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 چکیده

فاکتورهای  های ساخت، دارای اهمیت بوده و بهبه لحاظ هزینه مخازنصحیح ظرفیت ورد آبر

هدف از این مطالعه، برآورد ظرفیت بهینه سدهای  هیدرولوژیکی و فیزیوگرافی حوضه بستگی دارد.

های منطقه زیارت استان گلستان و استخراج الگوی برآورد ظرفیت مخازن دیگر مربوط به زیرحوضه

زیرحوضه تقسیم  نهبه  ArcGISافزار توسط نرمحوضه زیارت . در این راستا، استآمار نواحی فاقد 

ییرات سازی تغبرای مدل .شدتعیین  هازیرحوضهخصوصیات فیزیوگرافیک به تفکیک . سپس گردید

حاالت  ازجملهحجم، رخداد تقاضا قبل و پس از بارش و همچنین رخداد تولید قبل و پس از سرریز 

ر سای برحسبیک رابطه  صورتبهتمل، در نظر گرفته شد. تاریخچه زمانی مقادیر حجم، گوناگون مح

تابع هدف و قیود مربوط به  عنوانبهبهینه با استفاده از رابطه مذکور  فیتظرآمد.  به دستمتغیرها 

میلیون  0333تا  033در بازه  شدهمحاسبه، برای هر زیرحوضه محاسبه شد. مقادیر مازادهزینه، تقاضا و 

. جهت گردیدمتغیر بوده و ارتباط معناداری بین حجم و شاخص شماره منحنی مشاهده  مترمکعب

نه ای و حجم بهیبینی ظرفیت بهینه مخازن در مناطق فاقد آمار، پارامترهای منطقهاستخراج رابطه پیش

رابطه  9در نظر گرفته شده و با استفاده از تحلیل ابعادی و در نظر گرفتن توابع مختلف،  هازیرحوضه

-1301سال متوالی ) 0ساعته برای  10رخداد بارش حداکثر  01معرفی و بررسی شد. در این روابط، 

-ینههو خطای انحراف معیار، ب شدهلیتعد. با استفاده از ضرایب تبیین قرار گرفت مورداستفاده( 1300

 ترین رابطه ارائه گردید.

 :های کلیدیواژه

 های فاقد آمار،حوضه ، حوضه زیارت،شماره منحنی رواناب، ،سازیبهینهمخزن،  ظرفیت

ArcGIS 
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مقدمه

زیرزمینی، رشد  یهاآب برهیتکمحدودیت منابع آب، 

 مبودک معضلباعث بروز ، جمعیت و مصرف سرانه باال هیرویب

های افزایش هزینه شده است. های کشورآب در اکثر استان

برداری از استحصال و محدودیت منابع مالی، توسعه بهره

-محدودیت این منابع آبی جدید را محدود کرده است. بیشتر

مربوط به مناطق فاقد آمار بوده که آنالیز اقتصادی اجرای ها 

مانند احداث سدها را با چالش روبرو داری های آبخیزطرح

 کند.می

برآورد دقیق حجم مخزن بر اساس تغییرات دقیق زمانی 

در کنار تمهیدات مدیریت  تواندمی، مسئلهمتغیرهای 

های هشدار سیل، الزمه ارائه یک طرح سیالب و برنامه

آب  آوریجمعهدف اولیه مناسب برای احداث سد باشد. 

از ذخایر آبی قابل شرب است. آب  باران در مخازن، حفاظت

 هایمثل آبیاری زمین برای اهداف غیر شرب ندتوامیمخازن 

از سوی استفاده شود.  نیزآبی های کمکشاورزی در زمان

ابزاری جهت کنترل سیالب و  عنوانبهدیگر، مخازن سدها 

 و همکاران 0کاهش بار آلودگی آن مفید هستند )برن

 .((1330) 1(، میتچل1331)

یک مخزن دارای تغییرات زمانی بوده  دسترسقابلمقدار آب 

رواناب، تقاضا -از عواملی همچون نحوه توزیع بارش متأثرکه 

. با در نظر گرفتن عوامل اثرگذار و روش استو حجم مخزن 

سازی است زمانی، رفتار مخزن قابل مدل یگسسته ساز

(، 1330)تسائی و  0لیا(، 1333) 0(، فیوکز0601) 0)جنکیس

سازی به منظور بررسی ((. این شبیه1303) و همکاران 9وارد

میزان حجم بهینه برای مخازن از اهمیت باالیی برخوردار 

 اثرگذاری((. بررسی 1303) یاسوریااو ج 0است )کاستاگیر

ای از مخازن بر مدیریت انتقال آب، با تحلیل آماری مجموعه

-یهها، شبنوع تحلیلپذیر است. نکته کلیدی در این امکان

در  توانمیرا های آنکه نمونه استسازی درست یک مخزن 

(( جستجو 1330) و تسائی (، لیا1333) مطالعات )فیوکز

 (،1303) رحمانو  1ایروکسوزاخیر  نمود. همچنین در دهه

های ی استفاده از مخازن ذخیره آب باران در ساختمانکارای

 ا بررسی کردند. در مطالعهبرای سه شهر استرالیا ر چندطبقه

                                                                                                        
1 Burn 
2 Mitchell 
3 Jenkins 
4 Fewkes 
5 Liaw& Tsai 
6 Ward 
7 Khastagir 
8 Eroksuz& Rahman 

ها توسط مخازن آب این نوع ساختمان تأمینتوانایی  ایشان،

به اثبات رسید.  ا اندازه مناسب، حتی در فصول خشکب

بینی میزان آب قابل ذخیره در همچنین فرمولی جهت پیش

(، به 1303) کاستاگیر و جایاسوریا. شدطول سال ارائه 

تحلیل سطح اعتماد استفاده از مخازن ذخیره خانگی 

 هانآپرداختند و مدلی برای میزان قابلیت استحصال روزانه 

بهینه  اندازهبهمربوط  شمارگرهایارائه کردند. همچنین 

مخازن به تفکیک مناطق اطراف ملبورن و با در نظر گرفتن 

درصد،  63عتماد بارش روزانه، تقاضا و مساحت بام در سطح ا

 تولید گردید.

(، میزان قابلیت اطمینان مربوط 1300) و همکاران 6ایمتیز

به مخازن باران را نسبت به پارامترهای مختلف بررسی 

به شرایط آب و هوایی، مساحت  توانمیکردند. از آن جمله 

ها، حجم مخازن ذخیره باران، میزان تقاضای مربوط به بام

آب  تأمینزن در برای مخا ردنظرمومصارف خانگی و سهم 

ها بر اساس سه اقلیم متفاوت در مقدار اشاره کرد. تحلیل

روزانه انجام شد.  هایبارشنزوالت جوی و استفاده از مقادیر 

، سازیپارامترهای دخیل در شبیه برحسبنتایج  ،درنهایت

(، 1301مودیکا )و  03کامپیسانومجزا ارائه شد.  صورتبه

اندازه بهینه مخازن آب باران به منظور مصارف محلی در 

 هایادهدسیسیل ایتالیا را بررسی کردند. ایشان با استفاده از 

سنجی، الگوهای بارش ساالنه را ارائه دادند. ایستگاه باران 00

های بارش سازی، بکار بردن دادهنتایج شبیهبر اساس 

-نهکمینه کردن هزیمعیار  نهایتدرایستگاه شهر سیسیلی و 

همکاران و  00ها، اندازه بهینه مخزن ارائه شد. ماتوس

(، به تعیین اندازه بهینه مخزن برای یک ساختمان 1300)

، ولقبقابلبرای رسیدن به نتایج ایشان تجاری پرداختند. 

 سناریوهای مختلفی را بررسی کردند.

(، با 1300) مودیکاو  01کامپیسانودر پژوهشی دیگر،  

استفاده از روش تحلیل زمانی، میزان توان ذخیره و 

 را بررسی کردند. ایشان زیرزمینینگهداشت آب در مخازن 

یک نمونه آزمایشی خانگی را تولید  ،از نتیجه مطالعه خود

(، مخازن دو 1300) ویبکو  00کرده و بکار بردند. ریموندی

9 Imteaz 
10 Campisano& Modica 
11 Matos 
12 Campisano 
13 Raimondi& Becciu 
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دادند. بر  قرار موردمطالعهآب باران را  آوریجمعقسمتی 

های بازگشت مختلف، ها با دورهاساس احتمال رخداد بارش

احتماالت مختلف چگونگی پر شدن مخزن و مصرف آب 

یک نمونه عملی از  درنهایتقرار گرفت و  موردبررسیذخیره 

(، اثر استفاده 1300)و همکاران  0نتایج ارائه شد. کامپیسانو

الب در خروجی از مخازن ذخیره باران در کاهش دبی اوج سی

 های بارشسازی مذکور دادهحوضه را بررسی کردند. در شبیه

 درنهایتو  شدهانتخابورودی مدل  عنوانبهو مقادیر تقاضا 

عوامل در  ترینمهماندازه مخازن و چگونگی الگوی مصرف 

(، 1300) و ماهیپاال 1کاهش دبی اوج معرفی شد. مشفورد

ا به روش دقیق میزان حجم قابل استحصال از مخازن ر

رواناب، توزیع تقاضا و -. توابع توزیع بارشنمودندبررسی 

ر د مسئلهاز پارامترهای اصلی حاکم  مخزنگنجایش نهایی 

قادر به  مدلی ارائه شد که درنهایتمطالعه مذکور است. 

و مقدار کل حجم  شدهذخیرهمحاسبه دقیق میزان آب 

هوشمند  (،1309) 0موریامادر هر گام زمانی بود.  موجود

مطالعه کردند و از  را سازی مخازن زیرزمینی ذخیره باران

دیتاهای ذخیره جهت کنترل سیالب و سنجش باران 

تنی و  003 هاینمونهبرای  استفاده نمودند. نتایج تحقیقات

 عملی بکار رفت. صورتبهتر های خانگی کوچکنمونه

ور در کش ز سدبرداری اسازی مربوط به بهرهبهینه مسائلدر 

با استفاده از الگوریتم  (0060) موسوی و همکاران ما نیز،

و  برداریسازی دو تابع هدف بهرهرقابت استعماری به بهینه

برداری از سازی بهرهخروج رسوبات از سد پرداختند. بهینه

زدایی در آب و رسوب تأمینمخزن سد سفیدرود با هدف 

بندی شد. نتایج فرمول هدفِچند  یرخطیغقالب یک مدل 

ها برای مدل حاکی از عدم استفاده مفید از برخی سیالب

آب را  تأمینخروج رسوبات بوده که امکان افزایش راندمان 

 جهت( 0060) نیز در پی خواهد داشت. افشار و همکاران

و  موردنیازآب  تأمینبرداری بهینه از سد دز با هدف بهره

ه فراکاوشی را با یکدیگر مقایس تولید برقابی، چهار الگوریتم

 نمودند.

تغییرات حجم مخازن کوچک خانگی  ،اکثر مطالعات گذشته

ذخیره آب را بررسی کرده و تغییرات حجم مخزن سدها 

-هباعث بروز هزین مسئلهقرار گرفته است. این  مدنظرکمتر 

های هنگفت ساخت سد بر مراجع اجرایی شده و در برخی 

برداری قابل بهره دشدهیتولحجم  درصد 03موارد کمتر از 

                                                                                                        
1 Campisano 
2 Mashford& Maheepala 
3 Moriyama 
4 Shatkala 

توجه به ساخت  ،ایرانما کمبود آب در کشور  مسئله. است

های بنابراین جهت کاهش هزینه؛ سد را افزایش داده است

از میزان  متأثراحداث، توجه به تغییرات زمانی حجم ذخیره 

 هتقاضا و مقدار بارندگی ضروری است. در پژوهش حاضر، ب

بهینه سد در مناطق فاقد آمار،  ظرفیتبینی منظور پیش

رار ق موردبررسیمنطقه زیارت گرگان واقع در استان گلستان 

. بدین ترتیب که معادله تغییرات حجم مخازن ه استگرفت

سد با در نظر گرفتن توابع انتگرالی بارش و رواناب، تقاضا و 

شرایط مرزی برای هر یک از پارامترهای  لحاظو  مازاد

بینی حجم . سپس جهت پیشآیدمی دستبه ، ذکرشده

بعد در مناطق فاقد آمار بارش، متغیرهای بی بهینه مخازن

 و فاکتورهای شدهمحاسبهاز ترکیب مقادیر بهینه  مسئله

و طبق الگوهای مختلف برازش،  شدهلیتشکای، منطقه

 .گرددمیارائه  ذکرشدهای برای هدف رابطه

 هامواد و روش

 موردمطالعهمنطقه 

 00زیارت در جنوب شهرستان گرگان بین  آبریزحوضه 

دقیقه طول شرقی و  00درجه و  00دقیقه تا  00درجه و 

الی دقیقه عرض شم 06درجه و  09دقیقه تا  00درجه و  09

از مغرب به  حوضهاین  است. شدهواقعدر استان گلستان 

، از جنوب به چهارباغ، از مشرق به آبخیز 0آبخیز شصت کال

-محدود می سوقره رودخانهو از شمال به  0ت لره کوهارتفاعا

بوده  کیلومترمربع 60/00 بربالغحوضه گردد. مساحت این 

 آبخیز حوضهآبخیز کوهستانی  حوضهکه شامل سه بخش 

 حوضه. رودخانه زیارت در استشهری و حوزه آبخیز دشتی 

های رود آبشار و آبخیز کوهستانی از دو رشته رودخانه به نام

که پس از اتصال این دو رودخانه،  شدهلیتشک 9ول بنهت رود

 (0) . شکلشودمیخاصه رود یا رودخانه زیارت تشکیل 

 .دهدمیموقعیت حوضه زیارت را نمایش 

ای کشور هترین استانبارشاستان گلستان با اینکه یکی از پر

های کمبود آب در زمانمربوط به با مشکالت  لیکن ،است

ست. تحوالت ناشی از استان شدن و ا روبرو یآبیب

روند تحوالت  است که شهر نیز موجب شده یریمهاجرپذ

رای تقاضا ب جهیدرنتجمعیت شهر متفاوت از گذشته باشد و 

 .باشد شدهینیبشیپآب بیش از مقدار 
 

 GISدر زیرحوضه  چندتقسیم حوضه زیارت به 

5 Lorekooh 

6toolbane 
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های متعددی برای استخراج خصوصیات فیزیوگرافی روش

های ترین روشها وجود دارد که یکی از پیشرفتهحوضه

و همراه نمودن آن با ماژول  HEC-HMS، برنامه شدهاستفاده

HMS-Geo-HEC  در محیطGIS و  0)مارتین است

 (.1330همکاران، 

( از منطقه تهیه گردد. DEM) ابتدا الزم است مدل رقومی

با ابعاد سلولی  Asterای این خصوص از تصاویر ماهواره در

نمودن و  کییموزاپس از  درنهایتمتر استفاده شد و  03

های مدل به مدل رقومی تولید گشت. سپس داده ،واسنجی

و زیر پارامترهای  واردشده Arc-Hydro کمکیبرنامه 

با توجه به موقعیت  آمد. به دستفیزیوگرافیک حوضه 

 گذارریتأثنسبت به شهر گرگان و  جغرافیایی حوضه زیارت

های مختلف روستایی و به بخش رسانیآببودن آن در 

و  اصلی زیرحوضه 9به  GIS افزارنرمحوضه در این  ،شهری

نتایج  اهم((. 0)شکل ) تقسیم گردید زیرحوضه 6

در مورد مشخصات فیزیوگرافی حوضه در  آمدهدستبه

 نمایش داده شده است.( 0)جدول

 

 هازیر ناحیه(: مشخصات فیزیکی هر یک از 1جدول )

شیب 

متوسط 

 (%) حوضه

 طول آبراهه

(km) 

 مساحت
(km2) 

شماره 

 منحنی
 زیرحوضه

56/84  408/10  49/99  45 Z1 

48/58  6995 81/15  48 Z2 

94/85  - 095/9  49 Z3 

94/0  99/6  86/16  46 Z4 

65/1  - 51/9  49 Z5 

61/8  - 84/9  48 Z6 

60/0  91/6  01/4  48 Z7 

89/6  - 69/5  40  Z8 

91/1  - 48/8  59 Z9 
 
 

(، شماره منحنی تمام نواحی دارای 0با توجه به جدول )

یری پذمقادیر مشابه بوده و به این معناست که شاخص نفوذ

 مشابه است. ،برای این مناطق

 سازی تغییرات حجم مخزنمدل

ع یک تاب صورتبههای پیشین، هر پارامتر برای اصالح روش

تابع توزیع جریان ورودی و tq)(. است شدهفیتعرزمانی 

)(td ( تعریف 1( و )0تابع توزیع تقاضا بر اساس روابط )

 گردد.می

(0) 





i

i

t

t

dttqtQ

1

)()(  

 

(1) 





i

i

t

t

dttdtD

1

)()( 

 .است، مقادیر تجمعی جریان و تقاضا Dو  Qپارامترهای 

های زمانی تعریف و احتیاج است تا بازه بیترتنیابه

ها تبیین گردد. با توجه به مشخصات توابع در این زیربازه

نقاطی که تابع تقاضا و بارش دارای مقادیر مساوی بوده و 

همچنین نقاطی که این توابع ناپیوسته هستند، بازه زمانی 

و روی این  شدهلیتبدتر ی کوچکهازیربازهبه  موردمطالعه

 (، برقرار است.0نواحی دو حالت مطابق رابطه )

(0) 
i-1

( ) ( )   or   ( ) ( )        ,  

  t [ , ]i

q t d t q t d t

t t

 


 

، کل هازیربازهمجموعه این نقاط ناپیوستگی و نقاط انتهایی 

سازی . برای مدلدهدمیرا تشکیل  موردمطالعهبازه زمانی 

( و تقاضا DBRدقیق تغییر حجم، رخداد تقاضا قبل از بارش )

و همچنین رخداد تولید قبل از سرریز ( DARبارش )پس از 

(YBS( و پس از سرریز )YAS )حاالت گوناگون  ازجمله

 هرلحظهمحتمل، در نظر گرفته شد. متغیرها مقادیر حجم در 

( 1آمد. شکل ) به دستسایر  برحسب( 0رابطه ) صورتبه

 .دهدمیاین حاالت را در کنار شرایط مرزی نمایش 

حجم  aVتابع استحصال،  Y(t)، مازادتابع  s(t)که در آن 

 تابع ذخیره است. tVاولیه مخزن و 

                                                                                                        
 1Martin 

(0) ( ) ( ) ( )

t

V V q t dt S t Y tt a

Ta
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 نقشه موقعیت حوضه زیارت در استان گلستان (:1) شکل
 

 

 (: نمایش مراحل اجرای کد استخراج حجم بهینه بدون در نظر گرفتن تغییرات پیوسته زمانی.6شکل )

 

 

 توابع زمانی مربوط به متغیرها

، الزم است توابع زمانی ((1)پس از تنظیم قوانین کلی )شکل

شکل این توابع با توجه به  .مربوط به متغیرها، تعریف شوند

آمار مشخصات زمانی مصرف )تقاضا(، بارش و نمایه نفوذ 

است. در این مطالعه، از هایتوگراف بارش در  استخراجقابل

 های مشاهداتی ( و هیدروگراف(0))شکل هرسالطول 

 

 

لیتر بر  133مصرف روزانه ) ن( و همچنین میانگی(0))شکل 

 .ه استروز( استفاده شد-نفر

 عریف تابع مخزنت

، شرایط مرزی اختصاصی و در نظر گرفتن حاضر در تحقیق

خزن ، تابع ممسئلهتغییرات زمانی حجم نسبت به متغیرهای 

در این بخش  مورداستفاده پارامترهای. دهدمی به دسترا 

، ارتفاع C، حجم اولیه Re، قابلیت اطمینان S مازاد شامل

، بوده که متغیرهای Vای مخزن و حجم لحظه Rبارش 

شکل کلی این تابع، مطابق مربوط به تابع مخزن هستند. 

قابلیت اعتبار مخزن عبارت است از احتمال  ( است.0رابطه )
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ابطه ر مطابقاینکه مخزن آب کافی برای تقاضا داشته باشد و 

 شود.محاسبه می (0)
 

(0) 100Re 
N

P
 

Re درصد است، اعتبار مخزن خالی نشده برحسبP  مقدار

 .کل روزهای ماه است Nو روزهایی که مخزن خالی نیست 

  

 
 ورودی به مدل نمونه 1(: هایتوگراف9شکل )

 
 (: هیدروگراف نمونه ورودی به مخزن8شکل )

 

-با استفاده از آمار بارندگی، تابع رواناب ورودی طبق نمونه

 q( جایگزین متغیر 0( و )0های )در شکل شدهارائههای 

کد مربوط به جواب نهایی گردد. سپس میدر تابع مخزن 

این تابع در کنار سایر شرایط مرزی اختصاصی بر اساس 

ای شود. همچنین با فرض توابع منطقه( اجرا می0شکل )

تقاضا و در نظر گرفتن حاالت محتمل ذخیره، مقدار حجم 

 آید.می به دستای مخزن برای هر بارش لحظه

 سازیبهینه مسئلهتعریف تابع هدف و 

یابی مقدار تابع چند متغیره مخزن، تحت شرایط متنوع بهینه

 شدهارائه( 00( تا )9قیود، در روابط ) عنوانبه مسئلهحاکم بر 

ه گردد که ابتدا حجم اولیای تنظیم میگونههاست. کد اصلی ب

و سپس با در نظر  شدهدادهیک فرض به برنامه  صورتبه

. شود، محاسبات تکرار ذکرشدهگرفتن توابع هدف و قیود 

ید. آ به دستیابد که حجم بهینه محاسبات تا جایی ادامه می

و تابع تولید  کمینه، مازاداست که تابع  به نحوینتایج 

 شود. بیشینهجریان، 

(9) 
Max

dttSdttydttQVV

t

T

t

T

t

T

t



 
000

)( )( )(0 

(0) 2.0Re2.0  ct VV  

(1) MinVCost )(  

(6) MaxdttY  )(  

(03) 0 , )(  MindttS  

ای حجم مخزن را ارائه (، مقدار تغییرات لحظه9رابطه )

درصد حجم کل  13(، حداقل ذخیره به 0. در رابطه )دهدمی

 مواد المقدوریحتاست. این بدان سبب است که  محدودشده

( 1نشین شونده وارد سیستم انتقال آب نگردند. رابطه )ته

و تقاضا تابع  (V)گویای این واقعیت است که بین تابع عرضه 

(Y) یک نقطه تقاطع وجود دارد که همان مقدار بهینه توابع ،

مذکور است. البته این مقدار بهینه واقعی نیست چراکه دیگر 

( جهت 6) اند. رابطهدر آن مشارکت نداشته مسئلهقیود 

ای از تابع هدف است. و نتیجه شدهارائهاجرای درست کد 

 ازجملهاز چندین متغیر  متأثر( نیز 03تابع هزینه در رابطه )

های مربوط به ساخت سد و شبکه پمپاژ مربوطه، کلیه هزینه

 .استمانند برقابی و پرورش ماهی  ییهاییجوصرفه

(، تابع هزینه را 1331) ینیساو  1طبق مطالعات سینگال

، طبق H و میزان توان برقابی Pهد توربین  برحسب توانمی

 ( بیان کرد.00رابطه )

(00) 

0.236 0.059cos ( , ) 14382

0.372 0.3864906

0.235 0.05862246

0.376 0.62428164

t H P P H

P H

P H

P H
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حجم بهینه مخزن بر اساس توزیع زمانی بارش، ضریب رواناب و دبی مربوطه، ضابطه زمانی مصرف و (: مراحل محاسبه 6شکل )

 شرایط اولیه مخزن.

 
  

 نتایج و بحث

رود های سوتهبه نام اصلی زیرحوضه 9حوضه زیارت دارای 

(Z1( آبشار ،)Z2( تانکه ،)Z3 ،Z5  وZ6( خالو دره ،)Z4 ،)

 به دلیل .است( Z10و  Z8 ،Z9( و میدان )Z7سفیدآب )

ها و به جهت تغییرات شیب زیاد در برخی از زیرحوضه

ناحیه بررسی گردید. کد  6 درنهایتافزایش دقت محاسبات، 

حاصل از قیود و تابع هدف برای یک دوره بارش در دو سال 

(، متشکل از تمام رخدادهای 1309و  1300متوالی )سال 
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است. نتایج عملیات در  دگی سال مذکور، بارگذاری شدهبارن

 .ه است( ارائه شد6تا ) (9اشکال )

 موردمطالعههای زیرحوضهها برای هر یک از در این شکل

های جمعیت و مصرف آمار مربوط به بارش، رواناب و شاخص

و برنامه پس از دریافت یک جواب اولیه  واردشدهبه برنامه 

. پردازدر، به جستجوی بهترین جواب می)حجم اولیه( از کارب

نمایش داده شده  هرسالتغییرات میزان آب مخزن برای 

(، قید مربوط به حداقل حجم 0( و )9است. در دو شکل )

نیز افزایش داشته است.  مازادمقادیر  جهیدرنتو  شدهاعمال

درصد حجم  13 ،در این حالت میزان حداقل حجم مخزن

( 1در اشکال ). است حجم اولیهبرای  شدهگرفتهکل در نظر 

(، نتایج آنالیز تغییرات حجم مخزن با در نظر گرفتن اثر 6و )

-بهینه مسئلهجز حجم اولیه( در ه)ب کنندهمشارکتقیود 

سازی، نمایش داده شده است. نتیجه آنکه با کاهش حجم 

بیشتری است.  زیوخافتاولیه، نوسانات سطح مخزن دارای 

ار کل تقاضا از میزان کل بارش قابل ذخیره اگر مقدهمچنین 

 میزان کل بارش خواهد بود. ،بیشتر باشد، اندازه بهینه حجم

های محلی در تمامی اشکال، مقادیر ماکزیمم و مینیمم

است. این مقادیر اساس تعیین حجم بهینه برای  ادیزبسیاری 

 هر مخزن است.

میلیون  1001میانگین نقاط ماکزیمم  ،(9در شکل )

این عدد  1309و برای سال  1300برای سال  مترمکعب

 برابر ترتیبهمقادیر ماکزیمم ب ،(0است. در شکل ) 1310

( 6( و )1. برای اشکال )استمیلیون مترمکعب  900و  019

 1100و  1390، 0003، 0100مقادیر به ترتیب برابر این 

ه کالزم به ذکر است  محاسبه شده است. مترمکعبمیلیون 

میزان قابلیت (، 1303تحقیقات کاستاگیر ) بر اساس

های مرطوب و خشک و برای مخازن سد در ماهاطمینان 

برای مناطق مختلف متفاوت است. در این تحقیق بر اساس 

 درصد در نظر گرفته شد. 13، عدد موردمطالعهمنطقه 

فته قرار گر مدنظرشاخص تعیین حجم بهینه که در بدنه کد 

ست. بر این اساس، ا است، میانگین ماهانه مقادیر حداکثر

مقادیر حجم بهینه اعداد کارآمدتری خواهند بود که جدول 

چنین  درنهایتکند. ( نتیجه این قید را منعکس می1)

 ،های مربوط به دو سال پیاپیشود که جواباستنباط می

 ندتوایم آمدهدستبهاختالف چندانی نداشته و نتایج 

 قرار گیرد. مدنظرمعیار طراحی  عنوانبه

ه گانه به همراهای نهنتایج نهایی حجم بهینه برای زیرحوضه

 (1سازی در جدول )در مدل مورداستفادهسایر پارامترهای 

تحت مطالعه و  زیرحوضهاست. ستون اول نام هر  شدهارائه

 ستون دوم حجم بهینه مخازن قابل احداث متناظر را نشان

 0333تا  033از  آمدهدستبه. مقادیر حجم بهینه دهدمی

ها متغیر بوده و ارتباط زیرحوضهدر بین  مترمکعبمیلیون 

معناداری بین حجم و شاخص شماره منحنی مشاهده 

 Z5و  Z9 ،Z3و  Z7 ،Z8و  Z6گردد. برای نمونه مناطق می

دارای مقادیر حجم و شماره منحنی مساوی هستند. 

جمعیت برای هر منطقه در ستون سوم  همچنین شاخص

 10های نمایش داده شده است. ستون آخر حداکثر بارش

 که این مقادیر برای استخراج رابطه دهدمیساعته را نمایش 

ار قر مورداستفادهحجم بهینه مناطق فاقد آمار در بخش بعد 

 خواهد گرفت.

 مؤثرسازی یک پدیده الزم است، تمام پارامترهای جهت مدل

ای از های مرسوم به مجموعهو توسط روش شدهییشناسا

فاکتورهای بدون بعد تبدیل گردند. در این فرآیند، شکل 

درست ضابطه مرتبط کننده پارامترهای مذکور باید بر اساس 

 در مطالعههای آماری تعیین گردد. تجربه و آمار و آزمون

کردن و برقرار  (0)بعد طبق جدول ، با تعریف اعداد بیحاضر

بینی رابطه مربوط به پیش توانمیها  یک رابطه بین 

 آورد. به دستحجم مخزن را 

( 0مطابق جدول ) بعدبیپارامترهایی که برای تعیین اعداد 

میزان ، C از ظرفیت بهینه مخزن اندعبارتدر نظر گرفته شد 

، مقدار iA زیرحوضه، مساحت هر Dتقاضای آب ساالنه 

، شیب L ، طول آبراههReدرجه اطمینان ذخیره  ،Rبارش 

 .CN زیرحوضهو شماره منحنی هر  S زیرحوضهمتوسط هر 

بعد، از در این تحقیق، جهت برقراری رابطه بین اعداد بی

 یسینوسو  یاچندجمله، یینماتابعبرازش ترکیب سه نوع 

 عدببیمقادیر حجم بهینه برای محاسبه عدد  استفاده شد.

4  سال  0ساعته برای  10رخداد بارش حداکثر  01در طی

رخداد بارش  0، استفاده و نتایج 1300الی  1301متوالی 

 است. آمده( 0برای نمونه در جدول )

در ادامه، مقادیر بارش برای محاسبه عدد 
5  طبق جدول

 آمدهدستبه بعدبیقرار گرفته است. مقادیر  مورداستفاده( 0)

بوده که  گانهنه( به تفکیک نواحی 0( و )0جداول )از 

دهند. عالوه زیارت را تشکیل می زیرحوضه شش درمجموع

 بعد به ازای هر زیر، سایر پارامترهای بیشدهاشارهبر موارد 

 دارا هستند. را فردیمنحصربهناحیه، مقادیر 

ماه از  6که نزدیک  گلستان با توجه به پتانسیل آبی استان

سال را بارش دارد، استخراج الگوی رفتاری تمامی پارامترها 

بعد حاصل از . به همین دلیل، با تعریف اعداد بیاستالزم 

ها  تمامی متغیرهای حاکم و برقرار کردن یک رابطه بین 
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 به دستبینی حجم مخزن را رابطه مربوط به پیش توانمی

 آورد.

رواناب  یبر روعوامل اثرگذار  ترینمهمشماره منحنی از 

در نظر گرفتن مقدار رواناب،  جایبهاست. در این تحقیق 

است. رابطه کلی بین  شدهگرفتهشماره منحنی بکار 

متغیر وابسته(  عنوانبهای و حجم بهینه )پارامترهای منطقه

خطی و نمایی و با  یاچندجملهاز ترکیب روابط سینوسی، 

-می به دستتصادفی  صورتبهزیر ناحیه  1در نظر گرفتن 

 آید.

 

 

 

 
 آبشار زیرحوضه(: نمودار تغییرات حجم مخزن 5شکل )

 
 رودسوته زیرحوضه(: نمودار تغییرات حجم مخزن 4شکل )

 
 دآبیسف زیرحوضهنمودار تغییرات حجم مخزن (: 4شکل )

 
 تانکه زیرحوضه(: نمودار تغییرات حجم مخزن 9شکل )

 

 مربوط به هر زیر ناحیه(: مقادیر حجم بهینه 6جدول)

حداکثر 

 10بارش 

ساعته 

 میانگین

شاخص 

 جمعیت
 زیرحوضه حجم بهینه

 

0 1010 033 Z1  

0/6  0903 1333 Z2  

0/0  0003 0133 Z3  

0/9  0133 0333 Z4  

0/1  1133 0133 Z5  

6/0  9033 0333 Z6  

1/0  0933 0333 Z7  

9/1  0003 0333 Z8  

6/9  0003 0333 Z9  

 

 باکینگهام -πاز روش  آمدهدستبه بعدبیاعداد  (:9)جدول

2
A

L
 R

L
 3

C

L
 Re S CN 

پارامترهای 

 بعدبی

6 5 4 3 2 

1 i 

 

رابطه  صورتبه، 0ای با عدم مشارکت ناحیه رابطه ،درنهایت

 شود.( معرفی می01)

(01) 
( ) sin( ( )

( )
4 1 2 3 5a a e a a

cib di ii
i i

  


     


 
( 0و  0جز به 6تا  0از ) بعدبی، معرف شماره اعداد iاندیس 

 ضرایباند. در یکدیگر ضرب شده برای هر منطقه که بوده

321 ,, aaa های و توانiii dcb مجهول معادالت هستند.  ,,

برای هر عدد  جهیدرنترخداد بارش و  01برای هر منطقه 

ناحیه مجزا  هشتگردد. همچنین حالت تولید می 01 ،بعدبی

رابطه است.  دیتولقابلمعادله  69 مجموعاًنیز وجود دارد که 

 تصوربهاست. این سه جمله  ترکیبی از سه جمله (01)کلی 

و ضرایب مجهول  شدهانیب( 00( الی )00روابط ) مجزا در

رابطه مختلف  9 درمجموعاست.  شدهمحاسبهبرای هر یک 

کمک ه ب( 9این روابط در جدول )مقایسه است.  یبررسقابل

 رفتهگانجامخطای انحراف معیار و  شدهلیتعدضرایب تبیین 

. این کار در قالب دو بخش آموزش و آزمایش صورت است

 .ه استپذیرفت
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(00) 1.123,0.156,0.267,0.987,1.005
4 0.0699 ( )i   

(00) (0.404,0.819,0.076,2.143,0.598)
4 2.566 e  

(00) 4 3.778sin  ( (0.961,  1.987,  0.025,  

1.167,  0.256) 2.921 )

  


 

 

 

(: مقادیر مربوط به 8جدول )
4 .با در نظر گرفتن حجم بهینه مخزن در هر رخداد حداکثر بارش 

/ زیرحوضه

 سال
 1  6 9 8 6 5 4 4 9 

6016 99/104  49/114  14/114  06/180  05/116  4/54  9/104  6/119  6/109  

6019 656 5/690  09/649  54/986  19/648  6/156  6/655  9/696  9/654  

6018 49/149  54/190  59/149  44/668  46/149  5/104  4/148  4/191  4/146  

6016 55/991  51/869  49/846  85/605  14/806  5/688  4/999  896 995 

 

  ساعته. 68های بر اساس حداکثر بارش 5π(: مقادیر6جدول )
/ زیرحوضه

 سال
1 6 9 8 6 5 4 4 9 

6016 16/1  01/9  86/9  80/6  66/6  96/0  64/1  11/6  96/0  

6019 46/0  19/6  94/6  96/1  49/1  99/0  91/0  46/1  80/0  

6018 49/0  16/6  88/6  40/1  40/1  59/0  91/0  84/1  68/0  

6016 49/0  44/1  16/9  64/6  19/1  48/0  44/0  64/6  65/0  

 

از  آمدهدستبههای جهت تعیین رابطه بهینه، کل داده

ش . بخاست شدهمیتقسبه دو بخش  ،بعدمحاسبات اعداد بی

اول برای اجرای آموزش و بخش دوم به هدف آزمایش روابط 

های مربوط به هر بخش، ضرایب گردد. برای دادهایجاد می

 مدهآدستبهتبیین و خطای انحراف معیار برای هر نوع تابع 

 توسط   درصد نشان داده شده. است

واقعی  ریتأثفقط حاصل از  شدهلیتعدن ییبضریب ت

 .وابسته استمتغیرهای متغیرهای مستقل مدل بر 

 نییتب بیضر ی(، بررس9ستون دوم و سوم جدول )

 ددهمیرا نشان  شیدو گروه آموزش و آزما یبرا افتهیلیتعد

 .گردد¬یاعداد هم سطر مالحظه م نیب یکه تطابق مناسب

 00/3مقدار  نییتب بیضر نیبهتر یاجملهروابط تک نیاز ب

 است. 030/3مقدار  نیا یاروابط دوجمله یرادار است که برا

 

( به مقادیر 9های چهارم و پنجم جدول )همچنین ستون

معیار استاندارد مراحل آموزش و آزمایش اشاره دارد.  انحراف

و آزمایش، در  آموزشاختالف مقادیر انحراف معیار مراحل 

 01/1بوده که بهترین آن  قبولقابلسطرهای یک، دو و شش 

بندی در بخش آزمایش است. جمع 90/6در بخش آموزش و 

که بهترین رابطه  دهدمینتایج برای هر دو شاخص نشان 

ار دلیل اختالف بسیبوده و به مربوط به سطرهای سوم و ششم

، رابطه بهینه جهت 9کمتر شاخص انحراف معیار در سطر 

( 09رابطه ) صورتبهتعیین حجم مخازن در مناطق فاقد آمار 

 شود.پیشنهاد می
 

(09) 
0.625,0.977,0.852,2.222,1.098

0.923,0.845,1.667,0.922,0.599
4

( )

1.011 ( )

1.981 i

i

e


 



 


 

آزمایشسازی تغییرات حجم سد و ارزیابی عملکرد آن در بخش آموزش و (: معادالت پیشنهادی جهت شبیه5جدول )  
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 هقرار گرفت موردبررسیرابطه دیگر  هشت، (09)مشابه رابطه 

یک ناحیه مشارکت  ،برای هر رابطهکه . بدین ترتیب است

نیافته وجود دارد که توسط همان رابطه مقدار حجم بهینه 

ای رابطه، معادله 6از بین  درنهایتگردد. بینی میآن پیش

بینی ناحیه مشارکت نیافته که کمترین خطا را در پیش

له نهایی ارائه معاد عنوانبهمربوط به خود داشته باشد، 

نتایج مربوط به مقایسه بین مقادیر  (0). جدول گردیده است

 .دهدمیرا ارائه  شدهینیبشیپاصلی و 
 

 

بینی حجم بهینه روابط پیش دقت(: مقایسه میزان 4جدول )

 مخزن

درصد 

خطای 

ینیبشیپ  

حجم بهینه 

 شدهینیبشیپ

00توسط رابطه   

حجم بهینه 

مخزن حاصل از 

 رابطه دقیق

ناحیه 

مشارکت 

 نیافته

09 101 033 Z1 

0/0  1303 1333 Z2 

9/0  0600 0133 Z3 

9/0  1161 0333 Z4 

0/1  0003 0133 Z5 

1/0  0130 0333 Z6 

0 0100 0333 Z7 

1/0  0061 0333 Z8 

1/0  0061 0333 Z9 
 

، رابطه حاصل از (0)چهارم جدول ستون با توجه به مقادیر 

حجم د  درصد در برآو 0/1 وددر حد خطایی ،0حذف ناحیه 

بنابراین رابطه مذکور ؛ ستا بهینه مخزن در آن ناحیه را دارا

همچنین دقت برآورد روابط . استدارای دقت مناسبی 

در خطای آن و  قبولقابلنیز  6و  1، 0، 1مربوط به نواحی 

 درصد است. 1/0الی  9/0بازه 

بارش محسوب شده و  مناطق پر جزو موردبررسیمنطقه 

قابلیت  ،مطرح شود که آیا رابطه حاصل سؤالشاید این 

ا ر کم بارشبا بدون آمار بینی حجم بهینه در مناطق پیش

توان چنین می، (0)جدول  0به ناحیه  با توجه خواهد داشت؟

 آنکه ناحیه مذکور دارای بارندگی کمدلیل هب بیان داشت که

و همچنین  است (سانتیمتر در ماه 0میانگین حدود  )با

 0/03، طول %90/01خصوصیات دیگر آن مانند شیب 

، 09و شماره منحنی  کیلومترمربع 06/01کیلومتر، مساحت 

 بینی باال ومتفاوت با سایر مناطق است، دارای خطای پیش

پیشنهادی در پژوهش  رابطهبنابراین ؛ است %09در حد 

بسیار دقیق بوده ولی  ،فاقد آمار مرطوب قمناطبرای  حاضر،

 .است یدارای دقت کمتر ،فاقد آمار خشک مناطقبرای 

 

 یریگجهینت

 تأمینجهت  سد در مخازن ندتوامیرواناب ناشی از بارندگی 

قرار گیرد.  مورداستفادهآب مناطق مختلف دارای جمعیت 

ارتباط مستقیمی  هاآن حجمو  مخازنساخت این  بین هزینه

ای که گونههبنابراین انتخاب حجمی بهینه ب؛ وجود دارد

دارای حداکثر پاسخگویی به تقاضای آب، کمترین هدر رفت 

آب، بیشترین کیفیت، ظاهر زیبا مطابق اصول گردشگری و 

 .ای استکمترین هزینه ساخت باشد، دارای اهمیت ویژه

های مربوط به ، ارائه حجم بهینه سدحاضر مطالعهاز هدف 

های منطقه زیارت استان گلستان و ارائه روشی زیرحوضه

جهت برآورد حجم مخازن دیگر نواحی مشابه فاقد آمار است. 

و  تهیه شد GIS افزارنرممدلی از حوضه در در این راستا 

 و با استفاده از زیرحوضه تقسیم گردید 6حوضه زیارت به 

TIN ، نقشهDEM از . حوضه تهیه گردیدDEM ،حوضه 

ی، مانند شیب متوسط وزن موردنیازخصوصیات فیزیوگرافیک 

به  شماره منحنیو  ارتفاع متوسط وزنی، مساحت، محیط

یر سازی دقیق تغیبرای مدل .شدتعیین ها زیرحوضهتفکیک 

 دقیق صورتبه مازادتغییرات بارش و رواناب، تقاضا و حجم 

بارش و تقاضا رخدادهای تقاضا قبل از و  شدهگرفتهدر نظر 

و همچنین رخداد تولید قبل از سرریز و پس از  پس از بارش

قرار  موردتوجهحاالت گوناگون محتمل،  ازجمله سرریز

. یک تابع زمانی تعریف شد صورتبههر پارامتر  گرفت.
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ش 
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09/03 000/6 000/3 010/3 00  

60/6 090/0 106/3 100/3 00  

01/03 613/9 161/3 00/3 00  

01/03 060/0 000/3 001/3 00-00  

03/03 030/0 190/3 191/3 00-00  

90/6 010/1 101/3 030/3 00-00  
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سایر  برحسب( 0تاریخچه زمانی مقادیر حجم در رابطه )

وزانه برای ر صورتبههای زمانی آمد. بازه به دستمتغیرها 

حجم  درنهایتها به مدل مذکور انتخاب گردید. ورود داده

عنوان تابع هدف و قیود هبهینه با استفاده از رابطه مذکور ب

یز، برای هر زیرحوضه محاسبه رمربوط به هزینه، مصرف و سر

 مترمکعبمیلیون  0333تا  033از  آمدهدستبهشد. مقادیر 

ین حجم و شاخص شماره متغیر بوده و ارتباط معناداری ب

و  Z7 ،Z8و  Z6. برای نمونه مناطق گردیدمنحنی مشاهده 

Z9 ،Z3  وZ5  دارای مقادیر حجم و شماره منحنی مساوی

 بعدبی. مقادیر حجم بهینه برای محاسبه عدد بودند
4  در

 1301 هایساعته طی سال 10رخداد بارش حداکثر  01طی 

همراه مجهوالت مربوط همعادله ب 69 ، استفاده شد.1300الی 

فتن با در نظر گر. شدبعد تولید های اعداد بیبه ضرایب و توان

خطی و  یاچندجملهتوابع برازش سینوسی، نمایی و 

رابطه مختلف  9همچنین تمامی ترکیبات توابع مذکور، 

 رابطه 9از بین  رابطهترین دقیقجهت تعیین . بررسی شد

و خطای انحراف معیار  شدهلیتعدضرایب تبیین موجود، 

. این کار در قالب دو بخش آموزش و آزمایش شدمحاسبه 

 ،نبهترین ضریب تبیی ،یاجملهتکصورت گرفت. بین روابط 

. آزمایش بود در مرحله 16/3آموزش و  در مرحله 00/3 برابر

و آزمایش، برای  شآموزمقادیر انحراف معیار مراحل  اختالف

 00و  00و همچنین ترکیب روابط  00و رابطه  00رابطه 

بین  00رابطه برای  ،نیز بیشترین اختالف بود. قبولقابل

-ای به، رابطهدرنهایت. گردیدمشاهده  01/03 و 61/9 اعداد

عنوان رابطه بهینه جهت تعیین حجم مخازن در مناطق فاقد 

در  0فتن منطقه مشارکت نیاآمار ارائه گردید. این رابطه با 

ه در این منطقه و توانست حجم بهین دست آمدهمحاسبات ب

رابطه . بینی کندپیش (درصد 0/1 را با کمترین خطا )برابر

پیشنهادی، برای مناطق فاقد آمار مرطوب، از دقت باالیی 

ولی برای مناطق فاقد آمار خشک، دقت کمتری  بودبرخوردار 

 عالوه که شودمی پیشنهاد حاضر، پژوهش ادامه در .داشت

 منطقه سدهای به ورودی هایجریان دیگر تأثیر بارش، بر

 و کافی هایداده به دسترسی صورت در- موردمطالعه

 .گردد لحاظ هاسازیمدل در -اطمینانقابل
 

 منابع
-بهینه"(.0060) زهرائی، ب. ؛ واشرف واقفی، س .س. ج موسوی، -0

 زداییبرداری از مخزن سد با در نظر گرفتن رسوبسازی چند هدفه بهره

شریه ن ."دست به کمک الگوریتم رقابت استعمارینیاز پایین تأمینو 

 علمی پژوهشی سد و نیروگاه برقابی، سال اول، شماره دوم

الگوریتم "(.0060) رضایی سنگدهی، س.ا. و معینی، ر. افشار، م.ه.، -1

ی بهینه از مخازن سدها: برداردر مسئله بهره سازی جامعه مورچگانبهینه

نشریه مهندسی عمران فردوسی، سال  ."ای چهار الگوریتممطالعه مقایسه
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Formulation and prediction of Dam's optimum capacity in un-gaged 
regions according to time analysis of store and GIS technique 
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Abstract 
Correct estimation of reservoir volume in terms of construction costs, has 
importance and depend on hydrological and physiographical factors. Aim 
of this study is to estimate the optimized volume of reservoir in un-gaged 
basins and extract the estimation pattern of reservoir capacity for other 
regions. For this purpose, Ziarat was divided to 9 sub-basins using ArcGIS 
and the physiographical parameters was determined for each of them. for 
modelling of volume variation, demand before and after rain and also 
product before and after spill, were considered as different of Possible 
scenarios. Time history for amount of volume, was obtained as an equation 
according to other variables. The optimized volume calculated by 
mentioned equation as objective function and constrains.i.e. cost, demand 
and spill for each sub-basin. These volumes vary from 700 to 5000Mm3 
and significant relation between volume and curve number index was 
observed. To extract a relation for prediction of reservoir optimized 
volume in un-gaged regions, regional parameters and optimized volume 
was considered and 6 equations was prepared by dimensional analysis and 
different functions. in this equations, 12 rainfall of 24-h probable 
maximum event were used for 4 consecutive years (2012-2015). Finally, 
using R-square and standard deviation error, the more optimized equation 
was presented. 
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