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 چکیده

کاّص آب هَسد ًیاص تشای هصاسف کطاٍسصی یکی اص اّذاف اصلی دس تْشُ تشداسی اص سذ هخصَصا دس حیي دٍسُ ّای 

خطکسالی است. تشای کاّص دادى اثشات خطکسالی سٍی کاّص تَلیذ ) خساست ( ضثیِ ساصی هخضى سذ تا استفادُ 

استاًذاسد تشای تؼییي ًوَدى کوثَد آّب  دس دٍسُ هذًظشاًجام ضذُ  است. تْیٌِ ساصی اص سٍش سیاست تْشُ تشداسی 

سذ تا استفادُ اص قاًَى هحذٍد کٌٌذُ طًتیک الگَسیتن اًجام ضذُ تْیٌِ ساصی هٌحٌی هصشف سٌاسیَّا تشای هخضى سذ 

تَط تِ هذیشیت تْشُ تشداسی هیٌاب تا استفادُ طًتیک تٌحَی اًجام ضذُ است.. ّوِ سٍش ّای اجشایی رکش ضذُ هش

تْیٌِ اص سذ هیٌاب هشتَط است. ػالٍُ تش ایي سٍش ّای اجشایی قثلی هیضاى آب هصشفی تا سٍش ّای دیگشی اص قثیل 

هذیشیت  تْیٌِ گضیٌِ ّای هختلف پاساهتشّای هَثش کطاٍسصی است. تْیٌِ ساصی پاساهتشّای هذیشیتی سٍش دیگشی 

 40ٍسصی دس پاییي دست سا کاّص دّذ. تشای ًائل ضذى تِ هذیشیت ّذف اص قثیل است کِ هی تَاًذ تقاضای آب کطا

دسصذ کاّص آب هصشفی کطاٍسصی دس هذیشیت پاساهتشّای هشتَط تِ کطاٍسصی صیش سذ  تا دس ًظش گشفتي تْیٌِ ساصی 

َثش هذیشیتی هختلف پاساهتشّا دس پاییي دست سذ است. پاساهتشّای هذیشیتی هی تَاًذ تْیٌِ ضَد. لزا پاساهتشّای ه

هذیشیت کطاٍسصی  اص قثیل هساحت کطت ضذُ، ًَع هحصَل، ػولکشد ًسثی هشحلِ سضذ ٍ ّوچٌیي هیضاى سَد ٍ 

کِ دس افضایص ٍ یا کاّص هصشف آب کطاٍسصی هَثش ّستٌذ . لزا  اص آًجائیکِ دس  هٌفؼت هحصَالت هختلف است

ی تاهیي آب تشای ّوِ هصاسف اص جولِ هحصَالت صساػی ضشایظ خطکسالی آب هخضى سذ کن تَدُ تِ عَسی کِ تکافَ

کطاٍسصی سا ًذاسد تِ عَسی کِ کطاٍسصاى تیکاس ضذُ ٍ یا دسآهذ آًاى تِ ضذت کاّص هییاتذ. دس ایي تحقیق دس ساستای 

افضایص تیطتشیي سَد ٍ کاّص ّضیٌِ دس اصای کوتشیي هصشف آب کطاٍسصی دس ضشایظ خطکسالی تَدُ تِ عَسی کِ تا 

افضاس لیٌگَ تشًاهِ ًَیسی ضذُ ٍ تش هثٌای کوتشیي ّضیٌِ ٍ تیطتشیي سَد تشای هصشف تْیٌِ ٍ کاّص هصشف آب  ًشم

کطاٍسصی صَست گشفتِ ٍ تشای ضص هحصَل پائیضُ ٍ تْاسُ هصشف آب تْیٌِ ساصی ضذُ ٍ کطت پیاص تا تَجِ تِ هصشف 

 ک ٍاحذ ّضیٌِ  داضتِ کِ تَصییِ هیگشدد.  دس تشاتش ی  2.78آب ٍ کاّص ّضیٌِ ٍ افضایص هٌفؼتی تشاتش تا 

 تْیٌِ ساصی هذل لیٌگَ  ٍ هصشف آب کطاٍسصی خطکسالی سذ هیٌاب کلمات کلیدی: 
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 مقدمه

کاّص آب هَسد ًیاص تشای هصاسف کطاٍسصی یکی اص اّذاف اصلی دس تْشُ تشداسی اص سذ هخصَصا دس حیي دٍسُ ّای 

سٍی کاّص تَلیذ ) خساست ( ضثیِ ساصی هخضى سذ تا استفادُ اص خطک است. تشای کاّص دادى اثشات خطکسالی 

سٍش سیاست تْشُ تشداسی استاًذاسد تشای تؼییي ًوَدى کوثَد آّب اًجام ضذُ  است. تْیٌِ ساصی سذ تا استفادُ اص 

استفادُ قاًَى هحذٍد کٌٌذُ طًتیک الگَسیتن اًجام ضذُ تْیٌِ ساصی هٌحٌی هصشف سٌاسیَّا تشای هخضى سذ هیٌاب تا 

طًتیک تٌحَی اًجام ضذُ است.. ّوِ سٍش ّای اجشایی رکش ضذُ هشتَط تِ هذیشیت تْشُ تشداسی تْیٌِ اص سذ هیٌاب تِ 

تٌْایی هشتَط است. ػالٍُ تش ایي سٍش ّای اجشایی قثلی هیضاى آب هصشفی تا سٍش ّای دیگشی اص قثیل هذیشیت  

است. تْیٌِ ساصی پاساهتشّای هذیشیتی سٍش دیگشی است کِ هی  تْیٌِ گضیٌِ ّای هختلف پاساهتشّای هَثش کطاٍسصی

 تَاًذ تقاضای آب کطاٍسصی دس پاییي دست کاّص دّذ.

 

 

 روش کار

 سغح ٍ ػولکشد ًسثی

تاتغ ّذف پاساهتشّای هذیشیتی هختلف تؼٌَاى کن ًوَدى آب هَسد ًیاص یا افضایص سَد هذیشیتی تش اساس افضایص سَد 

ایي ّذف تَسیلِ کطاٍسصاى تشای کوک ًوَدى آًاى تشای کطت ًوَدى تشخی هحصَالت . تَدٍ کاّص ّضیٌِ خَاّذ 

صساػی ٍ تاغی کِ ػولکشد ٍ دسآهذ تاالتش تشای هساحت کطت ضذُ کوتشی اص آب هصشفی تؼقیة هی ضًَذ.دس حیي 

تشای فشاّن  خطکسالی کطاٍسصاى فاقذ ضغل تا دسآهذ کوتش ضذُ تشای حل ًوَدى ٍ سسیذى تِ ایي ّذف ّوچٌیي

ًوَدى دسآهذ پایذاس تا آب هصشفی کوتشی است. تاتغ ّذف هذیشیت هصشف آب کطاٍسصی تا هؼادلِ صیش تؼییي ضذُ 

 است.

( ) ( ) ( ) 0( ): * *( )k k k kMaximize A y B C
                                                                                   1

دس  

: C0: سَد ٍهٌفؼت تشای ّش هحصَل  ٍ    Bػولکشد ًسثی تشای ّش هحصَل   : Y: هساحت کطت ضذُ ،    Aجایکِ 

 ّضیٌِ هصشفی تشای ّش هحصَل

 هحذٍدیت ّای ایي تاتغ ّذف ضاهل اّذاف صیش است.

 ، ػولکشد ًسثی، هشحلِ سضذ m، ًَع هحصَل : W : آب هَسد ًیاص تشای ّش هحصَلRel: آب سّا ضذُ اص سذ      

( )Re ( (1)* (1)* (1, ))ml A Y W m                                                                          2 

 ّوچٌیي ّضیٌِ ٍ هٌفؼت هحصَالت هختلف است.

     
( )

( )m 1 m m

Re
V V Q ( ) Re 2 )

0.4

m

m

l
l


                                                                         3 

 .هقذاس ٍسٍدی Q ,سذ هقذاس رخیشُ یا حجن آب دس سذ هخضى V کِ

     
( )

( )m 0 m

Re
V V Q ( ) Re 2 )

0.4

m

m

l
l                                                                                 4  

40 /Relmِدسصذ است. 40ػٌَاى هقذاس آّب تخصیص دادُ ضذُ تشای هصاسف کطاٍسصی تا تاصدّی  ت 
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: تؼٌَاى حجن هشدُ سذ دس ًظش   v0: هقذاس آب تخصیص یافتِ ای تشای هصاسف ضشب است ٍ   Rel2mدس حالیکِ  

 گشفتِ هی ضَد.

 

 ( ) ( )m deadV V                                                                                                                          5 

( )m MaxV V                                                                                                                              6 

( ) 1KY                                                                                                                        7 

اى دادُ ضذُ ًط 3فصل  3تشسسی ضشایظ جاسی ایي پاساهتشّا تَسیلِ جوغ آٍسی دادُ ّا اص دفتش کطاٍسصی دس تخص 

 است.

 

 

 بحث و نتیجه گیری

 ّضیٌِ ٍ هٌفؼت

استفادُ ضذ. تشًاهِ ای دس ًشم افضاس لٌیگَ ٍسطى  11ٍ  8اص ًشم افضاس لٌیگَ ٍسطى 1دس تِ حذ اکثش سساًذى تاتغ دس ساتغِ 

تِ ػلت تَاًایی تْتش اجشا گشدیذ. هقذاس تْیٌِ  8تِ لحاػ اهکاًات تیطتش ایي ٍسطى دس تشًاهِ ًَیسی ًَضتِ ٍ دس ٍسطى  11

ٍ هٌفؼت تؼٌَاى ًقغِ ایذُ آل دس تْیٌِ ساصی سسیذ.ایي ًقغِ ایذُ آل ًوی تَاًذ تشای ّضیٌِ  34دس تکشاس  78/2تِ 

اٍلیي ستَى  4.13تصَست ٍاقؼی تشسذ اها ایي هقذاس تْیٌِ دس ایي ًاحیِ تطخیص دادُ ضذُ است. ّوجٌاًکِ دس جذٍل 

 ُ است.  هحصَل دس هٌغقِ هَسد هغالؼِ تطشیح ضذ 9ّا دس ػولکشد ًسثی ٍ هقذاس آب سّا ضذُ تشای 

ػالٍُ تش آى ستَى سَم هقذاس سَد ٍ هٌفؼت سا تشای ّش هحصَل ًطاى دادُ ٍ دس ستَى آخش آى هشتَط تِ کاّص ّضیٌِ 

هیشسذ. هقذاس آب سّا ضذُ تا  0.24تِ هقذاس  5ّش هحصَل است تشای هثال ػولکشد ًسثی هحصَل پیاص تِ ضواسُ 

. ػالٍُ تش آى هقذاس ّضیٌِ ٍ هٌفؼت تشای هحصَالت هختلف تِ استفادُ اص ایي ّذف تشای هحصَالت هختلف تغییي ضذ

 ًطاى دادُ ضذُ اًذ.  1خَتی تشآٍسد ضذُ است. ًتایج تْیٌِ ساصی تشًاهِ لیٌگَ دس جذٍل 

 . ًتایج هذل لیٌگَ تشای کاّص ّضی1ٌِجذٍل 

Variable Value Reduced Cost($) 

Y( 1) 1 0 

Y( 2) 1 0 

Y( 3) 1 0 

Y( 4) 0 566802.2 

Y( 5) 0.240021 0 

Y( 6) 1 0 

Y( 7) 1 0 

Y( 8) 0 1.66E+07 

Y( 9) 0 1.28E+08 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


          3131اسفند- اطق ساحلی خلیج فارسدریا، توسعه و منابع آب منای منطقهاولین همایص 

REL( 1) 0 0 

REL( 2) 1992615 0 

REL( 3) 2127385 0 

REL( 4) 2219289 0 

REL( 5) 1038463 0 

REL( 6) 1036607 0 

REL( 7) 711866.3 0 

REL( 8) 1114350 0 

REL( 9) 1555108 0 

REL( 10) 25916 0 

REL( 11) 0 0 

REL( 12) 0 0 

REL( 2) 1992615 0 

 

ایي تشًاهِ دقیقا هشتَط تِ ّذف اصلی ًیست دس ًتیجِ توشکض  صیادی تش سٍی ایي ّذف ٍجَد ًذاسد هقذاس کاّص ّضیٌِ 

تشای ػولکشد هحصَل ػوذُ تَضییح دادُ ضذُ است. هذل تْیٌِ ّضیٌِ  9ٍ افضایص هٌفؼت تش سٍی ػولکشد ًسثی تشای 

ضاهل ٌّذٍاًِ کطت دٍم هشکثات خشها تتشتیة کوتشیي ّضیٌِ سا داضتِ اًذ. سَد  9ٍ  8ٍ 4ًسثی هحصَالت ضواسُ 

دسیافت ضذُ ًاضی اص آب تخصیصی سّا ضذُ اص سذ تشای هاّای هختلف تشآٍسد ضذُ است. ًَاهثش تِ ػٌَاى ًْویي هاُ 

لف صساػی دسیافت ًوَدُ است. ایي تشًاهِ تا جضئیات تیطتش دس تیطتشیي هقذاس سَد سا تِ ػلت کطت هحصَالت هخت

 . دس پیَست ًطاى دادُ ضذُ است 8-جذٍل ب

 : ًتایج تْیٌِ ساصی تا ًشم افضاس2جذٍل 

Global optimal solution found at iteration:            34 

  Objective value:                                

0.2728192E+08 

 

 

                       Variable           Value        

Reduced Cost 

                          VDEAD       0.4000000E+08        

0.000000 

                           VMAX       0.2570000E+09        

0.000000 

                             VO       0.4000000E+08        

0.000000 

                          A( 1)        62.00000            

0.000000 
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                          A( 2)        84.00000            

0.000000 

                          A( 3)        400.0000            

0.000000 

                          000   0000   0000 

     0000   0000   0000 

                      W( 9, 10)        1890.000            

0.000000 

                      W( 9, 11)        2263.000            

0.000000 

                      W( 9, 12)        2223.000            

0.000000 

 

                            Row    Slack or Surplus      

Dual Price 

                              1       0.2728192E+08        

1.000000 

                              2        0.000000           -

7.221350 

                              3        0.000000           -

3.610675 

                              4        0.000000           -

3.610675 

                               

                             47       0.3064400E+08        

0.000000 

                             48        0.000000            

533200.0 

                             49        0.000000            

553.8462 

                             50        0.000000            

2792000. 

                             51        1.000000            

0.000000 

                             52       0.7599789            

0.000000 

                             53        0.000000            

4520263. 

                             54        0.000000            

4559924. 

                             55        1.000000            

0.000000 
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                             56        1.000000            

0.000000 
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