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 خالصه

ه قرار نه مخازن سدها مورد توجبا توجه به اینکه ساخت سدهای برقابی مستلزم صرف هزینه های بسیار کالن می باشد، طراحی و بهره برداری بهی

سازی ینهذیری تولید انرژی یک مسئله بهح اعتمادپطبا در نظر گیری کنترل سگیرد. بهینه سازی طراحی و بهره برداری از مخازن سدهای برقابی می

 رارمورد مطالعه ق COAسازی طراحی مخزن سد برقابی بختیاری با استفاده از الگوریتم باشد. در این پژوهش بهینهبندی میظر فرمولپیچیده از من

مدل اول متغیرهای ردبرداری مشخص در دو مدل مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است. سازی طراحی با سیاست بهرهگرفته شده است. این مسئله بهینه

صمیم متغیرهای ت نوانتفاع نرمال  و رقوم حداقل بهره برداری سد و در مدل دوم ارتفاع نرمال، رقوم حداقل بهره برداری سد و ظرفیت نیروگاه به عرا

 COAدهد که الگوریتم نشان میبرای تولید انرژی مطمئن  %09های طراحی با سطح اعتمادپذیری مطلوب شوند. نتایج مدلسازی میطراحی بهینه

 باشد.می در هر دو مدل های مطلوبو سرعت باالیی در رسیدن به جواب در شرایط مختلف دارای توانایی

 

 COAمخازن برقابی، طراحی بهینه، بهینه سازی، سد بختیاری، الگوریتم کلمات کلیدی: 

 

 

  مقدمه .1
 

است استفاده از سوخت پاک های سطحی و زیرزمینی شدههای آبهای انسانی که منجر به افزایش آلودگیفعالیت امروزه با توجه به افزایش جمعیت و

 ی بسیارهانهیهزساخت سدهای برقابی مستلزم صرف  کهنیانظر به  رود.زیست به شمار میمحیط های موثر در جهت حفاظت ازانرژی برقابی یکی از روش

وجه به اهداف ی منابع آب با تهاستمیسی به ساختار بهینه برای ابیدست. ردیگیمقرار  موردتوجهی بهینه مخازن سدها برداربهره، طراحی و باشدیمکالن 

ی از مخازن برقابی با برداربهرهی طراحی و سازنهیبه. استی و مدیریت منابع آب بودهزیربرنامهی مهم در هاچالشی توسعه، همواره از هاطرحمختلف 

ذیری محدب بودن مدل و نیز چگونگی احتساب قیود احتماالتی مربوط به اعتمادپی و غیررخطیغی کالسیک با مشکالتی نظیر سازنهیبهی هاروشاستفاده از 

قرار  وردتوجهم تواندیمی جستجوی هوشمند هاتمیالگوری از نوع سازهیشبی بر مبنای سازنهیبهی هاروشنیاز انرژی مواجه است. در این زمینه استفاده از 

توان به سازی میهای بهینهباشد. از جمله الگوریتمهای بهتر میها به سمت جواباب و هدایت جوابها جستجو در فضای جورویکرد این الگوریتم گیرد.

 است. گرفتههای برقابی به طور خاص مورد استفاده قرار( اشاره کرد که در زمینه سیستم2GA( و الگوریتم ژنتیک )1PSOالگوریتم اجتماع ذرات )

              (BozorHadad et al.,2002) [1] ازن اسللتفاده برداری بهینه مخاز الگوریتم زنبور عسللل به عنوان الگوریتم فراابتکاری برای تعیین قوانین بهره

سازی ابعاد طراحی نیروگاه سد بختیاری و همچنین یافتن پارامترهای مناسب به منظور در پژوهشی به بهینه [2] (Mousavi&Shouriyan,2010) .کردند

به  [3] (Xin Ma et al.,2011)باشد. دهنده عملکرد خوب این الگوریتم میپرداختند که نتایج آنها نشلان  PSOبرداری بهینه با اسلتفاده از الگوریتم  بهره

با کمک  [4] (Jothiprakash et al., 2013)( پرداختند. PSOلگوریتم توسعه یافته ازدحام ذرات )های برقابی با استفاده از یک ابرداری از ایستگاهبهره

  قابی پرداختند. سازی مخازن برکردند به بهینههای تکاملی که در فرآیند خود از الگوریتم هرج و مرج به منظور تولید جمعیت اولیه اسلتفاده می الگوریتم

(Choong et al.,2012) [5]     برداری مخزن سلللازی بهرههدر تحقیقی از الگوریتم مصلللنوعی کلونی زنبور عسلللل بله منظور حلل کردن مشلللکلل بهین

Chenderoh   .[6]اسلللتفلاده کردنلد (Mousavi et al.,2912)    سلللازی مخازن برقابی پرداختند. بلا اسلللتفلاده از الگوریتم جسلللتجوی هارمونی به بهینه

                                                                                                                                                    
1 - Particle Swarm Optimization 
2 - Genetic Algorithm 
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ی روی احتسللاب اثرات متقابل هیدرولیکبرداری بهینه بر مبنای اعتمادپذیری از مخازن سلدهای برقابی پیاپی با  به طراحی و بهره (1901، زادهیان افشلار )[2]

 ها ارزیابیسللازی کالسللیک و تکاملی اسللتفاده و کارایی آن  های بهینهپرداختند که در حل مدل از الگوریتم 2کارون-9مجموعه سللیسللتم برقابی کارون 

ست الگوریتم افراوانی در سایر علوم پیدا کرده اربردسازی کنایی و قدرت باال در مسلالل بهینه هایی که به تازگی به دلیل توااز جمله الگوریتم .اسلت شلده 

COA (Cuckoo Otmization Algorithm .می بلاشلللد )[8] ( 2912,گیالنی و افراختله) ظرفیت ور تعیین ظاز الگوریتم فاخته و زنجیره مارکوف به من

برداری مخازن چند منظوره اسلللتفاده بهینه کردن بهره ورظبه من COAازالگوریتم  [9](Bo Ming et al.,2015) های بادی اسلللتفاده کردند. نیروگلاه 

 ها استقاده کردند.خطی سیستمبه منظور حل مسالل غیر COAسازیاز الگوریتم بهینه (Abdollahi et al.,2012 ) [19]کردند.

[11]          (Anupama et al.,2012)   با استفاده از یکپارچه کردن و عملکرد توام سیستم فازی و الگوریتمCOA است. سازی هزینه پرداختهبه بهینه

زمینه مخازن برقابی اسللتفاده نشللده در همگرایی اما تاکنون ازاین الگوریتم در COA شللده با وجود توانایی باالی الگوریتم امهای انجبا توجه به بررسللی

ی سازهیشب مدل و( COA( یا )Cuckoo Optimization Algorithmی مبتنی بر هوش جمعی )سلاز نهیبه الگوریتم قیتلف بابنابراین در این مطالعه  .اسلت 

 .قرار خواهد گرفت توجه مورد بختیاری برقابی سد نیروگاه و مخزن ابعاد نهیبه طراحی  مسئله اعتمادپذیری برمبنای

 

 

 متدولوژی .2

 

 COAالگوریتم   . 2-1 

 

الهام گرفته  وریتم کهاست. این الگاشد که تاکنون معرفی شدهبسازی تکاملی میهای بهینهترین روشازی فاخته یکی از جدیدترین و قویسالگوریتم بهینه

گذاری و زادو ولد فاخته، اساس خاص تخمبرای اولین بار توسط رامین رجبیون ابداع شد. نحوه  2911ای به نام فاخته است در سال از روش زندگی پرنده

های وریتممانند سایر الگ ها.های بالغ و تخماند: فاختهشود بر دو نوعها استفاده میهایی که در این مدل از آنسازی نوین است. فاختهبهینه این الگوریتم

میزبان دارند،  نهای پرندگاهایی برای قرار دادن در النههای اولیه تخمفاختهشود. این ها شروع مینیز با یک جمعیت اولیه از فاخته تکاملی، این الگوریتم

های بیشتری که تخم انیمک شته وهای پرنده میزبان دارند فرصت رشد کردن و تبدیل به فاخته بالغ شدن را دای به تخمها که شباهت زیادبعضی از این تخم

اندن مگذاری هستند تا نرخ زندهترین منطقه برای تخمها به دنبال مناسبکردن آن است. فاختهدر پی بهینه COAدر آن زنده بمانند چیزی است که 

 [1]  بود.ها در جوامع دیگر خواهدن، مقصد فاختهشده فاختگادارد. بهترین محل زندگی یافتبوم خودش را هر جامعه زیستهایشان را بیشینه سازند. تخم

 "1موزومکرو"های  به نام هاآرایهاین  PSOو  GAسازی الزم است تا مقادیر متغیرهای مساله به فرم یک آرایه شکل گیرند. در هینهبرای حل یک مسئله ب

 نام دارند.  "نتمحل سکو "یا  habitatسازی فاخته این آرایه شوند. ولی در الگوریتم بهینهمشخص می "2موقعیت ذرات "و 

ها تعدادی  habitatشود سپس برای هر کدام از این تولید می Npop*Nvar به سایز habitatسازی یک ماتریس بهینهبرای شروع الگوریتم              

ذارند که به آن حداکثر دامنه گهای خود را میها در یک دامنه مشخص تخمیگر عادت هر فاخته این است که آنیابد. دتصادفی تخم تخصیص می

 .شود( گفته میELR) گذاریتخم

𝐸𝐿𝑅 =  𝛼 ×
تعداد تخم های فاخته

تعداد کل تخم ها
× حدباالمتغیر) −  (حدپایین متغیر

  

              𝛼 مقدار ماکزیمم عدد صحیح است که برای به دست آوردنELR  .نه نقطه بهی ها به یکس از چند تکرار تمام جمعیت فاختهپاستفاده شده است

ت و در رسند. این محل بیشترین سود کلی را خواهد داشن به محل بیشترین منابع غذایی میچنیهای پرندگان میزبان و همبه تخم هابا حداکثر شباهت تخم

 توان به صورت زیر بیان نمود:را می COAهای اصلی ها از بین خواهند رفت. بنابراین گامکمترین تعداد تخمآن 

 .شودصورت تصادفی مشخص می بهها های سکونت فعلی فاخته: مکان1گام 

 یابد.عدادی تخم به هر فاخته اختصاص می: ت2گام 

 شود.گذاری هر فاخته تعیین می: شعاع تخم9گام 

                                                                                                                                                    
1 - Chromosome 
2 - Particles Position 
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 کنند.گذاری میها قرار دارند، تخمگذاری آنهای میزبانانی که در شعاع تخمها در النه: فاخته4 گام

 روند.شوند از بین میتوسط پرندگان میزبان شناسایی می هایی که: تخم1گام 

 یابد.پرورش می هایی که شناسایی نشدند:تخم فاخته6گام 

 شود.های جدید شناسایی می: محل سکونت فاخته2گام 

 رود.د ازبین میهایی که در مکان نامناسب هستنکان امکان زندگی دارند مشخص و آنهایی که در هر م: ماکزیمم تعداد فاخته8گام 

 شود.اخته به عنوان سکونت هدف مشخص میبندی و بهترین گروه فخوشه K-means: فاخته ها با استفاده از روش 0گام 

 [12] کنند.ها به سمت مکان هدف حرکت می: جمعیت جدید فاخته19گام 

 

 سازی مخزن برقابیشبیه .  2-2
 

در شود. استفاده می RBS (Reliability Based Simulation)سازی بر مبنای اعتمادپذیری مدل شبیهبه منظور محاسبه پتانسیل انرژی سیستم از یک 

ل تکراری اده از یک تحلیبرداری با استفقوم نرمال و حداقل بهرههای تولید انرژی به ازای یک تراز معلوم از رظرفیت نصب نیروگاه و شاخص RBSمدل 

ا این حدس تخمین زده شده و متناسب بباشد ه که یکی از متغیرهای تصمیم مدل هم میالزم است ظرفیت نصب نیروگار ابتدا شود. بنابراین دتعیین می

 اولیه سایر مشخصات مورد نیاز استخراج شود.

𝐼𝐶 =
2.29 ∗ 𝑄𝑎𝑣𝑒 ∗ 𝐻𝑚𝑒𝑎𝑛 ∗ 𝑎

𝑃𝐹 ∗ 𝑛ℎ𝑜𝑢𝑟𝑠
                                                                                                                                           (1) 

 

             IC ( حدس اولیه برای ظرفیت نیروگاهMW ،)Qave  میانگین جریان( های ماهانه ورودی به مخزنMCM ،)𝐻𝑚𝑒𝑎𝑛  اختالف تراز نرمال و تراز

 nhoursشود و در نظر گرفته می 9.8تا  9.1بین  های خشک که مقدار آنفاکتور کاهش دوره aضریب کارکرد نیروگاه،  PFمیانگین پایاب وتراز افت ، 

 باشد.( میhrتعداد ساعات کار نیروگاه )

ه ک گرددبه صورتی تعیین مین خیره مخزذشود و در هر ماه های ماهانه استفاده میرقابی و در افق بلند مدت از دورهعموما در طراحی مخازن ب             

شود. الزم به ذکر است که نیاز انرژی ماهانه چنانچه به طور مشخص و بر اساس بازار برق موجود نباشد، برابر حاصلضرب  امینمقدار نیاز ماهانه انرژی ت

رابطه انرژی مطمئن مطلوب و ظرفیت نیروگاه و نیز رابطه  [19]شود.اد ساعات هر ماه در نظر گرفته میاه در تعدگظرفیت نصب در ضریب کارکرد نیرو

 انرژی تولیدی بر اساس جریان خروجی از مخزن به شکل زیر تعریف می شود:

 
𝐸𝐹(𝑡) = 𝐼𝐶 ∗ 𝑛ℎ𝑜𝑢𝑟𝑠 ∗ 𝑃𝐹(𝑡)                                                                                                                                                               (2) 

𝐸(𝑡) = 2.29 ∗ 𝑅(𝑡) ∗ (9.1 ∗ (ℎ1(𝑡) + ℎ2(𝑡)) − ℎ𝑇𝑎𝑖𝑙(𝑡) − ℎ𝑓(𝑡)) ∗ 𝑒𝑝(𝑡)                                                                                     (9) 
  

            𝐸𝐹(𝑡)( انرژی مطمئن مطلوب در یک ماه :MWh ،)𝐸(𝑡) انرژی تولیدی طی دورهt  (MWh، ) ℎ1(𝑡) و ℎ2(𝑡) تراز آب در مخزن در ابتداو

برابر جریان  𝑅(𝑡)راندمان نیروگاه می باشد.  t  ،𝑒𝑝(𝑡)افت انرژی در نیروگاه و تراز پایاب نیروگاه طی دوره  ℎ𝑓(𝑡) وt  ،ℎ𝑇𝑎𝑖𝑙(𝑡)انتهای دوره 

 به صورت زیر تعیین می شود : (4)رابطهعبوری از بیروگاه می باشد که با استفاده 

 

𝑅(𝑡) =  
𝐸𝐹(𝑡)

2.29 ∗ (9.1 ∗ (ℎ1(𝑡) + ℎ2(𝑡)) − ℎ𝑇𝑎𝑖𝑙(𝑡) − ℎ𝑓(𝑡)) ∗ 𝑒𝑝(𝑡)
                                                                                                (4) 

 

ام آب میانگین در هر دوره انج متغیر است بنابراین محاسبات انرژی بر اساس باراز آنجا که بار آب )بارهیدرولیکی( در طول یک گام زمانی              

ها ناطر با آنهای متها، میانگین بار آب و سطحبه دست آمده و متناظر با این حجمخیره در ابتدا و انتهای هر ماه حجم میانگین ذشود. با استفاده از حجم می

 شود. محاسبه می
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گیرد. انجام می ( در هر گام زمانی و با فرض ناچیز بودن مقدار تبخیر1SSR) روندیابی متوالی جریانی به دست آمده ، محاسبات با توجه به جریان خروج

 ماه های متوالی به قرار زیر است:  اساس روندیابی متوالی جریان ارضا معادله پیوستگی جریان در

 

𝑆(𝑡 + 1) = 𝑆(𝑡) + 𝑄(𝑡) − 𝑅(𝑡) − 𝑆𝑝𝑖𝑙𝑙(𝑡)                                                                                                                   (1) 
 

           S(t)  حجم آب مخزن در ماهt  ،Q(t)  حجم آب ورودی به مخزن در ماهt  ،R(t)  حجم آب عبوری ازتوربین نیروگاه در ماهt  وSpill(t) سرریز 

شود تا در ورت امکان این آب اضافی دخیره میدر دوره هایی که جریان ورودی از دبی مورد نیاز برای تولید انرژی بیشتر است در ص در ماه می باشد.

انتهای ماه نیز برابر خیره ذ، ی معادله پیوستگی در اولین تکراردر هر گام زمانی به منظور ارضا های کم آبی مورد استفاده قرار بگیرد.صورت نیاز در ماه

ریان خروجی از تعیین میزان ج پس گردد. اگرعیین میزان انرژی تولیدی مشخص میور تفته شده و حجم جریان خروجی به منظر گرذخیره ابتدای ماه در نظ

برداری و حجم حداکثر مخزن باشد در نتیجه سرریز از مخزن وجود نخواهد داشت. در صورتی که بیشتر بین حجم حداقل بهره S(t+1)مقدار (4)از رابطه 

اظر با ظرفیت نصب نثانویه حداکثر مت یابد. با تامین انرژیآن میزان انرژی تولیدی افزایش میمیزان جریان خروجی و به تبع  نتیجهاز حجم حداکثر شود در 

قدار انرژی تولیدی به مبنابراین مانند حالت قبل کمبود نخواهیم داشت و انرژی ثانویه نیز  شود.عنوان سرریز در نظر گرفته می به ، مازاد بر جریاننیروگاه

𝑆(𝑡 شود. در صورتی که مقدارافزوده می + ابی انرژی برق یابد و تامینانرژی تولیدی کاهش میدر نتیجه میزان  برداری کمتر شوداز حداقل حجم بهره(1

 یپذیرمانی مورد بررسی میزان اعتمادگردد. با تکرار این مراحل برای کل دوره زاین یک شکست برای سیستم محسوب میشود که با کمبود مواجه می

ه شده از دپذیری محاسبدر صورتی که اعتما .گردد، محاسبه میی که انرژی به طور کامل تامین شده است به کل ماه هایهاکه برابر است با نسبت ماه

ن و ظرفیت یابد. پس از اصالح مقدار انرژی مطمئیر اینصورت مقادیر فوق افزایش مییابد در غمتر باشد، ظرفیت نیروگاه کاهش میاعتمادپذیری مطلوب ک

ختلفی ترکیب م دبا استفاده از این عملکرشود. تکرار می ،تا آنجا که اعتمادپذیری مورد نظر تامین شود RBSنیروگاه، تمامی مراحل ذکر شده برای مدل 

یجه بیشترین ترفیت نصب نیروگاه مورد تحلیل قرار گرفته و ترکیبی که منجر به کمترین هزینه و در نظاز تراز نرمال، حداقل رقوم بهره برداری و هم چنین 

  [2]گردد.سود میشود اتخاذ می
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های ل مدلو همچنین سایر قیود، به شک خطی معادالت تولید انرژیمخازن برقابی به دلیل ماهیت غیر برداری و طراحیسازی بهرهی بهینهبندی مدل هافرمول

-سازی از برنامهنهمدل بهیاضافه گردد، و یک به مدل یرهای تصمیم صفر غمتسطح اعتمادپذیری تولید انرژی،  خطی است. در صورتی که برای کنترلغیر

در این مسئله ازالگوریتم  د.گیرد، تبدیل خواهدش( قرارمیNP-hardهای دشوار برای حل یا )که در رده مدلخطی به غیرخطی غیرمحدب ریزی غیر

ای هبرداری به عنوان متغیرحداقل بهرهرقوم نرمال، رقوم متغیرهای تصمیم  بندی شده است. در مدل اولاستفاده و در قالب دو مدل فرمول COAسازی بهینه

شوند و ظرفیت نصب نیروگاه متغیر تصمیمی است که وابسته به سایر مشخصات بوده و با محاسبه می COAک فرآیند جستجودر مستقلی هستند که طی ی

به عنوان نیز ه ظرفیت نصب نیروگا می باشد. در مدل دوم (6)رابطه شماره دراین مدل شود.تابع هدف مورد استفاده محاسبه می RBS استفاده از مدل 

های وم برای هریک از متغیرداست. این امر بدین معنی است که مدل در ابتدا به عنوان جمعیت اولیه مقادیر رنشدهظر گرفتهدر ن COAمتغیرهای تصمیم 

و تعیین حجم انتهای هر دوره و انرژی تولید شده در هر دوره و سایر سازی سازی و شبیهسپس در طی اجرای توام مدل بهینه گیردتصمیم در نظر می

 برداریله )رقوم نرمال، رقوم حداقل بهرهسازی، کلیه متغیرهای تصمیم در مسا( در شبیهSSRمتغیرهای وابسته با استفاده از روش روندیابی متوالی جریان )

ظور شوند. در این مدل به منمحاسبه می (8)ماکزیمم کردن تابع هدف و با هدف  COA و ظرفیت نیروگاه( به صورت جستجوی تصادفی در الگوریتم  

ت مقادیر اعتمادپذیری به دست آمده وهدف مدل استفاده شده است. این تابع جریمه تفا عدر تاب(2) ، از یک تابع جریمه تامین شرط اعتمادپذیری مطلوب

 در هر مرحله با اعتمادپذیری مطلوب است. 

 

)6(            𝑁𝑒𝑡𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑡1 = 𝑓𝑣𝑎𝑙𝑣𝑒 × 𝐸𝑓𝑖𝑟𝑚 × 𝑙𝑖𝑓𝑒𝑦𝑒𝑎𝑟 − 𝑠𝑣𝑎𝑙𝑣𝑒 × 𝐸𝑠𝑐𝑛𝑑 × 𝑙𝑖𝑓𝑒𝑦𝑒𝑎𝑟 − (𝐷𝐶 + 𝑃𝐶 + 𝑃𝑒𝐶 ) 

𝑃𝑁𝑇 = |𝑅𝐸𝐿 − 𝑇𝑎𝑟𝑅𝐸𝐿| × 𝑃                                                                                                                                          (2) 
𝑁𝑒𝑡𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑡2 = 𝑁𝑒𝑡𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑡1 −  𝑃𝑁𝑇                                                                                                                          (8) 

                                                                                                                                                    
1 - Sequential Streamflow Routing 
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              𝐶𝑜𝑠𝑡𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 ،سود خالص سیستم بر حسب میلیارد ریال𝑓𝑣𝑎𝑙𝑣𝑒  به ازای هرکیلو وات ساعت  ریال 169مقدار ارزش انرژی مطمئن برابر با

حسب میلیارد هزینه احداث سد بر  𝐷𝐶ریال به ازای هر کیلو وات ساعت انرژی تولیدی،  169مقدار ارزش انرژی ثانویه برابر با  𝑠𝑣𝑎𝑙𝑣𝑒انرژی تولیدی و 

 𝑇𝑎𝑟𝑅𝐸𝐿به دست آمده در هر مرحله،  یاعتمادپذیر 𝑅𝐸𝐿هزینه ثابت ساخت تونل ،  𝑃𝑒𝐶هزینه احداث نیروگاه بر حسب میلیارد ریال،  𝑃𝐶ریال، 

 .شودباشد که باعث همگرایی مدل میمیتور پنالتی کفا Pاست. و شده در نظر گرفته %09مطلوب که برابر اعتمادپذیری

 

 مطالعه موردی .3

 

است. سد و  تاناستان لرس درواقع زاگرس کوهدر رشته ،دز های رود، از سرشاخهرودخانه بختیاری در دست ساخت بر روی سد قوسی یک سد بختیاری

و بختیاری، در  سزار هایو پنج کیلومتری تقاطع رودخانه سد دز کیلومتری باالدست 199و  آبادخرم کیلومتری جنوب شرقی 89نیروگاه بختیاری در 

قرار دارد.  شهرستان الیگودرز جغرافیایی محدودهن سد در ای(. 1)شکل (دورود - اندیمشک هشتمین ایستگاه حدفاصل) تنگ پنج شمال غرب ایستگاه

 دهد.امترهای ورودی به مدل را نشان میمشخصات پار 9و  2جدول . های لرستان و خوزستان استاستانموقعیت جغرافیایی این ساختگاه در مرز بین 

 

 
 حوضه آبریز رودخانه بختیاری و محل ساخت سد - 1شکل  

                                                                          

. که بر اساس این گزارشات  [14]مقادیر هزینه و سود ازگزارش های اقتصادی شرکت مشاور مسئول این پروژه )مهاب قدس( استخراج شده است              

ل شماره جدو در نظر گرفته شده است . همچنین هزینه فروش انرژی اولیه و ثانویه برابر در نظر گرفته شده است. 9.92هزینه برابر  زیع سالیانهتو نرخمقدار 

دهد. که از این مقادیر در اجرای مدل و به دست آوردن هزینه متناسب های مختلف نشان میهزینه ساخت سد و نیروگاه سد بختیاری را در ظرفیت 9و  2

 با ظرفیت به دست آمده استفاده شده است.

 مشخصات پارامترهای ورودی به مدل -1جدول 

 899 (Masl)تراز ماکزیمم هد نرمال 

 669 (Masl) تراز حجم مرده

 199.1 (Masl) ارتفاع پایاب

 02.1 راندمان تولید برق

 9 تلفات )متر(

 9.21 فاکتور طراحی

 %09 اعتمادپذیری نهایی

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AF_%D9%82%D9%88%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AF_%D9%82%D9%88%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%A8%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%A8%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D9%85%E2%80%8C%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AF_%D8%AF%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AF_%D8%AF%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%B3%D8%B2%D8%A7%D8%B1_(%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%B3%D8%B2%D8%A7%D8%B1_(%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%DA%AF_%D9%BE%D9%86%D8%AC
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%DA%AF_%D9%BE%D9%86%D8%AC
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D9%85%D8%B4%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D9%85%D8%B4%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF_(%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF_(%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%DB%8C%DA%AF%D9%88%D8%AF%D8%B1%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%DB%8C%DA%AF%D9%88%D8%AF%D8%B1%D8%B2
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 هزینه ساخت نیروگاه در ظرفیت های مختلف -3 جدول                                          هزینه ساخت سد در ظرفیت های مختلف -2 جدول    

 ریال(   190هزینه )   (MCMظرفیت )  ریال(  190هزینه )    (MWظرفیت نصب )

019 112.42  1041.61 281.44 

1914 162.49             261.49 802.12 

1119 129.21  9126.98 1916.92 

1229 180.99      4882.92 1190.2 

1199 221.99  4109 1199 

  

 

 

 نتایچ و بحث .4

 
 29چنین سعی شده است این سری هم ساله استفاده شده است. 29به دلیل کاهش نسبی زمان اجرای مدل از سری زمانی های بهینه سازی در اجرای مدل

در ایستگاه هیدرومتری تنگ پنج که از دفتر مطالعات پایه  80تا 60های ثبت شده از سال و خشکسالی باشد بنابراین از دادههای پرآبی ساله شامل سال

 شرکت مدیریت منابع آب  اخذ شده استفاده شده است.

 

 

 96تا  96ساالنه از سال متوسط سری زمانی  -2 شکل

 

وسط که دارای دبی متهایی میانگین است و سالهایی که دارای دبی متوسط ساالنه باالتر از نسبت سالشود مشاهده می 2همانطور که در شکل                

(و کمترین 1922-1921بیشترین دبی متوسط ساالنه مربوط به سال آبی ) 80تا 60باشد.الزم به ذکر از سال از میانگین است تقریبا برابر می ترساالنه پایین

ثابت در نظر گرفته شده که درآن رهاسازی برداری یک سیاست بهره 2و  1شماره های بهینه مدلطراحی به منظور باشد. می (82-1986به سال آبی ) طمربو

و راندمان  %09باشد. سطح اعتمادپذیری مطلوب تامین انرژی برابر با مان گام میمخزن در هر گام زمانی برابر با میزان الزم برای تامین انرژی مورد نیاز در ه

 ردمورد استفاده ورودی گرفته شده است. از روند سعی و خطا برای مشخص کردن سایر پارامترهای در نظر  %21و %02و ضریب کارکرد نیروگاه برابر با 

این بنابرمورد بررسی قرار گرفت و نتایج تغییر ملموسی نداشت  19 و 1تعداد کوکوها  COAدر مورد پارامترهای مورد استفاده در  .مدل استفاده شده است

تا  2 نوارد شده است. تعداد تخم هایی که به هر کوکو اختصاص داده شده است بی 1مدل  وکوکو نهایی برای هر دبه جهت سرعت در اجرای مدل تعداد 

سعی و خطا شده و در نهایت شعاعی  19تا 9.1از  تخم گذاری کوکوهادر نظر گرفته شده است. شعاع جستجو و  19متغیر بوده و ماکزیمم تعداد تخم ها  4
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( Pهدف مدل دوم توان فاکتور پنالتی ) عدر محاسبه تاب نتخاب شد. 1ی مدل ابر 9.9وشعاع  2برای مدل9.1یج بهینه مناسب بود جهت سرعت و نتاهم ازکه 

  1و  4کرد، توان نین شرط اعتمادپذیری را ارضا نمیهای خیلی بزرگ و غیرمعقول شد و همچمنجر به ایجاد جواب 9و2شد. توان سعی و خطا  1تا  2از 

هدف و سایر پارامترهای به دست آمده  عنتایج تاب منجر به سود بیشترشد، انتخاب گردید. 4چون توان  کرده و در نهایتاعتمادپذیری را تامین هردو شرط 

 باشد.می COAنشان دهنده نمودار نتایج تابع هدف حاصل از الگوریتم  4و  9همچنین شکل  آورده شده است. 4از هر دو مدل در جدول شماره 

 

 نتایج مدل بهینه سازی -4 جدول

 2مدل 1مدل آیتم

190) سود خالص نهایی
 29489 29404 )ریال 

 09 09 اعتمادپذیری )%(

 899 899 رقوم نرمال آب )باالتر از سطح دریا(

 811 202 (Maslتراز مینیمم بهره برداری )

 1969 1199 (MWظرفیت نصب نیروگاه )

 2110299 2990299 (MWhانرژی اولیه و ثابت سالیانه )

990120 (MWhانرژی ثانویه سالیانه )  892119 
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و زمانی مدل متوقف  بودهشود روند صعودی همانطور که مشاهده میدهد. ل و جواب بهینه نهایی را نشان میروند همگرایی هر دو مد 4و9شکل            

های سیاست ازهردو که  2و  1های شود که جواب مدلهای توسعه یافته مالحظه میابع هدف مدلبا کمی دقت در توشده که قید توقف تامین شود. 

با یک درجه  2باشد. این بدان معنی است که مدل شماره جواب بهینه و بسیار نزدیک بهم مییک  بهره گرفتند،ی معلوم استاندارد در تامین انرژی برداربهره

 اعتمادپذیری، COAطی فرآیند جستجو در الگوریتم  همچنین با اعمال یک تابع جریمه در تابع هدف وآزادی بیشتر )ظرفیت نصب( به خوبی توانسته است 

عنوان . به ازخود نشان دهدباشد نتایج بهتری که دارای سه درجه آزادی می 2مدل رفت میر ظاانتبا این حال تامین کند. اعتمادپذیری مطلوب  برابر دقیقا را

و تعیین ظرفیت نیروگاه  خیلی محسوس نبوده  COAبا استفاده از الگوریتم سازی تعیین ظرفیت نیروگاه ن چنین استنباط کرد که نقش بهینهتوایک نتیجه می

به عنوان یک جواب اولیه به  1اگرچه با تفاوت خیلی ناچیز شده است. به منظور بررسی و کنترل، جواب مدل منجر به نتایج بهتر  RBSبا  استفاده از مدل 

 . بهینه است  1ه شد که نتایج مدل ( برای پارامترهای مورد بررسی مشاهد9.91داده شدو با تعیین شعاع خیلی کوچک ) 2مدل 

 

 گیرینتیجه .5

 
( و یک مدل COAریزی ریاضی با ترکیب الگوریتم )های برنامهبندی شد. توسعه مدلفرمولدر این مطالعه مسئله طراحی بهینه از سد برقابی بختیاری 

توسعه داده شد.  سازی طراحیشبیه -سازیاین راستا دو مدل بهینه گرفت. درمدنظر قرار بختیاری برقابیسد سازی سازی مخزن برقابی، جهت بهینهشبیه

مدل دوم ظرفیت نصب نیز جز درآیند. به دست می COAباشد که از الگوریتم برداری( مییم )تراز نرمال، تراز حداقل بهرهمدل اول دارای دو متغیر تصم

وانایی سد بختیاری بیانگر تطراحی سازی بهینهشود. نتایج حاصل از اجرای دو مدل بوده و طی فرآیند جستجو بهینه می COAمتغیرهای تصمیم الگوریتم 

در مسایل  COAتوان از الگوریتم تایج بیانگر این موضوع است که میباشد. نهای بهینه میدر همگرایی سریع به سمت جواب COAمطلوب الگوریتم 

 مند شد.خطی و پیچیده بهرهمتغیرهای متعدد و توابع غیری با سازبرداری و همچنین مسایل بهینهسازی بهرهبهینه

 2شماره مدل جینتا و ییهمگرا روند -4شکل 
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