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  خمتلفةخلزان سد املوصل ابسـتخدام احامتليات التشغيل الافرتايض األمثل 
  

  
  

  
  ٧/٩/٢٠١٠: اترخي قبول النرش                                   ١٧/١٢/٢٠٠٩: اترخي الاسـتالم

   :(Abstract) اخلالصة

  
ســنة للحصـول  ٣٥سـياسة تشغيل شهرية مثىل خلزان سد املوصل لفرتة زمنية أمـدها  أفضلإن الغرض من ادلراسة هو الوصول إىل 

احلدود ادلنيا والعليا التشغيلية مـن هجـة أخـرى وذكل ابســتخدام الربجمـة  عىل اقل خسائر ممكنة نتيجة الشحة او الفيضان من هجة وجتاوز اخلزين
توزيع احامتيل للخزين املســتخرج وذكل ابســتخدام  أفضلاسـتخدمت نتاجئ تكل ادلراسة يف البحث عن ).(DDDPاملتقطعةالتفاضلية  ادلينامكية

هـذه التوزيعـات مـن اجـل احلصـول  أفضـلع اللوغارمتي الطبيعي ملتغريين هو خمتلف التوزيعات الاحامتلية املتوفرة واليت تبني من خاللها إن التوزي
مت عىل منحنيات التشغيل وخملتلف الاحامتالت واكنت النتاجئ جيدة دون حصول جتـاوز ألي مـن احملـددات كـام مت اإليفـاء باكفـة املتطلبـات الـيت 

  .آخذها بنظر الاعتبار
  

  .  خزاانت السدود،   الاحامتلية،  التشغيل األمثل :ية املفتاح اللكامت 

 
The Optimal Hypothetical Operation of Mosul 

Reservoir Using Different Probability Distributions 
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Abstract 
TThhee  mmaaiinn  oobbjjeeccttiivvee  ooff  tthhiiss  ssttuuddyy  iiss  ttoo  oobbttaaiinn  tthhee  ooppttiimmaall  ppoolliiccyy  ffoorr  mmoonntthhllyy  

ooppeerraattiioonn  ooff  MMoossuull  ddaamm  ffoorr  3355  yyeeaarrss  ttiimmee  iinntteerrvvaall  iinn  oorrddeerr  ttoo  mmiinniimmiizzee  tthhee  ttoottaall  
ppeennaallttiieess  ttaakkeenn  ppllaaccee  dduuee  ttoo  bbootthh  rreelleeaasseess  aanndd  ssttoorraaggee  wwhheenn  eexxcceeeeddeedd  tthhee  lliimmiitteedd  
aalllloowwaabbllee  vvaalluueess  bbyy  uussiinngg  DDiissccrreettee  DDiiffffeerreennttiiaall  DDyynnaammiicc  PPrrooggrraammmmiinngg  ((DDDDDDPP))..  TThhee  
rreessuullttss  ooff  tthhiiss  ssttuuddyy  uusseedd  ttoo  ffiinndd  tthhee  ssuuiittaabbllee  pprroobbaabbiilliittyy  ddiissttrriibbuuttiioonn  ooff  tthhee  vvaalluueess  ooff  
ssttoorraaggee..  TThhee  llooggnnoorrmmaall  ddiissttrriibbuuttiioonn  wwiitthh  ttwwoo  ppaarraammeetteerr  wwaass  ffoouunndd  ttoo  bbee  tthhee  bbeesstt  
ddiissttrriibbuuttiioonn  ffoorr  ddeetteerrmmiinnaattiioonn  tthhee  ooppeerraattiioonn  ccuurrvveess  vvaalluueess..  

KKeeyy  wwaarrddss::  ooppttiimmaall  ooppeerraattiioonn,,  pprroobbaabbiilliittyy,,  ddaammss  rreesseerrvvooiirrss..  
  :(Introduction)املقدمة  - ١

اسـمترار التاكثر الساكين يف العامل تصبح احلاجة للغذاء والكساء مزتايدة أيضـا، وســيكون عـىل املهمتـني بشـؤون الـري إن جيـدوا حـًال  مع
سـتمثر لك األرايض بتـوفري امليـاه يف تـكل ت  أنفلهـذا جيـب . ملشلكيت الغذاء والكساء يف العامل، حيث جيب إمداد جـزء اكـرب مـن األرايض ابمليـاه

للميـاه  أكـرثاملناطق لألغراض الزراعية وبصورة منتظمة ومن هنا جاءت احلاجة إىل إنشاء خزاانت لتوفري املياه الن احلاجة املاسـة إىل اســتغالل 
  .يف أغراض الري مع ازدايد التاكثر الساكين الكبري يف العامل

عبد الوهاب محمد يونس.د
 جامعة املوصل/ لكية الهندسة

               قسم هندسة املوارد املائية 
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اســتغالل دون  ون التشغيل مثاليـاً والتخطـيط يف إدارة هـذه املنشـآت فعـاًال، الســتغالل امليـاه أفضـلمع إنشاء اخلزاانت جيب أن يك 
  ..إضاعة آي مكية سدى مع العمل إن أمه الصعوابت اليت نواهجها يف أنظمة املوارد املائية يه كيفية تشغيل وإدارة هذه األنظمة

إن حـل هـذه املسـأةل قـد يكـون عسـريا وصـعبا وتنشـأ تـكل . وتأثريها خمتلـف إن املعضةل يف إن األهداف متعددة وقد تكون متضاربة 
املرشوع كيفية اإلدارة حبيث يناوب بني مجيع األغراض مع تعديل قواعد التشغيل حبيث تكون مزتامنة  مسـئولالصعوابت عندما ال يدرك بسهوةل 

هـدف أو األهـداف يف  أفضـلير املرشوع يلجأ إىل األسـبقية يف اختيـار أو مد املسـئولمع وقت التشغيل وما مل تنكون هناك قواعد قانونية فأن 
عىل ما ذكـر فـإن متطلبـات . تشغيل املرشوع حبيث تدر اكرب فائدة ممكنة مع العمل إنه سوف يقلل من أمهية بقية الفوائد الناجتة من بقية األهداف

  .قيقي للتشغيل وتكون معارصة لوقت التشغيلالتشغيل لنظام معني يه معلية متثيل متتالية ومتعاقبة يف الوقت احل 

   املتقطعــــــةالتفاضــــــلية  ادلينامكيــــــةويه الربجمــــــة  ادلينامكيــــــةاســـــــتخدمت يف هــــــذا البحــــــث إحــــــدى طــــــرق الربجمــــــة 
) DDiissccrreettee  DDiiffffeerreennttiiaall  DDyynnaammiicc  PPrrooggrraammmmiinngg((DDDDDDPP)  ( اليت قللت من وقت احلاسـبة واذلاكرة بصورة كبـرية

  .[2]:جداً 

خطة تشغيل شهرية خلزان سد املوصـل تفـي  أفضلالسـتخراج  املتقطعةالتفاضلية  ادلينامكيةإن الغرض من املرشوع هو تطبيق الربجمة 
  .مبتطلبات الاحتياجات املائية واخلزين يف فرتات الشحة ودرء خطر الفيضاانت

  :مجع املعلوماتموقع ادلراسة و  - ١
 35لفـرتة التصـاريف الشـهرية اعمتدت يف ادلراسـة  خزان سد املوصل الواقع عىل هنر دجةل حيث مت إجراء ادلراسة املشار إلهيا آنفاً عىل

يفقـد جـزء سـد املوصـل خزان أن من خاللها  تبني واذلي . لنفس الفرتة أعالهر املعدالت الشهرية لمكيات األمطار الساقطة  والتبخوكذكل سـنة 
  [1]. نيسان خالل الفرتة من ترشين الثاين ولغاية ألول بيامن يكسب جزءاً من اخلزينخالل الفرتة من أاير ولغاية ترشين ا هخزينن م

  :أسلوب البحث - ٢
إحـدى  بأهنـاالربجمـة ادلينامكيـة أسـتخدم يف البحث أحدى طرق الربحمة ادليناميكية ويه الربجمة ادليناميكية التفاضلية املتقطعـة وتعـرف 

إذ أن معليـة أخـذ القـرار .تقنيات احللول الرايضية املثىل الغاية مهنا بناء سلسةل من العالقات املرتابطة للقرارات الـيت حتـدد سـري معليـة التشـغيل
حـل امثـل  إىلوصـول إن الربجمة ادلينامكية تبـدأ جبـزء صـغري مـن املسـاةل وال.رارالق ألخذللمراحل املتعددة تتحول إىل سلسةل من املراحل املفردة 

صـوره ومـن مجيـع  أمكـلحتل املسـاةل عـىل  أن إىلحل منوذيج آخر،وهكذا تدرجييا  إىللهذا اجلزء مث يؤخذ جزءا آخر من هذه املساةل والتوصل 
 .[3,4] األوجه

القرار نفسه حيمك بواسطة نوع من  جعلابملرحةل واملتغريات اليت ندخل ابحلاةل  وعند  تعرفاخلطوة اليت تتخذ هبا قرارا من املمكن أن  إن
التحويل ويف لك مرحةل هناكل قرار هل عالقة ابلفائدة يظهر  بواسطة معادةل فائدة القـرار وهـذه املعـادةل ميكـن متثيلهـا  ىسمت املعادالت أو القوانني 

أوطـأ  ل قـرار يف املـرحةل هـو القـرار اذلي وضـع أعـىل أووأفض. بواسطة داةل العودة اليت تعمتد عىل متغري احلاةل والقرار املأخوذ يف املرحةل السابقة
  { Fn (Sn ) }مـرة مـن املراحـل حيـث ميكـن تعريفهـا بــ ) n(إن معلية املفاضةل لعودة مكررة لعدة مرات حمسوبة لــ Sn عودة لقمية متغري احلاةل 

  :يه  العالقة املكررة لعملية احلصول عىل أوطأ قمية ملسأةل ما إنمفثال  [1]

………(1)   )(n )(n ,   

:أنحيث   

 (n) متثل رمق املرحةل.    

 SS((nn)) : متثل  حاةل اخلزين يف املرحةل )n.(  

 DD((nn)) :متثل القرار الناجت من املرحةل(n).  

  :وداةل الهدف احملددات - ٣
اىل الفرتة التالية أي جيب أن تكـون يف و عىل حمتوايت اخلزان من البداية  وازنة الكتةلما يسمى مبالاسـمترارية أو مشل احملددات معادةل   

  .[6] حاةل توازن دامئي ميكن التعبري عنه ابملعادةل التالية
………(2) R   I  S  S EVP  ( i = 1, 2, 3, ..,12 )   
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  :حيث إن 
RR((ii))  :اجلراين اخلارج خالل الشهر  )i.(  

SS((ii))  ,,  SSii++11  :متثل مكية اخلزين يف اخلزان يف بداية وهناية الشهر (i).  

II((ii))  :اجلراين ادلاخل إىل اخلزان خالل الشهر (i)   

EEVVPP(i) من اخلزان خالل الشهر  متثل مكية املياه املضافة أو املتبخرة(i)  ابملليون مرت مكعب(MCM) واذلي يعرب عنه ابلصيغة 
  :التالية

………(3)    

  :حيث إن
EVAP(i) : متثل مكية التبخر من اخلزان خالل الشهر (i) ابملرت(m).  

P(i) : الساقطة عىل اخلزان خالل الشهر متثل مكية السقيط (i) ابملرت(m).  

A(i) :  ربع املابلكيلو مرت  املساحة السطحية للخزانمعدل متثل)
2km( واليت ميكن التعبري عهنا ابلصيغة التالية :  

…(4)  A i 1.7014E 10 Sˉ 4. 8163E 6 Sˉ 0.655 Sˉ )(i 14.4469  

S¯
 (i)  :متثل معدل اخلزين ابملليون مرت مكعب يف الشهر (i).  

  .ال جمال ذلكرهاأخرى يف تشغيل اخلزان  هناك حمددات

  :التاليةةل املعاودة للربجمة ادليناميكية حل هذه املسأةل يكون بواسطة معاد

 
………(5) F    S      min  ∑

=

n

i 1

loss R loss S F S  
 

  :حيث أن
lloossss  ((RR  ((ii))))     :اخلسائر نتيجة لإلطالق من اخلزان عند جتاوزه احلدود القصوى وادلنيا املسموح هبا.  

lloossss  ((  SS((ii))))   :احلدود التشغيلية القصوى وادلنيا املسموح هبا اخلسائر نتيجة للخزين يف اخلزان عند جتاوز اخلزين.  

إن داةل الهدف يه لتقليل اقل ما . أهنا تقليل مجموع اجلزاءات أو اخلسائر اليت تنحرف عن التشغيل النظريفتعرف عىل داةل الهدف  أما
  .ممكن من مجموع اخلسائر املرافقة مع اإلطالق واخلزين الشهري للخزان

 
………(6)        

 

  ميثل اخلسائر نتيجًة إلطالق التصاريف من اخلزان [  LLoossss  ((RR((ii))))  ]حيث 

R   يكون نإذف )(i  < Dem )(i إذا كانف   

………(7)  α – 

  فإذن يكون R(i) > MFوإذا كان 
………(8)     β – 

   فإذن يكون Dem(i) ≤ R(i) ≤ MFعندما يكون   و
………(9)Loss R 0 
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  : إنحيث 

DDeemm((ii))     :الاحتياجات املائية خالل الشهر(i)  من السـنة ويه اثبتة من سـنة اىل أخرى.  

01.0,57.21 == βα أو أعىل من أقىص جراين كون الاطالقة اقل من الاحتياجات الفعلية  أاحامتليةثوابت تعمتد عىل
  .[5]مسموح به

  ميثل اخلسائر النامجة من اخلزين يف اخلزان [ Loss (S(i+1)) ]بيامن 

  فإذن يكونS( i+1) <  RRuullLL(i+1 ) إذا كان

………(10)Loss   S δ S – RulL 

   فإذن يكون S(i+1) > RRuullUU(i+1) وإذا كان
………(11)Loss  S μ S – RulURulU 

يكون   فإذن   RRuullLL )1( +i
≤  S )1( +i

≤  RRuullUU )1( +i يكون وعندما  

………(12)LossLoss S 0 

  : إنحيث 

RulL (i+1)    : ألدىنامنحىن التشغيل (احلد أالدىن لتشغيل اخلزان(.  

RulU (i+1)   : ألعىلامنحىن التشغيل (احلد أال عىل لتشغيل اخلزان(.  

174.0,124.0 == μδ  [5]أدىن خزين تشغييل أو أوطأ من من أقىص أعىل كون اخلزين هناية الشهرثوابت تعمتد عىل احامتلية  
وهذا التشغيل  الوارد لومات حصيحة واكمةل عن اجلرايناعمتد عىل مع ألنهأن تشغيل اخلزان حسب تصممي قاعدة التشغيل يعترب تشغيال أمثل 

  .يعترب تشغيال نظرياً 

  :منحنيات التشغيل خملتلف الاحامتالت - ٤
توزيـع احـامتيل ملنسـوب املـاء  أفضلاسـتخدمت نتاجئ اخلزين املسـتخلصة من سـياسة التشغيل الشهرية املثىل خلزان سد املوصل ال جياد 

  : [7]  اآلتيةوقد مت اسـتعامل التوزيعات .يف ذكل اخلزان
  الطبيعي التوزيع .١
  التوزيع اللوغارمتي الطبيعي ملتغريين .٢
  التوزيع اللوغارمتي الطبيعي لثالث متغريات  .٣
  توزيع بريسن اللوغارمتي النوع الثالث .٤
  توزيع بريسن الثالث .٥
  توزيع القمي املتطرفة النوع األول .٦

   توزيع القمي املتطرفة النوع الثالث .٧

  :األمثل اسـتخدمت الطرق والاختبارات التاليةلغرض حفص واختبار وحتديد التوزيع الاحامتيل 

  اختبار مربع اكي

  Kolmogorov-Smirnovاختبار 

  اختبار اخلطأ املعياري

  اختبار اخلطأ اإلجاميل

  اختبار معدل قمي الاحنرافات املطلقة

  اختبار الكفاءة
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يعترب التوزيع اذلي يعطي قمية كفاءة مساوية او . هو التوزيع األمثل نالكفاءة يكو راقل قمية لهذه الاختبارات عدا اختباان التوزيع اذلي يعطي 
  .األعىل قمية هو األمثل مع كون التوزيع ذي الكفاءة,توزيعا مقبوال  %0.97من  أعىل

هذه التوزيعات وخملتلف الاحامتالت  وانسب أفضلغارمتي الطبيعي ملتغريين هو اللو التوزيع  إناكن من نتاجئ هذه ادلراسة 
  ).20%,10%,5%,2%,1(%ويه

معامالت الاحندار للمعادالت ومعامل ) ١(اسـتعمل التحليل الاحنداري ال جياد عالقة اخلزين مع الزمن وخملتلف الاحامتالت ويبني اجلدول
  :واكنت العالقة اليت مت التوصل إلهيا لربط اخلزين مع الزمن يه ابلشلك التايل ٠٫٩٩٥الارتباط واذلي اكن ومجليع احلاالت يساوي 

………(13)      
t =ابألشهر حيث متثل الزمن )t =1………….12.(  

a ,b ,c ,d ,e ,f متثل معامالت الاحندار.  
S(t) يف اخلزان يف ذكل الشهر من السـنة متثل مكية اخلزين)(MCM.  

  . ية وشهر معنيل يف إجياد اخلزين املطلوب ألي احامت )13(ومن خالل املعادةل  )١(ميكن اسـتخدام معامالت الاحندار املدونة يف اجلدول 

تبني لنا منحنيات التشغيل وخملتلف الاحامتالت واليت تبني من خاللها انه ليس هناكل أي جتاوز عىل سعة اخلزين ) ٥(إىل ) 1(األشاكل من 
  .القصوى وادلنيا التشغيلية لسد املوصل

  :املناقشة والاسـتنتاجات - ٥
خالل فرتة الشحة اكرب ما ميكن ليك نعرب هذه  الغرض من التشغيل هو تقليل اخلسائر الناجتة عن الفيضاانت و الشحة حيث يكون اخلزين إن

يكون اخلزين اقل ما ميكن يف حيهنا و الفرتة اليت تسـبقها  أناملعضةل وكذكل يف الفرتة اليت تسـبقها ، بيامن عىل العكس عندما نتوقع فيضاان فيجب 
وذكل لتحمل الهنر الزايدة الصغرية خالل فرتة طويةل بدال  تراعي الزايدة أو النقصان يف اإلطالق أنالشحة أو الفيضان جيب  إنمع  التأكيد عىل 

  .واليشء نفسه ينطبق عىل فرتة الشحة لتقليل تأثريها. من زايدة كبرية يف فرتة قصرية

 الفرتةالسد شغال طيةل تكل  أنعىل افرتاض  سـنة عىل إهنا معلومات داخةل نسـتخدهما يف الربانمج املذكور آنفا ٣٥مت اخذ تصاريف شهرية ملدة 
  .خلزان سد املوصل لغرض احلصول عىل احلد أال دىن من اخلسائر املتوقعة تشغيل أفضلوذكل لغرض احلصول عىل 

خمتلفة لك من اخلزين واإلطالق ابلزمن ولثالث مسـتوايت بني عالقة المتثل اليت نحنيات امل من خالل مناقشة نتاجئ ادلراسة مت احلصول عىل 
ن شهر متوز وحىت شهر م ابتداء MCM 4029 سـنة هو   ٣٥أدىن خزين جسل خالل فرتة التشغيل عىل مدى  إن تبني) أدىن، معدل ،أعىل(

فامي اكن أعىل معدل للخزين الناجت من خالل فرتة التشغيل هو  من أاير إىل  متوز MCM 11121وقدر  خزين فامي جسل أعىل ترشين األول
9960 MCM    قمي اخلزين لهذا النظام واملسـتحصةل من خالل  إنوقد لوحظ خالل شهر حزيران حيث يتضح من خالل هذه األرقام
  .يه تقع بني احلدود ادلنيا والعليا للخزين وحتقق حاةل من التوازن بني مكيات املياه املتقطعةالتفاضلية  ادلينامكيةاسـتخدام الربجمة 

احلدود ادلنيا لإلطالق تقع مضن مدايت الاحتياجات املائية للمناطق الواقعة  إنقة من خزان سد املوصل تبني آما خبصوص قمي التصاريف املطل 
سـياسة اإلدارة املثىل لهذا اخلزان تنصب يف ملء اخلزان خالل فرتة اجلراين العايل املمتدة من اكنون الثاين  إنخزان سد املوصل ، حيث  أسفل
ويف بعض األحيان من اكنون الثاين إىل متوز ومن مث إطالق هذه المكيات اخملزونة خالل فرتة الشحة املمتدة من حزيران إىل شهر اكنون . إىل أاير
  .األول

فامي اكن أدىن إطالق قد لوحظ خالل  MCM 8792اكرب إطالق جسل خالل شهر أاير وقدره  إنادلراسة املذكورة آنفا يتضح  مفن خالل نتاجئ
  .خالل شهر أاير ونيسان   MCM 4067فامي اكن معدل اكرب إطالق خالل فرتة التشغيل هو  MCM 267شهر أيلول وقدره 

سـنة تفي باكفة الرشوط واملتطلبات  ٣٥من خالل التشغيل األمثل خلزان سد املوصل عىل امتداد  هذه األرقام املشار إلهيا سابقا واملسـتحصةل
 و ٣٣٦٠ MCM علام إن أقىص وأدىن جراين مسموح به أسفل اخلزان هو اخلزان أسفلاملتعلقة ابالسـهتالك املايئ للمناطق الواقعة 

MCMعىل التوايل١٨  

خطة لتشغيل خزان سد املوصل عطت  أفضل إىلاليت اعمتدت للتوصل  املتقطعةالتفاضلية  ينامكيةادلالربجمة  إنمن املناقشة أعاله نسـتنتج 
  .نتاجئ مثىل حيث توصلنا إىل الهدف املطلوب دون جتاوز ألي حمددات حيث اكن اجملموع اللكي دلاةل اجلزاء مساواي للصفر
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منحنيات  إنادلاخةل أليه أو أحد الاحتياجات املائية املطلوبة حيث  سعة خزان سد املوصل كبرية قياسا إىل مكية التصاريف إنكام لوحظ 
كام تبني من خالل تطبيق خمتلف أنواع التوزيعات عىل قمي اخلزين . التشغيل العليا والسفىل مل تتجاور احلد أال عىل واألدىن للخزين يف اخلزان

هذه التوزيعات  أفضلالتوزيع اللوغارمتي الطبيعي ذو املعلمني هو  إنحامتالت اليت مت التوصل إلهيا من جراء سـياسة التشغيل املثىل وخملتلف الا
  .أعطى نتاجئ مرضية جدا دون جتاوز ألي من األهداف والقمي املثبتة سلفا

  الارتباط ا ملعادةل اخلزين مع الزمنومعامل  يبني معامالت الاحندار و) ١(جدول
 
R

2
 

  معامالت الاحندار
 f  E D c B A  الاحامتلية

0.994   0.17251   -9.0287 171.836 -1383.03  3930.21 5666.09 1% 

0.992  0.32051  -13.8608 231.607  -1739.58  4931.62 4815.62  2%  
0.998  0.10463  -6.23872 131.766 -1145.94  3406.74 5960.02  5%  
0.996  0.05059  -4.32677 108.691 -1041.01  3278.66 6042.78  10%  
0.996  -0.09352  0.23351  56.7356  -784.111  2759.25  6365.38  20%  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10% منحين التشغيل األعىل واألدىن خلزان سد املوصل عند احامتلية   (2) شلك   
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5 % منحين التشغيل األعىل واألدىن خلزان سد املوصل عند احامتلية   (3) شلك   
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منحين التشغيل األعىل واألدىن خلزان سد املوصل عند احامتلية % 2 (4) شلك   
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1 % منحين التشغيل األعىل واألدىن خلزان سد املوصل عند احامتلية   (5) شلك   
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20% منحين التشغيل األعىل واألدىن خلزان سد املوصل عند احامتلية   (1) شلك   
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  :تعريف الرموز

التشغيل األعىلمنحين   (UUppppeerr  rruullee  ccuurrvvee) : UUPP..  RRUULL..  CC.. 

 ..LLOO..  RRUULL..  CC : (LLoowweerr  rruullee  ccuurrvvee) منحين التشغيل األدىن

 ..MMEE..  RRUULL..  CC : (MMeeaann  rruullee  ccuurrvvee) منحين التشغيل األوسط

 .MMAAXX..  SSTT : (MMaaxxiimmuumm  SSttoorraaggee)  اخلزين األقىص

 ..MMIINN..  SSTT : (MMiinniimmuumm  SSttoorraaggee)  اخلزين األدىن

  
 


