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 مذل بهره برداری مخسن با رویه جیره بنذی در شرایط تغییر تراز سرریس سذ مخسنی

  شیرین دره 

 

 

 2،َادی وامقی ،*1دايد کمالی

ساد آداوطگاٌ  َای َیذريلیکی ،داوطکذٌ فىی ي مُىذسی-ی کارضىاسی ارضذ گزایص آب ي ساسٌداوطجً -1

 اسالمی ياحذ مطُذ

 ىی ي مُىذسی،داوطگاٌ آساد اسالمی ياحذ مطُذ، داوطکذٌ فگزيٌ عمزان استادیار -2

 

 

 
 خالصه

زض ذػَظ  حجن آب زض زستطس، تا تَجِ تِ هطرػات هرعى ٍ کل زّس تا زض ّط هطحلِ ظهاًی،زستَضالؼولی کِ تِ تْطُ تطزاض ایي اهکاى ضا هی

یط ٍ ّوچٌیي افعایص ًیاظ ضٍظ افعٍى آب تطای تا تَجِ تِ ذطکسالی ّای اذ طٍجی هرعى تػوین گیطی ًوایس ضا هٌحٌی فطهاى گَیٌس.هیعاى ذ

هحیف ظیست،کطاٍضظی ٍ غٌؼت اّویت هٌاتغ آب زٍچٌساى ضسُ است ٍ هسیطیت غحیح ایي هٌاتغ تسیاض اّویت یافتِ  هػاضف هرتلف ضطب،

فیس هرعى تِ زلیل آٍضز ضسَب زض ایي تحقیق تا تَجِ تِ افعایص ًیاظ پاییي زست سس ضیطیي زضُ ٍ ّوچٌیي تا زض ًظط گطفتي کاّص حجن ه است.

سال آیٌسُ تا استفاز اظ الگَی تْطُ تطزاضی جیطُ تٌسی هَضز تحلیل قطاض  44ضطایف هرعى ضا تطای  هیلیَى هتط هکؼة تِ غَضت ساالًِ. 1.5تقطیثی 

-ّای آیٌسُ جلَگیطی هیتط زض هاُزی ضسیسکٌس ٍ اظ تَجَز آهسى کوثَهثٌای ضٍش تط ایي است کِ تْطُ تطزاض توام ًیاظ آى هاُ ضا ضّا ًوی زازُ این.

 ،زض ایي ضٍش ضَز.یاتٌس ٍلی اظ ضست آًْا کاستِ هیّا افعایص هیتؼساز ضکست ،ّای ضسیستِ ػثاضت زیگط تِ جای هَاجِ ضسى تا کوثَز کٌس.

 ( تْیٌِ ضسُ است.psoهسل جیطُ تٌسی تا استفازُ اظ الگَضیتن اظزحام شضات )

 

تُزٌ تزداری  ، psoالگًریتم  ، sopريش  َای ارسیاتی،ضاخص جیزٌ تىذی، تُیىٍ ساسی، ی فزمان،ياصگان کلیذی :مىحى

 مخشن

 

  مقذمه-1

 

 

ذال تیي تَاى تاهیي  ّای قطى حاؾط تططیت است کِ هیتَاًس سط هٌطا تسیاضی اظ تحَالت هخثت ٍ هٌفی جْاى قطاض گیطز.آب یکی اظ تعضگتطیي چالص

ظتاى هفاّوِ زض ترص آب هثسل تِ  کاض ّای هسیطیتی قاتل هْاض ًثاضس،آفطیي است ٌّگاهی کِ ایي ػسم تؼازل تا هجوَػِ ضاُتحطاى  آب ٍ ضست تقاؾا،

ّای ظتاى هراغوِ ذَاّس ضس. ػسم تَظیغ هٌاسة تاضًسگی ٍ ػسم تكاتق ًیاظ هػطف تا ظهاى ًعٍالت جَی ٍ ًیاظ ضسیس تِ سطهایِ گصاضی زض ترص

-ّوپای هسیطیت تَسؼِ است ٍ ایي زٍلت اّویت هسیطیت آب، ًوایس.تط هیتط ٍ گستطزُاتؼاز چالص آب ضا سٌگیي اظ هٌاتغ آب،شذیطُ،پایص ٍ حفاظت 

، تا کیفیت ٍ تَظیغ هستوط ٍ ّسفساض زًثال کٌٌس. افعایص تقاؾای هساٍم تطای آب تِ هقساض کافی ّا ّستٌس کِ هیتَاًٌس ٍ قازضًس ایي هسیطیت ضا هٌسجن،

هیعاى  ٍ هکاًی هٌاسة هٌْسسیي ٍ تطًاهِ ضیعاى ضا ٍازاض تِ تفکط ٍ اضائِ قطح ّای جاهغ تط ٍ پیچیسُ تط تطای سیستن ّای هٌاتغ آب ًوَزُ است. ظهاًی

ّا اظ ًظط ًیاظتٌاتطایي آتسّی ضٍزذاًِ ٍ  زض قَل سال تغییطات تسیاضی زاضز. >،1ضًٍس=ّا کِ اظ اغلی تطیي هٌاتغ آب سكحی تِ ضواض هیآتسّی ضٍزذاًِ

-یاتس کِ هوکي است ذساضات جثطاى ًاپصیطی تِ ترصظهاًی تا یکسیگط ّورَاًی ًساضًس ٍ اػتوازپصیطی تاهیي آب تِ ایي غَضت تِ ضست کاّص هی

 ٌّسسِ هرعى، ِ سس،ای اًجام ضَز کِ تا تَجِ تِ زتی ٍضٍزی تّای هرعًی تایس تِ گًَِچگًَگی تْطُ تطزاضی اظ سس ّای هػطف کٌٌسُ آب ٍاضز آٍضز.

 >.2کوتطیي کوثَز زض قَل زٍضُ تْطُ تطزاضی تِ ٍجَز آیس= ضطایف آب ٍ َّایی ٍ ًَع هػطف،
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ٌّگاهی کِ هرعى ًتَاًس ًیاظ ضا  ضَز.هیعاى تطزاضت آب تطاتط تا هقساض ًیاظ فطؼ هی 1(SOPزض تْطُ تطزاضی اظ هرعى تط اساس ضٍش ضثیِ ساظی)           

-تطای سس ّا ظیاز است.ضسس ٍلی ضست کوثَززض ایي سیاست هیعاى کوثَز کل تِ حساقل هی کٌس.زضغسی اظ آى ضا تاهیي هی ي کٌس،تِ قَض کاهل تاهی

 ّا ضا کٌتطل کٌس ٍ اظ تَجَز آهسى ضطایف تحطاًی جلَگیطی کٌس،ّای تا ًیاظ ضطب ٍ کطاٍضظی تؼییي سیاست تْطُ تطزاضی کِ تتَاًس  ضست کوثَز

زضغسی اظ ًیاظ آى  جْت جلَگیطی اظ ضطایف تحطاًی، قثق هٌحٌی فطهاى زض غَضتیکِ حجن شذیطُ هرعى اظ حسی پاییي تط تاضس، >.3س=تاضؾطٍضی هی

زض ایي حالت هوکي  >.5ضَز=ّا کاستِ هیتسیٌػَضت اظ هَاجِ ضسى تا ذساضات جسی جلَگیطی ضسُ ٍ اظ ضست کوثَز >.4گطزز=هاُ اظ هرعى آظاز هی

تِ تؼازل تیي  سیاست جیطُ تٌسی تْیٌِ تطای تاهیي آب اظ قطیق تْطُ تطزاضی هرعى، >.6ضَز=ّا ظیاز ضَز ٍلی اظ ضست آًْا کاستِ هیوثَزاست تؼساز ک

ّای تْطُ تطزاضی ٍ هسیطیت زض قَل زٍضُ ذطکسالی اظ >. تؼییي سیاست7هٌفؼت آب ضّا ساظی ضسُ ٍ اضظش آب اًتقال یافتِ تِ شذیطُ تستگی زاضز=

 ّایی، غالة سیاست تْطُ تطزاضی زض چٌیي زٍضُ ّای تْیٌِ ساظی ٍ ضثیِ ساظی تِ غَضت تَام تاضس. لِ هَاضزی است کِ ًیاظ تِ استفازُ اظ هسلجو

ّایی کِ اها تِ ػلت هطکل تَزى ترویي ذساضت ًاضی اظ کوثَز تاضس.ّا هیحساقل ساظی ذساضت ًاضی اظ پاییي آهسى تَاًایی سیستن زض تاهیي کل ًیاظ

تَاى تِ حساقل اظ جولِ ایي اّساف هی گیطًس.هَضز استفازُ قطاض هی تاضس،ػوَها سایط اّسافی کِ اًساظُ گیطی آًْا سازُ تط هی ٌَّظ هطاّسُ ًطسُ اًس،

ای تْیِ هٌحٌی فطهاى یا تؼییي هسل ّای هرتلف تْیٌِ ساظی تط >.8ساظی حساکخط کوثَز هَضز اًتظاض یا حساقل ًوَزى کل کوثَز هَضز اًتظاض اضاضُ ًوَز=

اظ تیي ایي  تط اساس حجن شذیطُ هرعى زض اتتسای زٍضُ پیطثیٌی حجن جطیاى ٍضٍزی تِ هرعى زض قَل زٍضُ ٍجَز زاضز. ّای ذطٍجی اظ هرعى ،سیاست

ضا تِ حجن شذیطُ زض اتیتسای هرعى اضتثاـ کِ قازض ّستٌس هٌحٌی فطهاى ٍ سیاست تْطُ تطزاضی  اضاضُ کطز،2(hedgingّا هیتَاى تِ هسل جیطُ تٌسی)هسل

 زٌّس.

تط اساس ایي ضٍیِ زض  یک ضٍیِ هؼوَل زض هسیطیت هٌاتغ آب است. استفازُ اظ قَاًیي جیطُ تٌسی زض قَل زٍضُ ذطکی ٍ یا هططف تِ ذطکی،           

ایي ػول هَجة  گطزز.تٌْا ترطی اظ ذطٍجی هَضز ًیاظ ضّا هی تاضین،هیػلیطغن آًکِ قازض تِ تاهیي کل ٍ یا ترص تیطتطی اظ ًیاظ  تطذی اظ اٍقات،

 .ذَاّس ضس ّای احتوالی آیٌسُ کِ هوکي است ضسیستط اظ کوثَز کًٌَی تاضٌس،شذیطُ آب تطای کوثَز

قَاػس  1981اضاى زض سال ّوچٌیي الکس ٍ ّوک >.9یافت= 1962تَاى زض هكالؼات تاٍض ٍ ّوکاضاى زض سال تطزاضی اظ هرعى ضا هیتسیاضی اظ قَاػس تْطُ

 >.11ّای تْطُ تطزاضی زاضتِ است=ای زض ظهیٌِ هسیطیت هرعى ٍ هسلهكالؼات پیططفتِ 1985یِ زض سال  >.14تْطُ تطزاضی اظ هرعى ضا تططیح ًوَزًس=

 >.8ساضز ٍ هسل جیطُ تٌسی پطزاذتٌس=تطزاضی استاًتطزاضی هٌاتغ آب زض زٍضُ ذطکسالی تِ تططیح سیاست تْطُزض تْطُ 1994ضی ٍ ضیَل زض سال ضیاًگ

-ضٍاتف جیطُ تٌسی زض تْطُ 1982ّاضیوَتَ ٍ ّوکاضاى  >.12قَاػسی ضا تطای قطاحی ٍ هسیطیت هرعى تسست آٍضزُ است= 1978ّوچٌیي استسیٌگط 

ضیِ ٍ ضیَل  >.4ظی ضا تطضسی کطزًس=احطات جیطُ تٌسی ضٍی ػولکطز هرعى اظ قطیق ضثیِ سا 1994تایاظیت ٍ یًَال >.13تطزاضی هرعى ضا تیاى کطزًس=

تطزاضی هرعى ضا تا ضثیِ ساظی تػازفی سیاست تْطُ 1996اسطیٌیَساى ٍ فلیپَس  >.8یک قاػسُ جیطُ تٌسی ذكی پیَستِ ضا گستطش زازًس= 1995ٍ 1994

ل قثَل زض آتسّی ساالًِ تِ تططیح هسل آتسّی زض هسل آتسّی چٌسگاًِ چٌس هرعًِ تا کوثَز قات 2442زاِّ ٍ اسطیَاستاٍا زض سال  >.14اتراش ًوَزًس=

تِ ضٍش هسل آتسّی ٍ تِ تکٌیک ضثیِ ساظی زض  تطزاضی،ّای تْیٌِ ساظی زض تْیِ هٌحٌی فطهاى تْطُآشضاًفط ٍ ضْسَاضی زض کاضتطز هسل >.15پطزاذتٌس=

 >.16ضَز=ضا حل ًوَز کِ یک ضٍش جسیس هحسَب هی تَاى هسل آتسّیهرعى تاالضٍز تِ ایي ًتیجِ زست یافتٌس کِ تا تکٌیک ضثیِ ساظی ّن هی

تطزاضی استاًساضز تِ ایي ًتیجِ ضسیس کِ جْت زض تطضسی اػتواز پصیطی تاهیي آب تَسف سسّای هرعًی تا استفازُ اظ ضٍش تْطُ 1388ػوازی زض سال 

تطزاضی استفازُ تاضس زض زٍضُ تْطُف پصیطی تیطتطی هیتطزاضی کِ زاضای اًؼكاّای زیگط تْطُتؼسیل هیعاى کوثَز ٍ کاّص ذساضت تایس اظ سیاست

-( هسل تْطNSGA،MOPSO،SPEA  ٍAMALGAMُتا استفازُ اظ چٌسیي الگَضیتن چٌس ّسفِ َّضوٌس) 1393غازقی زض سال  >.17کطز=

 >.18ف هتٌاقؽ پطزاذت=ّا تا زٍ ّسپصیطی تاهیي ًیاظٍ تِ قَض ّوعهاى تِ تیطیٌِ ساظی اػتواز تطزاضی جیطُ تٌسی ضا تْیٌِ کطز،

 

 َای تکاملی در تُزٌ تزداری اس مخاسنکارتزد الگًریتم 1-1

اهطٍظُ ایي  ّای کاٍضی زاضًس.ّای حل تقطیثی تَسؼِ یافتِ اًس کِ اساسا سؼی زض تطکیة اغَل اٍلیِ ضٍشسال گصضتِ،گطٍّی اظ الگَضیتن 24زض 

 4ضا ًسثت تِ ضٍش تطًاهِ ضیعی پَیا 3> زض تحقیق ذَز هعایای الگَضیتن غًتیک19= ایست ٍ ّالّای تکاهلی یا فطاکاٍضی هطَْضًس. ّا تِ ًام ضٍشضٍش

> تا استفازُ اظ الگَضیتن غًتیک ًَػی اظ هٌحٌی فطهاى ضا استرطاد کطزًس ٍ تِ آى تِ ػٌَاى اتعاضی تَاًوٌس جْت هسیطیت 24تطضوطزًس. تاًگ ٍ ّوکاضاى=

                                                                                                                                                    
1 Standard Operation Policy 
2 Hedging 
3Genetic Algorithm (GA) 
4 Dynamic Programming (DP) 
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تِ هٌظَض استرطاد سیاست تْطُ تطزاضی تْیٌِ هرعى استفازُ  1> اظ الگَضیتن غًتیک ٍ تطًاهِ ضیعی پَیای تػازفی21= هٌاتغ آب اضاضُ کطزًس. احوس ٍ سطها

ّا ًطاى زازًس کِ الگَضیتن غًتیک ًسثت تِ تطًاهِ ضیعی پَیای تػازفی زاضای قاتلیت تاالتطی زض استرطاد آى کطزًس ٍ ػولکطز آًْا ضا هقایسِ کطزًس.

 تطًاهِ ضیعی پَیا، ّای تْطُ تطزاضی تلٌس هست تطًاهِ ضیعی غیط ذكی،> تِ هقایسِ ٍ ضتثِ تٌسی ضٍش22تلَضی یعٍلی= ُ تطزاضی تْیٌِ است.ّای تْطسیاست

هقساض تاتغ ّسف ٍ  ّای ػولکطز هرعى،(جْت تْطُ تطزاضی اظ ساهاًِ تک هرعًِ تط اساس هؼیاضPSO) 2الگَضیتن غًتیک ٍ الگَضیتن هجوَػِ شضات

ّای فطهاى ّا پطزاذت ٍ ًتیجِ گطفت کِ ضٍش تطًاهِ ضیعی غیط ذكی اضجؼیت تیطتطی جْت تِ کاضگیطی زض استرطاد هٌحٌیظهاى اجطای تطًاهِ هست

 زاضت.

ا تؼسیل ٍ ضًٍس ّای هَجَز زض تاهیي هػاضف ضّای هسیطیتی زض ًطم افعاض ضثیِ ساظ،هیعاى تٌصزض ایي تحقیق زض ًظط است تا تَسؼِ الگَضیتن             

-ضست ذساضات ًاضی اظ تٌص ّا،ّای جیطُ تٌسی ٍ تؼسیل تٌصایي اػوال تا استفازُ اظ سیاست تط ًوَز.تطٍظ ضکست زض هػاضف هرتلف ضا یکٌَاذت

 زّس.ّای ضسیس ضا کاّص ٍ ًحَُ تاهیي هػاضف ضا تْثَز هی

 مواد و روش-2

 

 (SOPارد)تزداری استاوذضثیٍ ساسی مخشن تا سیاست تُزٌ 2-1
تطزاضت آب ٍ تلفات آب کِ تا تَجِ تِ  ی هرعى زض ّط زٍضُ تط اساس زتی ٍضٍزی تِ هرعى،ضثیِ ساظی هرعى ػثاضت است اظ تؼییي حجن شذیطُ

 >.23ز=گیطتاضس اًجام هی( هی1ضثیِ ساظی هرعى تط اساس ضاتكِ پیَستگی کِ تِ غَضت ضاتكِ ) زّس.ضطایف آب ٍ َّایی ٍ ظهیي ضٌاسی هحل ضخ هی

 

 
 

(1) 

 

، ;حجن جطیاى ٍضٍزی تِ هرعى زض زٍضُ ،ی هرعى زض زٍضُ ;هقساض حجن شذیطُ،هقساض حجن شذیطُ هرعى زض زٍضُ  =

کٌس ٍ ّا ضا اظ یکسیگط جسا هیّا است ٍ ػَاهلی کِ ضثیِ ساظی.ایي ضاتكِ هثٌای ّوِ ضثیِ ساظی;حجن تثریط اظ سكح  زضیاچِ سس زض زٍضُ 

( یا SOPتطزاضی استاًساضز)سیاست تْطُ تاضس.( هیهقساض ٍ ظهاى تطزاضضت آب ) ضَز،تطزاضی هیّای هرتلف تْطُتاػج تِ ٍجَز آهسى سیاست

-ضَز ٍ زض هَاقغ ٍاقؼی اظ آى استفازُ ًویتطزاضی اظ هرعى اسفازُ هی( تطای ضثیِ ساظی تْط1ُاى زازُ ضسُ زض ضکل )ضکل ًط Sتطزاضی هٌحٌی تْطُ

 >.24ضَز=تؼییي حجن هَضز ًیاظ هرعى ٍ تؼییي تطاظ ًطهال هرعى استفازُ هی ضَز.تیطتط اظ ایي ضٍش زض قطاحی سسّای هرعًی،

 
 (SOPتطزاضی استاًساضز)ست تْطُضکل زض سیا Sتطزاضی هٌحٌی تْطُ-1ضکل

 

 تاضس. ٍ  ضَز کِ زض حالت ًطهال  زض ایي ضثیِ ساظی فطؼ هی

 .حجن هَضز ًیاظ زض زٍضُ =

 ضَز کِ زض غَضت تطقطاض ًثَزى آًْا زٍ حالت ظیط هوکي است ضخ زّس:سپس غحت ایي فطؾیات کٌتطل هی

 

                                                                                                                                                    
1 Stochastic DP 
2 PSO 
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 مذل جیزٌ تىذی 2-2

اظ ًظط ظهاًی چِ هقساض ظٍزتط ٍ زض چِ تطاظی اظ حجن -1تطای هسیطیت ًیاظ ٍ ػسم ضّاساظی کل ًیاظ زض ضطایف تحطاًی زٍ سَال تایس پاسد زازُ ضَز:

هقساض کاّص زض ذطٍجی  -2 ّای آیٌسُ تایستی اًجام ضَز؟تیٌی ضسُ(جیطُ تٌسی تطای کاّص کوثَزشذیطُ)یا حجن شذیطُ تِ ػالٍُ جطیاى ٍضٍزی پیص

 >8زض قَل ّط زٍضُ جیطُ تٌسی چِ هقساضی تایستی تاضس؟=

اضائِ زازًس کِ تط پایِ  1(MINLPیک هسل تطًاهِ ضیعی اػساز غحیح هرتلف غیط ذكی ) 1994ضی  ٍ ضیَل زض سال تطای پاسد تِ ایي سَاالت ضیاًگ

 ٍ ّوکاضاًص استَاض تَز. Maassضکل، Sزض هٌحٌی  1:1تغییط ضیة 

 
 سیاست جیزٌ تىذی-2ضکل

 
اظ ضاتكِ ظیط  تطاتط ًیاظ تاضس، KPکوتط اظ  تیٌی جطیاى ٍضٍزی،تط اساس ایي سیاست هیعاى ذطٍجی تطای هَاقؼی کِ حجن شذیطُ تِ ػالٍُ هقساض پیص

 ضَز:هحاسثِ هی

 

 
 

(2) 

 

( یا هجوَع تَاى حجن آستاًِ تطای جیطُ تٌسی ضا تٌْا تا حجن هرعى)هی تاضس.ی زٍضُ فؼلی هیتیٌی ضسُ تطاجطیاى پیص ،زض ایي ضاتكِ 

 >.25( تؼییي کطز=تیٌی جطیاى ٍضٍزی )حجن شذیطُ ٍ هقساض پیص

 تاضس:ذطکسالی هی ضٍاتف هسل غیط ذكی اضائِ ضسُ تِ ضطح ظیط است کِ تاتغ ّسف حساقل کطزى حس اکخط کوثَز زض زٍضُ

 

 
 

(3) 

 
 َاقیذ

 

 
 

(4) 

 
 

 
 

(5)  

 

                                                                                                                                                    
1 Mixed Integer Non-Linear Programming 
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(6) 

 

 
 

(7) 

 

 
 

(8) 

 

 
 

(9) 

 

 
 

(01) 

 
 

 

(00) 

 
 

 

(02) 

 
 

 

(03) 

 
 

 

(04) 

 

 جن آستاًِ تیٌی ضسُ تعضگتط یا هساٍی حاگط شذیطُ تِ ػالٍُ جطیاى پیص کٌٌس.تطزاضی ضا تَغیف هیسِ قیس اٍل قَاًیي تْطُ زض ایي هسل،

هقساض  زض غیط ایٌػَضت، ضَز.هقساض هخثتی هی 1تطاتط غفط ٍ هتغییط ًقػاى زض ًتیجِ هقساض کوثَز  ضَز.کل ًیاظ ضّا هیتاضس،

( اظ هخثت ضسى 17ضاتكِ ) گیطز.تی هیهقساض هخث ضَز ٍ تطاتط غفط هی ضَز کِ زض ایي حالت اظ هرعى ضّا هی 

-(،هی2تطزاضی اظ قاػسُ ًطاى زازُ ضسُ زض ضکل)ایي سِ قیس تؿویي کٌٌسُ پیطٍی ضطایف تْطُ کٌس.زض زٍضُ جلَگیطی هی ٍ  ّوعهاى زٍ هتغییط 

 ضَز.استفازُ هیّا ٍ پیَستگی هرعى اظ ضٍاتف زیگط تطای کٌتطل غحت ظهاى سطضیع >.8تاضس=

 مطالعٍ مًردی 2-3

ٍ قَل ضطقی  37°43’6”غطتی ضْطستاى تجٌَضز هطکع استاى ذطاساى ضوالی ٍ زض هرتػات ػطؼ ضوالی کیلَهتطی ضوال 64سس ضیطیي زضُ زض 
ˮ28ʼ6°57 .ُهیلیَى هتط هکؼة  77سٍز آٍضزی ایي ضٍذاًِ ح تط ضٍی ضٍزذاًِ ضیطیي زضُ کِ یکی اظ سطضاذِ ّای ضٍزذاًِ اتطک است احساث گطزیس

 هتط ّن اکٌَى زض حال تْطُ تطزاضی است. 63ایي سس اظ ًَع سٌگطیعُ ای تا ّستِ ضسی قائن ٍ تا اضتفاع  زض سال است.

ّای هرتلف زض افق ّای کَتاُ اًجام هكالؼات جْت تاهیي آب هَضز ًیاظ ترص ضضس غٌایغ ٍ تَسؼِ اضاؾی کطاٍضظی، افعایص سطیغ جوؼیت ضْطی،

اظ ایٌطٍ  ضَز.هیلیَى هتط هکؼة زض سال زض ًظط گطفتِ هی 1.5قثق تطضسی ّای ضطکت ّای هطاٍض آٍضز ضسَب   ت ٍ تلٌس هست ضا العاهی کطزُ است.هس

اظ  افعایص تطاظ سطضیع سس ضیطیي زضُ تِ ػٌَاى یکی تِ زلیل افعایص ضٍظ افعٍى ًیاظ پاییي زست ٍ اضغال حجن ظیازی اظ هرعى تَسف ضسَب ٍاضزُ،

 زض ًظط گطفتِ ضسُ است. ّای ػالد ترطی کِ هتؼاقثا افعایص حجن هرعى سس ضا زض پی زاضز،ضٍش

ّای اضظیاتی کاضایی (هتط ضاذع795.5،796.5،797.5ٍ798.5ّای )ٍ جیطُ تٌسی زض تطاظ SOPزض ایي تحقیق تا اجطای هسل تْطُ تطزاضی               

 گیطز.پصیطی ٍ پایساضی(هَضز تحلیل قطاض هیهسل)اػتواز پصیطی،تطگطت پصیطی،آسیة 

                                                                                                                                                    
1 Slack Variable 



 

 

 اردبیل هحقق اردبیلي،داًشگاُ ، ي ٍ هٌْذسيٌفداًشکذُ ، کٌفراًس ّیذرٍلیک ایراى شاًسدّویي

 5311  شْریَر  51ٍ  51

 

 6

 

 زّس.ضا اضائِ هیتطزاضی ًطهال)ػسم ضکست(قطاض گیطز ی ػولکطز ذَز زض حالت تْطُاحتوال ایٌکِ سیستن زض قَل زٍضُ:درصذ اعتماد پذیزی

 تاضس.قاتلیت اػتوازپصیطی هی تْطُ تطزاضی ٍ  ّای،تؼساز کل زٍضُ ّای ضکست،تؼساز کل زٍضُ ،(15تكَضیکِ زض ضاتكِ)

 

 
 

(05) 

 

ضَز.تِ تطزاضی ًطهال،اظ ایي ضاذع استفازُ هیتطای اضظیاتی یک سیستن شذیطُ زض تطگطت اظ حالت ضکست تِ حالت تْطُ: پذیزیسزعت تزگطت

 تاضس.ّای ضکست پیَستِ هیتؼساز زٍضُ پصیطی ٍ  ضاذع سطػت تطگطت ،،(16)قَضی کِ زض ضاتكِ 

 

 
 

(06) 

 

اهیي زٍضُ   tتقاؾا زض ًظط گطفتِ ضسُ قطح تطای  ( 17قثق ضاتكِ)  تاضس.تیاًگط ضست کوثَز زض قی زٍضُ ضکست هی ایي ضاذع،:آسیة پذیزی

 تاضس.ضاذع آسیة پصیطی هی ت ٍ اهیي زٍضُ ضکس tآب ذطٍجی اظ هرعى زض قَل  ضکست ٍ 

 

 
 

(07) 

 
Loucks(1997 ) ّا،ّای ػولکطز هرعى زض تطذی تطضسیتا تَجِ تِ ػسم ٍجَز ضاتكِ ّوگطایی تیي ضاذعضاخص پایذاری)اوعطاف پذیزی(:

 ضاذع پایساضی ضا کِ تطکیثی اظ سِ ضاذع ّاضیوَتَ تَز ضا هؼطفی کطز.

-هی (18)ضاتكِ ضیاؾی ایي ضاذع تِ غَضت ضاتكِ  ضَز.ی کِ تیطتطیي ضاذع پایساضی ضا زاضتِ تاضس تِ ػٌَاى گعیٌِ تْیٌِ هؼطفی هیاگعیٌِ              

 تاضٌس.یطی هی:ضاذع آسیة پص:ضاذع سطػت تطگطت پصیطی ٍ :ضاذع اػتواز پصیطی، ،ضاذع پایساضی،تاضس کِ زض آى 

 

 
 

(08) 

 
 مطخصات مخشن سذ ضیزیه درٌ 2-4

 ( آٍضزُ ضسُ است.mmزض ایي قسوت تطذی اظ هطرػات هرعى سس ضیطیي زضُ اظ قثیل هتَسف هیعاى تاضش ٍ تثریط تط حسة )

 
 (mmمتًسط پارامتزَای اقلیمی ایستگاٌ سذ ضیزیه درٌ) -1جذيل
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 تحلیل ضاخص َای ارسیاتی 2-5

چطا کِ آب تیطتطی  ًتیجِ هیگیطین ّط چِ حجن هرعى افعایص یاتس )زض حالت جیطُ تٌسی(اػتواز پصیطی کاّص ذَاّس یافت. 2جسٍل ضواضُ  تا تَجِ تِ

-ایص هیتطای شذیطُ ٍجَز زاضز ٍ آب ضا تطای زٍضُ ّای تؼسی هیتَاى شذیطُ کطز ٍ قثق اغَل سیاست جیطُ تٌسی تؼساز هاُ ّایی کِ کوثَز زاضین افع

یؼٌی ّط چِ آب زض هرعى تاضس  ضا اػوال هیکٌین، SOPزض غَضتی کِ حجن هرعى کَچک تاضس ّواى سیاست  ضَز.س ٍلی اظ ضست آًْا کاستِ هییات

 یاتس.تِ ّویي زلیل اػتواز پصیطی افعایص هی ضا تایس ضّا ساظی کٌین.

عایص تطاظ سطضیع(آسیة پصیطی کاّص ذَاّس یافت چطا کِ تا اػوال قَاًیي ّطچِ حجن هرعى افعایص یاتس)تا اف 2ّوچٌیي قثق جسٍل ضواضُ               

 ّا کاستِ هیطَز.جیطُ تٌسی اظ ضست کوثَز

هیتَاى ًتیجِ گطفت ّط چِ حجن هرعى افعایص یاتس کوثَزّا کوتط هیطَز ٍ تِ ّویي تطتیة سط ضیع  2زض حالت جیطُ تٌسی قثق جسٍل ضواضُ                 

 یاتس.س یافت حس اکخط کوثَز ًیع کاّص هیًیع کاّص ذَاّ

 
 SOPضاخص َای ارسیاتی مذل جیزٌ تىذی ي -2جذيل

 
 

 نتیجه گیری-3

ضسس ٍلی ضَز ٍ زض ایي سیاست هیعاى کوثَز کل تِ حساقل هیاستفازُ هی SOPاظ ضٍش ضثیِ ساظی  ،سس اگط چِ زض قطاحی حجن هَضز ًیاظ هرعى

ّایی کِ هرعى ًویتَاًس ترطی اظ ًیاظ آتی ضا تاهیي کٌس اظ هٌحٌی فطهاى استفازُ زض تطذی اظ هاُ تؼسیل ضست کوثَزلصا تطای  ّا ظیاز است.ضست کوثَز

جْت افعایص حجن هفیس هرعى ًیع هیتَاى اظ هؼیاض ّای اضظیاتی هَجَز ًیع تحلیل  سس ضیطیي زضُ ّوچٌیي زض ظهیٌِ افعایص اضتفاع تطاظ سطضیع ضَز.هی

چطا کِ افعایص حجن آب، تْطُ تطزاضاى اظ هرعى ضا تط  اضت کِ یکی اظ هْوتطیي آًْا کاّص اػتوازپصیطی تا افعایص حجن هرعى است.ّای گًَاگًَی ز

 آى هیساضز کِ جْت تاهیي آب پاییي زست زض زٍضُ ّای آتی اظ قَاًیي جیطُ تٌسی استفازُ کٌٌس.

 ٍ غٌؼت تِ ػٌَاى اٍلَیت اٍل تْطُ تطزاضی کاهال هلوَس است. وچٌیي اػوال قَاػس جیطُ تٌسی زض کاّص کوثَز زض ترص ضطبّ

 مراجع-4

 1388ّای هٌابع آب، اًتشارات داًشگاُ فردٍسي هشْذ.شریفي، م. تحلیل سیستن[1]
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