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با استفاده از  رودبارای قمرود بر تولید انرژی سد  ای انتقال آب بین حوضه تحلیل مقایسه
 WEAPافزارنرم

،2حسنترابیپوده1نگیننظری

دانشگاهلرستانگروهمهندسیآبدانشکدهکشاورزیدانشجویکارشناسیارشد-5

 انعضوهیأتعلمیگروهمهندسیآبدانشکدهکشاورزیدانشگاهلرست-2

 n.nazari15@yahoo.comپست الکترونیکي:

 خالصه
ایقمرودبروضعیتکمبودتولیدانرژیاثراتطرحانتقالآببینحوضهWEAPسازیماهانهمنابعآببااستفادهازمدل دراینتحقیقسعیشدهاستباانجاممدل

رودبارسددورهیکبرایگردد.مدل05بررسیحزمانیافقدودرسالهحاضرالزمانیافقنیز1225وعلیرغم.گردیددر نرم این بسیار، های توانایی بررسیافزار 

.نتایجنشاندادموردبررسیقرارگرفتاصالحیبرایرفعایننقاطضعف تحقیقروش این دارددر ضعفی نقاط برقابی سدهایبااولویتاول سیستم مطالعه زمینه

وبهطورکلیباشددرصدنسبتبهعدماجرایطرحانتفالقمرودمی42444بهمیزان1225درصدودرافق4242بهمیزان1252حاضرومیزانتولیدانرژیدرافقحال

.باشدنرمافزارقادربهتفکیکانرژیاولیهوانرژیثانویهنمی

 WEAP ،رودبار،سدبرقابیای،تولیدانرژیکلماتکلیدی:انتقالبینحوضه

 مقدمه .1
 منابع بودن محدود و سریعجمعیت رشد به توجه همچنینبا.[1]شودجامعکاربردیمدیریتآبگفتهمیهایریزیمنابعآبمدلهایبرنامهبهمدل

یناهدافایتاثیرآنبرمیزانتأمهایپنهانانتقالآببینحوضه.یکیازجنبه[2]برخورداراست فراوانی اهمیت از آب منابع جامع آب،مدیریت

%از14ترینمنبعتجدیدشوندهانرژیاستکهحدودباشد.نیرویبرقابیمهمدستیحوضهآبریزمیهایپایینتعریفشدهمانندتولیدانرژیدربخش

رکلیدردیگرزمینهمهندسیوبهطودرمدیریتآبوهمچنینتجارت،1495یاردردهه.مفهومسیستمتصمیم[4]دهدالکتریسیتهدنیاراتشکیلمی

گیرندگانرادرپرداختنبهمسائلبدونساختار)بدونتعریفوایکاربرمحوراستکهتصمیمیاریکسیستمرایانهرواجیافت.یکسیستمتصمیم

اندنیزبهایتوسعهدادهشدهنهافزارهایرایاکهبهصورتنرمهایشبیهسازحوضهآبریزیاربرایمدلاصطالحتصمیمکند.چوبخاص(کمکمیچهار

داشتهباشدوتنهابراییکحوضهآبریزیارمدیریتحوضهآبریزبایدقابلیتکاربردبهصورتعمومیرایکسیستمتصمیم[.2] شودکاربردهمی

محل های نیروگاه در شده تولید برقابی ژیانر سازی شبیه به قادرWEAP آب، منابع یارتصمیم های مدل هماننداکثر[.0]خاصقابلاستفادهنباشد

اما می سدها  نقاط دارای شوند، برداریمی بهره انرژی تولید هدف با فقط که سدهایی برای خصوص به هیدروانرژی محاسبات در مدل این باشد.

 توابع است،وجود شده ستفادها تحقیق این در آن برقابی محاسبات کمبودهای رفع در کهWEAPهای ویژگی مهمترین از یکی.است ضعفی

 سیستم کل در که را مختلفی نمود.پارامترهای تعریف سیستم متغیرهای سایر روی بر هم و اعداد روی بر هم میتوان را باشد.توابع می سیستم داخلی

 این از شود، می داده توضیح ادامه در هک نمود.همانطور تعریف1فرضیاتکلیدی نام با قسمتی در میتوان را دارند زیادی استفاده مورد سازی شبیه

 برقابی های سیستم سازی شبیه محاسبات انجام نحوه و مبانی ادامه در.است شده زیادی استفاده برقابی نیاز مورد تعریفپارامترهای برای نیز قابلیت

[.6]گرددبراساسمبانیمذکورتشریحمیWEAPافزار نرم در سازی مدل نحوه و ارائه

 قرار توجه رامورد بزرگ کارون یحوضه از قمرود ایحوضهبین انتقال طرح مدیریتی و محیطیزیست بررسی ایمطالعه ،در[7]همکاران و انفرخی

 کشاورزی،  محصوالت کشت زیر سطح کاهش کارون، و دز هایرودخانه دبی کاهش مانند جدی خطرات بروز بیانگر هایبررسی دادند.نتایج

 با طرح، دستپایین یحوضه خوزستان استان در آب هایچاه خشکشدن و هاتاالب آبی نیاز دریافت عدم برقابی، هاینیروگاه از رقب تولید کاهش

 باشد.می قمرود طرح از برداریبهره

 و اجرایی سدهای از آتی داریبربهره محوریت با برقابی، انرژی تولید بر کارون و دز آبریز یحوضه یتوسعه ،اثرات[9]نیکفال و افتخارجوادی

پروژه بیسیک سازیشبیه از استفاده با خوزستان دشت در آبی نیازهای افزایش و ایحوضهبین انتقال هایمطالعاتی، محیطویژوال  سیستمیدر
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 نیاز افزایش و ایبینحوضه انتقال یهاطرح مدارآمدن به اثر در برقابی انرژی تولید کاهش یدهنده نشان پژوهش این قراردادند.نتایج موردارزیابی

باشد.می کشاورزی آبی

برداریازمخازنسدنیروگاهیدزراموردبررسیقراردادند.بررسیآماری،اثراتبازاربرقبرمدیریتبهره[4]صمدیبروجنیواحمدیبهبهانی

پذیرد(،ها)کهطبقدستوردیسپاچینگملیصورتمیهتوسطایننیروگاهعملکردبازاربرقکشورگویایایناستکهمیزانتولیدواقعیاتفاقافتاد

اطالعاتنشانمی و آمار دارد. پیشنهادیتولیدآنها برنامه اختالفقابلتوجهیبا بیشاز در اتفاقافتاده تولید65دهدتولید با روزهایسال از %

ازبیشاختالفداراینیروگاهمی0پیشنهادی%برای هایبرقابیالزماستتاحدزیادیسقفتولیدبرداریبهینهازنیروگاهتحققبرنامهبهرهباشد.

ریزیمنابعآبمخزنباشد.هایبرقابیطبقبرنامهروزانهنیروگاه

با[15وهمکاران] سعیدینیا  شامل کارون ایحوضه بین آب انتقال هایطرح اثرات ویپ، مدل از استفاده با آب منابع ماهانه سازی مدل انجام ،

1 هایتونل داد نشان نتایج .دادند قرار بررسی مورد آبادبهشت تونل و )اجرا دست در(کوهرنگ4تونل ،)بهرهبرداری دست در(کوهرنگ 2و

 طور به برسند یبهرهبردار مرحله به شده تعریف آب منابع توسعه هایطرح اینکه فرض با آینده افق در کوهرنگ و آبادبهشت هایرودخانه خروجی

یافت. کاهشخواهد درصد 27 باالدست، حوضه توسعه عدم شرایط به نسبت متوسط

در[11]بیلفیوس آبریز یحوضه در برقابی تولیدات و محیطیزیست جریان سناریوهای بین یموازنه به سازیشبیه مدل یک تهیه با ایمطالعه ،

 جریان رهاسازی اخیر سالهای در است. پرداخته است، برخوردار باالیی محیطیزیستو اقتصادی اجتماعی ارزش از که زامبزی، یرودخانه

 اجتماعی و محیطیزیست نامطلوب تغییرات معکوسسازی و هیدرولوژیکی شرایط کردن بهتر برای ابزاری عنوان به برقابی سدهای از محیطیزیست

 رهاسازی میزان و هاروش یبردارنده در تحقیق این نتایج .است شده کارگرفته به جهان سراسر در ها،رودخانه جریان تنظیم با رابطه در اقتصادی

باشد.می برقابی انرژی درکنارتولید محیطیزیست نیازهای تأمین جهت بهینه

در[12]فیچر اسپالدینگ رودخانه حوضه در یاریآب یتوسعه و هوا و آب تغییرات ثیراتأت به نسبت برقابی انرژی تولید پذیریآسیب پژوهشی ،

 با .است نیافته توسعه کشاورزی و نظربرقابی نقطه دو هر از  کاهوراباسا سد وجود با حوضه این .داد قرار بررسی مورد آفریقا جنوب در زامبزی

پتانسیل و آب تغییرات کنار در سیستم این در اقتصادی رشد برتسریع تأکید  افزایش رکشاورزیوبرقابیمورداستفادهد آب سر بر رقابت هوا،

 قرار بررسی مورد سیستم این در برقابی انرژی تولید وضعیت باالدست آبیاری ونیاز هوا و آب تغییرات گرفتن نظر در با پژوهش این در یابد.می

 زیادی منفی تأثیرات نیز آبیاری نیاز زایشاف اما است، برقابی انرژی پتانسیل بر تآثیرگذار عامل هوامهمترین و آب تغییرات که نشانداد نتایج گرفت.

دارد. دستهایپاییننیروگاه روی بر

 سازی شبیه محاسبات انجام نحوه و مباني .2
 مخزن، حجم حداکثر/چونحداقل هایی محدودیت براساس زمانی گام هر در انرژی، تولید برای مخزن از شده رها آب حجم برقابی های نیروگاه در

 زیر مبانی برقابی های سیستم سازی شبیه منظور به گردد.لذا تعیینمی توربین روی هد حداکثر/حداقل توربین، از عبوری جازم دبی حداکثر/حداقل

گیرد: می قرار توجه مورد

 و اقلحد تراز بین مخزن آب تراز چنانچه.شود می تعریف ماه هر در پیک ساعات تعداد در نیروگاه نصب ظرفیت حاصلضرب صورت به انرژی نیاز

 گیرد، قرار برداری بهره حداقل تراز از تر پایین مخزن آب تراز درصورتیکه .شود می تأمین کامل صورت به زمانی گام آن در انرژی نیاز باشد، نرمال

 تراز صورتیکه در.بود نخواهد انرژی نیاز تأمین به قادر مخزن از خروجی جریان ترتیب بدین شودو می حفظ برداری بهره حداقل تراز در آب تراز

 .شود می خارج مخزن از بیشتری آب منظورحجم بدین و شود می داده قرار نرمال تراز برابر آب تراز باشد، مخزن نرمال تراز از باالتر مخزن آب

 بر عالوه زمانی، گام هر در یانرژ تولید میزان.بود خواهد نیز انرژیغیرپیک تولید به قادر نیروگاه پیک انرژی بر عالوه شرایطی چنین در بنابراین

 از تر پایین و باالتر هدهای در که ترتیب بدین .باشد می نیروگاه هدمجاز و دبی پایین و باال حدود از تابعی سد، مخزن پایین و باال های محدودیت

 صفر برابر انرژی تولید گیرد، می قرار گاهنیرو مجاز حداقل دبی از تر پایین نیروگاه، بر مجاریآب از عبوری دبی که شرایطی در و مجاز محدوده

 آب مجاری عبوریاز دبی گردد، می نیروگاه مجاز حداکثر دبی از بیشتر نیروگاه، بر آب مجاری از عبوری دبی که شرایطی در همچنین.بود خواهد

.ددگر می سرریز مازاد آب مخزن بودن پر صورت در و محدود توربین از عبوری مجاز دبی حداکثر به بر

 مواد و روش .3
درمحلهایمختلفدارایاسامیمختلفاست،ازسرشاخههایاصلیشاخهشرقیرودخانهدزیارودخانهآبرودباروالکنکهدرمسیرخود،

اصلیرودخانهبختیاریمیباشد.اینرودخانهپسازعبورازمحلتنگپنجوپیوستنرودخانهسزاررودخانهدزراتشکیلمیدهد.سرشاخههای

هایکاکلستان)خاكبتیه(واصلیروبارشاملرودخانهقلیانکهخودمجموعهایازسرشاخههایدرهدزدان،درهداعیودرهلکواستورودخانه
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بطولچرخشیکطیخودمسیردروتشکیلکوهستانیمنطقهیکدروهرگان49رودخانهتولیدجهتاستثناییموقعیتیککیلومتربرقابیانرژی

شکلبهکهارتفاعاترشتهیکحولشرقجنوببهغربشمالجهتدررودخانهاین.استآوردهبوجودUمینامیدهالکنبناموزدهدورباشندمی

ًحدوداچرخشاینطرفدودررودخانهکفارتفاعاختالف.455شودبسیارپتانسیل،برآبتونلیکاحداثباکهباشدمیمترتولیدجهتمناسبی

هایدزاخهانرژیبرقابیبوجودخواهدآمد.سدمخزنیرودبارلرستانواقعدرجنوبشهرالیگودرزدراستانلرستانوبررویرودخانهرودبارازسرش

جغرافیاییموقعیتبا21'و°24وشرقی02'طول°42محوررقوموشمالی1625عرضاشدهواقعدریاسطحازستمتر. 


رودبارمشخصاتنیروگاهسد -!جدول

رودبارسدواحدمشخصات

mcm 229حجمنرمالمخزن

mcm152برداریحجمحداقلبهره

MW205ظرفیتنصبنیروگاه

-2تعدادواحدهاینیروگاهی

%10ضریبکارکردنیروگاه

%40412راندماننیروگاه

m245472هدطراحی

m220توربینحداکثرهدآبروی

m215حداقلهدآبرویتوربین

m4/s5افتباردرارتفاعطراحی

m4/s0749دبیطراحیهرواحد

m4/s260499هاحداکثردبیمجازعبوریازتوربین

m4/s42429هاحداقلدبیمجازعبوریازتوربین

masl1411متوسطترازپایاب



2جدول-برایاطالعاتیمنابعدادهاستخراجمدلنیازمورداولیههای

منبعاخذاطالعاتدادهنوعدادهردیف

1رودخانهماهانهطبیعیدبیمنطقهآبشرکتلرستانای

2سدمخازناطالعاتخوزستانبرقوآبشرکت

4هواشناسیاطالعاتهواشناسیسازمان

2قمرودانتقالطرحاطالعاتمنطقهآبشرکتلرستانای

0ارتفاع،حجم،سطحمنحنیمنطقهآبشرکتلرستانای



 تشکیل فایل ورودی .3-1
شود.سالپایهالزامانحوهاستفادهازمدلویپبهاینصورتاستکهیکسالپایهدرنظرگرفتهشدهواطالعاتموردنیازبراییکسالواردمی

هاییسالمبادقتموردنیازموجودباشد.درادامهسالپایهیکدورهآماریچندسالهههایموجودنیستبلکهسالیاستکهدادبهترینتخمینازسال

دستآورد.سازیالزمراانجامدادونتایجموردنظررابهشودتادرایندورهآماریبتوانشبیهبهمدلدادهمی

هاانتخابگردید.سازیسالهبرایانجامشبیه05بشدودورهآماری(بهعنوانسالپایهانتخا44-1449)1404میالدیدرمطالعهحالحاضرسال

 مدل برقابي محاسبات .3-2
 تعریف امکان و هاییداردمحدودیت زمینه این در ولی داشته را برقابی محاسبات انجام قابلیتWEAP افزار نرم گردید اشاره نیز پیشتر که همانطور

 و حداقل دبی پارامتر پنج سد، هر برای درقسمتهیدروانرژیWEAPبرقابی، محاسبات انجام برای . ندارد وجود مدل در برقابی صرفاً سدهای
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کند.مدل می دریافت سد نیروگاه مشخصات عنوان به را تولید راندمان نیروگاهو کارکرد ضریب نیروگاه، پایاب تراز توربین، از عبوری حداکثر

WEAPاساسب مخزن از شده رها آب حجم به توجه بامی محاسبه را تولیدی انرژی ماه انتهای و ابتدا تراز و شده تعریف نیازهای رکند.مقدار 

 تولید انرژی باشد، دبیحداقل از کمتر دست پایین به شده رها آب شود.اگرمی محدود توربین حداکثر و حداقل دبی به نیروگاه از عبوری آب

 کمبودهایی.شد خواهد محاسبه توربین از حداکثرعبوری حجم با تولیدی انرژی باشد، حداکثر دبی از بیش شده رها آب مقدار اگر و شد، نخواهد

:است زیر شرح به دارد وجودWEAPمدل برقابی انرژی محاسبات در که

 نیروگاه نصب ظرفیت به تولیدی توان حداکثر کردن محدود عدم_ 1

 در انرژی تولید قابلیت آب رهاسازیبیشتر صورت در که پیک( ساعت نیروگاه)تعداد رکردکا موظفی ساعات تعداد گرفتن نظر در قابلیت عدم_ 2

 .باشد داشته وجود نیز پیک غیر ساعات

 توربین روی هد وحداقل حداکثر گرفتن نظر در عدم_ 4

 نیروگاه بر آب مجاری از آب عبور اثر در اصطکاکی و ثابت هد افت گرفتن نظر در عدم_ 2

نیروگاه پایاب اشل – دبی رابطه دریافت ییتوانا عدم_ 0

 برآورد امکان اول، وجودمشکل با انرژی تولید دوم اولویت با سدهای هستند.در برقابی محاسبات زمینه در مشکل اصلیترین دو و یک مورد دو

 مقداری نیروگاهی، پیک کارکرد به توجه با کارکردنیروگاه ضریب اگر دارد.همچنین وجود زمانی هایگام برخی در نیروگاه توان از بیش انرژی

 کمتر برآورد و شد نخواهد تولید انرژی باشد، سد از خروجی به توجه با تولیدانرژی امکان اگر حتی ساعات سایر در شود، مدل وارد یک از کمتر

 پذیرامکان برقابی، انرژی تولید اولیه هدف با سدی برای انرژی نیاز تعریف شودمی باعث مورد ایندو دیگر طرف از بود. خواهد انتظار حد از

 خصوص به انرژیتولیدی ناصحیح برآورد در گذاری تاثیر نقش نیز توربین روی حداقل و حداکثر هدهای گرفتن نظر در عدم و سوم مشکل.نباشد

.دارد انرژی تولید دوم هدف با سدهای در

 باشد،می آبریز سطححوضه در آب منابع ریزیبرنامه و پیچیده هایسیستم درWEAPمدل اصلی کاربرد اینکه به توجه با پنجم و چهارم کمبود

البته چندانی اثر تولیدی انرژی برآورد در و بوده پوشی چشم قابل  ولی شد خواهد وارد روابط در هد افت شودچگونهمی اشاره ادامه در ندارد.

.باشد نمی فعر قابل مدل، فعلی هایقابلیت به توجه با آخر مشکل

 نحوه در شده نوآوریانجام تشریح به قسمت این شد.در اشاره تولیدی برقابی انرژی برآورد درWEAPفنی هایمحدودیت به قبل قسمت در

.شودمی پرداختهWEAPدر برقابی انرژی اولیه هدف با سد یک سازیمدل

 WEAPدر  نیروگاهي مشخصات .3-3
برای تعریف پارامترهای دیگر از تابعی یا و ثابت صورت به پارامتر پنج تعریف کانامWEAPمدل در شد ذکر که همانطور  مشخصات شده

 )به راندمان راستا این در .شودمی نیروگاهاستفاده پایاب تراز و راندمان حداقل، دبی پارامترهای از برقابی سازیل مد برای دارد. وجود نیروگاه

تمامی تعریف ثابت اعدادی صورت به ( دریا حسط از متر )به پایاب تراز و ( درصد  تعریف اصلی فرضیات قسمت در پارامترها این شدهاست.

.شود می

وارد اصلی فرضیات قسمت در هستند زیر شرح به که برقابی محاسبات برای نیاز مورد پایه پارامترهای دیگر پارامترهایمذکور، بر عالوه هر برای

.شوند می تعریف مدل برای پارامترها سایر از توابعی یا ثابت اعداد ورتص به پارامترها این .شوند می

ثابت: پارامترهای

مگاوات برحسب نیروگاه نصب ظرفیت_ 

 متر برحسب طراحی هد_ 

 .شود بیان دیگر پارامترهای از تابعی یا ثابت عدد صورت به تواندمی که متر برحسب هد افت_ 

 نیروگاه واحد تعداد_ 

 .باشد متفاوت مختلف، هایماه برای یا ثابت عددی تواند می که پیک عاتسا_ 

 مشخص توربین روی مجاز حداقلهد و حداکثر محدوده طراحی، هد در آنها ضرب با و بوده ثابت صورت به که حداقل و حداکثر هد ضریب_ 

 .شود می

.باشند می نیروگاه به ورودی مجاز دبی تعیین برای و ثابت صورت به که حداقل و حداکثر دبی ضریب_

ای:پارامترهایرابطه
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ثانیه در مترمکعب حسب بر طراحی دبی_ 

(1)            
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Hnet،مترحسببرطراحیهد=Eوراندمان=Pdepمگاواتحسببرنیروگاهنصبظرفیت= 

_متر برحسب خالص هد

(2)

Htمختراز=،ماهابتدایدرزنTWLونیروگاهپایابتراز=Hfمترحسببرپارامترهاکلیههدافت=

 _ثانیه دبیبرمکعبمترحسببرانرژیتولیدبراینیازمورد 

(4)

Qmaxمشخصمقدار= 

 انرژی نیاز تعریف .3-4
 به کامل طور به ازنیروگاه خروجی آب چون و شده تعریف سد دست پایین در مجازی نیاز محل یکWEAP مدل در انرژی نیاز تعریف برای

 شده داده برگشت مجازی، نیاز محل به ورودی %آب155 نتیجه در و شده وارد صفر نیاز محل در آب مصرف مقدار کند،می پیدا انتقال دستپایین

 در سپس و شود می بررسی حداقل و حداکثر هد محدودیت ابتدا انرژی، نیاز مقدار تعریف در.گرددمی باز رودخانه به برگشتی آب خط یک با و

:شود می تعریف زیر صورت به انرژی نیاز شود.رابطه می محاسبه نیاز حجمی باشد،مقدار مجاز محدوده در رویتوربین خالص هد صورتیکه



(4)
PFماهدرنیروگاهکارکردساعتتعداد=

 تکمیلي محاسبات. 3-5
 پارامترهای تعریف برای .اند شده وارد ویپ فرضیاتاصلیمدل قسمت مخزنرودبارودر برای فوق روابط در استفاده مورد رهایپارامت تمامی

 .است شده استفاده شوند، می تقسیم منطقی توابع و مدلسازی توابع ، توابعریاضی :کلی گروه سه به که ویپ مدل داخلی توابع از استفاده مورد

 افزار نرم به آب، حجم مقادیر این ویپ، مدل در کننده محدود عوامل و مالحظات تمامی رعایت با نیروگاه نیاز آبمورد حجم محاسبه از پس

 آورده درادامه که روشی با اکسل افزار نرم محیط در اولیه، انرژی تولید میزان ی محاسبه و شده فرستاده برقابی محاسبات انجام اکسلجهت

 های محدودیت دیگرتمامی بار که گردید، طراحی ای گونه به برقابی محاسبات انجام جهت اکسل افزار نرم محیط .دیدگر انجام است، شده

.دهد می ارائه را یتولیدشده اولیه انرژی میزان سپس و کند می بررسی را اولیه انرژی تولید میزان بر موثر

 :باشد می x رابطه صورت به رود، می کار به انرژی محاسبات در که توان اصلی رابطه

کهدرآن:

1000

Q t tt
t

HE
P






Ptدورهدرتولیدیتوان=tکیلوواتحسببر

γآبمخصوصوزن=

Qtدورهدرتوربینبهورودیدبی=tثانیهدرمترمکعبحسببر

Htدورهدرتوربینرویآب)خالصهد(هیدرولیکیارتفاع=t 

Etنیروگاهراندمان=

اتوجهبهرابطهفوقمیزانانرژیتولیدیباتوجهبهمحدودیتهایزیرتعیینمیگردد:ب

PPCPt  

maxmin QQQ t 
 

maxmin HHH t 


کهدرآن:

PPCکیلوواتبهنیروگاهنصبظرفیت=

Qminتوجهبا(ثانیهدرمترمکعببهتوربینمجازدبیحداقل=.)گرددمیتعیینواحدهاتعدادبه

),min( 2max1max QQQreq 

ftnet HTWLHH 

3600maxmin  PFQVDHHH reqnet
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Qmaxثانیهدرمترمکعببهتوربینمجازدبیحداکثر=

Hminمتربهتوربینرویمجازهدحداقل=

Hmax.باشدمیمتربهتوربینرویمجازهدحداکثر=



 گیری بحث و نتیجه .4
سدانرژیتولیدبرایفوقرودبارمدلبانتقالطرحبدونسناریویسهحوضهتحتینقمرودای،باطرححوضهبینانتقالحاضرحالدرقمرودایکه

195میزانوسالدرمکعبمترمیلیون باحوضهطرحبینانتقالافقدرقمرود1225ای205کهمترمیلیونمیسالدرمکعبگردیداجراباشددر.

تولیدیانرژیمخزنخروجیبودنزیادترواسطهبهاولسناریویسدرودبارتوسطجدولدرکه4همانطورمیمشاهدهسناریویدوبهنسبتشود

نسبت1225گیگاواتدرسالبرایافق41454666گیگاواتساعتدرسالدرحالحاضرو41451194دارتولیدانرژیبهمیزانقمدیگربیشتراست.

قمرودانتقالطرحاجرایعدمقابهمقادیرکهاستیافتهمالحظهکاهشبلمیای.باشندسدمخزنبهورودیجریانرودبارمیزاندوسناریوی042درو%

سهسناریوی740در%انتقالطرحاجرایمرودقباکاهشاستیافته.دوسناریویبرایتقریبیطوربهانرژیتولیدکاهشمیزانکهحالیستدراین

باشدوتواناییکهمشخساستنتایجحاصلازاجرایمدلتنهاقادربهمحاسبهیکانرژیکلمیطورهمانباشد.%می%6وبرایسناریویسه0404

ندارد. را انرژیثانویه و انرژیاولیه انرژیتولیدیمشخصنمودن مقدار ساعاتپیکنیروگاه، تعداد و ظرفیتنصبنیروگاه به توجه 041407با

گیگاواتساعت4742099گیگاواتساعتدرسالاستکهبهمیزان00241112قدارانرژیتولیدیگرددکهمبینیمیگیگاواتساعتدرسالپیش

،WEAPنتایجنشاندهندهاینموضوعاستکهباوجودانجاماصالحاتدرمحاسباتبرقابینرمافزارباشد.بینیشدهکمترمیدرسالازمقدارپیش

 باشد.هنوزهمداراینقاطضعفیمی




تولیدانرژیسدرودبارتحتسناریوهایانجامشده4-جدول

مقدارانرژیتولیدی)گیگاواتساعت(سناریوهاشمارهسناریو

1بدونطرححوضهبینانتقالقمرودای00241112

2باطرححوضهانتقالبینحاضرحالدرقمرودای02445444 

4باحوضهطرحبینانتقالافقدرقمرود1225ای02445720 

 

 
2جدول-انتقالعدمبهنسبتانرژیتولیدکاهشمیزان

درصدتولیدانرژینسبتبهعدمانتقال)درصد(هایزمانیافق

حاضرحال10304449 

1225افق42444992 

 

 
1شکل_ساعتگیگاواتبهانرژیتولیدمیزان
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 گیری نتیجه .5

 زمینه این در و یافته افزایش شدت به همزمان طور به مختلف مسائل دننمو منظور و یکپارچه مطالعات به تمایل امروزه

WEAPافزارسیستم مطالعه زمینه در افزار نرم این پیچیده، های سیستم مدلسازی در توانایی علیرغم .است قدرتمندینرم 

فکیکانرژیاولیهوانرژیثانویهنیروگاهتوعدمانرژیکلمحاسبهنرمافزاراینیکیازمشکالت..است کمبودهایی دارای هایبرقابی

ازمقدارقابلانتظاربهباشد.می براینیروگاه مقدارانرژیتولیدشده یکیدیگرازمشکالتیکهدراینتحقیقمشخصگردیدایناستکه

ابیبرایسدهاییکههدفاولیهآنهابهطورکلیبهتراستبرایانجاممحاسباتانرژیبرقگیگاواتساعتدرسالکمتراست.4742099میزان

تولیدانرژیاستازنرمافزارهایدیگراستفادهگردد.
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