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

2نگیننظری،1حسنترابیپوده
تانعضوهیأتعلمیگروهمهندسیآبدانشکدهکشاورزیدانشگاهلرس-1

دانشگاهلرستانگروهمهندسیآبدانشکدهکشاورزیدانشجویکارشناسیارشد-2
 

 n.nazari15@yahoo.comپست الکترونیکي:

 خالصه
ایقمرودبروضعیتکمبودتولیدانرژیاثراتطرحانتقالآببینحوضهWEAPسازیماهانهمنابعآببااستفادهازمدل دراینتحقیقسعیشدهاستباانجاممدل

دورهیکبرایگردد.مدلبررسیبختیاری05سدزمانیافقدودرسالهزمانیافقنیزوحاضر1225حالعلیرغم.گردیددر نرم این بسیار، های توانایی بررسیافزار 

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

افقدرانرژیتولیدمیزانوحاضر1252حالمیزان31.19بهافقدرو1225درصدمیزان37.72بهمیقمرودانتفالطرحاجرایعدمبهنسبتدرصدباشدطوروبه

.باشدکلینرمافزارقادربهتفکیکانرژیاولیهوانرژیثانویهنمی

 ، WEAPسدبختیاری،برقابیای،تولیدانرژیکلماتکلیدی:انتقالبینحوضه

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

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

%از13ترینمنبعتجدیدشوندهانرژیاستکهحدودباشد.نیرویبرقابیمهمدستیحوضهآبریزمیهایپایینتعریفشدهمانندتولیدانرژیدربخش

وبهطورکلیدردیگرزمینهمهندسیدرمدیریتآبوهمچنینتجارت،1315یاردردهه.مفهومسیستمتصمیم[9]دهدالکتریسیتهدنیاراتشکیلمی

گیرندگانرادرپرداختنبهمسائلبدونساختار)بدونتعریفوایکاربرمحوراستکهتصمیمیاریکسیستمرایانهرواجیافت.یکسیستمتصمیم

اندنیزبهایتوسعهدادهشدهایرایانهافزارهکهبهصورتنرمهایشبیهسازحوضهآبریزیاربرایمدلاصطالحتصمیمکند.چوبخاص(کمکمیچهار

داشتهباشدوتنهابراییکحوضهآبریزیارمدیریتحوضهآبریزبایدقابلیتکاربردبهصورتعمومیرایکسیستمتصمیم[.2] شودکاربردهمی

محل های نیروگاه در شده تولید برقابی انرژی ازیس 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 استفاده 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 که انطورنمود.هم 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 فرخیان

 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 برق تولید کاهش

 باشد.می قمرود طرح از برداریبهره

 و اجرایی سدهای از آتی برداریبهره محوریت با برقابی، انرژی تولید بر کارون و دز آبریز یحوضه یتوسعه ،اثرات[1]نیکفال و افتخارجوادی

پروژه بیسیک سازیشبیه از استفاده با خوزستان دشت در آبی نیازهای افزایش و ایحوضهبین انتقال هایمطالعاتی، محیطویژوال  سیستمیدر

                                                                                                                                                    
1
 Key Assumptions 
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 نیاز افزایش و ایبینحوضه انتقال هایطرح مدارآمدن به اثر در برقابی انرژی تولید کاهش یدهنده نشان پژوهش این قراردادند.نتایج موردارزیابی

باشد.می کشاورزی آبی

برداریازمخازنسدنیروگاهیدزراموردبررسیقراردادند.بررسیآماری،اثراتبازاربرقبرمدیریتبهره[3]صمدیبروجنیواحمدیبهبهانی

پذیرد(،ها)کهطبقدستوردیسپاچینگملیصورتمیقافتادهتوسطایننیروگاهعملکردبازاربرقکشورگویایایناستکهمیزانتولیدواقعیاتفا

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

ازبیشاختالفداراینیروگاهمی0پیشنهادی%بهرهباشبرنامهتحققبرای هایبرقابیالزماستتاحدزیادیسقفتولیدبرداریبهینهازنیروگاهد.

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(کوهرنگ9تونل ،)بهرهبرداری دست در(کوهرنگ 2و

 طور به برسند هبرداریبهر 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 رد 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 آبیاری یعهتوس و هوا و آب تغییرات ثیراتتأ 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 تفادهدرکشاورزیوبرقابیمورداس 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 افزایش 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 مجاز دبی رحداکث/حداقل

گیرد: می قرار توجه مورد

 و حداقل 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 هدنخوا 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 انرژی یدتول 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 نیروگاه ازمج 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

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

 مواد و روش .3
یهاکوهیجنوبغربیهادردامنهیرانایدراستانلرستانودربخشجنوبغربیاریرودخانهبختیدربخشسفالیاریبختیروگاهسدونساختگاه

ایستگاهودرشمالغربیهثان29ویقهدق06درجهو92یوعرضشمالیهثان15ویقهدق20درجهو21یبهطولشرقاییهخوردهودرناحینزاگرسچ

واقعشدهاست.یاریرودخانهبخترویبراهواز،–راهآهنتهرانیردورود(درمس-یمشکحدفاصلاندیستگاهاینتنگپنج)هشتم
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مشخصاتنیروگاهسدبختیاری -!جدول

بختیاریسدواحدمشخصات

mcm 2122حجمنرمالمخزن

mcm2722برداریحجمحداقلبهره

MW1055ظرفیتنصبنیروگاه

-6تعدادواحدهاینیروگاهی

%21ضریبکارکردنیروگاه

%39.0راندماننیروگاه

m266هدطراحی

m236.2حداکثرهدآبرویتوربین

m203.9حداقلهدآبرویتوربین

m9/s9.7افتباردرارتفاعطراحی

m9/s152.0دبیطراحیهرواحد

m9/s9762هاحداکثردبیمجازعبوریازتوربین

m9/s627.6هاحداقلدبیمجازعبوریازتوربین

masl091متوسطترازپایاب



2جدول-دادهاستخراجبرایاطالعاتیمنابعمدلنیازمورداولیههای

منبعاخذاطالعاتدادهنوعدادهردیف

1رودخانهماهانهطبیعیدبیشرکتمنطقهآبلرستانای

2سدمخازناطالعاتخوزستانبرقوآبشرکت

9هواشناسیاطالعاتهواشناسیسازمان

2قمرودانتقالطرحاطالعاتمنطقهآبشرکتلرستانای

0ارتفاع،حجم،سطحمنحنیمنطقهآبشرکتلرستانای



 تشکیل فایل ورودی .3-1
شود.سالپایهالزاماتکهیکسالپایهدرنظرگرفتهشدهواطالعاتموردنیازبراییکسالواردمینحوهاستفادهازمدلویپبهاینصورتاس

هاییسالمبادقتموردنیازموجودباشد.درادامهسالپایهیکدورهآماریچندسالههایموجودنیستبلکهسالیاستکهدادهبهترینتخمینازسال

دستآورد.سازیالزمراانجامدادونتایجموردنظررابهایندورهآماریبتوانشبیهشودتادربهمدلدادهمی

هاانتخابگردید.سازیسالهبرایانجامشبیه05(بهعنوانسالپایهانتخابشدودورهآماری93-1991)1303میالدیدرمطالعهحالحاضرسال

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

 و حداقل دبی پارامتر پنج سد، هر برای درقسمتهیدروانرژیWEAPبرقابی، محاسبات انجام برای . ندارد وجود مدل در برقابی صرفاً سدهای

کند.مدل می دریافت سد نیروگاه مشخصات عنوان به را تولید راندمان نیروگاهو کارکرد ضریب نیروگاه، پایاب تراز بین،تور از عبوری حداکثر

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

 تولید انرژی باشد، دبیحداقل از کمتر دست پایین به شده رها آب شود.اگرمی محدود توربین حداکثر و حداقل دبی به هنیروگا از عبوری آب
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 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 کارکرد 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_ 9

 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 توانایی عدم_ 0

 برآورد امکان اول، وجودمشکل با انرژی تولید دوم اولویت با سدهای رهستند.د 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 ژیتولیدانر 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 یرو 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 رفع 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 امکانWEAPمدل 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 رد.دا وجود نیروگاه

تمامی تعریف ثابت اعدادی صورت به ( دریا سطح 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 صورت به پارامترها این .شوند می

ثابت: پارامترهای

مگاوات برحسب گاهنیرو 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 ساعات_ 

 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

ثانیه در مترمکعب حسب بر طراحی دبی_ 

(1)            

net

dep

HE

P
Q
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Hnet،مترحسببرطراحیهد=Eوراندمان=Pdepمگاواتحسببرنیروگاهنصبظرفیت= 

_متر برحسب خالص هد

(2)

Ht،ماهابتدایدرمخزنتراز=TWLونیروگاهپایابتراز=Hfمترحسببرپارامترهاکلیههدافت=

 _ت دبیبراینیازثانیهموردبرمکعبمترحسببرانرژیولید 

(9)

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 دوار 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 اسبهمح نیاز حجمی باشد،مقدار مجاز محدوده در رویتوربین خالص هد صورتیکه


(4)

PFماهدرنیروگاهکارکردساعتتعداد=

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

 فزارا 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 .گردید انجام است، شده

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

 :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

γو=آبمخصوصزن

Qtدورهدرتوربینبهورودیدبی=tثانیهدرمترمکعبحسببر

Htدورهدرتوربینرویآب)خالصهد(هیدرولیکیارتفاع=t 

Etنیروگاهراندمان=

باتوجهبهرابطهفوقمیزانانرژیتولیدیباتوجهبهمحدودیتهایزیرتعیینمیگردد:

PPCPt  

maxmin QQQ t 
 

maxmin HHH t 


کهدرآن:

PPCکیلوواتبهنیروگاهنصبظرفیت=

Qmin.)گرددمیتعیینواحدهاتعدادبهتوجهبا(ثانیهدرمترمکعببهتوربینمجازدبیحداقل=

Qmaxثانیهدرمترمکعببهتوربینمجازدبیحداکثر=

Hminرویمجازهدحداقل=متربهتوربین

Hmax.باشدمیمتربهتوربینرویمجازهدحداکثر=

),min( 2max1max QQQreq 

ftnet HTWLHH 

3600maxmin  PFQVDHHH reqnet
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 گیری بحث و نتیجه .4
ایقمروددرحالحاضرانتقالبینحوضهطرحبا،ایقمرودمدلفوقبرایتولیدانرژیسدبختیاریتحتسهسناریویبدونطرحانتقالبینحوضه

میزان115کهوسالدرمکعبمترمیلیون طرباحوضهحبینانتقالافقدرقمرود1225ای205کهمترمیلیونمیسالدرمکعبگردیداجراباشددر.

جدولدرکههمانطوربختیاریسدتوسطتولیدیانرژیمخزنخروجیبودنزیادترواسطهبهاول9سناریویمیمشاهدهسناریویدوبهنسبتشود

نسبتبهعدم1225گیگاواتدرسالبرایافق07.1گیگاواتساعتدرسالدرحالحاضرو27.2میزاندارتولیدانرژیبهقمدیگربیشتراست.

قمرودانتقالطرحمالحظهاجرایقابلمقادیرکهاستیافتهکاهشمیای.باشنددوسناریویدربختیاریسدمخزنبهورودیجریان9.3میزاندرو%

سه0.0سناریوی%اطرحاجرایبامرودقنتقالکاهشاستیافته.دوسناریویبرایتقریبیطوربهانرژیتولیدکاهشمیزانکهحالیستدر1.3این%

باشدوتواناییمشخصطورکهمشخساستنتایجحاصلازاجرایمدلتنهاقادربهمحاسبهیکانرژیکلمیهمانباشد.%می2.9وبرایسناریویسه

ندارد.نمودنانرژیاولیهوا مقدارانرژیتولیدینرژیثانویهرا وتعدادساعاتپیکنیروگاه، توجهبهظرفیتنصبنیروگاه گیگاوات2765.66با

گیگاواتساعتدرسال211.267گیگاواتساعتدرسالاستکهبهمیزان2022.13236گرددکهمقدارانرژیتولیدیبینیمیساعتدرسالپیش

،هنوزهمWEAPنتایجنشاندهندهاینموضوعاستکهباوجودانجاماصالحاتدرمحاسباتبرقابینرمافزارباشد.شدهکمترمیبینیازمقدارپیش

باشد.داراینقاطضعفیمی
9جدول-شدهانجامسناریوهایتحترودبارسدانرژیتولید

مقدارانرژیتولیدی)گیگاواتساعت(سناریوهاشمارهسناریو

1ونبدطرححوضهبینانتقالقمرودای2022.13236

2باطرححوضهبینانتقالحاضرحالدرقمرودای2232.739251

9باحوضهطرحبینانتقالافقدرقمرود1225ای2212.1111106

 

 
2جدول-انتقالعدمبهنسبتانرژیتولیدکاهشمیزان

دمانتقال)درصد(درصدتولیدانرژینسبتبهعهایزمانیافق

حاضرحال31.1902771

1225افق37.72021161

 

 
1شکل_ساعتگیگاواتبهانرژیتولیدمیزان

 گیری نتیجه .5

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

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

تفکیکانرژیاولیهوانرژیثانویهنیروگاهوعدمانرژیکلمحاسبهنرمافزاراینیکیازمشکالت..است کمبودهایی دارای هایبرقابی

ازمقدارقابلانتظاربهیکیدیگرازمشکالتیکهدراینتحقیقمشخصگردیدباشد.می براینیروگاه مقدارانرژیتولیدشده ایناستکه

بهطورکلیبهتراستبرایانجاممحاسباتانرژیبرقابیبرایسدهاییکههدفاولیهآنهاگیگاواتساعتدرسالکمتراست.211.267میزان

تولیدانرژیاستازنرمافزارهایدیگراستفادهگردد.
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