Marino, 1990
.)Karamouz et al., 2018
) Tung and Mays (1981برای طراحی خاکریز سیلبند
و احتساب خطرپذیری و عدم قطعیتهای هیدرولوژیکی و
هیدرولیکی سیستم از روشهای تقریبی تحلیل عدم قطعیت و
روش بهینهسازی برنامهریزی پویای تفاضلی گسسته ()1DDDP
استفاده کردند Mccann et al., (1984) .برای ارزیابی گزینههای
نوسازی سدهای موجود عدم قطعیتهای هیدرولوژیکی را لحاظ
نمودند .همچنین از این روش جهت طراحی سازههای تخلیه
بزرگراه استفاده شده است )Afshar et .(Tung and Bao, 1990
) al., (1994نیز ظرفیت سرریز را با لحاظ نمودن عدم قطعیتهای
ذاتی و پارامتری هیدرولوژیکی بهینه نمودند .از روشهای دیگر
ارزیابی ریسک شکست سد تحت تأثیر عدم قطعیتهای
هیدرولیکی (سیستم تخلیه سیالب) و عدم قطعیتهای
هیدرولوژیکی سیالب کاربرد روش مونتکارلو است که در مطالعه
) Thompson et al., (1997با شبیهسازی مدل بارش-رواناب مورد
استفاده قرار گرفته است.
در مدل سازی هیدرولیکی سیستم های منابع آب این عدم
قطعیت ها در فرمولبندی مدلها و تخمین پارامترها ظاهر می-
شوند.
در تکنیکهای مدیریت سیالب استفاده از تکنیکهای
احتماالتی نیز برای ارزیابی سازهها در مقابله با حوادث مخرب این
پدیده توسعه داده شده است .نتایج تحقیقات نشان داد است که
تخمین دوره بازگشت و توابع ریسک توسعهیافته میتوانند در
ارزیابی پروژههای مرتبط با سیل کمک مؤثری داشته باشند
( ;Salas and Obeysekera, 2019; Biglarbeigi et al., 2018
.)Maurer et al., 2018; Gao et al., 2019
) Behrooz and Alimohamadi (2018به علت برخی
محدودیتهای روش احتماالتی ،روشی نوینی مانند تئوری شواهد
معرفی کردند .این روش با کاربرد شبیهسازی مونتکارلو در
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تحلیل عدم قطعیت سیستم کنترل سیالب مورد بررسی قرار
گرفت و نتایج نشان داد که وقتی با عدم قطعیت ذهنی روبرو
هستیم تئوری شواهد پاسخهای منطقیتری نسبت به روش
احتماالتی ارائه داده است.
عدم قطعیت هیدرولوژیکی عموماً در قالب مدلهای
احتماالتی قرار گرفته و منجر به تولید مقادیری از متغیرها با
تخمین رویداد چندساله میگرددKwon and Moon (2006) .
ریسک روگذری آب از سد (ریسک هیدرولوژیکی) را در بستر
احتماالت بررسی کردند .در این تحقیق عوامل مهم در تحلیل
ریسک ،عدم قطعیت مقادیر پارامترهای تصادفی ،نوع روش تحلیل
عدم قطعیت و نوع توزیع احتماالتی پارامترهای تصادفی ارزیابی
شده است Goodarzi et al., (2011) .با استفاده از تحلیل فراوانی
توزیع احتماالتی گامبل لجستیک دومتغیره و شبیهسازی
مونتکارلو ،احتمال روگذری سد درودزن در جنوب ایران را
بررسی کردند .در این تحقیق متغیرهای تصادفی دبی اوج سیالب،
تراز اولیه مخزن و ضریب آبگذری سرریز است.
کاربرد روشهای بهینهسازی در علوم و مهندسی آب با
گسترش استفاده از رایانه و محاسبات سریع افزایش چشمگیری
داشته است .این روشها از لحاظ تعداد توابع هدف مورد ارزیابی،
فرایند جستجوی پاسخ مسأله و سرعت و دقت رسیدن به آن طیف
وسیعی از ابزارهای بهینهسازی را تشکیل میدهند .یکی از این
دستهبندیها روشهای بهینهسازی چندهدفه هستند که با لحاظ
کردن محدودیتهای مسأله و قبول سطوح خاصی از کاستیها در
توابع هدف ،مجموعه پاسخهای بهینه را ارائه خواهد کرد .مدل
 NSGAاولین بار برای کاربرد چندین هدف در یک مدل
بهینهسازی توسط ) Srinivas and Deb, (1994ارائه شد و در
آخرین اصالحات با چندین اصالح برای حل مسائل و مشکالت
مدل الگوریتم ژنتیک کالسیک بهصورت  NSGAIIتکمیل شد
( .)Deb et al., 2002امروزه این الگوریتم بهعنوان پرکاربردترین
روش بهینهسازی چندهدفه شناخته میشود ( Rasekh et al.,
.)2010; Lalehzari et al., 2016; Haghighi and Zahedi, 2014
سرعت بیشتر در رسیدن به همگرایی؛ استفاده از عملگر مقایسه
پرجمعیت و پراکندگی یکنواخت جبهه پارتو؛ دارای طرح
رتبهبندی مؤثر برای کاهش پیچیدگی حاکم بر الگوریتم و
قیدهای بهینهسازی مفهوم و قابل بررسی از مهمترین مزایای
 NSGAIIهستند ( .)Fotakis and Sidiropoulos, 2012در
مطالعات گذشته کاربرد الگوریتم ژنتیک چندهدفه مبتنی بر رتبه-
بندی نامغلوب در تحلیل فازی شبکههای آبرسانی Haghighi
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)and Zahedi, (2014؛ مدیریت آبخوان ( Sreekanth and Datta,

)2010؛ برنامهریزی تخصیص آب ( )Lalehzari et al., 2016و
طراحی بر پایه ریسک سیستم انحراف سیالب ( Rasekh et al.,
 )2010با موفقیت همراه بوده است.
) Karamouz et al., (2018از مدل بهینهسازی الگوریتم
ژنتیک ( )Goldberg, 1989برای تعیین ابعاد بهینه سیستم
انحراف آب براساس هزینههای ساخت ،هزینههای شکست ،و
ریسک قابلقبول برای سیستم انحراف با در نظر گرفتن عدم
قطعیت هیدرولیکی و آنالیز ریسک سیل استفاده کردند .هدف از
مدل بهینهسازی ،به حداقل رساندن هزینههای ساختوساز و
ارزش پیشبینیشده خسارات ناشی از سیلها با دورههای
بازگشت متغیر برای سد کارون 4در جنوب غربی ایران به عنوان
مطالعه موردی در نظر گرفته شد .نتایج نشان داد که هزینه
متوسط ساالنه مورد انتظار (هزینه سرمایهگذاری  +آسیب مورد
انتظار) کمتر از رقم برآورد شده مشاور است .همچنین بررسی
ریسک سیل و عدم قطعیت آن میتواند چارچوب بهتری برای
طراحی و هزینه برای پیکربندی سیستمهای انحرافی در سدها
فراهم کند.
مرور مطالعات گذشته نشان میدهد با وجود پیچیدگیهای
ذاتی طراحی و تحلیل عدم قطعیت سیستم انحراف سیالب،
روشهای بهینهسازی میتوانند ابزار مناسبی جهت نیل بدین
مقصود باشند .استفاده از روشهای بهینهسازی تک هدفه با
رویکرد کمینهسازی دو هدف خسارات احتمالی و هزینه ساخت
در گذشته مورد بررسی قرار گرفته است ( Karamouz et al.,
 .) 2018در این تحقیق با توجه به عدم دقت در برآورد خسارات
طرح دو هدف کمینهسازی ریسک روگذری و کمینهسازی هزینه
ساخت در قالب دو هدف متضاد با استفاده از الگوریتم ژنتیک
چندهدفه مبتنی بر رتبهبندی نامغلوب شبیهسازی و بهینهسازی
شده است .بنابراین اهداف مورد مطالعه در تحقیق حاضر به صورت
خالصه عبارتاند از .1 :بهینهسازی چندهدفه سیستم انحراف
سیالب با استفاده از الگوریتم ژنتیک مبتنی بر رتبهبندی نامغلوب؛
 .2تحلیل عدم قطعیتهای هیدرولوژیکی و هیدرولیکی بر طراحی
سیستم انحراف سیالب.

مواد و روشها
به منظور دستیابی به اهداف مطرح شده در این مطالعه سه بخش
کلی شامل تحلیل اطالعات هیدرولوژیکی ،شبیهسازی هیدرولیکی
و بهینهسازی در نظر گرفته شده است .نتایج به دست آمده از سه
بخش یاد شده منجر به توسعه یک مدل طراحی بهینه سیستم
انحراف سیالب بر پایه عدم قطعیتهای هیدرولوژیکی و

هیدرولیکی گردیده که با استفاده از اطالعات سد کارون  4مورد
ارزیابی قرار گرفته است.
تحليل هيدرولوژيکی

به منظور تحلیل سریهای زمانی اطالعات ،دو پارامتر حداکثر
دبی لحظهای ساالنه و حداکثر حجم سیالب ساالنه برای سد
کارون  ،4از دادههای روزانه دبی در دو ایستگاه ارمند و مرغک
استفاده شد .بنابر تحلیل هیدروگرافهای به دست آمده از
اطالعات روزانه یک دوره آماری  6ساله ( 1386تا  ،)1392با وقوع
بارندگی هیدروگراف سیالب در سه ایستگاه ارمند ،مرغک و کارون
 4در یک روز به اوج رسیده و سپس فروکش کرده است .مطالعه
این روندها نشان داد که تغییرات دبی جریان ورودی به مخزن سد
با مجموع دبی دو ایستگاه ارمند و مرغک در این دوره آماری رابطه
مستقیم دارد .بنابراین به ازای اطالعات موجود از سه ایستگاه،
رابطه خطی بین دبی ایستگاه کارون  4با مجموع دبیهای ارمند
و مرغک مطابق با  )0با ضریب تبیین  0/99به دست آمد.

شکل  -1رابطه بين دبی ايستگاه کارون  4و مجموع ايستگاههای ارمند و
مرغک

با استفاده از رابطه به دست آمده از برازش شکل ( ،)1دبی
ایستگاه کارون 4بر اساس مجموع دبی ارمند و مرغک برای یک
دوره آماری  37ساله ( 1349تا  )1392محاسبه شد .همچنین
حداکثر دبی و حجم سیالب ساالنه به ترتیب با استفاده از نقطه
پیک و سطح زیر هیدروگراف جریان برای تحلیل فراوانی انتخاب
گردید .الزم به ذکر است مبنای انتخاب سری دادههای دبی و
حجم سیالب ،حداکثر مقادیر محاسبه شده در یک سال است.
توزیع فراوانی هر یک از سری دادهها توسط توابع توزیع لوگ
نرمال ،لوگ پیرسون ،لوگ لوجستیک ،گاما ،گوسی معکوس،

رحيمی و همکاران :بهينهيابی مبتنی بر ريسک سيستم انحراف سيالب 2579 ...

نرمال ،ویبول و مقادیر حدی تعمیم یافته ارزیابی شد .عالوه بر
این تابع مفصل که امکان ترکیب چند توزیع یک متغیره با
خانوادههای مختلف معلوم را برای ساخت یک توزیع چندمتغیره
با در نظر گرفتن وابستگی بین متغیرها به وجود میآورد به منظور
محاسبه دوره بازگشت وقایع مورد استفاده قرار گرفت .تابع مفصل،
یک تابع توزیع تجمعی است که دارای توزیعهای حاشیهای یک
متغیره یکنواخت بر فاصله ( )0,1است .بنا بر تئوری Sklar,
) ،(1959اگر  Fتابع توزیع تجمعی  mبعدی با حاشیههای پیوسته
 F1 ,F2 ,....,Fmباشد ،یک تابع مفصل منحصر به فرد  nبعدی C
به صورت زیر وجود دارد ،به طوری که  Cنگاشت → 𝑚]𝐶: [0,1
] [0,1است ( ;Chen and Guo, 2019; Davtalab et al., 2017
.)Kong et al., 2018
(رابطه )1
) 𝑚𝑢 𝐹(𝑥1 , … , 𝑥𝑚 ) = 𝐶(𝐹1 (𝑥1 ), … , 𝐹𝑚 (𝑥𝑚 )) = 𝐶(𝑢1 , … ,

در رابطه فوق ui = Fi(xi) ،توابع توزیع تجمعی حاشیهای
پیوسته است .تابع مفصل متشکل از توابع مختلفی است که برای
مسائل گوناگون بایستی مورد ارزیابی و گزینش قرار گیرند .توابع
مفصل ارشمیدسی بخشی از این توابع هستند که در طیف
گستردهای از مطالعات هیدرولوژی بکار گرفته شدهاند .کاربرد
توابع مفصل در مسائل مختلف مهندسی آب توسط Chen and
) Guo, (2019تشریح شده است .در این تحقیق با توجه به
ارزیابیهای صورت گرفته از تابع مفصل ارشمیدسی کالیتون به
منظور تعیین دوره بازگشت استفاده شده است .این مفصل توسط
) Clayton, (1978ارائه شده است:
𝜃−1/
(رابطه )2
)𝐶(𝑢1 , 𝑢2 : 𝜃) = (𝑢1−𝜃 + 𝑢2−𝜃 − 1
که در آن 𝜃 پارامتر همبستگی (بین  0تا  )-1است .وقتی
 𝜃 = 0باشد به مفصل مستقل و وقتی  𝜃=-1باشد به مفصل کران
پایین تبدیل میشود و در صورتیکه به سمت بینهایت میل کند
به مفصل کران باال تبدیل خواهد شد .دو حالت در توزیع پیوسته

بهنامهای (و) و (یا) تعریف میشوند که حالت (و) نشان دهنده
رویداد همزمان دو پدیده و حالت (یا) احتمال وقوع یکی از پدیده-
ها را تعیین میکند .رابطه ذیل تعریف عملگر (یا) را نشان میدهد
که در این تحقیق از آن استفاده شده است ( Chen and Guo,
.)2019
𝜇
𝜇
= 𝑟𝑜𝑇
=
(رابطه )3
]𝑤>𝑊 𝑟𝑜 𝑞>𝑄[𝑃
)𝑤1−𝐶(𝑞,
𝑐

حالت (یا)P،

در این روابط  Torدوره بازگشت دومتغیره در
احتمال رویداد 𝐶(𝑞, 𝑤) ،تابع مفصل Q ،حداکثر دبی لحظهای
ساالنه (مترمکعب بر ثانیه) W ،حداکثر حجم سیالب ساالنه
(میلیون متر مکعب) qc ،و  wبه ترتیب مقادیر حدی دبی و حجم
سیالب و پارامتر  μضریب ثابت که برای دادههای ساالنه برابر
است با یک (.)μ=1
شبيهسازی جريان

شکل ( )2شماتیک سیستم انحراف سیالب با دو تونل را نشان
میدهد .مطابق شکل ،در سیستم انحراف سیالب با تشکیل معادله
انرژی بین نقاط ورودی و خروجی تونلهای انحراف ،دبی جریان
از درون تونلها را میتوان از رابطه زیر به دست آورد ( Karamouz
.)et al., 2018
𝑆𝑓 1
𝑞𝑐 = √2𝑔𝐴( )2
𝑓ℎ

(رابطه )4
(رابطه )5
(رابطه )6

𝐷
2
𝐿 2𝑔𝑛2

𝑆f = 𝐻 + 𝐿. 𝑆0 −

4⁄
3

𝑅

ℎ𝑓 = 1 + 𝐾𝑒 +

که در این رابطه qc ،دبی عبوری از تونل (مترمکعب بر
ثانیه)؛ 𝐻 :ارتفاع فرازبند (متر)؛ 𝑓𝑆 :شیب خط انرژی؛ 𝑓 :ℎافت
اصطکاکی (متر)؛ 𝐷 :قطر تونل (متر)؛ 𝐴  :مساحت سطح مقطع
تونل (مترمربع) :𝐿 ،طول تونل (متر) 𝐾𝑒 ،ضریب افت ورودی تونل،
𝑛 ضریب زبری مانینگ 𝑅 ،شعاع هیدرولیکی (متر) و  𝑆0شیب
طولی تونل و  gشتاب گرانشی زمین است.
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شکل  -2شماتيک اجزای سيستم انحراف سيالب

در شکل  he ،2افت ورودی (متر)؛  hvافت ناشی از سرعت
(متر) و  HDifاختالف ارتفاع بین تونلها است.
در این تحقیق عدم قطعیت هیدرولیکی بر اساس روش
تقریب مرتبه اول گشتاور دوم مقادیر میانگین و واریانس 𝑐𝑞
محاسبه گردیده است .تابع توزیع در نظر گرفته شده برای ظرفیت
سیستم انتقال تابع توزیع نرمال است (.)Karamouz et al., 2018
بر اساس روش گشتاور دوم مرتبه اول ( )MFOSMضریب تغییر
𝑦 Ωبه شکل رابطه ذیل تعریف میشود
:)2005
1⁄2

( Mays and Travis,
𝐾

2

2
𝑖̅𝑥
) 𝑖𝑥Ω𝑦 = (∑ 𝑎𝑖 2 ( ) Ω
𝑦𝜇

(رابطه)7

𝑖=1

در این رابطه 𝑎𝑖 ،نرخ تغییرات تابع  yنسبت به 𝑖𝑥Ω𝑥𝑖 ،
ضریب تغییرات متغیر 𝑖𝑥 و 𝑖̅𝑥 مقدار متوسط متغیر 𝑖𝑥 است.
بنابراین ضریب تغییرات هر متغیر نسبت به تغییرات دبی برابر
است با:
2

1
4

2

2

2

) 𝑓Ω𝑞𝑐 = Ω𝐴 + (Ω𝑆𝑓 + Ωℎ

(رابطه)8

به همین ترتیب ضریب تغییرات سایر پارامترها محاسبه
شده است (:)Afshar et al., 1994; Mays and Travis, 2005
(رابطه)9

+

2
𝐿.𝑆𝑜 2 1
)
(
Ω
𝐿
𝛼
4

̅
𝐻

2

2

2
1 𝐷 2
𝑑( ) Ω
𝛼 4

2

( Ω𝑠𝑓 = (𝛼 )2 Ωℎ +
̅̅̅̅
𝑑𝐷

(رابطه)10

2

̅ + 𝐿.
̅ 𝑆̅ 𝑜 −
𝐻=α
2

(رابطه)11

2

𝐾

Ωℎ𝑓 = ( 𝛽𝑒)2 Ω𝑘𝑒 +
2

4

2

1

2

2

) 𝑅) ( Ω𝑛 + Ω𝐿 + Ω
9

(رابطه)12

Ω𝑆𝑜 ) +

4

̅2

𝑛𝑔2
𝐿 ̅
4⁄
3

̅
𝑅

16𝑔2 𝑛4 𝐿2
8

(

𝛽2𝑅3

̅̅̅ β = 1 +
𝐾𝑒 +

𝐷 Ω 𝐴 = 2Ω
𝐷Ω𝑝 = Ω

(رابطه)13
(رابطه)14
(رابطه)15

2

2

2

𝑃 Ω 𝑅 = Ω𝐴 + Ω

که در روابط فوق  Ωضریب تغییرات هر متغیر است.
بنابراین با محاسبه ضریب تغییرات دبی نسبت به پارامترهای
طراحی ،دبی لحظهای سیالب برای هر تونل با قابلیت اطمینان
هیدرولیکی  90درصد و فرض توزیع نرمال استاندارد تغییرات به
صورت ذیل به دست خواهد آمد (:)Karamouz et al. 2018
(رابطه)16

𝑄Q 90 = ±1.29σ𝑄 + μ

(رابطه)17

𝑄σ𝑄 =μ𝑄 × Ω

که در این رابطه 𝑄 μمیانگین دبی قابل انتقال و 𝑄 σانحراف
از معیار دبی هستند.

بهينهسازی
برای جستجوی فضای تصمیمگیری امکانپذیر مسأله و یافتن
بهترین مقادیر برای پارامترهای طراحی دو تابع هدف تعریف شده
است .برای تعیین توابع هدف معیارهایی از جمله دوره بازگشت،
میزان ریسک شکست ،هزینه ساخت سازه انحراف سیالب و میزان
خسارتهای احتمالی در صورت شکست سیستم مدنظر قرار
گرفته است ).(Karamouz et al., 2018; Zhang et al., 2019
بنابراین تابع هدف اول در تحقیق حاضر ریسک روگذری فرازبند
در دوره ساخت  tدر نظر گرفته شده است که با معادله ( )18بیان
میشود ( .)USACE, 1996همچنین برای دستیابی به نتایج بهتر
در جبهه پارتو هدف دوم به صورت متضاد با هدف اول در نظر
گرفته شده است .در مطالعه ) Karamouz et al. (2018مجموع
هزینههای ساخت و خسارتهای احتمالی به عنوان تابع هدف
یکتای مسأله در نظر گرفته شد که از طریق وزندهی به هر کدام
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از مؤلفههای ساخت یا شکست ،میزان اهمیت و نقش آن در
بهینهسازی قابل تنظیم است .اما از آنجا که تعیین میزان خسارت
مورد انتظار در کاربرد میدانی طرح تا حد زیادی از واقعیت فاصله
دارد میتواند با تغییر ساختار مسأله حذف گردد ( Rasekh et al.,
 .)2010; Tung, 2017در ساختار تعریف شده در این پژوهش،
هزینه ساخت سیستم انحراف جریان به عنوان مکانیزم متضاد
ریسک روگذری برای جستجوی متغیرهای تصمیم در فضای
امکانپذیر مسأله لحاظ گردید .بنابراین شکل ریاضی هزینه
ساخت سیستم انحراف سیالب برای سد کارون  4به صورت رابطه
( )19به عنوان تابع هدف دوم تعریف شد.
1
𝑡) 𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑧𝑒 𝑂𝐹1 → 𝑅(𝑥) = 1 − (1 −
(رابطه)18
𝑇
(رابطه)19

𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑧𝑒 𝑂𝐹2 → 𝐶𝑆(𝑥) = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑈𝐶𝐷 +
𝐼𝐼𝑇 𝑡𝑠𝑜𝐶 𝐶𝑜𝑠𝑡𝐷𝐶𝐷 + 𝐶𝑜𝑠𝑡 𝑇𝐼 +

Subject to:

(رابطه)20

𝑥𝑎𝑚𝑑 ≤ 𝑑 ≤ 𝑛𝑖𝑚𝑑
𝑥𝑎𝑚𝐻 ≤ 𝐻 ≤ 𝑛𝑖𝑚𝐻
𝑥𝑎𝑚𝑉 ≤ 𝑉 ≤ 𝑛𝑖𝑚𝑉

در روابط فوق  Rریسک شکست T ،دوره بازگشت جریان ،و  tدوره
ساخت است CS(x) .هزینه ساخت (ریال)؛  xمتغیرهای تصمیم
که شامل اندازه و مشخصههای طراحی سازه میگردد؛ CostUCD
هزینه ساخت فرازبند سیستم انحراف CostDCD ،هزینه ساخت
نشیببند و  CostTIو  CostTIIبه ترتیب هزینه ساخت تونل  1و
تونل  2هستند .جهت برآورد این هزینهها بایستی بسته به اندازه
پروژه ،در هر مرتبه بر اساس هزینههای خرید و اجرا محاسبات
اقتصادی انجام گردد .بهعنوان مثال در سیستم انحراف با تغییر
متغیرهای تصمیم (ارتفاع فرازبند ،قطر تونل ،ظرفیت سیستم و
غیره) هزینههای سرمایهگذاری اولیه تغییر مینماید.
یک راهکار برای تخمین هزینههای اجرای سیستم انحراف
محاسبه حاصلضرب حجم عملیات اجرایی در قیمت واحد به دست
آمده از فهرستبها یا تجربیات کارشناسان است .با این مفهوم،
میزان حجم کارهای انجام شده بر حسب مترمکعب برای بخش-
های حفاری ( ،)V1بسترسازی ( )V2و تحکیم بستر تکیهگاه تونل
( )V3به ترتیب عبارتاند از:
(رابطه)21
𝑉1 = 3.14/4𝐿[𝐷 + 2(𝐾 + 0.1)]^2
(رابطه)22

)𝐾 𝑉2 = 3.14𝐿𝑇(𝐷 +

(رابطه)23

)𝐾𝑉3 = 3.14𝐿(𝐷 + 2

در همین راستا حجم عملیات اجرایی برای احداث فرازبند
و نشیببند نیز میتواند به ترتیب از روابط ذیل استخراج گردد:
(رابطه)24

])𝐹 𝑉𝑈𝐶𝐷 = 𝑊[(𝐵 + 0.5(𝑍𝑢 + 𝑍𝑑 )(𝐻 + 𝐹))(𝐻 +

(رابطه )25
])𝐹 𝑉𝐷𝐶𝐷 = 𝑊[(𝐵𝑑 + 0.5(𝑍𝑢 + 𝑍𝑑 )(𝐻𝑑 + 𝐹))(𝐻𝑑 +
در روابط فوق  Lطول تونل (متر) D ،قطر تونل (متر)B ،

عرض تاج فرازبند (متر) K ،ضخامت پوشش بتنی (متر) 𝑍𝑢 ،و
𝑑𝑍 شیب قسمت باالدست و پاییندست فرازبند و نشیب بندH ،
ارتفاع آب پشت فرازبند نسبت به ورودی تونل (متر) F ،ارتفاع
آزاد فرازبند (متر) و  Hdارتفاع آب نشیببند (متر) هستند .بنابراین
مؤلفههای هزینه ساخت سیستم انحراف برابر است با:
(رابطه)26

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑇 = 𝐶1 𝑉1 + 𝐶2 𝑉2 + 𝐶3 𝑉3

(رابطه)27

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑈𝐶𝐷 = 𝐶UCD 𝑉UCD

(رابطه)28

𝐶𝑜𝑠𝑡𝐷𝐶𝐷 = 𝐶DCD 𝑉DCD

در روابط فوق  C2 ،C1و  C3به ترتیب قیمت واحد عملیات
اجرایی حفاری ،بسترسازی و تحکیم بستر تکیهگاه تونل و CUCD
و  CDCDقیمت واحد عملیات اجرایی فرازبند و نشیببند هستند.
بهمنظور تعیین مقادیر هزینه واحد هر کدام از عملیات فوق در
چند تراز مختلف سیستم انحراف احجام مربوط به مولفههای بدنه
فرازبند استخراج گردید و در محاسبات برآورد هزینه از آن استفاده
شد .بر این اساس هزینه تقریبی حفر تونل سیستم انحراف برای
سد کارون  4برای قطر  9متر  135000میلیون ریال و برای قطر
 10متر  165000میلیون ریال تخمین زده شده است که بر این
اساس میتوان قیمت تقریبی واحد حفر تونل را به دست آورد .با
توجه به اینکه طول تقریبی تونل  650متر است لذا ضریب  𝐶1در
محاسبات برابر با  3125هزار ریال به ازای هر مترمکعب لحاظ
شده است .ضرایب  𝐶2و  𝐶3مربوط به هزینه واحد پوشش بتنی
تونل و راک بولت به همراه بتنپاشی نیز بر اساس فهارس بها و
تجربیات اجرایی برابر با  80هزار ریال و  50هزار ریال منظور
گردیده است .در ارتباط با هزینه واحد حجم عملیات اجرایی
فرازبند و نشیببند نیز ،ضریب 𝐷𝐶𝑈𝐶 و 𝐷𝐶𝐷𝐶 در محاسبات 44
ریال بر مترمکعب فرض میگردد (.)Akhlaghi, 2015
فضای تصمیم و محدودیتهای در نظر گرفته شده برای
مسأله عبارتاند از :قطر تونلها 7 :تا  14متر؛ ارتفاع فرازبند30 :
تا  75متر؛ ارتفاع نشیببند 5 :تا  30متر؛ شیب تونلها0/0005 :
تا 0/0015؛ حداقل و حداکثر سرعت جریان داخل تونلها به
ترتیب  4و  15متر بر ثانیه .دامنه فضای تصمیم برای هر یک از
متغیرها در مرحله اول بر اساس مقادیر پیشنهادی توسط
) Karamouz et al., (2018و در مرحله بعد بر اساس بازخورد به
دست آمده از جبهه پارتو در اجراهای مختلف به دست آمد.
اختالف ارتفاع بین تراز ورودی و خروجی تونلها نسبت به ارتفاع
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فرازبند باید به گونهای باشد که بار هیدرولیکی الزم برای عبور
سیالب تامین شود .از سوی دیگر محدودیتهای سرعت در تونل
را نیز در نظر بگیرد.
الگوریتم ژنتیک چندهدفه مبتنی بر رتبهبندی نامغلوب
فضای تصمیم مسأله را برای کمینهسازی توابع هدف یاد شده و
انتخاب بهترین مقادیر برای  9متغیر تصمیم مساله جستجو می-
کند .با توجه به اینکه متغیرهای تصمیم ماهیت و ابعاد متفاوتی
دارند بایستی به صورت ساختار از پیش تعیین شده در یک
کروموزوم تنظیم گردند .بنابراین متغیرهای تصمیم به ترتیب
عبارتاند از Hu :ارتفاع فرازبند (متر)؛  Hdارتفاع نشیببند (متر)؛
 DIو  DIIبه ترتیب قطر تونلهای اول و دوم (متر)؛  SoIو SoII
به ترتیب شیب تونلهای اول و دوم nI ،و  nIIضریب زبری مانینگ
به ترتیب برای پوشش تونلهای اول و دوم و  HDifاختالف ارتفاع
تراز ورودی تونل دوم نسبت به تونل اول .الزم به توضیح است که
چهار نوع پوشش بتن که در مطالعات گذشته برای جداره تونلها
توصیه شده است معیار انتخاب ضریب زبری مانینگ بوده است
(Iran Ministry of Energy, 2008; Chow, 1959; Karamouz
).et al., 2018

بهينهسازی مبتنی بر رتبهبندی نامغلوب

در این تحقیق روش  NSGAIIبرای جستجوی مقادیر بهینه
متغیرهای تصمیمگیری که در ژنهای یک کروموزم مرتب شدهاند
به کار برده شده است .برای یک الگوریتم جمعیتگرا مانند
 NSGAIIبا  nهدف در فرایند کمینهسازی ،پاسخ  pبر  qغلبه
میکند اگر همزمان دو شرط ذیل برقرار باشد:
(رابطه )29
)∀ n = 1,2, . . . , N fn (p) ≤ fn (q
{
)∃ n = 1,2, . . . , N fn (p) < fn (q
به عبارت دیگر پاسخ  pدر تمامی توابع هدف

→ p≤q

از پاسخ
یا
بدتر نباشد و پاسخ  pحداقل در یک تابع هدف اکیداً بهتر از پاسخ
 qباشد .بر این اساس کلیه جوابهایی که توسط سایر نقاط مغلوب
نمیشوند نامغلوب به شمار میروند .در جبهه پارتو (پاسخهای
نامغلوب) بهبود هر یک از اهداف تنها با بدتر شدن حداقل یکی از
دیگر اهداف امکانپذیر است.
q

در هر مسئله بهینهسازی دو فرایند کلی  .1یافتن مجموعه
جوابهای واقع بر جبهه بهینه پارتو؛  .2حفظ تنوع در پاسخهای
بهینه در طول جبهه پارتو دنبال میشود ( .)Deb et al., 2002به
عبارت دیگر اولویت اول جستجوی بهترین تقریب از جبهه پارتو
و اولویت بعدی یافتن پاسخهایی است که بیشترین یکنواختی در
جبهه پارتو توزیع شدهاند .فاصله جمعیتی به عنوان معیار
یکنواختی پاسخها برابر است با:
(رابطه)30

)𝑂𝐹𝑚 (𝑖+1)−𝑂𝐹𝑚 (𝑖−1
𝑛𝑖𝑚𝑖𝐹𝑂𝑂𝐹𝑖𝑚𝑎𝑥 −

2

∑ = 𝑖𝐷𝐶

𝑚=1

در این رابطه  CDفاصله جمعیتی OF ،تابع هدف i ،شماره
کروموزوم در جبهه و  mشماره تابع هدف.
منطقه مورد مطالعه

حوضه آبریز سد کارون  4در محدوده جغرافیایی  31درجه و 29
دقیقه تا  32درجه و  39دقیقه عرض شمالی و  49درجه و 34
دقیقه تا  51درجه و  47دقیقه طول شرقی واقع شده است .این
حوضه با مساحت  12813کیلومترمربع و میانگین بارندگی ساالنه
 680میلیمتر بخشهایی از استانهای اصفهان و چهارمحال و
بختیاری را در بر میگیرد ( .)Karamouz et al., 2018این
رودخانه تا محل سد کارون  4از دو شاخه اصلی به نامهای ارمند
و بازفت تشکیل شده است (شکل  .)3رودخانه ارمند از به هم-
پیوستن شاخههای کوهرنگ ،آبونک و بهشت آباد شکل میگیرد.
رودخانه مذکور با دریافت جریانات سطحی شاخه اصلی بازفت،
تحت نام رودخانه کارون طی مسیر مینماید .موقعیت ساختگاه
سد کارون  4در مختصات  31درجه و  35دقیقه و  52ثانیه عرض
شمالی و  50درجه و  24دقیقه و  50ثانیه طول شرقی قرار دارد.
این سد از نوع بتنی دو قوسی در فاصله  180کیلومتری جنوب
غربی شهرکرد در استان چهار محال و بختیاری واقع شده است.
تاج سد با تراز  1032متر نسبت به سطح دریا دارای  230متر
ارتفاع از پی و عرض  440متر است .سیستم انحراف سیالب سد
کارون  4متشکل از فرازبند با ارتفاع  40متر ،نشیببند با ارتفاع
 15متر و دو تونل با قطر  9/5متر (طول تونل اول  655متر و
طول تونل دوم  709متر) در سمت راست مخزن طراحی شده
است (.)Iran Ministry of Energy, 2008
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شکل  -3موقعيت محدوده مورد مطالعه

نتايج و بحث
تحليل فراوانی سيالب

برازش توابع توزیع تک متغیره به هر یک از سری دادههای دبی و
حجم سیالب با استفاده از آزمونهای کای اسکوئر ،1اندرسون -
دارلینگ 2و کلموگروف  -اسمرینف 3ارزیابی و برای هر دو سری
داده تابع مقادیر حدی تعمیم یافته بهترین برازش را نشان داد.
سپس جهت استفاده از این دو سری اطالعات ،ابتدا میزان
همبستگی دادهها تعیین و در ادامه تابع مفصل مناسب برای با
استفاده از آزمون نیکویی برازش انتخاب شد .همبستگی دادهها با
توجه به روشهای تاو کندال ( 𝑘𝜏) ،رئو اسپیرمن ( 𝑠𝜌) و پیرسون
( 𝑝𝜌) ارزیابی و به ترتیب  0/73 ،0/53و  0/7محاسبه شد .برای
انتخاب تابع مفصل مناسب جهت ایجاد تابع توزیع دومتغیره،
مراحل ذیل دنبال شد .بعد از انتخاب و برازش توزیع حاشیهای
مناسب بر هر کدام از متغیرهای مورد بررسی ،پارامترهای توابع
توزیع حاشیهای با روش حداکثر درستنمایی تخمین زده شد .در

گام بعد پارامتر  θبرای توابع مفصل مورد بررسی برآورد گردید و
با استفاده از هر تابع مولد به تابع مفصل مربوطه تبدیل شد .در
واقع این توابع چندمتغیره برای پیوند دو تابع توزیع حاشیهای
انتخابی مورد بررسی قرار گرفت .در نهایت ،نتایج هر کدام از توابع
با نتایج حاصل از احتمال تجربی مقایسه گردید و هر تابعی که
مقادیر آن به مقادیر مفصل تجربی نزدیکتر بود ،به عنوان مفصل
مناسب انتخاب گردید.
بنابراین ،برای انجام آزمون نیکویی برازش از معیارهای
حداکثر درستنمایی ( ،)MLE4کرامر – ونمایسس
( ، )Kojadinovic and Yan 2010اطالعات آکائیک ( Akaike
 )1974و اطالعات بیزی ( )Schwarz 1978استفاده شده است.
ازاینرو ،بهترین برازش به تابعی اختصاص پیدا میکند که مقدار
آماره کرامر – ونمایسس ،معیار آکائیک و معیار بیزی کمتر باشد
در شرایطی که  .p-value>0.05مقایسه توابع کاپوال توسط
معیارهای یاد شده در جدول ( )1نشان داده شده است.

جدول  -1مقادير معيارهای نيکويی برازش

معیار نیکویی برازش

گامبل

کالیتون

فرانک

نرمال

t

کرامر – ونمایسس
حداکثر درستنمایی
اطالعات آکائیک
اطالعات بیزی

0/05
0/028
35/4
-74/3
-71/2

0/06
0/019
36/5
-75/2
-73/3

0/02
0/034
32/2
-65/8
-64/6

0/04
0/028
31/2
-67/1
-65/3

0/02
0/031
32/4
-68/2
-67/6

p-value

1 Chi-Squared
2 Anderson-darling

3 Kolmogorov-Smirinov
4 Maximum Likelihood Estimation
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مقایسه معیارها و توابع توزیع چندمتغیره در جدول ()1
نشان میدهد که تابع کالیتون بر اساس معیارهای تعریف شده
بهترین برازش را داشتهاند .در تحقیق )Dehghani et al. (2019
نیز تابع کالیتون به عنوان تابع منتخب برای پیش بینی شاخص
خشکسالی هیدرولوژیکی پیشنهاد شده است.
با توجه به نتایج توابع حاشیهای تک متغیره و تابع
چندمتغیره کالیتون مقادیر دورههای بازگشت ساالنه حداکثر دبی
لحظهای و حداکثر حجم سیالب کارون  4در جدول ( )2برآورد
شده است .همچنین در این جدول ،دبی اوج سیالب در دوره
بازگشتهای مختلف محاسبه شده توسط شرکت مشاور
( )Mahab-Ghods Consulting Engineers, 2004و Karamouz
) ،et al., (2018با مقادیر به دست آمده در این تحقیق مقایسه
شده است .کمترین دوره بازگشت به ازای دبی یا حجم مشخصی
از جریان ابتدا به تابع چندمتغیره در حالت (یا) ،سپس به تابع تک
متغیره و در نهایت به تابع چندمتغیره در حالت (و) تعلق دارد.
مقایسه دوره بازگشتهای تک متغیره و دومتغیره در ایستگاه
کارون 4نشان میدهد که استفاده از تابع کالیتون در حالت (یا)
تفاوت محسوسی را در میزان جریان عبوری در یک دوره بازگشت
خاص نشان داد .برای نمونه در دوره بازگشت  25ساله ،حداکثر
دبی پیش بینی شده توسط کالیتون (یا) به میزان  535مترمکعب
بر ثانیه بیش از حالت تک متغیره است .این در شرایطی است که

فاصله حداکثر دبی بین دورههای بازگشت  20تا  25ساله تنها
 265مترمکعب بر ثانیه است که حدود نصف فاصله بین تک
متغیره و چندمتغیره است .بنابراین اهمیت روش مورد استفاده در
تعیین ابعاد سیستم انحراف نقش مهمی در تحلیل شکست
طراحی دارد.
مطابق جدول دوره بازگشت مقادیر حداکثر دبی لحظهای
ساالنه به دست آمده توسط شرکتهای مهندسین مشاور کمتر از
مقادیر برآورد شده در این تحقیق و همچنین Karamouz et al.,
) (2018است .طبق پیشنهاد شرکت مهاب قدس در سال 1375
برای عدم روگذری سیستم انحراف در اثر سیالبهای با دبی پیک
بیش از  5000مترمکعب بر ثانیه میبایست طراحی برای دوره
 500ساله در نظر گرفته شود که در طراحی سیستمهای موقت
مرسوم نیست ( .)Maurer et al., 2018در صورتیکه این اعداد بر
اساس تحقیق حاضر و ) Karamouz et al., (2018دورههای
بازگشت به ترتیب  100ساله و  50ساله را نشان میدهد .نتایج
نشان داد طراحی سیستم انحراف بر مبنای دوره بازگشت دو
متغیره  100ساله به روش دومتغیره حالت (یا) میتواند از
رویدادهای روگذری فرازبند در سال  1383و  1384جلوگیری
نماید .طراحی سیستم انحراف در این تحقیق بر مبنای تابع
دومتغیره حالت (یا) استوار است.

جدول  -2برآورد مقادير حداکثر دبی لحظهای و حجم سيالب تک متغيره و چند متغيره در سد کارون 4

شرکت مشاور

Karamouz et
)al. (2018

دبی

حجم

دبی

حجم

دبی

حجم

دبی

دبی

سال

m3/s

MCM

m3/s

MCM

m3/s

MCM

m3/s

m3/s

2
5
10
20
25
50
100
250
500
1000
5000
10000

1060
1510
1875
2015
2165
2470
2820
3150
3325
3530
4260
4590

460
615
710
805
840
915
995
1135
1295
1470
1675
1835

1315
2155
2710
3185
3450
4090
4885
5910
6675
7680
9890
11620

490
745
910
1080
1120
1315
1525
1830
2045
2330
3015
3310

1170
1760
2235
2780
2915
3565
4165
4910
5840
7125
8780
9930

590
830
1020
1265
1310
1505
1740
2105
2440
2735
3645
4060

1100
1745
2200
2715
3490
4030
4630
5600
6255
8605

2190
2710
3480
4000
4620
5610
-

کالیتون (و)

دوره بازگشت

کالیتون (یا)

منابع عدم قطعيت هيدروليکی

جدول ( )3مقادیر متوسط متغیرهای مساله (تصمیم و طراحی)

مقادیر حدی تعمیم یافته

به همراه ضریب تغییرات اعمال شده در بخش تحلیل عدمقطعیت
هیدرولیکی را نشان میدهد .در این تحقیق چهار نوع پوشش برای
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جداره تونلها در نظر گرفته شده است که به ترتیب شامل بتن
صاف (نوع  ،)1بتن مالهکشی شده (نوع  ،)2بتن پرداخت شده
(نوع سه) و بتن پاشی با مقطع خوب (نوع  )4میگردد .ضریب
زبری مانینگ معادل هر یک از انواع پوشش در جدول ( )3آمده
است .الزم به توضیح است که پنج ردیف اول متغیرهای تصمیم
زیرمجموعه فضای تصمیم امکانپذیر ،چهار ردیف آخر متغیرهای
تصمیم انتخابی و مابقی با توجه به شرایط منطقه و سازه انتخابی
توسط شرکت مشاور است.
بهينهسازی پارامترهای طراحی

از آنجا که  NSGAIIبر پایه انتخاب تصادفی جمعیت اولیه استوار
است ،لذا تضمینی برای رسیدن به پاسخ بهینه یا جبهه پارتو در
یک اجرا وجود ندارد ( .(Lalehzari, 2017بنابراین بایستی
مجموعه ای از اجراهای مدل مورد ارزیابی قررار گیرد تا موقعیت
جبهه پارتو برای هر اجرا با سایر اجراها مقایسه و صحت اطالعات
به دست آمده از الگوریتم بهینهسازی تأیید گردد .به همین منظور
 3اجرا با تعداد  200جمعیت اولیه در  1000تکرار برای شرایط
مسأله برنامهریزی شد و جبهه پارتو برای هر اجرا در شکل ()4
ترسیم شده است .نتایج نشان میدهد که دقت مدل در برآورد
پاسخهای واقع بر جبهه پارتو قابل قبول بوده و هر سه جبهه پارتو

به دست آمده از سه اجرا تقریبا در یک منحنی واقع شدهاند.
بهینهسازی مسأله طراحی سیستم انحراف سیالب با
مشخصات یاد شده اجرا گردید و مجموعه پاسخهای بهینه جبهه
پارتو برای شرایط مساله در شکل ( )5نشان داده شده است.
همانگونه که در شکل مشاهده میشود ،نقاطی که سرعت جریان
در آنها بیش از سرعت مجاز در داخل تونل است با ریسک کمتر
و هزینه ساخت بیشتر هستند .اما پاسخهایی که به در فضای
امکانپذیر قرار دارند میتوانند به عنوان پاسخ نهایی مساله
پیشنهاد گردند .بنابراین پاسخهایی که با دایره توخالی ترسیم
شده است پاسخهای بهینه قابل قبول و نقاط توپر غیرقابل قبول
به شمار میروند .هر یک از مجموعه جوابهای واقع بر جبهه پارتو
دارای سطحی از خطا به واسطه رعایت نکردن شرط سرعت
بحرانی در تونل هستند .به عنوان مثال با در نظر گرفتن سرعت
بحرانی  15متر درثانیه ،یک پاسخ به سرعت  16و پاسخ دیگر به
سرعت  25متر بر ثانیه میرسد .بنابراین بهتر است اطالعات همه
پاسخهایی که با درصدهای جزئی از خطا مواجه هستند در فرایند
انتخاب گزینه مطلوب دخالت داده شود .اگر همه پاسخهای مسأله
با قطعیت و هر سطحی از خطا مردود دانسته شود و از چرخه
تصمیمگیری خارج گردد نمیتوان در تصمیمگیری نهایی و
ارزیابی طرحها گزینههای زیادی را در اختیار داشت.

جدول  -3ضريب تغييرات متغيرهای مورد استفاده در عدم قطعيت هيدروليکی

متغیر

نماد

میانگین

ضریب تغییرات

ارتفاع فرازبند (متر)

Hu

متغیر تصمیم ()1

0/008

DI

متغیر تصمیم ()3

0/015

DII

متغیر تصمیم ()4

0/015

SoI

متغیر تصمیم ()7

0/0002

SoII

متغیر تصمیم ()8

0/0002

LI

655

0/015

LII

709

0/02

KeI

0/2

0/002

KeII

0/2

0/002

( n1نوع )1

0/013

0/12

( n2نوع )2

0/0145

0/12

( n3نوع )3

0/017

0/12

( n4نوع )4

0/019

0/12

قطر تونل (متر)
شیب طولی تونل
طول تونل (متر)
ضریب افت ورودی

ضریب زبری ماننیگ پوشش
تونل
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شکل  -4جبهههای پارتو به دست آمده از سه اجرای مختلف

تعداد جمعیت اولیه ،بیشترین تکرار و ضرایب الگوریتم ژنتیک مورد استفاده در این ساختار در جدول ( )4خالصه شده است.
جدول  -4پارامترهای بهينه کاليبره شده برای الگوريتم ژنتيک

جمعیت اولیه

بیشترین تکرار

نرخ جهش

احتمال جهش

احتمال تقاطع

300

200

0/02

0/4

0/7

شکل  -5جبهه پارتو متشکل از پاسخهای قابل قبول و غيرقابل قبول

جدول ( )5مشخصههای طراحی بهینه سیستم انحراف
سیالب را با رویکرد مطالعه شده در این پژوهش با تحلیل فراوانی
تک متغیره حداکثر دبی سیالب را با تحقیق صورت گرفته توسط
) Karamouz et al., (2018و طرح شرکت مشاور مقایسه کرده
است .نتایج نشان میدهد هزینه ساخت سیستم انحراف برای دوره
بازگشتهای  25ساله و  50ساله به ترتیب  269و  305میلیارد

ریال تخمین زده شده است .طراحی بر مبنای دوره بازگشت 50
ساله نسبت به  25ساله حدود  %20هزینه ساخت سازه را افزایش
داده است ،در حالیکه ریسک شکست تنها  5/6درصد کاهش
داشته و از  0/115به  0/059رسیده است.
در طراحی بهینه همین سازه انتقال سیالب که توسط
) Karamouz et al., (2018بر اساس روندیابی سیالب در سیستم
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انحراف و در نظر گرفتن عدم قطعیتهای هیدرولیکی و
هیدرولوژیکی انجام گرفت ،دوره بازگشت  20ساله پیشنهاد شده
است .در شرایطی که طـرح شرکت مشـاور سیستم انحراف بر
اساس سیل بـا دوره بازگشـت  25سـاله محاسبه شده است .دوره
بازگشت  25ساله برای سازه انحراف سیالب در مطالعات دیگر نیز

پیشنهاد شده است

( ;Tung et al., 2006; Yazdi et al., 2016

 .)Maurer et al., 2018از سوی دیگر با توجه به حجم عملیات و
هزینه باالی احداث ،استفاده از یک سیستم هشدار دهنده میتواند
در مدیریت سیالب کارکرد مؤثری داشته باشد.

جدول  -5مقايسه پارامترهای طراحی در مطالعات مختلف

پارامتر

طرح شرکت مشاور

)Karamouz et al., (2018

تحقیق حاضر

دوره بازگشت (سال)
ارتفاع فرازبند (متر)
ارتفاع نشیب بند (متر)
قطر تونل اول (متر)
قطر تونل دوم (متر)
پوشش تونل اول
پوشش تونل دوم
ارتفاع ورودی تونل اول (متر از سطح دریا)
ارتفاع ورودی تونل دوم (متر از سطح دریا)
شیب طولی تونل اول
شیب طولی تونل دوم

25
40
20
9/5
9/5
نوع 1
نوع 1
850/5
860
0/001
0/001

20
34/8
8
8/8
8/5
نوع 2
نوع 3
864/5
865
0/0012
0/0011

25
38
11
9/2
8/8
نوع 3
نوع 2
850
855
0/0007
0/0011

تحلیل ریسک اقتصادی روش اصلی طراحی سازههای در
معرض سیالب به حساب میآید .ازاینرو ،در صورت دسترسی به
اطالعات موردنیاز ،تحلیل ریسک بهعنوان منطقیترین روش
انتخاب سیل طراحی سامانه انحراف آب مطرح است .در تحلیل
ریسک برای محاسبه اقتصادیترین دوره بازگشت سیل عبوری از
فرازبند سیستم انحراف ،میبایستی جمع هزینههای سیستم
انحراف به ازای دوره بازگشتهای مختلف و هزینههای ناشی از
وقوع سیالب بزرگتر از سیالب طراحی و عبور آب از فرازبند و
کارگاه پاییندست محاسبه و سپس دوره بازگشتی که کمترین
هزینه را در مجموع دارا است بهعنوان دوره بازگشت سیالب
طراحی انتخاب گردد .طرح بهینه باید مبتنی بر تحلیل ریسک

باشد بهنحویکه بین هزینههای تأسیسات انحراف و ریسک قابل
پذیرش در دوره ساخت سد تعادل ایجاد گردد .بنابراین تحلیل
دیگر در خصوص انتخاب دوره بازگشت بر اساس مقایسه تغییرات
ریسک و هزینه ساخت نسبت به دورههای بازگشت در شکل ()6
آمده است .محور عمودی سمت راست افزایش هزینه ساخت را
نسبت به حداکثر دبی لحظهای پیشبینی شده برای دورههای
بازگشت باالتر نشان میدهد .در مقابل محور و منحنی سمت چپ
نرخ کاهش ریسک نسبت به افزایش دبی طراحی و در نتیجه
افزایش دوره بازگشت ترسیم نموده است .نقطه تالقی این دو
منحنی در تفسیر انتخاب بهینه میتواند گزینه قابل اعتماد برای
طراحی محسوب گردد.

شکل  -6تغييرات توابع هدف نسبت به دورههای بازگشت مختلف
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جدول ( )6طراحی انجام گرفته بر پایه توزیع دو متغیره را
در دورههای بازگشت  50 ،25 ،20و  100ساله نشان میدهد.
طراحی برای دوره بازگشت  25ساله با هزینه  441میلیارد ریال
و ریسک  0/12درصد دبی اوج حدود  3450مترمکعب بر ثانیه
جریان ورودی به مخزن را عبور خواهد داد .حجم سیالب در این
شرایط بر اساس تابع کالیتون (یا)  1310میلیون مترمکعب بر
ثانیه تخمین زده شده است .این حجم از سیالب در تحلیل تک
متغیره با دوره بازگشت  50ساله اتفاق خواهد افتاد .طراحی بر
پایه دوره بازگشت  100ساله با افزایش هزینه بیش از 100
میلیارد ریال نسبت به  25ساله امکان پذیر است و با توجه به
تأثیر هزینهها در این شرایط نوع پوشش تونلها تغییر یافته و
شیب و ارتفاع دهانه تونلها نیز با یکدیگر برابر خواهد شد.
ارتفاع ورودی تونل اول در همه سناریوها  850متر از سطح

دریا در نظر گرفته شد و اختالف ارتفاع تونل دوم نسبت به تونل
اول بر اساس مدل تصمیمگیری بهعنوان یک متغیر تصمیم
محاسبه شده است .بیشترین اختالف به دست آمده در این مورد
حدود  2متر بوده و با افزایش ظرفیت سیستم انتقال ارتفاع ورودی
تونل دوم نیز کاهش یافته و به  850متر رسیده است .نوع پوشش
مورد استفاده در طرحهای با دوره بازگشت  20و  25ساله از انواع
 2و  3همانند پوشش توصیه شده توسط Karamouz et al.,
) (2018به دست آمد .ظرفیت تخلیه سیالب سیستم انحراف آب
سد سیمره برای دوره  20ساله با لحاظ کردن قابلیت ذخیره
مخزن فرازبند طراحی شده است .تحلیل نتایج نشان داد که در
صورت افزایش ارتفاع فرازبند به میزان حدود  4متر ،این سیستم
قادر خواهد بود تا سیالبهای با دوره بازگشت حدود  40ساله را
نیز از خود عبور دهد.

جدول  -6پارامترهای طراحی سيستم انحراف سيالب سد کارون4

پارامتر
دوره بازگشت (سال)
ریسک
هزینه ساخت (میلیون ریال)
ارتفاع فرازبند (متر)
ارتفاع نشیب بند (متر)
قطر تونل اول (متر)
قطر تونل دوم (متر)
پوشش تونل اول
پوشش تونل دوم
ارتفاع ورودی تونل اول (متر از سطح دریا)
ارتفاع ورودی تونل دوم (متر از سطح دریا)
شیب طولی تونل اول
شیب طولی تونل دوم

شکل ( )7سیالبهای روندیابی شده برای دورههای
بازگشت  50 ،25 ،20و  100ساله را نشان میدهد .با توجه به
اختالف نزدیک به  500مترمکعب بر ثانیه بین مقادیر دبی اوج
هیدروگراف ورودی و خروجی در دوره بازگشت  100ساله و
افزایش ارتفاع فرازبند به  48متر ،میتوان نتیجه گرفت که افزایش
ارتفاع فرازبند موجب افزایش حجم مخزن و در نتیجه افزایش
اختالف بین هیدروگراف ورودی و خروجی خواهد شد .از سوی

مقدار
 20ساله
0/14
418
43/5
12
10/1
9/7
نوع 3
نوع 2
850
852
0/0008
0/0012

 25ساله
0/12
441
44/5
12/5
10/5
9/9
نوع 3
نوع 2
850
852
0/0008
0/0012

 50ساله
0/06
501
46
13
11/2
10/4
نوع 2
نوع 1
850
851
0/001
0/0011

 100ساله
0/03
545
48
13/5
11/6
11/3
نوع 2
نوع 1
850
850
0/001
0/001

دیگر این موضوع اختالف زمانی بین اوج هیدروگرافها را نیز
افزایش داده و در کنترل سیالب مؤثرتر خواهد بود .انتخاب دوره
بازگشت  25ساله قادر است دبی  3142مترمکعب بر ثانیه را که
حاصل حداکثر دبی لحظهای  3450مترمکعب بر ثانیه است را
عبور دهد .حدود باال و پایین حداکثر دبی لحظهای در این دوره
بازگشت به ترتیب  3755و  3120مترمکعب بر ثانیه در سطح
اطمینان  5درصد به دست آمد.
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شکل  -7رونديابی سيالب با دورههای بازگشت  50 ،25 ،20و  100ساله

نتيجهگيری
طراحی بر مبنای ریسک روشی است که به طراح اجازه میدهد تا
عدم قطعیتهای موجود در مسأله را در طراحی اعمال نموده و
نتایج را با محاسبه میزان ریسک آنها تحلیل نماید .در این تحقیق
یک مدل طراحی ابعاد بهینه سیستم انحراف سیالب سد کارون
 4در جنوب غربی ایران در شرایط عدم قطعیت هیدرولوژیکی و
هیدرولیکی توسعه داده شده است و با وضعیت موجود مورد
مقایسه قرار گرفته است .بهینهسازی پارامترهای طراحی با دو
هدف کمینهسازی ریسک و کمینهسازی هزینه احداث توسط
الگوریتم ژنتیک مبتنی بر رتبهبندی نامغلوب صورت گرفته است.
نتایج به دست آمده نشان داد حداکثر دبی محاسبه شده در اوج
هیدروگراف با دوره بازگشتهای مختلف بیش از مقادیر معادل به
دست آمده توسط مهندسین مشاور است .کاربرد تابع خسارت به
دلیل پیچیدهگی و عدم دقت در برآورد خسارات مختلف تشکیل
دهنده این تابع نمیتواند دقت شبیهسازی و بهینهسازی سیستم
انحراف سیالب را تأمین کند .بنابراین از دو تابع متضاد ریسک و
هزینه احداث بدین منظور بهرهگیری شده است که جبهه پارتو به
دست آمده از این مسأله نشان دهنده دقت و کارایی مناسب این
دو تابع هدف در برنامهریزی با  NSGAIIاست .بیشترین ظرفیت
عبور جریان از یک سیستم انحراف جریان برای دوره بازگشت دو
متغیره  25ساله  3142مترمکعب بر ثانیه که معادل دبی اوج
هیدروگراف ورودی برابر با  3450مترمکعب بر ثانیه است .انتخاب
دوره بازگشت  25ساله برای سیستم انحراف سیالب یک پیشنهاد
اقتصادی و قابل اطمینان به شمار میرود .در دوره بازگشت 50
ساله بیشترین ظرفیت انتقال تونلها که ارتفاع آب به تاج فرازبند
میرسد برابر با  3759مترمکعب بر ثانیه برآورد شد .این سیالب
روندیابی شده از دبی پیک برای حدود  4090مترمکعب بر ثانیه

در هیدروگراف ورودی به دست آمد .انتخاب دوره بازگشت باالتر
از  25سال نیازمند توجیه اقتصادی خسارتهای احتمالی است.
اما در هر صورت میتوان ضمن کاهش ریسک خسارت در صورت
شکست فرازبند هزینههای ساخت سیستم انحراف با دوره بازگشت
بیش از  25سال به طرح تحمیل نکرد .روگذری از فرازبند در دو
رویداد سالهای  83و  84با دبی بیش از  5000مترمکعب بر ثانیه
اتفاق افتاده است که نتایج نشان داد با توجه به طول دوره آماری
موجود طراحی بر اساس دوره بازگشت  100ساله گزینه مناسب
برای عبور این مقدار از جریان است .اما توجه به این نکته ضروری
است که دقت در برآورد دورههای بازگشت از افزایش ضریب اطمینان
برای کاهش ریسک اهمیت بیشتری دارد .کاربرد توابع دو متغیره به
دلیل دخالت دادن حجم سیالب موجب افزایش ظرفیت سیستم
انتقال در یک دوره بازگشت مشابه میگردد .در حالت کلی بهرهگیری
از توابع توزیع چندمتغیره موجب میشود در یک دوره بازگشت
یکسان ،حداکثر دبی لحظهای یا حجم سیالب نسبت به حالت تک
متغیره مقادیر عددی بزرگتری در مسأله پیشنهاد شود .از این رو ،به
هر میزان همبستگی بین متغیرها کاهش داشته باشد اختالف بین
دوره بازگشت به دست آمده توسط روشهای تک متغیره و دو متغیره
افزایش یافته و در نتیجه ریسک روگذری کاهش خواهد داشت.
تحلیل دو متغیره سیالب بر پایه روش تحلیل هیدروگراف نشان داد
حداکثر دبی لحظهای و حجم سیالب ورودی به مخزن سد میتواند
به ترتیب حدود  500مترمکعب بر ثانیه و  200میلیون مترمکعب
نسبت به توزیع فراوانی تک متغیره افزایش داشته باشد .لذا استفاده
از همه متغیرهای تأثیرگذار در محاسبه دورههای بازگشت ضروری
خواهد بود.
"هيچگونه تعارض منافع بين نويسندگان وجود ندارد"
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