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 در سطح حوضه آبريز با اهداف انتقال  تخصيص منابع آبريزي بهينه برنامه
 اي حوضه آب بين

  
 * دانشجوي دكتري دانشكده عمران و محيط زيست دانشگاه صنعتي اميركبير،مجتبي شوريان

    دانشيار دانشكده عمران و محيط زيست دانشگاه صنعتي اميركبير،سيد جمشيد موسوي
  

 shourian@aut.ac.ir:  پست الكترونيكي  ،02166414213:  نمابر  ،09123259857: تلفن *
  

  
  چكيده

برنامه ريزي و مديريت بهينه منابع آب در سطح حوضه آبريز داراي مشكالت و پيچيدگيهاي خاص 
هاي مؤثر از نظر محاسباتي و نيز دقيق در نيل به جواباضي يمدلهاي رباشد و در اين راستا استفاده از  خود مي

، با قابليت MODSIM عبا درونگذاري مدل شبيه سازي جامدر اين مقاله، . نمايد مطلوب امري اجتناب ناپذير مي
 حوضه آبريز، در يك مدل بهينه سازي تكاملي ريزي آب در سطح  انواع مشخصات و ملزومات برنامهلحاظ نمودن

 سيستم باالدست حوضه سيروان مطالعه شده له تعيين سيماي بهينه منابع آبأ مس،)PSO(مبتني بر هوش جمعي 
 و )آزاد (در  بني وگاوشان و ژاوه) سدهاي( قادر به تعيين ابعاد بهينه سيستمهاي ذخيره  تهيه شدهمدل. است

برداري و تخصيص بهينه آب بين مصارف درون  سيستمهاي پمپاژ و انتقال آب به حوضه هاي مجاور همراه با بهره
 خسارت  پمپاژ وهاي نيمم سازي هزينه خالص كل، شامل هزينه احداث سدها و ايستگاهو برون حوضه با هدف مي

همچنين با استفاده از قابليتهاي . باشد  سود حاصل از تخصيص آب به محلهاي مصرف ميو همچنينها مخزن سد
م مورد بررسي قرار بر عملكرد سيست دهگالن -قروهمدل شبيه ساز، تاُثير لزوم اجراي سيستم پمپاژ و انتقال آب به 

  . گرفته است
  

  PSO، الگوريتم MODSIM منابع آب در سطح حوضه آبريز، ريزي بهينه برنامه: ها واژهكليد 
  
  مقدمه -1

، يك مساُله داراي RBMيا ) River Basin Management(مديريت يكپارچه منابع آب در سطح حوضه آبريز 
و به موضوع مديريت سيستمهاي آبي بعنوان ه مسايل منابع آب بوده و حيط اهميت براي طراحان، مديران و قانونگذاران
 در اين راستا، استفاده از ابزار .شود  اقتصادي دربرگيرنده آنها نگريسته مي-امري تأثيرگذار در محيط طبيعي و اجتماعي

ب آب در بين فعاليتهاي سودمند و مؤثر براي كمك به پيدا نمودن پاسخ سواالت مطرح در مورد نحوه تخصيص منابع كميا
از منابع آب و خاك در دسترس، امري پايدار گيري به منظور توسعه و استفاده  تصميمفرآيند مختلف انساني و بهينه سازي 

استفاده از روشهاي بهينه سازي بر مبناي شبيه سازي امروزه به عنوان يكي از روشهاي مؤثر و كارا در حل . نمايد ضروري مي
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 بعنوان يك مدل )MODSIM) Labadie ،1995در اين مقاله، با استفاده از مدل .  مطرح استRBMياس مسايل بزرگ مق
جامع مديريت منابع آب در سطح حوضه آبريز عملكرد بخشي از سيستم باالدست حوضه سيروان با درنظرگرفتن مقادير 

با درنظرگيري انتقال آب به  زنيو مخازن  و اولويت ذخيره آب در در  و بنيمتغير احجام مخازن سدهاي گاوشان و ژاوه
 در به ژاوه  و همچنين انتقال به حوضه كرخه از طريق تونل بنيسد ژاوهاز  دهگالن -قروهيعني سيستم هاي مجاور  حوضه

 Particle(مقادير بهينه متغيرهاي تصميم مسأله با استفاده از الگوريتم بهينه سازي هوش جمعي  سپس .استه شدشبيه سازي 

Swarm Optimization ( ياPSOهمچنين تأثير لزوم انتقال آب به .  با هدف مينيمم سازي هزينه خالص كل تعيين شده است
  .  بر عملكرد سيستم مورد ارزيابي قرار گرفته است و حوضه كرخهدهگالن -سيستم قروه

  
  MODSIMمدل  -2

-Network (ريزي جريان شبكه  برنامهاين مدل از روش. سازي است بهينه -سازي  يك مدل شبيهMODSIMمدل 

Flow Programming (يا NFP در اين مدل. كند سيستم در هر گام زماني استفاده مي براي بهينه سازي تخصيص آب در 
، حوضه )1986 و همكاران ، Riogrande) Grahamاي پيچيده، مانند حوضه رودخانه  تعدادي از سيستمهاي رودخانه

، حوضه )Brown ،1989  و  Law(، حوضه رودخانه كلرادو )1986 و همكاران، Labadie(دو  در كلراPonderرودخانه 
 )Fontane ،2002  وLabadie( در كره جنوبي Guiem، حوضه رودخانه )1994 و همكاران، Snake) Frevertرودخانه 

 مسأله حداقل ر اين مدل د. و تعدادي حوضه ديگر با موفقيت مورد استفاده قرار گرفته استKMODSIMتحت نام مدل 
در هر گام در طول زمان و بصورت تكراري ن مصارف متعدد ينه آب بيص بهيو به عبارتي تخصكردن هزينه شبكه جريان 

  : به شكل زير استNFPفرمولبندي عمومي يك مدل . شود حل ميزماني 
 

Minimize          )1       (  ∑
∈Al

ll qc

subject to: 
0=−∑∑

∈∈ ii Ik
k

Oj
j qq ; for all        )2       (  Ni∈

lll uql ≤≤ ;  for all        )3(        Al∈
  
 i مجموعه تمام كانالهاي آغاز شونده از گره Oi ها، مجموعه تمام گره Nدر شبكه، بازوها  مجموعه تمام A اين روابطكه در 

 عدد صحيح نرخ ql، )يعني كانالهاي ورودي (i مجموعه تمام كانالهاي پايان يابنده در گره Ii، )عني كانالهاي خروجيي(
 ul و l كران پايين جريان در كانال l  ،l هزينه ها، ضرايب وزني و يا اولويتهاي واحد دبي در كانال l ،clدبي در كانال 

ب يضران مصارف، ينه آب بيص بهيدر نبود مطالعات اقتصادي و به منظور تخص. باشد  ميlكران باالي جريان در كانال 
رغم  علي. شود  محاسبه ميتعيين شده توسط كاربر ازهاين نيتهاي نسبي تامير اولوينه در تابع هدف با استفاده از مقاديهز
نه آب يص بهي همراه با تخصستميبرداري از س سازي بهره هيك مدل شبين مدل ي، اMODSIMار شاخص مدل يتهاي بسيقابل
 هب. ره، انتقال، پمپاژ و انحراف آب استيز و تحت ابعاد معلوم و داده شده از المانهاي ذخين مصارف در اشل حوضه آبريب

ن مدل به يل اتصال اين دليبه هم. ستينه المانهاي مذكور نين ابعاد بهييگر مدل به خودي خود قادر به طراحي و تعيعبارت د
  .   ري شده استيگين مطالعه پيبرداري از المانهاي مذكور در ا  طراحي و بهرهمعرفم يرهاي تصمينه ساز با متغيك مدل بهي

l

  
  Particle Swarm Optimizationالگوريتم  -3
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يك روش تكاملي جستجوي تصادفي در فضاي چند بعدي ) PSO) Particle Swarm Optimizationالگوريتم 
، Eberhart و Kennedy (نمايد ار اجتماعي دسته هاي موجودات زنده را شبيه سازي ميمتغيرهاي تصميم است كه رفت

تواند از مشاهدات و تجربيات  ايده اصلي در اين الگوريتم اينست كه در هر دسته از موجودات فوق، هر عضو مي. )1995
 از iذره  بعدي باشد، Dاگر فضاي جستجو يك فضاي . تمام اعضا در حين جستجو براي رسيدن به هدف سود جويد

 بهترين ،Vi=(vi1,vi2,...,viD) بعدي Dاين ذره با بردار ) تغيير مكان(سرعت  ،Xi=(xi1,xi2,...,xiD) بعدي Dجمعيت  با بردار 
نشان داده  g با انديس  جمعيت كلبهترين ذره در و  Pi=(pi1,pi2,...,piD) بصورت iمكان ديده شده تا بحال توسط ذره 

  :)Shi ،1998 و Eberhart(شوند  يت ذرات مطابق با دو معادله زير به حركت واداشته ميجمع. شود مي
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 دو c2 و c1 وزن اينرسـي،   شـماره تكـرار،  n  برابر با انـدازه جمعيـت،  N و i = 1,2,...N ؛ d = 1,2,...,D  در اين روابطكه

 براي محدود كردن سرعت بكـار  تواند مانند   فاكتور انقباض، كه مي ،ثابت مثبت بنامهاي ضرايب شناخت و اجتماعي      
  . دنباش  مي[0,1] اعداد تصادفي با توزيع يكنواخت بين r2  وr1  ورود

ω

ω χ

متغيرهاي تصميم مسأله محاسبات مدل ، با استفاده از مقادير بدست آمده براي PSOتكرار از الگوريتم در هر 
 و با تعيين مقادير بهينه متغيرها با توجه به مقدار تابع هدف بدست آمده، مقادير جديد متغيرها با شبيه سازي صورت گرفته

ن روند تا رسيدن به يك تعداد تكرار ماكزيمم كه در اين مسأله  اي.شوند ه ميدبدست آور) 5(و ) 4(استفاده از معادالت 
در مطالعه حاضر، تعداد .يابد  تكرار متوالي ادامه مي50 در نظر گرفته شده و يا تكرار شدن جواب بهينه عمومي در 200برابر 

براي پارامترهاي  c1 = c2 = 0.5 و ،، و پس از سعي و خطا مقادير20ذرات برابر با 
  .ه است در نظر گرفته شدPSO الگوريتم

4.0min =ω 0.1=χ9.0max =ω

  
  PSO استفاده از آشفتگي در الگوريتم -3-1

يكي از مشكالت متعارف در استفاده از الگوريتمهاي بهينه سازي تكاملي گرفتار شدن الگوريتم در نقاط بهينه 
از داليل اصلي همگرايي زودرس . باشد مي) premature convergence(شرايط همگرايي زودرس محلي و يا بوجود آمدن 

در . باشد در قسمتهاي جديد از فضاي جستجو توسط ذرات مي) exploration(، توقف فرايند اكتشاف PSOدر الگوريتم 
 به اكتشاف در مناطق مختلف از PSOاين مطالعه، به منظور جلوگيري از بوجود آمدن اين شرايط و وادار نمودن ذرات 

اگر بردار سرعت يك ذره .  استفاده شده استPSOدر الگوريتم استاندارد ) turbulence(فضاي جستجو از مفهوم آشفتگي 
بنابراين در . شود شود، در اينصورت مقدار جديدي براي سرعت ذره محاسبه مي) vc(كمتر از يك مقدار آستانه حدي 

  :گردد  سرعت هر ذره با استفاده از رابطه زير بهنگام ميTPSO و يا Turbulent Particle Swarm Optimizationالگوريتم 
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  فاكتور مقياس براي كنترل دامنهρو  [1,1-]يك عدد تصادفي با توزيع يكنواخت در بازه  u(-1,1)كه در اين رابطه 
 نيز همانگونه كه ذكر شد، آستانه حدي سرعت بوده كه يك پارامتر قابل vc. باشد  ميvmaxنوسانات ذرات با توجه به مقدار 
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 - فراهم ساختن يك فرآيند اكتشافجهت. باشد تغيير و تطبيق براي محدود سازي كمترين مقدار سرعت ذرات مي
 به ترتيب برابر با مقادير بزرگ و كوچك ρ و vcپارامترهاي  مقادير PSOاستخراج مؤثر، در مراحل نخستين جستجوي 

  .) 2001 و همكاران، Liu (يابد  افزايش ميρ كاهش يافته و مقدار vcانتخاب شده و با پيشروي الگوريتم مقدار 
  
  مشخصات سيستم تحت مطالعه -4

. باشد ع در غرب كشور ميمحدوده حوضه آبريز رودخانه سيروان واقستمهاي يستحت مطالعه يكي از زيرستم يس
پيكربندي ) 1(در شكل . باشد هاي مجاور مي نيازهاي پايين دست سدها و حوضهو  سد مخزني نهمشتمل بر ستم يرسيزاين 

  . دهنده نحوه قرارگيري مخازن سيستم و ارتباط آنها با يكديگر است، نشان داده شده است كه نشانسيستم تحت مطالعه 
  
  

 سليمانشاه
 قشالق   اميرآباد رمشت

  
  
  
  

  
  
  

  كربندي سيستم تحت مطالعهپي): 1(شكل 
 

دهنده ميزان كل ورودي به   سيستم كه نشان مفروض درسيماي كلي منابع و مصارف ساالنه) 1(در جدول 
نيز ) 2(در جدول  .باشد، نشان داده شده است سيستم، مقدار كل نيازهاي درون حوضه و حوضه هاي مجاور به تفكيك مي

  .العه گزارش شده استمشخصات سازه هاي موجود در سيستم تحت مط
  

   سيماي كلي منابع و مصارف سيستم): 1(جدول 
  )MCM(مقدار   آيتم

  5/1719  جريان ورودي به حوضه
  7/379  نياز درون حوضه

  431  نياز حوضه كرخه علياء
 7/157  نياز انتقال به قروه دهگالن

  3/738  نياز حوضه كرخه
 7/1706  مجموع كل نيازها

  
  زه هاي موجود در سيستم تحت مطالعهمشخصات سا): 2(جدول 

  )MCM(حجم مرده   )MCM(حجم حداكثر   سازه
  5/5  5/86  سد گاران
  25  224  سد قشالق

 گاوشان

 ژاوه

 نياز حوضه كرخه 

 خروجي از حوضه نياز قروه دهگالن 

 در بني

 گردالن
 درياچه زريوار

 در تونل بني

نياز حوضه كرخه علياء

 زيويه
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  5/0  8  سد رمشت
  4/0 3/7  سد اميرآباد
  12  4/40  سد سليمانشاه
  8/67  560  سد گاوشان
  5/0  16  سد زيويه
  -  متغير  سد ژاوه
  -  متغير  در سد بني

  
به ترتيب برابر  و مطالعات صورت گرفته ساختگاهبا توجه به شرايط ژاوه  مخزنت يداقل ظرفحداكثر و حمقادير 

 كه ؛شوند درنظر گرفته مي ميليون مترمكعب و صفر 5/348در نيز برابر با   و براي مخزن بني ميليون مترمكعب و صفر1108با 
اولويت بندي تأمين نيازهاي حوضه . باشد سد موردنظر ميبراي ساخت رسيدن به جواب صفر بيانگر عدم توجيه اقتصادي 

  :ده استبه قرار زير درنظرگرفته شز ين
    تأمين نيازهاي زيست محيطي-1اولويت 
  ترتيب شرب و كشاورزيه  بء تأمين نيازهاي درون حوضه و حوضه كرخه عليا-3 و 2اولويت 
  شرب و كشاورزيرف براي مصاترتيب  هبه حوضه كرخه بآب  انتقال -6 و 5اولويت 
   از حوضه انتقال جريان به خارجدهگالن و همچنين -نياز انتقال به قروه -8اولويت 

صرفاً يك گام زماني رو به جلو افق ديد  برداري بهينه بلند مدت از مخازن با جهت احتساب غيرمستقيم اثرات بهره
با . اند شدهگر متغيرهاي تصميم مسأله درنظرگرفته اولويت نسبي ذخيره آب در مخازن نيز به عنوان دي،  MODSIMدر مدل

توجه به مقادير اولويتهاي نسبي درنظر گرفته شده، حداقل و حداكثر مقادير متغيرهاي اولويت ذخيره آب در مخازن 
هاي   ورودي ماهانه و همچنين الگوي نياز ماهانه گره مقادير آبدهي .اند انتخاب شدهترتيب برابر با اعداد يك و هشت  به

سيروان موجود از مطالعات انجام شده، خصوصا طرح جامع منابع آب شرب و كشاورزي موجود، با توجه به اطالعات 
 دوره زماني درنظر گرفته شده جهت شبيه سازي رفتار سيستم برابر .اند شدهبه مدل معرفي ، )1355مهندسين مشاور مهاب، (

  . استه شد  لحاظ 1335-1355با افق زماني بيست ساله 
  

   MODSIM-PSO مدلسيستم با استفاده از  زابهينه و بهره برداري طراحي  -5
نويسي در محيط اين نرم  مكان برنامه اMODSIM (Beta Version 8.0) مدلن نسخه يآخريكي از قابليتهاي 

مقادير  ، در آنMODSIMط و درونگذاري مدل ين محي در اPSOسي مدل يبا برنامه نو. باشد  ميVB.NETافزار به زبان 
 MODSIMبا اجراي مدل  .دوش مي  درنظر گرفته PSOالگوريتم د شده توسط يتول برابر با مقادير ي مسألهمتغيرهاپارامترها و 

ذرات به سمت . گردد محاسبه ميمتناظر با آن مجموعه جواب هزينه سود و ابع وتد شده ي تولمتغيرهايبه ازاي هر مجموعه 
تابع هدف مسأله كه همان ميزان هزينه خالص كل .  كه كمترين تابع هزينه را دربرداشته باشدشوند مقاديري همگرا مي

  :شده استتعريف ر يشكل زباشد به  مي
  

Cost = M1 × CapitalCostZhaveh-Dam + M2 × CapitalCostBanidar-Dam + M3 × CapitalCostGhorve-Pumpage 

+ M4 × CapitalCostKarkheh- Transfer + M5 × CapitalCostBanidar-Tunnel + Ccap. × (CapZhaveh + CapBanidar) 
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+ CDamage × CapZhaveh + C1Pumpage × QGhorveh × HGhorveh + M6 × C2Pumpage × QKarkheh × HKharkheh + 

M7 × C1Diameter × QKarkheh + C2Diameter × QBanidar - ∑ ∑   )7       (  
= =

T

t

NDEM

j
DemandBenefit jt

QC
1 1

,
.

 درصورتيكه مقادير متغيرهاي تصميم متناظر مخالف صفر بوده، برابر يك و در غير M7 تا M1ضرايب ،  اين رابطهكه در
 هزينه اوليه احداث CapitalCostBanidar-Dam و CapitalCostZhaveh-Damشوند،  اينصورت برابر با صفر درنظر گرفته مي

 -CapitalCostKarkhehينه اوليه احداث سيستم پمپاژ قروه دهگالن،  هزCapitalCostGhorve-Pumpageدر،  سدهاي ژاوه و بني

Transfer ،هزينه اوليه احداث سيستم انتقال به حوضه كرخه CapitalCostBanidar-Tunnelدر،   هزينه اوليه احداث تونل بنيCcap. 
جام مخازن سدهاي ژاوه و  بعنوان متغيرهاي احCap.Banidar و Cap.Zhavehكه ضربدر  ضريب هزينه واحد حجم مخازن

 دهگالن، - ضريب هزينه واحد پمپاژ به قروهC1Pumpage ضريب خسارت واحد حجم مخزن ژاوه، CDamageشود،  در مي بني
QGhorvehدهگالن، - ميزان جريان انتقالي به سيستم قروه HGhorvehدهگالن، - ارتفاع پمپاژ به قروه C2Pumpage ضريب هزينه 

 ارتفاع پمپاژ به حوضه كرخه، HKharkheh ميزان جريان انتقالي به حوضه كرخه، QKarkheh كرخه، واحد پمپاژ به حوضه
C1Diameter ،ضريب هزينه احداث واحد قطر تونل انتقال كرخه C2Diameter ضريب هزينه احداث واحد قطر تونل انتقال 

 ام j ميزان آب تخصيص يافته در تأمين گره نيازهاي QDemand t,j ضريب واحد سود ناشي از تأمين نيازها و CBenefitدر،  بني
سازي كه در اصل وابسته به مقادير اولويتهاي درنظر گرفته شده براي   ام از دوره شبيهtدرون و برون حوضه در گام زماني 

شده م اجرا ، مدل بهينه سازي سيست فوقبا درنظر گرفتن موارد. باشند مخازن سيستم در هر تكرار از اجراي مدل است، مي
  . شده استگزارش نتايج حاصل از اجراي مدل )4( و )3(ول ادر جد. است

  
  حاصل از اجراي مدل بهينه سازيها  ظرفيت بهينه سازه: )3 (جدول

  سازه  ظرفيت
  MCM 8/82  سد ژاوه
  MCM 5/336  در سد بني
  m3/s 8  در تونل بني

  m3/s 18  تونل كرخه
   دهگالن-پمپاژ به قروه صفر

  
  اولويت بهينه ذخيره آب در مخازن حاصل از اجراي مدل بهينه سازي: )4 (جدول

  اولويت  سد
  زريوار  1
  گاران  6
  قشالق  8

  8  اميرآباد
  رم  5شت

  سليمانشاه  8
  گاوشان  8
  زيويه  5

  8  ژاوه
  8  در بني
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ائه شده در جدول نتايج ار.  واحد نتيجه شده است-67’102’387در اين حالت مقدار هزينه خالص كل برابر با 
  . دهد وضعيت تأمين نيازهاي درون حوضه و حوضه هاي مجاور را نشان مي) 5(

  
  مين نيازهاي درون حوضه و حوضه هاي مجاور در حالت بهينهوضعيت تأ): 5(جدول 

  )MCM(مقدار تأمين شده   )MCM(مقدار نياز   آيتم
  315  7/379  درون حوضه

  6/245  431  حوضه كرخه علياء
  صفر 7/157   دهگالن-به قروهانتقال 

  6/590  3/738  حوضه كرخه
  2/1151 7/1706  مجموع

  2/708  -  جريان خروجي از حوضه
  

 2/708با   خروجي از حوضه برابر ساالنهجريانشود كه  مشاهده مي) 5( جدول  نتايج ارايه شده دربا توجه به
اجازه خروج اين ميزان جريان از   دهگالن مدل- به قروه با توجه به هزينه باالي پمپاژكه باشد ميميليون مترمكعب آب 

   .تشخيص داده استتر  از لحاظ اقتصادي مقرون به صرفهدهگالن  - انتقال به قروهدر مقايسه باحوضه را 
  

  بر عملكرد سيستم دهگالن - قروه سيستم به آبتأثير انتقال -6
ات قانوني و اداري در مديريت منابع آب در سطح اي از موارد مناسب در اين حالت بعنوان بررسي تأثير جنبه

 m3/s 5 ميليون متر مكعب معادل جريان 7/157 ساالنه  نيازبا دهگالن -شود كه انتقال آب به قروه حوضه آبريز فرض مي
شده و  درنظر گرفته 1 دهگالن برابر با -بنابراين در اين حالت اولويت تأمين نياز قروه. امري مصوب و الزم االجرا باشد

. دنشو  درنظرگرفته مي و اولويت ذخيره آب در مخازن سيستمدر  و بنياحجام مخازن ژاوهمانند حالت قبل متغيرهاي مسأله 
  :آيند  بدست مي،نشان داده شده است )6(با اجراي مدل بهينه سازي در اين حالت نتايج مطابق با آنچه در جدول 

  
   دهگالن- انتقال به قروهالزامجراي مدل بهينه سازي در حالت  حاصل از اها ظرفيت بهينه سازه): 6(جدول 

  ظرفيت  سازه
  MCM 9/81  سد ژاوه
  MCM 2/348  در سد بني
  m3/s 9  در تونل بني

  m3/s 16  تونل كرخه
  m3/s 5   دهگالن-پمپاژ به قروه

  
ايش نسبي هزينه كل اين افز. آيد  واحد بدست مي-47’592’058مقدار هزينه خالص كل در اين حالت برابر با 

با . باشد  دهگالن بر عملكرد كل سيستم مي-نسبت به حالت قبل ناشي از تأثير هزينه باالي عمليات پمپاژ به سيستم قروه
 دهگالن و حوضه كرخه حجم -شود كه مدل در اين حالت به منظور تأمين نياز سيستم قروه  مشاهده مي)6(توجه به جدول 

 ميليون 90الت قبل افزايش داده اما با توجه به هزينه خسارت مخزن ژاوه در احجام مازاد بر در را نسبت به ح مخزن بني
گيري پيرامون ارتفاع سد ژاوه از اهميت زيادي  اين نتيجه به لحاظ تصميم. مترمكعب حجم مخزن ژاوه افزايش نيافته است
كرد از مخزن سد ژاوه صرفاً محدود به تنظيم آب دهد كه چنانچه انتظار عمل برخوردار است و نتايج مدل بخوبي نشان مي
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نيز ) 7(در جدول .  ساخت يك سد بلند در محل ژاوه نخواهد بوده دهگالن لحاظ شود، نيازي ب-جهت پمپاژ به سيستم قروه
  . وضعيت تأمين نيازهاي درون حوضه و حوضه هاي مجاور در اين حالت نشان داده شده است

  
  زهاي درون حوضه و حوضه هاي مجاور در حالت الزام انتقال به قروه دهگالنمين نياأوضعيت ت): 7(جدول 

  )MCM(مقدار تأمين شده   )MCM(مقدار نياز   آيتم
  3/305  7/379  درون حوضه 

  240  431  حوضه كرخه علياء
  5/141 7/157  انتقال به قروه دهگالن

  506  3/738  حوضه كرخه
  8/1192 7/1706  مجموع

  1/663  -  ضهجريان خروجي از حو
  
  نتيجه گيري -7

 بعنوان موتور MODSIM كه در آن مدل جامع مديريت حوضه آبريز PSOدر اين مقاله با استفاده از الگوريتم 
منابع آب با المانهاي ذخيره، پمپاژ  يك سيستم از بهينه برداري  و بهره طراحي مسألهشبيه ساز مورد استفاده قرار گرفته است،

همچنين تأثير الزام انتقال به حوضه هاي مجاور .  استتحليل شدهف كمينه كردن هزينه خالص كل  با هد آبانتقالو 
 جامع مديريت منابع آب در سطح حوضه آبريز، مورد بررسي ريزي  الزامات و مناسبات اداري در برنامهاي از بعنوان نمونه

شته و بيانگر تأثير ليل سيستمهاي منابع آب همخواني دا از مدل با انتظارات كلي در زمينه تححاصلنتايج . قرار گرفته است
 در انتها .باشد گيري پيچيده در سطح كالن مديريت منابع آب در رفتار و عملكرد سيستم مي عوامل مختلف در تصميم

رت رغم آن در صو علي. ها و اطالعات است گردد نتايج حاصل در اين مقاله مبتني بر پيش فرضها و صحت داده تأكيد مي
هاي  هاي مورد نياز، امكان نيل به نتايج كاربردي پيرامون سواالت مطرح در تعيين سيماي بهينه پروژه تكميل اطالعات و داده

  . باشد هاي آبريز كشور با استفاده از مدل توسعه داده شده كامالً امكانپذير مي منابع آب در حوضه
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