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 خالصه

 را تأمين و شاورزانكآبي و امنيت غذايي  یاست كه چگونه نياز ها نيبرنامه ريزان منابع آب بوجود آمده، ا یچالش روز افزوني كه برا

 يياهداف كارا توانديبه صورت بلقوه م يبحران طيمنابع آب بخصوص در شرا تيريمد هایاستيخوب س يباخشکسالي مقابله كنند. طراح

و البته  يو تصادف يکيولوژيی بهاستميبر س يسازی مبتن نهيهای  بهروز افزون روش رشدنيو استفاده آب را بهبود ببخشد. با توجه به فراگ صيتخص

العه استفاده طسد مورد م رداری ازی بهره ب نهيبه استيی سجهت  ارائه کيژنت تمياز الگور ده،يچينوع مسائل پ نيها در حل اروش نيباالی ا ييكارا

با  پسسشد  یساز هيبش  يشکسالخسه سناريو یبه مخزن برا یرواناب ماهانه ورود یسر فرايند ماركوفابتدا با استفاده از  قيتحق نيا .در شده است

 نيير پاد یرزكشاو و يطيمح ستيز ازياز مخزن با توجه به ن يخروج زانيم کيژنت تميالگور قيبه مخزن و از طر یرواناب ورود نيدر نظر گرفتن ا

كاسته  هين نسبت به دوره پامخز نانياطم تيدرصد از قابل 19.6ساالنه تنها   یورود یدرصد 25با كاهش  دهدينشان م جي.نتايدگردد نهيدست به

 .است ن كردهمخز تيريكمک به مد یاديتا حد ز  يخشکسال طياز مخزن  در شرا یبهره بردار یساز نهيبه دهدينشان م موضوع نيا شوديم

 

 ،الگوریتم ژنتیک، خشکسالی،زنجیره مارکوفکلمات کلیدی: بهینه سازی            

 
 

  مقدمه .1
 

و  الزم امری مخازن، اين از هينهب برداریبهره سياست یارائه و علمي مديريت سدها، مخازن ظرفيت و سطحي آب منابع بودن محدود به توجه با        

 مچش به آبي كم و پرآبي های رهدو دز، یرودخانه دبي یساله پنجاه گزارشات در. باشدمي نياز یمنطقه آبي احتياجات كردن برآورده جهت در حياتي

 دست پايين مختلف نيازهای ربيشت چه هر تامين جهت به سالي،خشک هایدوره در سد از مخزن برداری بهره یبهينه سياست یارائهبناراين .خوردمي

تي از روش رايط بحراني آشارائه سياست های بهينه بهره برداری در ورودی به مخزن برای  سناريوهای خشکساليتوليد . رسدمي نظر به ضروری سد،

به خود  ز محققين راابسياری  های آماری )زنجيره ماركوف(به دليل سادگي نظر.برای رسيدن به اين هدف استفاده از مدل های اجتناب ناپذيری است. 

 ،ست رخ دهداينده ممکن آاند كمک خواهند كرد تا اتفاقاتي كه در هايي كه در گذشته كسب شدهها اطالعات ودادهكرده است.  در اين روشجلب 

ن اين ز بيات گرفته كه صور یيادز یهااز سد در شرايط بحراني پيش بيني شده با استفاده از روش یبهينه بهره بردار یهاارائه سياست پيش بيني شوند.

ل های تحليروش و  آب منابع ريتمدي و سازیدر  بهينه ژنتيک الگوريتم كاربرد ژنتيک از پركاربردترين و كاراترين آنها بوده است. الگوريتم هاروش

 ر د( 2015اد   )آشفته و بزرگ حد .است شده مشاهده مختلفي مطالعات آماری بخصوص روش ماركوف در شبيه سازی جريان ورودی به مخزن در

 

 

 

                                                                                                                                                    
 دسي و مدیریت منابع آب، دانشگاه صنعتي جندی شاپور دزفولهندانشجوی کارشناسي ارشد م1

 جندی شاپور استادیار دانشگاه صنعتي2
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و همکاران  ی. ملک محمد[1]پرداختند مياقل رييتغ طيتحت شرا  کيژنت تميچند هدفه عملکرد مخزن با استفاده از الگور یساز نهيبه به يپژوهش

نه مخزن در رودخا یسر ستمياز در سين نيو بلند مدت تأم البيبا اهداف كوتاه مدت مهار س ی،از مخازن سر برداریبهره یساز نهيبه ی( برا2011)

 مورچگان جامعهسازی نهيشامل روش به ياز مدل يقي( در تحق 2013.كانگ رانگ و الكهام )[2]استفاده كردند NSGA-II ژنتيک  تمياز الگور رانيا

  حوهو ن GA کيژنت تميبا روش الگور جياستفاده نمودند و و نتا لنديفرمان ماهانه مخزن المپائو در تا يمنحن يسازی مخزن،جهت بررس هيو مدل شب شرطي

به همراه استفاده از تئوری موجک،  کيژنت تمالگوري از استفاده با چندمنظوره، مخزن از برداریسازی بهره نهيبه [.3] نمودند سهيمقا يبهره برداری فعل

سازی بهره برداری از مخزن سد توسط  نهيبه راموني( مطالعه ای پ2008)يو باران يهاشم.  [4]ديانجام گرد 2007در سال  يو باران يميتوسط ابراه

( بهره برداری از مخازن 2008. چنگ  و همکاران)[5]رودی به مخزن به چاپ رسانده اندو اناتيبا لحاظ كردن احتماالت در جر ک،يژنت تميالگور

ارتباط  ليو تحل یساز هي( به شب1387ن )و همکارا یمراد [.6] ندكرد سازی نهيبه ،يبيک تركيژنت تميرا با استفاده از الگور يهای برق آب روگاهين

 یهايها و ترساليو وقوع خشکسال ماركف( پرداختند زهي)زنجيو احتماالت کياستوكاست یبا استفاده از مدل ها يميو اقل يآب شناخت یهايخشکسال

 يفصل یروزانه در  رودخانه يدب ديتول یبراماركف  رهياز زنج  ي( در پژوهش2003)یاكسو[.7]كردند یازس هيشب ندهيده سال آ یرا برا يشناختآب

cluap suya  ماركف مرتبه اول   نديبا استفاده از فرآ ي(  در پژوهش1388و همکاران ) يطهران نپوري.حس [8]دكرواقع در حوضه رودخانه فرات استفاده

ثبت  يخيتار یمده از هر دو مدل با داده هاآبدست  جينتا سهيساالنه  و ماهانه پرداختند كه  مقا يبارندگ  يکيستوكاستا یساز هيو روش فرگمنت  به شب

 .] [9كرددتايي را هاآن قيمدل مورد تحق يشده درست

 ،کيژنت تميلگورستفاده از ابا ا از مخزن سد  نهيبهره برداری به ،يوقوع خشکسال طيبه مخزن سد در شرا یورود انيجر یساز هيمطالعه، پس از شب نيا در

                                                                                                                         .قرار گرفته است يمورد بررس يبرقاب ازين نيو تام یوكشاورز يطيمح ستيز ازين نيتام یبرا نهيبه یسازبه منظور رها 
 

 

 منطقه مورد مطالعه .2                
                   

 های عمودی كه تا ارتفاع وارهيبا د قيدر دره ای عم مشکياند يشمال شرق لومتریيك23شهر دزفول و  يشمال شرق لومتریيك 25سد دز در فاصله                

 نيب زخي حاصل ایهدشت يآب زراعت نياست . مهار رودخانه دز برای تام دهيرودخانه دز احداث گرد ي، بر روی شاخه اصلمتر باال رفته اند 500

آب  نياز آن و تام ياشرودخانه و خسارت های ن انياز طغ ریيمگاوات برق ، جلوگ 520 ديهکتار ، تول125000و هفت تپه با وسعت حدود مشکيدان

                                                                           د.باشيسد م نيخوزستان ازجمله اهداف ساخت ا ميعظ عيصنا ازيمورد ن
 

  

 

 موقعیت سد دز-1شکل
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 انيجرستاله( 45دراز متدت ) متوستط ريمقتاد و (نشان داده شده استت1متر از مخزن سد دز در جدول )يليمتوسط ماهانه برحسب م ريتبخ نرخ

شتده  ( نشتان داده2در جتدول ) دستت ستد دز نييمتر مکعب در پتا ونيليبرحسب م يبرقاب ازيوحداقل ن  یو كشاورز يطيمح ستيز ازين و ماهانه یورود

 است.

 متر از مخزن سد دز یلیمتوسط ماهانه برحسب م رینرخ تبخ -1جدول

 

 مجموع شهريور مرداد تير خرداد ارديبهشت فروردين اسفند بهمن دی آذر آبان مهر

295.44 178.3 113.45 90.46 95.99 131.41 191.1 302.92 444.29 472.46 478.56 418.02 3212.44 

 

 

 نییمتر مکعب در پا ونیلیبرحسب م یبرقاب ازیوحداقل ن  یو کشاورز یطیمح ستیز و متوسط نیاز جریان ورودی متوسط ریمقاد-2جدول

 دست سد دز

 

 شهريور مرداد تير  خرداد ارديبهشت فروردين اسفند بهمن دی آذر آبان  مهر ماه

 64.9 92.09 144.6 256 505.92 588.1 438 310.54 229.59 200.4 96.897 55.016 جريان ورودی

 60.2 38.06 43.3 54.6 94.67 43.4 33.1 39.84 64.05 37.7 39.5 44.11 نياز زيست محيطي

 115.9 116.1 94.2 83.8 59.29 106 93.8 49.47 45.64 44.8 65.33 101.15 نياز كشاورزی

 89.63 90.808 49.2 50.6 64.12 71.2 66.1 43.856 43.15 37.5 61.46 71.883 حداقل نياز برقابي

 

 

 روش تحقیق  . 3              

 تولید سناریوهای خشکسالی . 1- 3              
 

و سپس به  ديساالنه  محاسبه گردوماهانه  یها يدب نيانگي( ابتدا م92-93 تا48-49ي)سال آب  یورود انيساله جر 45با توجه به آمار  قيتحق نيدر ا

با استفاده از ف مختل هایاهم نيگانيم یها يحاكم بر دب ياحتماالت عيتوز وعن تعيينو يچولگ بي، ضر انسي،وار نيانگيمانند م یآمار یپارامترها نييتع

 .رداخته شدپاسميرنوف( -های نکويي برازش)كلموگروفروش

 

 .سال آمار باقي ماند 34سال اول وتحليل برجستگي  50وپس ازحذف توليد شد  ساله 100سری  60با استفاده از روش زنجيره ماركف ماهانه 

 ماه سال محاسبه شد؛  برای اين منظور از روابط زير استفاده شد : 12دبي ميانگين ماهانه برای 
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 ه درآن :نه است كاه( مدل ماركوف ما1ابطه)ر

iانديس سال=،j انديس ماه=، 
1jys


,،: انحراف معيار داده های مشاهداتي  1i jy داده های توليد شده در سال :i  ماهوj 

1jy   1: ميانگين داده های مشاهداتي در  ماهj  ،, 1i jt     يک مقدار تصادفي است كه بستگي به نوع توزيع حاكم بر داده ها دارد به عنوان :

: ضريب  jr ،تخراج است ابل اسرمال است كه از جداول يا روابط تجربي مربوطه قمثال برای توزيع نرمال اين مقدار برابر با فاكتور تناوب توزيع ن

1jو jهمبستگي بين داده های مشاهده شده در ما ههای   . 
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مشاهداتي  هایهن دادز ميانگياتوليد شده كه ميانگين داده های آنها كمتر مقايسه سری زماني توليد شده و داه های مشاهداتي ، سری های با 

  گردند .های خشک  شناخته مياست به عنوان سری

 مدل بهینه ساز  .2- 3
 

ه ص بدر تخصي ی نسبيتابع هدف در تحقيق حاضر در تامين نياز زيست محيطي و كشاورزی و برقابي به صورت كمينه كردن مجموع مجذور كمبودها

 نياز ها در هر ماه به كار گرفته شده است كه روابط تابع هدف و قيود آن به شرح زير است :

 

(3) 

 

و tDکه در آن  
tR

 
 .باشدو رها سازی در آن ماه مي tبه ترتيب نيازآبي ماه 

maxD قيود مسئله بصورت زير  .حداكثر نياز ماهانه است نیز

 تعريف مي شوند.

                                                                  قيد پيوستگي                          (4)
1 Re ( * )

tt t t t t ts s Q E A sp      

                                                                                                                                                     رهذخي –معادله سطح (5)
t tA b as  

                                                                                              حجم ذخيره ماهانه                     (6)
min maxts s s  

 
                   سريز (7)

maxRe *t t t t t tsp s Q E A s       then maxRe *t t t t ts Q E A s      if   

 1,2,...t T      0tsp             Else if 

  

 كه در آن
tQحجم جريان ورودی به مخزن در دوره : t ،

tR  حجم رها سازی از مخزن در دوره : t،
tE تبخير از سطح درياچه مخزن در :

، tدوره 
tsp :  حجم سريز در دورهt،tAگين مساحت سطح درياچه مخزن در دوره : ميانt ،a وb  :ذخيره،  –های معادله سطح ثابتmaxs :

، وtاری در دوره حجم تقاضای آبي: tD: حداقل حجم مخزن، minsحداكثر حجم مخزن،
maxD :مقادير باشند.حداكثر تقاضای آب مي

2

0.0201
km

a
Mcm

 12.578 2وb km در اين پژوهش سطح مخزن بدست آمده است.–حجم  ازمنحني
max 3200S mcm 

و
min 641.57S mcm  است.در نظر گرفته شده 

 شود :استفاده ميبه شکل زير   penبرای تضمين ارضای قيدهای حجم مخزن از تابع جريمه  
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penبه كار رفته است چرا كه امکان توليد اعداد تصادفي كه ايست كه زمان شکسته شدن قيدها و تجاوز آنها از مقدار حدمقدار جريمه ،

 قيود را ارضا نکند وجود دارد .

 هایوابوعه ای از جبا مجم مسأله را کيحل   تميالگور نيباشد در واقع ا يم دينامق ايو  ديسازی مق نهيبرای حل مسائل به يروش کيژنت تميالگور

 نيا هكاست  هايينشامل ژ شود و هر كروموزوم هم يم لياز تعدادی كروموزوم  تشک تي. هر جمعكنديشوند آغاز م يم دهينام    تيكه جمع تصادفي

و براساس  وندشيم يابيل ارزنس ناي  رد موجود هاینسل اول، كروموزو يتصادف دينشانه ها و ... باشند. پس از تول ،يقيحق نری،ينند اعداد  باتوا مي هاژن

 تيعجم جاديند ا. در رودكن تيهدا نهيكه مسأله را به سمت حل به شوديم  لتشکي اینسل بعد به گونه تيبرازش بدست آمده از هر كروموزوم جمع

 ،ينيب شيپ رقابليغ راتييتغ كه در مورد توابع هدف با شکل شکسته و با شونديم فيتعر ديجد تيدرجمع افتهيبعدی، تعدادی از افراد به صورت جهش 

تابع  ريمقاد نترينهيه بهقبل ك تيجمع داز افرا يبرخ نيباشد. همچن ديمف اريتابع هدف بس ینهيبه نقطه ی به دنيتواند در جهت رس يم ييجهش ها نيچن

سه  نسل بعدی در تيجمع یهدهند ليشکت فرزندان ،يبعدی منتقل خواهند شد. به صورت كل تيبه جمع ناًي، عههدف را باعث شده اند، به عنوان نخب

 [.10خواهند بود] افتگانيو جهش   هايقيتلف نخبگان يگروه كل

 و تعدادجمعيت Tournament و روش انتخاب زوج  0.8ضريب تقاطع نخبه وگيری با تعداد دو برای حل مسئله موردنظر پارامتر جفت

  : زير در نظر گرفته شد بطهها  رادرصد تغييرات جهش برای بهبود جواب برای و100  ها برابركروموزوم

 

  (10)                                                                                                                         Mutation rate=0.5-(0.49/MaxIt)*it                             

 .باشدتعداد تکرار مي Itكه در آن 
 

 جینتا  .4                  
 

ه برد رودخانه ل آوادسه سناريو خشک در نظر گرفته شده معاستخراج شد . کخش یسر سه ماركوف ماهانه رهياستخراج شده از روش زنج جينتا زا

 یهاداده یو سر یرسسه  نيا یبه مخزن سد به ازا یورود اناتيمتوسط جرميليون متر مکعب در سال هستند. 2697.1و  2650.6و  2357.9ميزان 

ر دوره ز حجم مخزن داسازی ای ره نهيبه ريمقادمتوسط سازی،  نهيبا انجام به نشان داده شده است . (2شکل)مکعب در  ميليون متربر حسب  يمشاهدات

برحسب  ازيقدار متوسط نمشده و  یساز هيخشک شب ويسه سنار یدر هرماه به ازا نهيبه یمتوسط رهاساز ريمقاد (3.جدول)محاسبه شدماهه  12 يزمان

 رهيخذگرفته شده و حجم  ظردر ن ويسه سنار یمخزن در هرماه برا نهيبه رهيمتوسط حجم ذخ ريمقاد( 4و در جدول) دهدرا نشان مي متر مکعب ونيليم

ر حجم الزم به ذكر است فرض شده اسنت كه مقدا نشان داده شده است. متر مکعب ونيليبرحسب م ساله( 45در دوره پايه ) مخزن

s=2023.64mcm .در مخزن وجود دارد 

 

 متر مکعب ونیلیبرحسب م ازیوسط نشده و مقدار مت یساز هیخشک شب ویسه سنار یدر هرماه به ازا نهیبه یمتوسط رهاساز ریمقاد -3جدول

 

 شهريور مرداد تير  خرداد ارديبهشت فروردين اسفند بهمن دی آذر آبان  مهر ماه

 177.8 151.8 148 144 154.2 152.7 139.6 106.9 121.5 104.7 112.7 147.2 1سناريو 

 178.8 149.5 146.7 147 155.6 154.6 146 113 120 109.5 120 154.6 2سناريو

 182 155.9 150.8 149 148.1 156.2 141 112.9 116 107.8 117.9 149.5 3ناريوس

 176.2 154.1 137.5 138 153.9 149.8 126 89.3 109 82.4 104.8 145.2 مقدار نياز 
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 متر مکعب نویلیبر حسب م یمشاهدات یو متوسط سرشده  یساز هیخشک شب ویسه سنار یبه مخزن سد به ازا یورود اناتیمتوسط جر -2شکل

 

 

خزن  برای سه سناریو خشک در نظر گرفته شده و حجم ذخیره دوره پایه م مخزن در هرماه نهیبهذخیره متوسط حجم  ریمقاد -4جدول

 برحسب میلیون متر مکعب

 
 مجموع شهريور مرداد تير  خرداد ارديبهشت فروردين اسفند بهمن دی آذر آبان  مهر ماه

 33401 2844 2952 3033 3068 3034 2924 2787.6 2642 2568 2456 2488 2604 1سناريو 

 32850 2817 2913 2976 3004 2947.3 2810 2682.8 2555 2501 2470 2526 2648 2سناريو

 34420 2910 3021 3093 3125 3089.5 2996 2872.6 2738 2668 2565 2610 2732 3سناريو 

 28036 2210 2598 2919 3095 3068.4 2864 2355.1 1979 1759 1685 1645 1859 حجم دوره پايه

 

 

و  يطيمح ستياهانه )زم یازهاينآن با متوسط  ريمقاد هيكل برای سه سناريو خشکسالي ، مختلف یدر ماه ها نهيبه یعد ازمحاسبه مقدار رهاسازب

 نير آخر. دگرفته شد در نظر ازين نيعدم تام ايشکست  یهاهاست به عنوان ما ازيكمتر از مقدار ن یمقدار رها ساز كه  ييهاشد.وماه سهي( مقایكشاورز

 نيماهانه تام ازيه صد درصد نك يلتحا یبرا نانياطم تيشد. قابل يابياز مخزن ارز نهيبه یدر استفاده از مدل جهت بهره بردار یبهره بردار استيس همرحل

 .( نشان داده شده است5درجدول )پايه  و دوره در نظر گرفته شده  سه سناريو  یبرا یريپذ بيآس زانيوم شود
 

 GA قابلیت اطمینان  در روش بهینه سازی و نتایج آسیب پذیری-5جدول
 

 دوره پايه 3سناريو 2سناريو 1سناريو سناريو

 85 73.5 71.32 66.4 قابليت اطمينان

 7.5 10.9 9.7 8.7 آسيب پذيری

 

 

 

 نتیجه گیری  .5
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وره اساس طول د شکسالي برخباشد بدين منظور توليد سناريوهای های بهينه بهره برداری از مخزن سدها ميسياستمديريت خشکسالي نيازمند ارائه 

از فرايند  ر اين پژوهشداهد شد. های بهينه در مديريت خشکسالي خوسازی آزادسازی از سد بر اساس اين سناريوها منجر به اتخاذ سياستآماری و بهينه

پيشين   در مطالعات ر دآن  دريو خشکسالي و از الگوريتم ژنتيک در بهينه سازی آزاد سازی از مخزن با توجه به تاييد كاربرماركوف در توليد سنا

مدت آوردساالنه رودخانه درصد كاهش را نسبت به متوسط دراز 10و  12درصد و  25استفاده شد. سناريوهای خشکسالي اول تا سوم به ترتيب ميزان 

.نتايج  ست بهينه شددياز پايين نسازی  ماهانه تحت سناريوهای خشکسالي برای تامين سازی و ذخيره . بر اين اساس ميزان  متوسط رهادهددز نشان مي

 25ودی ساالنه از اهش ورباشد .از طرفي با كدرصدی  ورودی ساالنه به مخزن مي 25حاكي از تغييرات ناچيز نسبت به دوره پايه علي رغم كاهش 

ايي ن دهنده كاره اين نشاتحت سناريوهای مختلف حداقل اختالف را نسبت بهم دارند ك ذخيره سازی و رها سازی بهينه شدهميزان  درصد 10ادرصد ت

-سبت به دوره پايه كاسته ميندرصد از قابليت اطمينان مخزن  19.6درصدی ورودی  ساالنه تنها  25همچنين با كاهش . باشدخوب الگوريتم ژنتيک مي

ز مخزن  در ای بهره برداری دهد بهينه سازدرصدی قابليت اطمينان از سناريو اول تا سوم است. اين موضوع نشان مي 8.1ود مويد اين نکته كاهش ش

 شرايط خشکسالي  تا حد زيادی كمک به مديريت مخزن كرده است.
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