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  با استفاده از روش شاخص کمبود اصالح ي مخزنيت سدهاي ظرفينه سازيبه
 ييد رجاي سد شهيمطالعه مورد‐شده

  
 * رودخانه، دانشگاه صنعت آب و برقي ارشد مهندسي، دانش آموخته کارشناسي زمان الريفرهاد بن

  و برقهاي هيدروليکي، استاديار دانشگاه صنعت آب  سازه    ناصر رستم افشار، دکتراي 
 Banizaman@ut.ac.ir: يکي             پست الکترون۲۲۶۱۷۱۵۹‐۰۲۱ : نمابر۰۲۱۲۲۰۰۳۸۴۱:تلفن*

  
  

  دهيچک
ر از رشد ي اخيها باشد و در دهه ي مي سطحينه از منابع آبهاي موثر جهت مهار و استفاده بهي راهکاري مخزني     احداث سدها

 يدگاه اقتصاديد و هم از دي را رفع نماي که هم کمبود آبينه حجم مخزن به طوري برخوردار بوده است؛ لذا محاسبه بهيا ندهيفزا

 ي موجود محاسبه حجم مخزن در پروژه هاين روشهاياز ب. ده استي برخوردار گرديتوجه ت قابليمقرون به صرفه باشد از اهم

ار يمخزن را با توجه به مع، روش اول صرفا حجم (SI) مخزن و روش شاخص کمبودي درصد آبده۷۵ شامل روش ياريآب

ن يروش شاخص کمبود ا.  مخزن ندارديريب پذي به شدت آسيد و توجهينما ي محاسبه ميبردار  بهرهيت پروژه در سالهايموفق

د اما بازهم به ينما ي درصد کمبود را لحاظ م۲۰ درصد از زمان تنها ۲۵ که در يد به قسمي نماي برطرف مينقص را  به طور نسب

 حجم مخزن سد با يشنهاديدر روش پ. باشد ي برخوردار نمي ساالنه از دفت مطلوبيها  دورهيم محاسبات مخزن برالحاظ انجا

ج حاصل از ين اصالح، در نتايجه اينت. گردد ي ماهانه و ده روزه محاسبه ميها  دورهينبار براياستفاده از روش شاخص کمبود اما ا

  .باشد ي قابل مشاهده م مذکوريمحاسبه ححم مخزن سد تجن به روشها

                          مخزن  يريب پذيت مخزن  آسي   موفقيت مخزن سد   کمبود آبينه ظرفي بهيطراح: واژهديکل

   کارکرد مخزنيه سازيشب

  مقدمه‐١

 آب رودها و ل بهاريکه غالبا در اواخر زمستان و اواي وجود دارد به طوري سطحيان آبهايزان جري در ميادينوسانات ز     

ل ياما در اوا. رود ي آب به هدر مياديق مقدار زين طريزد و به اي ريمرها يها، باتالقها و کو اچهياها، دري خروشان به دريلهايمس

 يا گر قطرهيلها ديکند که در اغلب رودها و مس يابد و فروکش مي يع کاهش ميژه تابستان غالبا آنچنان آبها سريفصل گرما به و

  ]۱[.کند يدا نميپان يآب جر
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زان يم.  دارديزش برف در مناطق کوهستاني و ريزان بارندگيم با ميان آب رودخانه ارتباط مستقيزان نوسان در شدت جريم     

گر وجود ي به سال دياز سال ان آب رودخانه هاي در جرياديرات زيين تغيهمچن. باشد ير ميگر متغي به فصل دينوسانات از فصل

 کمتر ي دوره هاي مختلف سال و حتي مختلف سال، کمبود آب در ماههايان رودخانه در ماههاير جري به نرخ متغبا توجه. دارد

  ]۲ [.باشد ياز ماه مشهود م

 در يحت. رديگ ي قرار مي در معرض نابودي دچار وقفه شده و حتي اقتصاديتهاي در فصول گرم و خشک فعاليبه علت فقر آب     

 ي آب شهرت دارند، در فصل تابستان با مشکل کم آبي و فراوانيباً از لحاظ بارندگي خزر که تقرياير مانند سواحل ديمناطق

ق، ين طري استفاده در فصول خشک به ايره کردن آب برايده شده است که احداث  سدها و ذخياما عمالً د. شوند يمواجه م

   ]۱ [. برطرف کرده استيته را تا حدودان کشاورزان وجود داشي که از بابت کمبود آب قبالً در مينگران

زان ي نوسانات موجود در مي مخزنيسدها.  باشدي مي مخزني احداث سدهايا  دورهيآب افتن با کميق ي تطبي از راههايکي     

 يآب  پريره شده در مخزن سد در طول دوره هاي از آب ذخيآب  کميها ق در دورهين طري را کاهش داده به اي مصرفيآبها

 کشت و يم شده براي تنظين رفته، اعتماد کشاورزان به برنامه هايان آب از بيزان جريد موجود در ميرات شدييفاده شده و تغاست

  .پردازند ينان به زراعت خود ميافته و با اطميش يزرع افزا

 ت مخزن سديمحاسبه ظرف عمومی پارامترهای ‐٢

سياستها و . سعه منابع آب دخالت دارند را بايد در نظر گرفتدر طراحي مخازن سد، عوامل و مقاصد متعددي كه در تو     

در طراحي مخازن سد خطوط كلي تعيين شده از سوي تصميم گيرندگان در ارتباط با توسعه منابع آب در منطقه احداث پروژه 

 حداكثر ممكن گردد با به عنوان مثال، سدي كه در يك منطقه با كمبود جدي آب احداث مي. گيرد مورد مالحظه قرار مي

  نيازالشعاع تامين به بياني ديگر اقتصاد طرح  تحت. گردد ظرفيت و حداقل مصرف جهت تضمين احتياجات آبي منطقه طراحي مي

بنابراين مطالعه دقيقي جهت تعيين ظرفيت مخزن سد در يك منطقه مورد نياز . گيرد آبي منطقه با حداكثر ظرفيت ممكن قرار مي

  : باشند عبارتند از  عوامل مهمي كه تعيين كننده ظرفيت مخزن سد در يك منطقه ميي به طور كل  .باشد مي

   جوي هایميزان ريزش-

  ميزان جريانهاي ورودي به مخزن-

  ميزان بهره برداري از سفره آب زيرزميني-

  نياز آبي ساليانه و توزيع آن نسبت به زمان -

  كمبود آب -

  روش بهره برداري از مخازن سد-

  آبي شامل تبخير و تراوش از سد تلفات -

  ]3[احتماالت -

  : كنند عبارتند از گيري بازي مي عالوه بر عوامل فوق، مولفه هايي كه نقش مهمي در تصميم   

   يع زماني و توزيريب پذيآس  شدتلحاظشکست مخزن به درجه آزادي مجاز وقوع 

  نان مخزنيت اطميگر قابلي و از طرف د پذيري و عدم قطعيتسکير

  ]3[ مخزني در طراحآينده حوضهزمان حال و تاثير طرحهاي 
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ان، ي جري تجمعي شامل روش منحنياري آبي مورد استفاده جهت پروژه هاي مختلف محاسبه حجم مخزن سدهايروشها     

 يم امهادب آنها در يا و معاي از هر کدام به همراه مزاي باشند که شرح مختصري و روش شاخص کمبود مي درصد آبده۷۵روش 

  .ديآ

  اني جري تجمعيروش منحن‐١‐٢

 V يانگر حجم آبدهي بt در هر زمان يمختصات منحن.  نسبت به زمان استي حجم آبدهير تجمعين مقادي مبي تجمعيمنحن     

  . باشديم

)۱(                                                                                                                                         ∫=
t

t

dtQV

0

.       

  :که در رابطه فوق 

0t= زمان شروع منحني  

Q= ۴[آبدهي رودخانه[   

 يب منحنيش.  ساالنه در نظر گرفته شوديا حتي ، ده روزه، ماهانه وياس روزانه، هفتگي تواند با مقين روش ميزمان در ا    

ان، حداکثر مقدار کمبود در دوره ي جري تجمعيدر روش منحن. باشد ي در آن لحظه مين مقدار آبدهي در هر نقطه مبيتجمع

 حداقل گريبه عبارت د. باشد ين حجم محاسبه شده مخزن مي مبي و مقدار آبدهياز آبي که برابر است با تفاضل مقدار نيخشکسال

  .ي مختلف کم آبيها ره در دورهين حجم ذخيشتريحجم مخزن برابر است با ب

 است که ين در حاليزان برداشت از مخزن و اي باشد که عبارتند از ثابت فرض شدن مي مييتهاي محدوديروش نامبرده دارا     

 ندارند، عدم لحاظ نمودن يمختلف مقدار ثابت يها  در فصول مختلف و بلکه در دورهياز آبيا نيعمال مقدار برداشت از مخزن 

سک شکست ي شدن دوره طرح و باالخره عدم دخالت احتمال و ريش حجم مخزن با طوالنير و نفوذ در سطح مخزن، افزايتبخ

  ]۵ [.ن حجم مخزنييدر تع

 يل همبستگي از قبيت آمارايز در نظر گرفته شدن خصوصي توان به ساده و قابل درک بودن روش و نين روش مي اياياز مزا     

  ]۵ [.انس به جهت استفاده از آمار مشاهده شده اشاره نمودين و واريانگي در مي فصلين داده ها و تفاوتهايال بيسر

  

   مخزني درصد آبده٧٥روش ‐٢‐٢

 درصد ۷۵وش اساس ر. شتر سالها رفع گرددي در بيارياجات آبي گردند که احتي طراحيد به گونه اي باياري آبيپروزه ها     

گر در يبه عبارت د. نان داشته باشدي از منابع آب اطميد از بهره مندي درصد از سالها با۷۵ن است که کشاورز در ي مخزن ايآبده

 درصد از سالها ۷۵ن مفهوم که در يبه ا.  باشديت اعتماد مي درصد قابل۷۵زان يان رودخانه به مي بر مصرف جرين روش سعيا

  .ري متغي درصد از سالها کمبود با دامنه ا۲۵م و در يان مازاد داشته باشي جرممکن است در رودخانه

   :گردند ي مير جمع بندي هند به صورت زياريون آبيسيشنهادات کميپ     

  .ت اعتماد در نظر گرفته شودي درصد قابل۷۵ان ساالنه با يد معادل جري بايبيانه آب به طور تقريمصرف سال‐

 ]6 [. درصد از سالها به طور کامل رفع شوند۷۵ در يارياجات پروژه آبي باشد که احتي گونه اد بهيت مخزن بايظرف‐

  :گردد  به صورت زير محاسبه میي درصد آبده۷۵حجم مخزن با استفاده از روش 
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:گريبه عبارت د.  درصد گردد۷۵ گردد که اعتبار مخزن معادل ي محاسبه مين روش به گونه ايحجم مخزن با استفاده از ا  

       )۲ (                                                                                                                               100×=
N
NP F

f  

       )۳  (                                                                                                                            )100( fR PP −=  

:روابط فوق  

Nf  =تعداد سالهاي شكست  

N =طول عمر پروژه 

Pf =درصد شكست  

PR =اعتبار مخزن   

 درصد و دوم ۷۵ت اعتماد يان با قابليزان مصرف به جريل محدود شدن ميباشد از قب ي مييتهاي محدوديروش فوق دارا     

در . دي آنها طرح شده است برطرف نماي که پروژه برايي درصد از سالها۷۵اجات پروژه را در ي که احتي مخزن به گونه ايطراح

م که با در نظر گرفتن يت مخزن هستير از افزودن ظرفي درصد از سالها ناگز۷۵زان مصرف در يت در ميصورت رفع محدود

  ]۵ [.گردد ي مي مختلف به ندرت عمليرهايمتغ

  

   (SI) ١اخص كمبود ش‐٣‐٢

سازمان مهندسين ارتش آمريكا با به كارگيري ضريبي موسوم به شاخص كمبود ميزان كمي كمبود در  ، HEC موسسه     

   ) ۱۹۷۵ . (گيرد سالهاي كاركرد پروژه را در نظر مي

  :شود شاخص كمبود به صورت زير تعريف مي

      )۴(                                                                                                                                

2

1

100
∑
=

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

N

i U

s

A
A

N
SI  

  :كه در رابطه فوق 

N= تعداد سالهاي كاركرد پروژه  

SA= كمبود ساليانه  

UA= 6[مصرف ساليانه[  

 درصد 20فرض بر اين است كه رويداد .  باشد طرح موفقيت آميز است ۱هر وقت كه شاخص كمبود كوچكتر يا مساوي      

قابل مشاهده است كه شاخص كمبود مبتني است بر مقدار . شود  درصد از سالهاي كاركرد پروژه مجاز شمرده مي۲۵كمبود در 

  .بيانگر تغييرات درصد كمبود ساليانه و تعداد سالهاي عملكرد مخزن است) ۱(جدول. كمي كمبود ساليانه 

  

                                                 
−1 Shortage Index 
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  نمايش شاخص كمبود ،)١(جدول

 
 يقتر از روش شاخص کمبود محاسبه ميت مخزن سد را دقيباتوجه به مباحث واضح است که روش شاخص کمبود ظرف     

انه در ي را به صورت سالي کمبود آبيزان کمي باشد که ميارشاخص کمبود مين به جهت استفاده نمودن از معيد، و اينما

  .  دي نمايحجم مخزن سد وارد م محاسبات

  

   محاسبه حجم مخزن سدجهتت باالتر با دق ياز به استفاده از روشين‐٤‐٢

 محاسبه حجم مخازن ي گردد که رفته رفته بر دقت روشهاي موجود در محاسبه حجم مخزن سد مشاهده ميبا مرور روشها     

زن در طول  مخيريب پذياز آن جهت که بر آس) شاخص کمبود(ريروش اخ.  افزوده شده استياري آبي پروژه هايسدها

 يتهاي باشد اما از آن جهت که از کمي در محاسبه حجم مخزن برخوردار ميه مناسبي کارکرد پروژه تمرکز دارد از توجيسالها

  . باشدي نمي دقت مطلوبيد داراي نمايساالنه در محاسبه حجم مخزن استفاده م

ش داد و آن يدقت محاسبات مخزن سد را افزا توان ي در محاسبه حجم مخزن به روش شاخص کمبود ميرييبا اندک تغ     

 در ياز آبيان و ني شدت جرين مفهوم که از داده هايبه ا.  باشديل نرم محاسبات از حالت ساالنه به ماهانه و ده روزه ميتبد

  ]۵[.فواصل ماهانه و ده روزه استفاده گردد

  

 (M.S.I)٢افتهي اصالح خص کمبودروش شا‐٥‐٢

 موجود در محاسبه حجم مخزن يگر روشهاي نسبت به ديت قابل توجهي مزيص کمبود داراان شد روش شاخيهمانگونه که ب     

 انجام محاسبات کمتر ي است هر چه فواصل زمانيهيبد.  باشدي مخزن سد ميريب پذيآسشدت  باشد و آن مالحظه نمودن يم

 حجم مخزن ي توان روابط محاسباتي م محصوالت طرحياز آبي نيبا موجود بودن داده ها. ابدي يش ميباشد دقت محاسبات افزا

  ]۵ [.م نمودي فواصل ماهانه و ده روزه تنظيسد را برا

  : ابندي ير ميير تغي ز روابطق روابط فوق به صورتين طريبا ا

)۵     (                                                                                                       
2

1
/)

12

1
(100.. ∑

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
∑

=
=

N

i UAmS
N

ISM  

                                                 
2-Modified Shortage Index 

  %كمبود ساليانه    سال١٠٠تعداد سالهاي كمبود در هر   شاخص كمبود رديف

١٠ ١٠٠  ١  ١  

١٨/١١ ٨٠  ١  ٢  

٩٠/١٢ ٦٠  ١  ٣  

٨٠/١٥ ٤٠  ١  ٤  

٢٠ ٢٥  ١  ٥  

٣٦/٢٢ ٢٠  ١  ٦  

٦٢/٣١ ١٠  ١  ٧  

٥٠  ٤  ١  ٨  
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2

1
/)

36

1
(100.. ∑ ∑

=
⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
=

N

i UADS
N

ISM              )۶(                                                                                        

  :که در روابط فوق

M.S.I = شاخص کمبود اصالح شده  

Sm  وSD از آب ماهانه و ده روزهيعبارتند از ن  

AU = مصرف ساالنه  

N = طرحيتعداد سالها   

  

   با استفاده از منحنی کارکرد مخزنحجم مخزن  محاسبه‐٦‐٢

ساالنه، ماهانه و ) فواصل(ي جدول کارکرد مخزن سد در دوره هايتم مورد استفاده جهت محاسبه حجم مخزن بر مبنايالگور     

 در طول هر  به مخزن در جدول کارکرد مخزن عبارتند از آورد متوسط رودخانهي محاسباتيپارامترها . گردد يه ميده روزه ته

ر از سطح مخزن در طول يزان تبخيز از مخزن در طول هر دوره، مي سر رحجم دوره، ياره مخزن در ابتدا و انتهيذخحجم دوره، 

  . هر دورهي و کمبود آبينيرزميزان برداشت از سفره آب زيهر دوره، مصرف طرح و مصرف خالص در طول هر دوره، م

ت يظرف آنها يرد و بر مبناي پذي م مناسب انجاميبا گامها احجام مختلف مخزن ي فوق در هر دوره برايمحاسبه پارامترها     

 مختلف محاسبه ي زمانيها  دورهي برا و شاخص کمبود اصالح شدهشاخص کمبود و روش ي درصد آبده۷۵ روش يمخزن برا

  ]۵ [.باشد ي م۱ ،د توجه داشت که حداکثر مقدار شاخص کمبوديبا. گردد يم

  

  گيري  بندي و نتيجه جمع‐٣
 ۴۵ يها از داده مختلف يج حاصل از اعمال روشهايسه نتاي مختلف محاسبه حجم مخزن سد و مقاي روشهاي بررس   به منظور     

ده است استفاده يگرد احداث ي کشاورزياز آبي واقع در استان مازندران که عمدتا به منظور رفع نييد رجاي سد شهيآمار سال

ت از سفره آب يمبود از آب مخزن سد و در نها و در صورت کياني حوزه ميها اني دشت تجن از جرياريجهت آب .شود يم

   .باشد ي دشت تجن شامل انواع غالت، برنج، مرکبات و پنبه ميمحصوالت زراع. گردد ي استفاده مينيرزميز

 يجدول کارکرد مخزن سد برا .گردند ياز ده روزه محصوالت طرح محاسبه مي ماهانه و ساالنه طرح با استفاده از نيآباز ين     

 مخزن، شاخص کمبود و ي درصد آبده۷۵ کنترل کننده يارهايو بر اساس مع گردد يه مي ده روزه، ماهانه و ساالنه تهيها دوره

  .گردد يشاخص کمبود اصالح شده حجم مخزن محاسبه گشته و مصرف خالص محاسبه م

 مخزن برخوردار است يده درصد آب۷۵ نسبت به روش ي آشکاريدر محاسبه حجم مخزن سد روش شاخص کمبود از برتر     

باشد  ي نقص ميباشد؛ اما باز هم دارا ي مخزن سد در محاسبات مخزن ميريب پذيو علت آن مورد مالحظه قرار دادن شدت آس

نه ي باال بردن دقت محاسبات مخزن سد جهت برآورد حجم بهيبرا. باشد ي نميدر حد مطلوباز آن جهت که دقت محاسبات 

متناظر با آورد . ميي انجام محاسبات را به فواصل ماهانه و ده روزه خرد نمايها روش شاخص کمبود، دورهمخزن سد با استفاده از 

از ين دست که معادل نيي پاياز آبيباشد ن يروزه م رودخانه به مخزن در فواصل موجود که به صورت متوسط ماهانه و ده

 ي فواصل زمانيب با انجام محاسبات براين ترتيبد. باشند يوجود مروزه م ز در فواصل ماهانه و دهيباشد ن ي ميمحصوالت کشاورز
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ن زده ي مخزن موجود کمتر از دفعات قبل تخميابد و حجم محاسبه شده براي يش ميافزاعتا دقت محاسبات يروزه طب ماهانه و ده

 ي سد اختصاص داده م به حجم مخزني کمترين جهت که فضاي است در محاسبه حجم مخزن سد از ايتين موفقيشود؛ و ا يم

  .شود ينه ساخت مخزن سد کاسته ميشود و متعاقبا از هز

 ۷۵ يج محاسبات حجم مخزن با روشهاي نتا، ۱شكل نمودار ارائه شده در  در. باشد ين موضوع مينمودار موجود نشانگر ا     

نمودار . وزه نشان داده شده است ماهانه و ده ري فواصل زماني، شاخص کمبود و شاخص کمبود اصالح شده برايدرصد آبده

 ۷۵زان مصرف خالص از مخزن در محاسبه با روش يت مشخص از مخزن سد مين مطلب است که در ظرفيانگر ايارائه شده ب

 مخزن سد را با يگر وقتيبه عبارت د. گذارد يش ميروزه رو به افزا  تا روش شاخص کمبود اصالح شده ماهانه و دهيدرصد آبده

زان مصرف خالص را  يمتوان  يت مشخص مخزن ميم از ظرفيينما يوش شاخص کمبود ماهانه و ده روزه محاسبه ماستفاده از ر

ج حاصل از محاسبه به ي موجود محاسبات مخزن نتاي بر روشهايشنهاديت روش پيسه نمودن مزيبه منظور مشاهده و مقا .باال برد

 .اند ش داده شدهي نما۱ شكل مختلف در يروشها

  نمايش ميزان مصرف خالص از مخزن نسبت به ظرفيت مخزن در روشهای مختلف‐١شکل 

  

  مراجع‐٤
، انتشارات "" منابع و مسائل آب در ايران، جلد اول، آبهاي سطحي و زيرزميني و مسائل بهره برداري از آنها""پرويز، .کردواني]١[

   ، چاپ دوم با تجديد نظر ٢٠٢٩دانشگاه تهران ، 
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