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Abstract
This study tries to introduce the flexibility to the yield model
using fuzzy approach in order to insert the hydrologic
uncertainties and improve the system performance. This
purpose attained through artificial time series and applying
fuzzy membership function which converts the rule curve into
rule band in the yield model. To evaluate the improved rule
curve, further artificial time series are generated and the results
of reservoir’s simulating via new model and classic model are
compared with each other for downstream demands.
Performance criterions have been hired for model evaluation.
The results for Karaj Dam reservoir in 50 models shows that
the average reliability of the systems for firm yield are equal in
both classic and new fuzzy model (approximately 98%). The
second yield founds around 82% and 55% in the classic and
fuzzy model, respectively. The reliability averages for the third
yield were 48% for classic model and 31% for fuzzy model.
Vulnerability for classic and fuzzy models achieved 28% and
22%, respectively for the firm yield. It found 98% and 45% for
the second yield in classic and fuzzy models. For the third yield
this criteria was equal to 100% for all series in the classic
model, but 82% in average for the fuzzy model.

 ایجاد خاصیت انعطافپذیری در مدل آبدهی،هدف از انجام این پژوهش
) به منظور وارد کردن عدم قطعیت هیدرولوژیکی و در نتیجهYield Model(
 بدین منظور با ایجاد سریهای زمانی.بهبود عملکرد سیستم میباشد
 منحنی فرمان در مدل،مصنوعی و استفاده از مفهوم تابع عضویت فازی
 برای.کالسیک به یک باند منحنی در مدل آبدهی فازی تبدیل میگردد
 سریهای زمانی دیگری تولید میشوند و،ارزیابی منحنی فرمان توسعهیافته
با شبیهسازی سیستم مخزن برای تأمین نیازهای پاییندست بر مبنای
.مدلهای آبدهی کالسیک و فازی نتایج به دست آمده مقایسه میگردند
 برای ارزیابی نتایج مدلها از معیارهای ارزیابی کارایی سیستم استفاده،سپس
 نتایج استفاده از مدل ارائه شده برای سیستم تک مخزنی سد کرج.میشود
در پنجاه شبیهسازی نشان میدهد که در مدل آبدهی کالسیک و فازی
اعتمادپذیری نیاز با اولویت نخست با یکدیگر برابر و به طور متوسط به میزان
 این معیار در مدل کالسیک، برای نیاز با اولویت دوم، بعالوه. درصد است۷8
 برای نیاز. درصد میگردد۵۵  درصد بوده و در مدل فازی8۸ دارای متوسط
 درصد بوده و در مدل11  متوسط اعتمادپذیری مدل کالسیک،با اولویت سوم
 تغییرات برگشتپذیری نیز کمابیش مانند. درصد میباشد31 فازی
 در مدل، آسیبپذیری برای نیاز با اولویت نخست.اعتمادپذیری است
، بعالوه. درصد میباشد66  درصد و در مدل فازی68 کالسیک دارای متوسط
 درصد و مدل فازی۷8  مدل کالسیک دارای متوسط،برای نیاز با اولویت دوم
 این معیار در، برای نیاز با اولویت سوم. درصد نتیجه میدهد1۵ به میزان
 درصد بوده ولی در۸۸۸ مدل کالسیک برای همه دورههای شبیهسازی برابر
. درصد میباشد86 مدل فازی
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نسبت به مدل آبدهی کامل بوده؛ اما قابلیت دریافت دوره زمانی
طوالنی تری را نسبت به آن داشته و مدت زمان حل مدل نیز کاهش
یافته است Alimohammadi (1997) .به تشریح مدلهای
بهرهبرداری از مخازن چندمنظوره و مزایا و معایب آنها پرداخت و
سپس با استفاده از مهمترین این مدلها شامل سیاست بهرهبرداری
استاندارد ( ، ۵)SOPبرنامهریزی پویای قطعی ( ، 2)DPبرنامهریزی
پویای استوکستیک ( 1)SDPو مدل آبدهی ،بهینهسازی مخزن سد
کرج را انجام داد .نتایج نشان داد مدلهای آبدهی و  SDPدارای
عملکرد مناســبتــــری نسبــــت به ســایر مدلها میباشد.
) Sinha et al. (1999بهینهسازی بهرهبرداری از مخازن را جهت
تأمین نیاز کشاورزی و نیروگاه انجام داد .هدف از این مطالعات تعیین
حجم مخزن بهینه برای کاهش هــزینههای سیستم بوده است.
) Dahe and Serivastava (2002به ارائه مدلی با استفاده از توسعه
مدل آبدهی برای سیستمهای چند مخزنی و چند منظوره پرداختند؛
بهگونهای که بــا در نظر گــرفتن کمبود ساالنــه مجاز بـرای
سیستم ،اعتمادپــذیــری مطلوب ساالنــه تعیین میگردد.
) Mousavi et al. (2004منطق فازی را به منظور کنترل عدم
قطعیتها در مدل  SDPمورد استفاده قرار داده و مدل برنامه ریزی
پویای استوکستیک فازی ( 8)FSDPرا ارائه دادند .برای آزمایش مدل
حاصل از یک مدل شبیهسازی فازی با استفاده از سیاستهای بهینه
مدل  FSDPاستفاده کردند .نتایج بدست آمــــــده نشان دهنده نتایج
بهتر مدل ارائه شده بــــوده استAdib and )2009( .
 Mohammadi Majdبه ارائه مدلی جهت بهینهسازی حجم مخزن
با استفاده از مدل آبدهی پرداختند Serivastava et al. (2009) .مدل
النهای ( )nest modelرا ارائه دادند که در آن از مدل آبدهی،
برنامهریزی پویا ،شبکه عصبی مصنوعی ،۷جیرهبندی ۸۸و شبیهسازی
استفاده شده است .هدف از این مطالعات بهینهسازی طراحی
سیستمهای چندمخزنی جهت تأمین نیاز کشاورزی بوده که با استفاده
از جریان ورودی ماهانه و حجم ذخیره اولیه مخزن ،مدل به تخمین
بیشترین رهاسازی آب میپردازد Pattewar et al. (2013) .یک
مدل آبدهی برای سیستمهای چند مخزنی توسعه دادند .در این
مطالعات تابع هدف حداکثر نمودن آبدهی ساالنه است و هدف دستیابی
به اعتمادپذیری مطلوب کشاورزی و ایجاد کمبودهای مجاز در طول
دوره کشاورزی میبـــاشد Ahmadifar et al. (2016) .به
فازیسازی منحنی جیرهبندی برای مواجه شدن با شرایط خشکسالی
در یک سیستم سه مخزنی پرداخته است .در این مطالعات ،فاکتور
جیرهبندی با استفاده از توابع فازی انعطافپذیر شده است .به منظور
بهینه کردن پارامترهای منحنی جیرهبندی جدید از الگوریتم اجتماع
پرندگان چندمعیاره استفاده شده است .نتایج بدست آمده از مدل نشان
دهنده تسکین یافتن کمبودها در دورههای خشکسالی میباشد .هدف

 -0مقدمه
بهرهبرداری از مخزن عبارت است از تعیین سیاستی برای تأمین
نیازهای آبی ،به گونهای که معیارهای ارزیابی کارایی سیستم را در
سطح معقولی تأمین نماید .برای طرحهای توسعه منابع آب و به
خصوص سدها که به منظور ذخیرهسازی آبهای جاری مازاد و مصرف
آن در زمان کمبود ساخته شدهاند ،سیاست بهرهبرداری معموالً بر اساس
سری زمانی جریان تاریخی تعیین میشود .مبنای استفاده از این
سریها ،فرض ثابت بودن آمارههای آن (میانگین ،انحراف معیار و )...
در طول زمان و به عبارت دیگر ایستا بودن سری زمانی میباشد .حال
آنکه در زمان بهرهبرداری از مخزن ،حتی اگر تغییر اقلیم را در نظر
نگیریم ،جریان ورودی به مخزن با آنچه در گذشته روی داده است
متفاوت خواهد بود .به همین دلیل ممکن است سیاست بهرهبرداری از
مخزن رضایتبخش نبوده و عملکرد مناسبی نداشته باشند .بیتوجهی
به این موارد که با عنوان عدمقطعیت هیدرولوژیکی مطرح میشود
باعث به وجود آمدن مشکالتی در تأمین آب مورد نیاز میگردد .برای
حل این معضل میتوان با استفاده از مفهوم مجموعههای فازی در
بهرهبرداری از مخزن شرایط را به واقعیت نزدیکتر نمود .رویکرد فازی
را میتوان در مدلهای مختلف شناختهشده برای بهرهبرداری از مخزن
از جمله برنامهریزی خطی استوکستیک ،۸برنامهریزی پویای
استوکستیک6و مدل آبدهی ( 3)YMبکار گرفت.
روشهای بهینهسازی در بهرهبرداری از مخازن سدها ،در طول شش
دهه گذشته پیشرفت قابل مالحظهای داشتهاند Deform .در سال
 ۸۷26برای نخستین بار از برنامهریزی خطی برای طراحی و
بهرهبرداری از یک مخزن تأمین آب استفاده نمودRevelle et al. .
) (1969به وسیله برنامهریزی خطی و به کمک قاعده تصمیمگیری
خطی ( 1)LDRاقدام به تهیه مدلی برای طراحی و مدیریت مخزن
نمودند Loucks et al. (1976) .مفهوم  YMرا ارائه داد .این مدل
یک مدل استوکستیک ضمنی است که دارای دو بخش درونسالی و
برونسالی میباشد Stedinger et al. (1983) .به مقایسه مدلهای
قطعی ،استوکستیک ضمنی و استوکستیک صریح برای طراحی و
بهره برداری مخازن پرداخت .نتایج به دست آمده از تحقیقات آنها و
) Locks et al. (1981نشان داد مدل آبدهی ظرفیت مخزن مناسبی
را نتیجه میدهد بهگونهای که اعتمادپذیری مناسب و نزدیک به هدف
سیستم ایجاد میگردد Dandy et al. (1997) .مقایسه بین  1روش
مختلف را برای آبدهی سیستمهای چندمخزنی انجام داد .این روشها
شامل شبیهسازی ،ترکیب مدل شبیهسازی و بهینهسازی
( ،)WATHNETمدل بهینهسازی کامل و مدل بهینهسازی تقریبی
بوده است .در این مقایسه با وجود اینکه مدل آبدهی دارای حل تقریبی

تحقیقات منابع آب ايران ،سال سیزدهم ،شماره  ،4زمستان 0360
)Volume 13, No. 4, Winter 2018 (IR-WRR

۸33

بدست آمده ،یک مدل شبیهسازی بهرهبرداری از مخزن سد بر پایه
منحنی فرمان فازی و کالسیک تهیه شده و با وارد نمودن سناریوهای
جریان یکسان به هر دو مدل نتایج به دست آمده با یکدیگر مقایسه
میشود .یکی از مزایای مدل فازی تهیه منحنی فرمان آن از روی
سناریوهای جریان میباشد؛ زیرا میتوان با تبدیل سناریوها به
سناریوهای تغییر اقلیم و با انجام اصالحات مورد نیاز در مدل اصلی،
منحنی فرمان را برای شرایط تغییر اقلیم به دست آورد (این محاسبات
میتواند در تحقیقاتی جداگانه انجام گیرد) .شکل  ۸روند انجام مطالعات
را نمایش میدهد.

از انجام ایــن پژوهش بهبود عملکرد مــدل آبدهی کالسیک
( Loucks et al. (1981با در نظر گرفتن عدم قطعیت هیدرولوژیکی
بوده است .در این راستا یک مدل بهینهسازی بهرهبرداری از مخازن بر
پایه مدل آبدهی کالسیک در نرمافزار  LINGO_15تهیه شده است.
به طور معمول آمار ایستگاههای هیدرومتری که همان جریانهای
تاریخیاند برای مدلسازی سیستم مخازن مورد استفاده قرار میگیرند
ولی از آنجایی که طبیعت جریان رودخانهها یک فرآیند تصادفی است،
استفاده از مدلهای استوکستیک به جای مدلهای قطعی ،به منظور
لحاظ نمودن عدم قطعیت هیدرولوژیکی منطقیتر و مناسبتر است .به
طور معمول دو روش برای لحاظ عدم قطعیت در مدلها وجود دارد.
روش اول ورود آن در ساختار مدل و توسعه یک مدل استوکستیک
است (مانند  SLPیا  ،)SDPو روش دوم استفاده از مدل قطعی و
اجرای متعدد آن بر اساس سناریوهای محتمل ،ارزیابی خروجیها و
محاسبه توزیعهای احتماالتی خروجیهای مدل میباشد .در این
مطالعات رویکرد دوم مورد استفاده قرار گرفته است .در این رویکرد
فرض میگردد جریان رودخانه از یک فرآیند مارکوف مرتبه اول تبعیت
میکند .سپس ،به تولید سریهای زمانی مصنوعی بر پایه سری زمانی
تاریخی با استفاده از نرمافزار  ۸۸ ITSMپرداخته شده است (سناریوهای
جریان) .در ادامه ،بر پایه مدل آبدهی و با استفاده از رویکرد توابع
عضویت فازی ،یک منحنی فرمان انعطافپذیر (مدل یا منحنی فرمان
آبدهی فازی) تهیه شده است .به منظور ارزیابی منحنی فرمان فازی

 -8روش تحقیق
 -0-8مدل آبدهی

انواع مختلفی از مدلهای طراحی و بهرهبرداری از مخازن بر پایه مقدار
آبدهی و اعتبار آن در ارتباط با یکسری جریان ورودی قرار دارند .مدلی
که این پژوهش بر پایه آن انجام گرفته ،مدل آبدهی کالسیک ،ارائه
شده توسط الکس و همکاران است ( .Loucks et al. (1981با توجه
به اینکه هدف مطالعات حاضر بهینهسازی بهرهبرداری از مخزن
سدهای احداث شده میباشد؛ جهت توسعه مدل آبدهی تغییراتی در
تابع هدف و قیدهای آن صورت گرفته و مدلی با عنوان مدل آبدهی
فازی بهمنظور بهرهبرداری بهینه از مخزن حاصل گردیده است.

Fig. 1- Investigation flowchart

شکل  -0نمای كلی روند مطالعات
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گونهای حاصل شدهاند تا یک روال منطقی برای اعتمادپذیریها بدست
آید .بهطوری که اعتمادپذیری نیاز قطعی بیشتر از نیاز ثانویه و آن هم
بیشتر از نیاز سوم باشد .این مدل محدودیتهایی به شرح زیر دارد:
پیوستگی حجم ذخیره برونسالی ۸6برای هر سال :y

در این مدل به منظور کاهش خسارت وارده به سیستم در صورت عدم
تأمین نیازها در شرایط خشکسالی با توجه به متنوع بودن نیازها (شرب،
صنعت ،کشاورزی ،و زیستمحیطی) اولویتبندی آنها صورت گرفته
است.
)Di (m)  ai  Denv (m)  bi  Ddom (m)  ci  Dind (m)  di  Dagri (m

y  1,2,3,N

()۸
در رابطه باال ) Di (mنشان دهنده نیاز با اولویت تعیین شده (قطعی،
دوم ،سوم و )...در ماه  Denv ،mنیاز زیستمحیطی Ddom ،نیاز
شهری Dind ،نیاز صنعتی Dagri ،نیاز کشاورزی ،و  ci ،bi ،aiو  diضرائب
تعیین کننده کسری از هر نیاز در اولویت  iمیباشد و مجموع این
ضرائب برای هر اولویت برابر  ۸خواهد بود.

()1
()۵

 1,  bi  1,  ci  1,  di  1

()6

i

i

i

)Sy (y

a

() 2

i 1

i 1

( ) )  D2 (mآبدهی ثانویه و با اولویت سه ( ) )  D3 (mآبدهی سوم
را حاصل مینماید.
با در نظر گرفتن سیستم تک مخزنی مطابق شکل ،6تابع هدف و
قیدهای مدل در این تحقیق به شرح زیر آورده شده است.
یکی از اصالحات صورت گرفته در این مدل تغییر تابع هدف به دلیل
معلوم بودن ظرفیت مخزن میباشد .در این مدل تابع هدف بجای
مینیمم حجم مخزن ،ماکزیمم اعتمادپذیری تأمین نیازها با معلوم بودن
مقادیرشان در نظر گرفته شده است.
Max Z = k1  Relf  k 2  Rels  k3  Re l3

مخزنE y ،

حجم تبخیر از سطح مخزن
T

3

i 1

 yو )Sy ( y  1

حجم

و Ry

خروجی ساالنه مخزن است که از رابطه زیر محاسبه میشود:

نیازها با اولویت یک ( ) )  D1 (mآبدهی قطعی ،با اولویت دو
3

حجم ذخیره ابتدای دوره در سال

ساالنه ورودی به

در این مطالعات هر نیاز به سه اولویت تقسیمبندی شده است .مجموع

3

)Sy (N 1)  Sy (1

ذخیره ابتدای دوره در سال  y+1است که برای ایجاد تعادل در مدل
این دو حجم با هم برابر در نظر گرفته میشوند Q y .حجم جریان

i

i

)Sy (y 1)  Sy (y)  Qy (y) R y (y)  E y (y

Objectve Function:

()3
 Relfاعتمادپذیری نیاز قطعی Rels ،اعتمادپذیری نیاز ثانویه و ،Rel3
اعتمادپذیری نیاز سوم میباشد .ضرایب  k 2 ،k1و  k 3ضرایب
اعتمادپذیری نیازها میباشند و با توجه به اهمیت و اولویت نیازها به

)R y (y)   Zi (y)  Yi (y)  Ex y (y
y 1 i 1

) Yi (yبرابر است با نیاز ساالنه با اولویت  Ex y (y) ،iسرریز از مخزن
در سال  yو ) Zi (yمتغیر باینری (صفر و یک) متناسب با تأمین یا عدم
تأمین نیاز در سال  ، yبه طوری که برای کلیه سالهایی که آب مورد
نیاز تأمینشده برابر یک و در سایر سالها صفر میباشد .یکی دیگر از
نوآوریهای این پژوهش اصالحی است که در فرمولبندی مدل آبدهی
صورت گرفته تا مــدل به طور خــودکار دوره بحرانی (سالهای با
 ) Zi (y) =0را مشخص نماید.
o
محدودیت ظرفیت ذخیره فعال برونسالی (  )Kaبرای هر سال:y
Sy (y)  K ao
()1
۸3
پیوستگی ذخیره درونسالی برای هر دوره :m
نوشتن محدودیتهای پیوستگی درونسالی نیازمند تعیین سال بحرانی
و جریان ورودی به مخزن در آن سال است .چنانچه در سال بحرانی
بجای جریان ورودی ،اجزای مناسبی از نیاز کل ساالنه ،بهصورت βm
در هر دوره درونسالی  mقرار دهیم ،معموالً نتایج مفیدی حاصل
.)∑M
میگردد (m=1 β(m) = 1

Fig. 2- Single reservoir system

شکل  -8نمايش سیستم تک مخزنی
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N

یک انتخاب مناسب جهت تخمین مقادیر  βmعبارت است از توزیع
جریان میانگین ماهانه ( .)Loucks and vanBeek, 2005اگر M
آخرین دوره در سال باشد : M  1  1
()8

Sm (m 1)  Sm (m) (m)   ANT  ANE   R m (m)  Ex m (m)  Em  m
m  1, 2,M

()۷
()۸۸

)Sm (M  1)  Sm (1

()۸2

) ) Sm (mو Sm ( m + 1برابر با حجم مخزن ابتدا و انتهای
دوره ANT،کل نیاز ساالنه ANE ،میانگین تبخیر ساالنه از مخزن،
 E  m تبخیر ماهانه E xm  m ،سرریز از مخزن و R m  m 
خروجی ساالنه مخزن میباشد .مجموع نیازهای درونسالی میبایست
با نیازهای برونسالی مربوطه خود برابر باشند.
3

i 1

بیشترین حجم به دست آمده از رابطه پیوستگی ذخیره درونسالی به
 K wدر نظر گرفته میشود .مجموع
عنوان ظرفیت درونسالی مخزن a
ظرفیت برونسالی ،درونسالی و حجم مرده )  (Kdظرفیت کل مخزن
( )Kرا نمایش میدهد.
w
()۸6
Sm (m)  Ka
Koa  Kaw  Kd  K

تخمین افت حاصل از تبخیر برای هر دوره درونسالی :m
m= 1, 2,..M
()۸1
))(S (m)+ Sm (m+1
E(y,m)= [a 0 + a  (Sy (y)  m
))]  e(m
2
()۸۵

m  1, 2,..., M

;

y 1

N

m 1

شکننده۸1

برای اصالح منحنی فرمان کالسیک ،میتوان به جای مرز
تعیینکننده تأمین نیاز قطعی و ثانویه با ایجاد یک باند ،گذر از نیاز
قطعی به ثانویه را تدریجی نمود .سیاست تخصیص فازی به منظور
بهبود مدل آبدهی کالسیک توسعه یافته و در همین راستا منطق صفر
و یک موجود در مدل آبدهی کالسیک را از بین میبرد.

N

) E(y, m

;)E y (y)  E(y, m

منحنی فرمان مخزن راهنمایی برای کنترل ذخیره و خروجی مخزن
در هر دوره بوده که نشاندهنده ناحیه ذخیره برای رهاسازی آب مورد
نیاز با اعتمادپذیری تعیینشده میباشد .مقادیر منحنی فرمان برای هر
دوره را میتوان از رابطه زیر به دست آورد:
o
()۸1
)S Rule(m)  Kd  Ka  Sm (m
در این رابطه  K oaحجم ذخیره برونسالی و ) Sm(mحجم ذخیره
درونسالی و ) S Rule(mنشاندهنده مقدار عددی منحنی فرمان در
هر دوره درونسالی  mاست .این منحنی فرمان ،منحنی فرمان
کالسیک نامیده میشود (شکل.)3

)ANT   Yi (y

()۸3

;y  1, 2,..., N

M

 -8-8منحنی فرمان

m

()۸۸

) e(mارتفاع تبخیر ماهانه Sy ،حجم ذخیره برونسالی a ،و
ضرایب ثابت رابطه بین سطح و حجم مخزن هستند که با استفاده از
نمودار سطح حجم مخزن تعیین میشوند E(y,m) .تخمینی از ارتفاع
تبخیر در سال  yو دوره  mو ) Em (mارتفاع تبخیر در دوره  mاز سال
بحرانی و  Nتعداد دورههای ساالنه سری زمانی تاریخی میباشد .برای
محاسبه تبخیر ساالنه نیز از رابطه زیر استفاده میشود:
a0

E m (m) 

Fig. 3- Classic rule curve

Fig. 4- Rule curve with fuzzy approach

شکل  -3منحنی فرمان كالسیک

شکل -4منحنی فرمان با رويکرد فازی
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و پس از آن نیاز ثانویه شروع به تأمین میگردد و در نهایت نیاز سوم
تأمین میشود.

در این پژوهش برای ایجاد یک باند مناسب ،این ایده حاصل شده است
که از سریهای زمانی مصنوعی (سناریوهای جریان) استفاده گردد
(شکل .)1بهمنظور فازیسازی توابع مختلفی وجود دارد .تابع  Sشکل
متقارن و نامتقارن از توابع پرکاربرد در فازیسازی دادهها میباشد که
در این مطالعات مورد استفاده قرار گرفته است .مهمترین بخش در
تبدیل منحنی فرمان کالسیک به منحنی فرمان فازی ،ایجاد روشی
برای تعیین درصد تأمین نیازها در باند حاصل میباشد .بدین منظور
پس از اجرای مدل برای سناریوهای مختلف ( N1سناریو) در هر دوره
زمانی  N1نقطه ،متناظر با  N1منحنی فرمان حاصله بهدست میآید
(شکل .)۵در هر دوره با استفاده از برازش توابع عضویت فازی به نقاط
موجود مناسبترین تابع با کمترین خطا به عنوان تابع عضویت فازی
آن دوره انتخاب میگردد.

 -3-8شبیهسازی

شبیهسازی بهرهبرداری از مخزن که به نوعی صحتسنجی مدلها نیز
خواهد بود بر پایه منحنیهای فرمان فازی و کالسیک در نرمافزار
 Excelتهیه شده و با وارد نمودن سناریوهای جریان یکسان به هر
دو مدل ( N2سری) نتایج بهدست آمده مورد ارزیابی و مقایسه قرار
گرفته است .بهمنظور ارزیابی مدلها معیارهای ارزیابی کارایی سیستم
برای هر سناریو محاسبه شده است .معیارهای مورد استفاده در این
پژوهش عبارتاند از اعتمادپذیری ،۸۵برگشتپذیری ۸2و آسیبپذیری.۸1
معادالت حاکم بر این معیارها توسط ) Hashimoto (1982ارائه شده
است .عالوه بر معیارهای ذکر شده دو معیار دیگر شامل ،درصد تأمین
نیاز و تابع تجمعی تخصیص ( ۸8 )cdfبرای هر سناریو محاسبه شده
است .برای نمایش تابع تجمعی تخصیص حجم آب رهاسازی شده به
منظور تأمین هر نیاز از حجم آب تقاضا شده آن نیاز کسر شده و نتایج
به صورت نزولی مرتب و نمودار آن ترسیم شده است.

یکی از تفاوتهای اساسی به وجود آمده در منحنی فرمان فازی ،ایجاد
همپوشانی باندهای منحنیهای فرمان در بعضی از دورهها میباشد .در
این شرایط قبل از تأمین کامل نیاز ثانویه درصدی از نیاز سوم نیز تأمین
میگردد (شکل .)2بهطور مثال در مدل فازی ممکن است نیاز قطعی
 ۸۸۸درصد ،نیاز ثانویه  ۷۸درصد و نیاز سوم  ۸۸درصد تأمین گردد،
درحالیکه در مدل کالسیک ابتدا نیاز قطعی بهطور کامل تأمین شده

Fig. 5- Rule curve’s boundary for artificial series

شکل  -0باند منحنی فرمان سریهای مصنوعی

Fig. 6- Determining demands supply percentage using fuzzy membership functions

شکل  -0تعیین درصد تأمین نیازها با استفاده از توابع عضويت فازی
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ورودی به مخزن سد  18ساله ،در دوره زمانی  ۸331-38تا ،۸381-8۵
میباشد (شکل .)1با توجه به اینکه میانگین جریان ورودی به سد کمتر
از مجموع نیازهای پایاب است سد کرج از این لحاظ به شدت تحت
تنش و فشار ناشی از بهرهبرداری بوده و با کمبود منابع روبهرو است.

اعتمادپذیری :نشاندهنده احتمال تأمین نیاز است و در آن  Xtآب
خروجی از مخزن XT ،نیاز ساالنه m ،تعداد دورههایی است که
 X t  XTو  nتعداد کل دوره است.
m
()۸8
= ]Reliability[X
n

برگشتپذیری :سرعت بازگشت یک سیستم از حالت شکست به حالت
عادی را نشان میدهد .اگر در نظر گرفته شود که  Wtداللت بر انتقال
سیستم از یک حالت نارضایتبخش ( )Fبه یک حالت رضایتبخش
( )Sنماید و  nnتعداد دورههایی که در آن کمبود در تأمین وجود دارد
باشد آنگاه:
X t 1  S & X t  F  Wt  1

Wt
nn

()۸۷

جهت تولید سریهای زمانی مصنوعی ،از جریان ماهانه تاریخی ورودی
به سد و برازش مدل  ARMAدر نرمافزار  ITSMاستفاده شده است.
پس از آمادهسازی دادههای سری جریان ،جهت انتخاب مدلی که
عالوه بر حفظ آمارههای مهم سری تاریخی دارای حداقل تعداد
پارامترها باشد (اصل امساک) از معیار آکایک اصالح شده ()AICC
استفاده شده ( Salas (1980و با بررسی مدلهای مختلف در نهایت
مدل ) ARMA(1,1به عنوان مدل منتخب در نظر گرفته شده است.
در کل  ۸۵۸سری زمانی تهیه شده ۸۸۸ ،سری ( )N1=۸۸۸در تشکیل
منحنی فرمان فازی و  ۵۸سری ( )N2=۵۸در شبیهسازی بهرهبرداری
از مخزن استفاده شده است.

if

else Wt  0

= ]Resilency[X

آسیبپذیری :نشان دهنده اختالف بین مقدار آستانه و مقادیر غیر
رضایتبخش سری زمانی است و در آن mv ،مجموعه مقادیر مثبت
( )XT-Xtو  nnتعداد دورههایی است که در آنها کمبود در تأمین
وجود دارد:
mv
()6۸
= ]Vulnerability[X

برای تهیه مدل آبدهی سیستم موجود مطابق با روابط ذکر شده در
قسمت مدلسازی از نرمافزار  Lingo.15استفاده شده است .گام زمانی
در مدلسازی ماهانه است .نیازها به سه اولویت تقسیمبندی شده و
تبخیر ساالنه و نیازهای ساالنه ثابت در نظر گرفتهشدهاند.
)D1 (m) = 0.7 × Ddom + 0.1 × DAgri (m
()6۸
)D2 (m) = 0.2 × Ddom + 0.4 × DAgri (m
()66
)D3 (m) = 0.1 × Ddom + 0.5 × DAgri (m
()63
تابع هدف نیز برای تعیین مقادیر اعتمادپذیری بهصورت زیر تعریف
میشود:
()61

nn

 -4-8مطالعه موردی

سد کرج (امیرکبیر) در  63کیلومتری شمال شهر کرج ،بر روی رودخانه
کرج واقع شده است .ظرفیت سد  6۸۵میلیون مترمکعب بوده و با تعیین
نیاز زیستمحیطی رودخانه کرج و آبدهی میانحوضه سد مشخص شد
که میانحوضه برای تأمین نیاز زیستمحیطی کافی است .نیازهای سد
مجموعاً شامل  11۵/۵میلیون مترمکعب در سال است و از این مقدار
 36۸میلیون مترمکعب نیاز ساالنه شهر تهران و  ۸61/۵میلیون
مترمکعب نیاز ساالنه کشاورزی کرج میباشد .سری زمانی جریان

Max Z = k1  Relf  k 2  Rels  k 3  Rel3

Fig. 7- Distribution of monthly flow, demands, and evaporation for Karaj Dam

شکل  -1توزيع جريان ورودی ،نیازها و حجم تبخیر سد كرج
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 ۷8درصد میباشد .میانگین اعتمادپذیری نیاز ثانویه در مدل کالسیک
و فازی بهترتیب  8۸و  ۵۵درصد و برای نیاز سوم  11و  31درصد به
دست آمده است .مطابق شکل  ۸۸متوسط برگشتپذیری نیاز قطعی
برای مدل کالسیک  2۸درصد و مدل فازی  ۵6درصد میباشد .متوسط
برگشتپذیری نیاز ثانویه مدل کالسیک و فازی به ترتیب برابر با 3۵
و  ۸6درصد و برای نیاز سوم در مدل کالسیک برابر با  3/۷درصد و
فازی  ۵/1درصد به دست آمده است .با توجه به شکل  ۸۸متوسط
آسیبپذیری نیاز قطعی در مدل کالسیک  68درصد و در مدل فازی
 66درصد میباشد .متوسط آسیبپذیری نیاز ثانویه مدل کالسیک و
فازی بهترتیب برابر  ۷8درصد و  11درصد بوده و در تأمین نیاز سوم
در مدل کالسیک دارای مقدار ثابت  ۸۸۸درصد بوده که در مدل فازی
به  86درصد کاهش یافته است.

ضرائب بهگونــهای حاصل شده تـا یک روال منطقی برای
اعتمادپذیریها بدست آید .بر این اساس این ضرائب برابر با
 k3  1, k 2  10, k1  100در نظر گرفته شده است .با حل مدل
به ازای سری تاریخی جریان ورودی به سد ،منحنی فرمان کالسیک
حاصل میگردد .منحنی فرمان فازی سد در شکل  8نمایش داده شده
است.
 -3نتايج و تحلیل نتايج
نتایج شبیهسازی با منحنی فرمان کالسیک و فازی با استفاده از
معیارهای ارزیابی کارایی سیستم نشان داده شده است .شکل ۷
نمودارهای اعتمادپذیری ماهانه را نمایش میدهد .این شاخص برای
نیاز قطعی در دو مدل کالسیک و فازی تقریباً برابر و دارای میانگین

Fig. 8- Karaj Dam fuzzy rule curves

شکل  -8منحنیهای فرمان فازی سد كرج

Fig. 9- Comparing demand supply reliability for classic and fuzzy mode ls

شکل  -6مقايسه اعتمادپذيری تأمین نیازها در دو مدل بهرهبرداری كالسیک و فازی
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Fig. 10- Comparing demand supply resiliency for classic and fuzzy models

شکل  -00مقايسه بازگشتپذيری تأمین نیازها در دو مدل بهرهبرداری كالسیک و فازی

Fig. 11- Comparing demand supply vulnerability for classic and fuzzy models

شکل  -00مقايسه آسیبپذيری تأمین نیازها در دو مدل بهرهبرداری كالسیک و فازی

درصد ماههای موجود و محور عمودی نسبت حجم نیاز تأمین شده به
کل نیاز در هر ماه میباشد (شکل  .)۸۵با توجه به نتایج نمودارها مدل
کالسیک در  ۷1درصد ماهها و مدل فازی در  ۷8درصد ماههای موجود
نیاز قطعی را بهطور کامل تأمین کرده است .در تأمین نیاز ثانویه ،مدل
کالسیک در  86درصد از ماهها نیاز را بهطور کامل تأمین کرده و در
 ۸8درصد تأمین نیاز صفر بوده است ،این در حالی است که مدل فازی
در  ۵1درصد از ماهها نیاز به طور کامل تأمین شده و تنها در  ۵درصد
ماهها نیاز اصالً تأمین نشده است.

معیار دیگر ،تأمین نیاز در دوره خشکسالی میباشد .بدین منظور با
انتخاب یک دوره خشکسالی آبدهی در دو مدل مقایسه شده است
(شکلهای  ۸3 ،۸6و  .)۸1با توجه به شکلها در تأمین نیاز ثانویه مدل
فازی به جای تأمین کامل نیاز ،حدود  ۸/1تا  ۸/8از نیاز را تأمین نموده
و حجم آب باقیمانده در مخزن در ماههایی که سیستم با کمبود مواجه
میشود مورد استفاده قرار میگیرد.
شاخص دیگری که برای مقایسه دو مدل به کار رفته ،تابع توزیع
تجمعی تخصیصها ( )cdfمیباشد که در نموارهای آن محور افقی

Fig. 12- Comparing firm demand supply in drought condition for classic and fuzzy models

شکل  -08مقايسه تأمین نیاز قطعی در دوره خشکسالی برای مدل كالسیک و فازی
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Fig. 13- Comparing second demand supply in drought condition for classic and fuzzy models

شکل  -03مقايسه تأمین نیاز ثانويه در دوره خشکسالی برای مدل كالسیک و فازی

Fig. 14- Comparing third demand supply in drought condition for classic and fuzzy models

شکل  -04مقايسه تأمین نیاز سوم در دوره خشکسالی برای مدل كالسیک و فازی

Fig. 15- Cumulative demand function for classic and fuzzy models

شکل  -00تابع تجمعی تخصیص در دو مدل بهرهبرداری كالسیک و فازی

تغییر تابع هدف ،تعیین دوره بحرانی توسط مدل ،اولویتبندی نیازها و
در نهایت تبدیل منحنی فرمان مدل آبدهی به منحنی فرمان فازی به
بهبود عملکرد مدل آبدهی پرداخته است .بهمنظور ارزیابی مدل،
شبیهسازی آبدهی مخزن در یک دوره  18ساله بر پایه مدلهای
کالسیک و فازی صورت گرفته و نتایج بدست آمده از آن مورد تحلیل
و مقایسه قرار گرفته است .یافتههای این پژوهش در مدلسازی سد
مخزنی کرج به شرح زیر میباشد:

بدین ترتیب مدل فازی تعداد ماههایی که نیاز در آنها اصالً تأمین
نمیشود را از  ۸8درصد به  ۵درصد کاهش داده است .همچنین در
تأمین نیاز سوم ،مدل کالسیک  18درصد ماهها نیاز را بهطور کامل
تأمین کرده و در  ۵6درصد از مواقع تأمین نیاز صفر است ،درحالیکه
در مدل فازی در  36درصد از مواقع تأمین کامل نیاز صورت میگیرد
و  ۸۸درصد از مواقع تأمین بین  ۵۸تا  ۸۸۸درصد بوده و در  3۵درصد
تأمین نیاز صفر میگردد .به این ترتیب مدل فازی در تأمین نیاز سوم
نیز با کاهش تعداد ماههای تأمین صفر از  ۵6درصد به  3۵درصد باعث
بهبود عملکرد سیستم میگردد.

 میانگین اعتمادپذیری نیاز قطعی در مدلهای فازی و کالسیک بایکدیگر برابر بوده و در تأمین نیاز ثانویه و سوم اعتمادپذیری مدل فازی
به ترتیب  62درصد و  ۸3درصد نسبت به مدل کالسیک کاهش یافته
است .این کاهش به علت احتمال تأمین نیاز در هر دوره به میزانی

 -4خالصه و جمعبندی
این پژوهش بر پایه مدل آبدهی بوده و با ایجاد تغییراتی در مدل شامل
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12- Over-Year Storage
13- Within-Year Storage
14- Crisp Border
15- Reliability
16- Resiliency
17- Vulnerability
18- Cumulative Demand Function

 درصد بوده که در محاسبه میانگین اعتمادپذیری معادل۸۸۸ کمتر از
.صفر در نظر گرفته میشود
 ارزیابی معیار برگشت پذیری نشان داد استفاده از مدل فازی به جای درصدی میانگین برگشتپذیری در8  باعث کاهش،مدل کالسیک
 درصدی در نیاز سوم۸/8  درصدی در نیاز ثانویه و63 ،نیاز قطعی
.نسبت به مدل کالسیک شده است
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