


منابع آب 

وریحیتفخانگی،صنعتی،کشاورزي،فعالیت هاي.هستندآبازمفیدبالقوهوطبیعیمنابعیآب،منابع
.هستندآبدنیازمنمثل،تولیدورشدبرايزندهموجوداتتمامی.می آیندبه شمارآبمصارفجملهاززیست محیطی

اینسوم-دوازبیشاندکیاست؛شیرینآب،آندرصدسهفقطوشورآبزمین،رويآبدرصد97
وستامنجمدغیرشیرین،آبمابقی.شده استمنجمدقطبیویخیکالهک هايوطبیعییخچال هايدرمقدار،
.داردوجودهوادریازمینرويدرآنازکوچکیبخشفقطومی شودیافتزیرزمینیآبعنوانتحتعمدتاً

کاهشاست؛کاهشحالدرپیوستهجهان،زیرزمینیآبمنابعوجود،اینبااست،تجدیدپذیرمنبعیکشیرین،آب
کهستنیمشخصهنوزاگرچهداده است،رخشمالیآمریکايوجنوبیآمریکايآسیا،آبمنابعدرتوجهیقابل

.خیرایگرفته اندقرارتهدیدمورداکوسیستم هاآیاومی کندتعدیلرامصرفاینحدچهتاطبیعی،تجدید



منابع آب سطحی

غذیهتبارشباطبیعیبه طورسطحی،آب.می شودمحسوبسطحیآبتاالب،یادریاچهرودخانه،یکدرونآب
.می شودجابجازیرزمینیآبتغذیهوتعرقوتبخیرتبخیر،اقیانوس ها،بهتخلیهطریقازطبیعیبه طورومی شود
هرردنظامآندرآبکلمقداراست،آنآبریزحوضهدربارشسطحی،آبنظامهربهطبیعیوروديتنهااگرچه
.داردبستگیدیگرعواملازبسیاريبهمشخصزمان

مصنوعی،مخازنوتاالب هادریاچه ها،درذخیره سازيظرفیت-1
اي،ذخیرهپیکره هاياینزیرینخاكنفوذپذیري-2
آبخیز،حوضهدرزمینروانابویژگی هاي-3
وبارشزمان-4
.موضعیتبخیرمیزان-5

گاهیوردهگستاثرمی تواندبشرفعالیت هاي.می دهندقرارتأثیرتحتنیزراآبرفتهدرمقادیرعوامل،اینهمه
شیزهکباوافزایشراذخیره سازيظرفیتمخازن،ساختباانسان هااغلب،.باشدداشتهعواملاینبرمخرب

ورمقادینهرها،جریانسازيکانالومناطقکردنسنگفرشباانسان هاغالبًا،.می دهندکاهشراآنتاالب ها،
.می دهندافزایشراروانابسرعت



منابع آب سطحی

تناوبمبه طور)انسانی(آبکاربرانازبعضی.استاهمیتحائزنکتهیکمعینزمانهردرموجودآبکلمقدار
دارند؛نیازآببه

أمین آب یک نظام آب سطحی براي ت. مثالً، مزارع بسیاري، در بهار، مقادیر زیادي آب نیاز دارند ولی در زمستان نیازي به آب ندارند
.  تچنین مزرعه اي، نیازمند یک ظرفیت ذخیره سازي زیاد براي جمع آوري آب در طول سال و آزادسازي آن در یک مدت زمان کوتاه اس

دارند،نیازآببهمداومبه طوردیگرکاربران
کمتر از نیاز براي تأمین آب چنین نیروگاهی، هنگامی که جریان متوسط نهر. مثل نیروگاهی که براي خنک سازي، نیازمند آب است

.نیروگاه باشد، یک نظام آب سطحی فقط نیازمند ظرفیت ذخیره سازي کافی براي پر شدن است

طحی با این وجود، در دراز مدت، میزان متوسط بارندگی درون یک حوضه آبریز، باالتر از حد متوسط مصرف آب س
.طبیعی، از آن حوضه آبریز است



منابع آب زیرزمینی

کهتاسآبیهمچنین.داردقرارسنگ هاوخاكسطحزیرمنافذفضايدرکهاستشیرینیآبزیرزمینی،آب
بااستکنزدیبسیارکهزیرزمینیآببینجداسازياوقاتگاهی.داردجریانایستابیسطحزیرآبخوان ها،درون

.استمفید،)می شودنامیده»فسیلیآب«اوقاتگاهی(آبخوانیکدرعمقیزیرزمینیآبوسطحیآب
انمی تونیزراذخیره سازيوخروجی هاورودي ها،نظیرسطحیآبمنابعبراياستفادهمورداصطالحات

آبره سازيذخیآن،بازیابیپایینسرعتدلیلبهکهاستاینعمدهتفاوت.گرفتنظردرزیرزمینیآببراي
شتربیبسیاردارد،وجودسطحیآببرايکهآنچهبهنسبتورودي هابامقایسهدر)حجمدر(عموماًزیرزمینی

با.می کندلتسهیانسان هابرايراشدیدعواقببدونوطوالنیزمانمدتبرايناپایداراستفادهتفاوت،این.است
منبعآنزاآبمصرفمتوسطحدازباالترزیرزمینیآبمنبعیکباالينفوذمتوسطنرخمدتدرازدروجود،این

.است
نفوذ به خروجی هاي طبیعی از آب زیرزمینی، چشمه ها و. ورودي طبیعی به آب زیرزمینی، نفوذ از آب سطحی است

.اقیانوس هاست



منابع آب زیرزمینی

این.شودورشزیرزمینیآبمنبعیکاستممکنگیرد،قرارتوجهیقابلتبخیرمعرضدرسطحیآبمنبعاگر
شدهآبیارييکشاورززمین هايزیرمصنوعیصورتبهیاآبیپیکره هايزیرطبیعیصورتبهمی تواندوضعیت

سمتبهذنفوجهتتغییرباعثاستممکنساحلی،مناطقدرزیرزمینیآبمنبعیکازبشراستفاده.دهدرخ
زیرزمینیبآکهشوندباعثمی توانندانسان هاهمچنین.شودخاكشوريباعثمی تواندهمچنینیاشوداقیانوس

ایمخازنساختبارازیرزمینیآبمنبعیکبهوروديمی توانندانسان ها.»شودتلف«آلودگی،طریقاز
.دهندافزایشنگهداريحوضچه هاي



کاربردهاي آب

کشاورزي
درصد35تا15اینکهبامی شوداستفادهآبیاريبرايجهانآبدرصد70کهشده استزدهتخمین

.استناپایدارآبیاريبرداشت هاي
م براي آشامیدن این مقدار در مقایسه با مقدار الز. لیتر آب براي تولید غذاي کافی براي تأمین نیاز رژیم غذایی روزانه یک فرد الزم است3000تا 2000حدود 

.لیتر است، قابل توجه است5تا 2که بین 
تعدادنصفازکمترزمان،آندر.استبی نهایتمنبعیکآبکهبوداینعمومیتصورپیش،قرنیکازکمتر
وی کردندممصرفکمتريکالرينبودند،ثروتمندامروزاندازهبهمردم.داشتندوجودسیارهرويکنونیافراد

کهآبیحجمسوم-یکبهآنها.بودنیازآنهاغذايتولیدبرايکمتريآببنابراینمی خوردندکمتريگوشت
این.ستاشدیدتربسیارآبمنابعسربررقابتامروزه.داشتندنیازمی کنیم،برداشترودخانه هاازامروزهما

جاتسبزیوگوشتمصرفهستند،سیارهروينفرمیلیارد7ازبیشحاضرحالدرکهاستدلیلاینبهموضوع
ورنشینیشهزیستیسوختمحصوالتصنعت،برايآبسربرايفزایندهرقابتواست،افزایشحالدرآنها

ش بینیپیزیرااستنیازغذاتولیدبرايبیشتريآبآینده،درحتی.داردوجودآببهمتکیغذاییاقالم
می یابدافزایشنفرمیلیارد9بهزمینجمعیت،2050سالتاکهشده است



کاربردهاي آب

کشاورزي
اعثب)آبیاري(دیگر،مناطقدرنیست،ضرورياصالًمحصولی،هیچرشدبرايآبیاريجهان،مناطقبرخیدر

بااريآبیگوناگونروش هاي.می دهدافزایشرامحصولبازدهیاکنندرشدسودمندتريمحصوالتکهمی شود
.داردسروکارسازه هاوتجهیزات)سرمایه(هزینهوآبمصرفمحصول،بازدهبینمختلفیبرآوردهاي

یح آبیاري، حصهر نظامی که نادرست مدیریت شود می تواند بی فایده باشد، همه روش ها پتانسیل این را دارند که تحت شرایط مناسب و مدیریت و زمان بندي
.  کارایی باالیی داشته باشند

رايبتالشاست،ثابتآبمنبعیکدارايکهجهانیدرغذابرايتقاضاافزایشوجهانجمعیتافزایشبا
مدیریتیاري،آبفناوري هايوروش هادرپیشرفت هاییطریقازکمترآببابیشترغذايتولیدچگونگییادگیري

.استانجامدستدرآب،پایشومحصوالتانواعکشاورزي،آب



کاربردهاي آب

صنایع
آبی،برقسدهاي.می گیردقراراستفادهموردصنعتبرايجهانآبدرصد22کهشده استزدهتخمین

راآبکهمعدنسنگونفتپاالیشگاه هايمی کنند،استفادهسازيخنکبرايراآبکهترموالکتریکنیروگاه هاي
کاربران کنند،میاستفادهحاللعنوانبهراآبکهتولیديکارخانه هايومی کننداستفادهشیمیاییفرآیندهايدر

بهنسبتآنرفمصکلیبه طوراماباشدزیادبسیارمی تواندخاصصنایعبرايآببرداشت.می باشندصنعتیعمده
.استکمترخیلیکشاورزي،

حرکتبهراژنراتوریکبهمتصلتوربینیککهسرازیريدر)تجدیدپذیر(جاريآبنیرويازآبی،برقنیروي
.استدپذیرتجدیوآالیندهغیرهزینه،کمانرژيمنبعیکآبیبرق)نیروي(این.می کنددریافتانرژيدرمی آورد،

برايهستنداوبمتنکهتجدیدپذیرانرژيمنابعاکثربرخالفمی تواندهمچنینآبیبرقنیرويچشمگیري،به طور
.گیردقراراستفادهموردمتوالیبارگیري



کاربردهاي آب

صنایع
دیگروکودولیدتنفت،پاالیشترموالکتریک،نیرويتولیدمثلمقیاسبزرگصنعتیفرآیندهايازبسیاريدر

.ه استگرفتقراراستفادهموردآب،)زانفت(شیلسنگازطبیعیگازاستخراجوشیمیاییموادکارخانه هاي
.  آب تصفیه نشده از مصارف صنعتی، آلوده است

. می باشد) آلودگی حرارتی(و افزایش دماي آب ) آلودگی شیمیایی(آلودگی شامل امالح تخلیه شده 

درراعیمتنوسازيخالصتکنیک هايواستخالصآبنیازمندکاربردي،برنامه هايازبسیاريبرايصنعت،
اکثر.)ی کندماستفادهتخلیهدرهموآبتأمیندرهمتصفیهروشهايانواعاز(می کنداستفادهآبتخلیهوتأمین

.می شودتولیدمحلدرشهري،پسابیاخاکستريآبازیاطبیعیشیرینآبازیاخالصآباین
صرف آب صنعتی به علت قوانینی که ملزم می کند پساب صنعتی تصفیه شود و به محیط زیست برگردانده شود، م

.به طور کلی خیلی کمتر از برداشت آن است



کاربردهاي آب

مصرف خانگی
حمامآشامیدنی،آب.استخانگیاهدافبرايجهانآبمصرفدرصد8ازکمترکهشده استزدهتخمین
.اشندمی بخانگیاهدافجزباغبانیولباسشستشوينظافت،تانک،فالشازاستفادهپز،وپختکردن،

ا حدود  نیاز اولیه آب براي مصارف خانگی روزانه، براي هر فرد به استثناء آب مورد نیاز باغ ها ر
.  لیتر تخمین زده است50

فوريصدمهطرخهیچبدونمی تواندبنابرایناستبرخوردارباالکافیحدبهکیفیتازکهاستآبیآشامیدنیآب
آبتهیافتوسعهکشورهاياکثردر.می شودنامیدهشربآبمعموالآبیچنین.شودمصرفمدت،طوالنییا

بخشقطفاینکهباداردراآشامیدنیآباستانداردهايهمهصنعتیوتجاريخانگی،)مصارف(برايشدهتأمین
.می گیردقراراستفادهموردغذاآماده سازيبرايکمیخیلی



کاربردهاي آب

محیط زیست
.تاسآبکلیمصرفازافزایشیحالدردرصدامااستکمخیلینیزآباززیستمحیطواضحاستفاده

آب(شودآزادزیست محیطیاهدافبرايوباشدمخازندرشدهذخیرهآبشاملاستممکنزیست محیطیآب
برینظارتمحدودیت هايطریقازراه هاآبدرکهاستآبیاوقاتبیشتراما)شدهداشتهنگهزیست محیطی

وعی،مصنیاطبیعیتاالب هايآبیاريشاملزیست محیطیآباستفاده.شده استداشتهنگهبهره برداري
مخازنازآبآزادسازيوماهی)پرورش(پلکانوحش،حیاتزیستگاهایجادهدفبامصنوعیدریاچه هاي
.استطبیعیجریانبیشترالگوهايبرگرداندنیاماهیریزيتخمبهکمکبرايشدهزمان بندي



کاربردهاي آب

تفریحی
تشکیلراجهانآبمصرفکلازرشديحالدردرصدامااستکمخیلیمعموالًتفریحبرايآبمصرف
نگهاشدببایدکهآنچهازپرترمخزنیکاگر.خورده استگرهمخازنبهبیشترتفریحبرايآبمصرف.می دهد
.کردسته بنديدتفریحیاستفادهعنوانبهمی توانراشدهحفظآبسپس)تفریحیمصرفازغیربه(شود،داشته

استفادهیکمی تواندهمچنینکهمی کندبیشترسفیدآبدرقایق رانیبرايرافرصتنیزمخازنازآبرهاسازي
دیگريينمونه هاشناگرانوطبیعتبهمندانعالقهآب،رويبازاناسکیماهیگیران،.آیدحساببهتفریحی
.هستند



تنش آبی

.مفهوم تنش آبی نسبتاً ساده است
اما  . جود نداردتنش آبی براي موقعیت هایی به کار برده می شود که آب کافی براي همه مصارف اعم از کشاورزي، صنعتی یا خانگی و

تلزم تعریف آستانه ها براي تنش از نظر سرانه آب موجود، پیچیده تر است، با این حال مس
.  مفروضاتی در مورد استفاده آب و کارایی آن است

1700ازمترکساالنهتجدیدپذیرشیرینآببودندسترسدرسرانهکههنگامیکهشده استپیشنهاد
مانعکم آبی،مکعب،متر1000زیر.می کنندتجربهرامنظمیاايدورهآبیتنشکشورها،باشدمکعبمتر

.می شودانسانرفاهوسالمتواقتصاديتوسعه

-5اقلیمتغییر-4سریعشهرنشینی-3تجاريفعالیتتوسعه-2جمعیترشد-1:آبیتنشایجادبرموثرعوامل
آبحفاظتوآلودگی-6آبخوان هاتخلیه



تعریف جامع انواع سیستمهاي هاي منابع آب

به.نامیدسیستمیکراآنتوانمیکهاستپایانوآغازبدونوپیوستهفرآیندياساسهیدرولوژیکچرخه
نتایجولیکند،میعملمستقلطوربهکدامهرکهاستاجزاییوعواملمجموعهسیستم،یکدیگر،عبارت
:گرددمیفتعریذیلهاي-ویژگیباسیستمهر.گذاردمیاثردیگرجزءبرمتقابلطوربهجزءهرعملازناشی
.ندکمیجدااطرافمحیطبهمتعلقاجزايسایرازراسیستمآنبامرتبطاجزايکهسیستممرز•
.آنهايخروجیوهاوروديباسیستمیکاجزايمتقابلارتباطنحوه•
.دهدمینشانرااطرافمحیطباسیستمهايخروجیووروديتعاملنحوهکهسیستمبازخورد•

میسازيدلمواردکهجزئیاتیسطحبهتوجهباسیستم،مختلفاجزاءبیندرآبجریانارتباطنوعبیانبراي
آب،منابعانمهندساصلیوظایفازیکی.بردبهرههیدرولیکیوهیدرولوژیکیمتناسبروابطازتوانمیشوند،
بیشترینهبراآنمطلوبهايخروجیبتوانآنتبعبهکهايگونهبهاست،سیستممختلفهايوروديتعیین
.رساندمقدارکمترینبهراآننامطلوبهايخروجیومقدار



اجزاي سیستم هاي منابع آب

نآجزءهرعملکردوکندمیدنبالراخاصیهدفکهاستمرتبطاجزايوهابخشازايمجموعهسیستمهر
کنندهمصرفمنابع،آبتأمینمنابعازايمجموعهآب،منابعهايسیستم.استاثرگذاراجزاءدیگربه

یاوتأمینفمختلمنابعبینآبتبادالت،مصارفوتأمینمنابعبینآبانتقالتجهیزات،آب
.هستندگوناگونمصارفبین

بآوزیرزمینیآبهايسفره،)...وهاقناتوهاچشمهوهارودخانه(سطحیهايآبشاملآبتأمینمنابع
دردیگریکباپمپاژهايایستگاهوهاکانالها،تونلطریقازاستممکنکههستندمخازندرشدهذخیرههاي

درآبکمیتکاهشوشوندهتغذیهمنبعدرآبکمیتافزایشبهآب،کنندهتأمینمنابعبینارتباط.باشندارتباط
شونده،تغذیهوشوندهتخلیهمنبعدوهردراستممکنآبکیفیتکهدرحالیگردد؛میمنجرشوندهتخلیهمنبع
بهرهموردوکردتعیینتوانمیرامختلفیمنابعبررسی،موردمنطقهیاتخصوصبهتوجهبا.گرددبدتریابهتر

صورتنطقهمدرموجودتقاضايازممکنمقداربیشینهتأمینهدفباتأمینمنابعازبرداريبهره.دادقراربرداري
.گیردمی
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مختلفیفمصارکههستندمنطقهگیاهیجامعوجانوريجوامعانسانی،جوامعشاملآبکنندهمصرفمنابع
معجوادرمصارف،انواعازیکهربراينیازموردآبمقدار.دارند..وبهداشتکشاورزي،صنعت،شرب،جمله،از

حسطموجود،صنایعنوعوتعدادجامعه،بهداشتسطحآنها،زندگیورفاهسطحجامعه،جمعیتبهانسانی
بهمنطقهگیاهیوجانوريجوامعبراينیازموردآبمقدارکهاستدرحالیاین.داردبستگی...ومنطقهکشاورزي

ستزیناحیههرگیاهیوجانوريجوامعمجموعه.استوابستهمنطقهگیاهانوجانورانگونهوتعداد
رهبهطراحیکلیهدفتوانمینیزراآنبهبودوحفظوشوندمینامیدهمنطقهآنبوم

.گرفتنظردرآبمنابعسیستمبرداري

ی نحوه ارتباط شناخت جزئیات سیستم هاي منابع آب به منظور تحلیل این سیستم ها و ارزیاب
.  اجزاي مختلف آن ضروري است
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ايهدادهوهانمایهبرخیمعرفیباکهاستشدهتشکیلهاییمعادلهوهارابطهمجموعهاز(S)سامانههر
,P)ورودي D, U, L.O)خروجیهايدادهآن،به(R)خروجیهايدادهاینکمکبهکهآیندمیدستبه

.کردارزیابیراسامانهعملکرديوضعیتتوانمی
مانه مورد و متغیرهاي تصمیم هستند که جهت تعیین وضعیت یا عملکرد یک سا) محدودیت ها(ورودي هاي سامانه شامل داده هاي پایه، رابطه ها، قیدها 

هاي آن رودي نیاز می باشند و خروجی هاي سامانه نیز شامل نتیجه ها، شاخص ها و متغیرهاي حالت سامانه می باشند که براي بررسی سامانه و براساس و
.  حاصل می شوند



اجزاي سیستم هاي منابع آب

.ندي کرددسته بکنترل پذیر و اطالعات کنترل ناپذیر ورودي هاي سیستم را می توان به دو دسته اطالعات 

دیر آن خارج به طور کلی به مجموعه اطالعات مربوط به پدیده هاي طبیعی و فرآیند هاي موجود در یک سیستم که مقا
.  گفته می شودورودي هاي کنترل ناپذیر از اختیار تحلیلگر سیستم است، 

اي منطقه بربراي مثال، اطالعات مربوط به سنگ کف منطقه، مقدار آب گذري، اطالعات هواشناسی، اطالعات هیدرولوژیکی و زمین شناسی منطقه، شرایط مرزي
رودي هاي همچنین پارامتر ها و ضرایب موجود در مدل سیستم از جمله و. اطالعات ورودي کنترل ناپذیر مربوط به شرایط حاکم بر ناحیه هستند... مورد بررسی و

.  کنترل ناپذیر سیستم هستند که به شرایط حاکم بر ساختار مدل سیستم مربوط می شوند

کنترل پذیر ورودي هايبه قوانین، سیاست ها تصمیمات مدیریتی مربوط به بهره برداري از یک سیستم، اصطالحا 
.گفته می شود که تنظیم و انتخاب این ورودي ها در اختیار تحلیلگر سیستم است

در مسائل مربوط به جانمایی سیستم، مشخص. و متغیر هاي بهره برداري سیستماطالعات مربوط به طراحیمانند پارامتر ها یا متغیر هاي مربوط به جانمایی سیستم،
وصیات آن سیستم در مسائل مربوط به طراحی سیستم، تعیین ظرفیت ها، تعداد، ابعاد و سایر خص. کردن موقعیت یا نحوه قرارگیري سیستم در منطقه مد نظر است

.  مطرح استصلیمطرح می شود و در مسائل مربوط به بهره برداري از سیستم، تعیین نحوه تغییرات برداشت از آن سیستم در طول زمان و مکان به عنوان هدف ا



اجزاي سیستم هاي منابع آب

جمع سد ها و مخازن ذخیره آب، ایستگاه هاي پمپاژ، شبکه هاي توزیع آب شهري، شبکه هاي
که به ، نمونه هاي بارزي از سیستم هاي منابع آب هستند...آوري فاضالب تصفیه خانه ها و

.وفور مورد بررسی قرار می گیرند

ورودي هاي کنترل ناپذیر  

داده هاي هواشناسی، اطالعات هیدرولوژیکی و مقدار تقاضاي موجود در منطقه: در سد ها و مخازن ذخیره آب شامل-1
.ده زمانیاطالعات هواشناسی، هیدرولوژیکی و مقدار دبی مورد نیاز براي پمپاژ در هر محدو: در ایستگاه هاي پمپاژ شامل-2
راي مصارف مقدار آب در دسترس براي شبکه توزیع و سطح تقاضاي آب منطقه ب: در شبکه هاي توزیع آب شهري شامل-3

مختلف 
زاید مقدار فاضالب ورودي به شبکه و در تصفیه خانه ها شامل مقدار مواد: در شبکه هاي جمع آوري فاضالب شامل-4

است ... موجود در جریان و
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پذیرکنترلهايورودي
تأسیسات،)سدبدنهاجزايتعدادوابعاد(سدبدنهبهمربوطخصوصیاتسد،ساختگاه:شاملآبذخیرهمخازنوهاسددر-1

آنها؛ازبرداريبهرهقواعدوهاسیاست وآنبامرتبط
درهاآنشآرایوارتباطنحوهها،پمپظرفیتوتعدادمنطقه،درپمپاژایستگاهجانمایی:شاملپمپاژهايایستگاهدر-2

ایستگاه؛ازمناسببرداريبهرهرویکردوپمپاژایستگاهدرهاپمپکارکردزمانیالگويایستگاه،
بکه؛شازبرداريبهرهقواعدوشبکههايلولهخصوصیاتشبکه،جانمایی:شاملشهريآبتوزیعهايشبکهدر-3
نطقه،مدرشبکهآرایشوجانمایینحوهشاملشهريآبتوزیعهايشبکهمشابه:فاضالبآوريجمعهايشبکهدر-4

مکانشاملهاخانهتصفیهدروزمانیمحدودههردرشدهآوريجمعفاضالبمقدارفاضالب،آوريجمعهايلولهخصوصیات
تعیینراهاآنحلیلگرتسیستم،هردرکههستند..وخانهتصفیهاززایدموادتخلیهودفعهايسیاستتصفیه،ظرفیتخانه،تصفیه

.کندمیانتخابو
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.رح شوندمطاست به صورت کنترل ناپذیر ممکن برخی از ورودي هاي کنترل پذیر، با توجه به مسأله مورد بررسی، 
نترل و کبراي مثال در صورتی که هدف مسأله تنها بهره برداري از سیستم هاي منابع آب باشد، ورودي هاي مربوط به جانمایی و طراحی به صورت مشخص

منابع آب باشد، همچنین در شرایطی که هدف مسأله، طراحی سیستم هاي. ناپذیر تعریف می شوند و ورودي هاي بهره برداري به صورت کنترل پذیر خواهند بود
حت نظر وده و تورودي هاي جانمایی و الگوي بهره برداري به صورت کنترل ناپذیر و مشخص هستند و اطالعات ورودي مربوط به طراحی سیستم کنترل پذیر ب

.تحلیلگر هستند

خروجی سیستم هاي منابع آب، 
هردرهذخیرحجمدست،پایینتقاضايتأمینبرايشدهتنظیمرهاسازيجریانمقدارصورتبهآبذخیرهمخازنوهاسددر-1

آن،هدفبهتوجهباسیستمعملکردنحوهوزمانیدوره
ایستگاه؛فاهداتأمینبرايزمانیمحدودههردرپمپاژقابلدبیمقداروپمپاژایستگاهبازدهصورتبهپمپاژهايایستگاهدر-2
دریستمسعملکردنحوهوزمانیمحدودههردرمصرفنقاطبهتحویلیجریانمقدارصورتبهشهريآبتوزیعهايشبکهدر-3

آن؛مفیدعمرطول
گرددمیتعریفخانهتصفیهبازدهبهتوجهباشدهآوريجمعفاضالبمقدارصورتبهفاضالبآوريجمعهايشبکهدر-4

ه عنوان شایان ذکر است که معیار هاي کارایی و نحوه عملکرد هر یک از سیستم هاي مذکور را نیز می توان ب
.خروجی سیستم مورد بررسی، مد نظر قرار داد



شاخص هاي مدیریت و ارتباط و انطباق آن با بهینه سازي  

آنیریتمددرگاماولینآب،منابعسیستمیکبرداريبهرهیاوطراحیمنظوربهبرنامه ریزي:هدفتعیین
.است

نابع آب، داري از مسیاست هاي مختلف تخصیص به مصارف گوناگون و بهره برداري از منابع مختلف آبهاي سطحی و زیرزمینی، مدیریت زمانی و مکانی بهره بر
بوده و به طور استواررویکرد اصلی و اولیه و هدف مدیریتطراحی سامانه هاي بهره برداري آب و دیگر تصمیم گیري هاي دخیل در حوزه منابع آب همگی بر پایه 

.  مستقیم از آن تأثیر می پذیرند

لیاصرویکردهايعنوانبه)زمانهمیاوجداگانهطوربه(کلیهدفسهعمومیطوربهآبمنابعمدیریتدر
:شوندمیگرفتهنظردرمدیریت

اقتصاديوريبهرهسازيبیشینه)1(
اینازسودترینبیشکهگیردمیصورتنوعیبهآبمنابعسامانهازبرداريبهرهیاوطراحیریزي،برنامهوشدهگذاريارزشاقتصاديکااليیکعنوانبهآب

شودگذارانسرمایهیاوبردارانبهرهنصیباقتصاديکاالي
کمیبهینهبرداريبهره)2(

موردآبیازهاينیتمامیآب،منابعازمقدارکمترینمصرفبابتوانآنطیکهپذیردمیصورتنوعیبهسامانهمدیریتوشدهتوجهآبحیاتیوذاتیارزش
.کردتأمینراتقاضا

آبمنابعازکیفیبهینهبرداريبهره)3(
بومزیسترويربمنفیاثرترینکمآمدنوجودبههدفبامنابعازبرداريبهرهوگیرندمیقرارمدنظرآبمنابعکیفیهايارزشومحیطیزیستهايمسئله

.پذیردمیصورتآبکیفیتوها



شاخص هاي مدیریت و ارتباط و انطباق آن با بهینه سازي  

وبیعیطهايعاملزمینها،کاربريمصارف،هايمحلتأمین،منابعکلیهمفهومیمدلدر:مفهومیمدلتعریف
میگرفتهنظردرزمینزیردریاورويبرموجوداجزايتمامیکلیصورتبهو)بشردستساختهطبیعیغیر

مدلف،مختلاجزايبینارتباطوهاکنشاندرآب،منابعچرخهکلیشکلگرفتننظردرباسپس.شوند
.شودمیمشخصیکدیگرازتأثیرپذیریشانوبرتأثیرگذاریشاننحوهوشدهتهیهمفهومی

ئلهمسریاضیمدلعنوانباریاضیهايرابطهازايمجموعهقالبدرمذکورمواردکلیه:ریاضیمدلتدوین
تعیینابتوانمیآنازاستفادهباکهاستهارابطهازايمجموعهمسئلهریاضیمدل.شوندمیسازيپیاده

داشتنتدسدرباترتیباینبه.کردسازيشبیهرامکانیاوزمانطولدرآنعملکردسامانه،اولیهشرایط
توانمیگیفرهنوسیاسیاجتماعی،اقتصادي،فیزیکی،قیدهاياعمالوهدفیکتعیینوسامانهریاضیمدل
.دادانجامسازيبهینههايروشازاستفادهبارامسئلهحل

تیمدیریمسئلهحلبرايالزمهايمقدمهسازيآمادهازپس:سازيبهینههايروشوابزارهاازگیريبهره
تدوینايراستدرمسئلهمتغیرهايبهینهمقدارهايیافتنبهسازي،بهینههايروشازاستفادهبانظرمورد

.بپردازندبرداريبهرهریزيبرنامهیامدیریتیهايسیاست



کاربردهایی از بهینه سازي در مدیریت منابع آب 

.پردازدمی)ناشدنی(ناموجهیا)شدنی(موجههايگزینهمجموعهاز)ها(گزینهبهترینانتخاببهسازيبهینه
ازمعینمحدودهیکدرشدهتعریفهدفراستايدرموجهگزینهمقداربهترینیافتندنبالبهسازيبهینه

حقیقی،تابعدچنیایککردنبیشینهیاکمینهتوانندمیهاهدف.باشدمی)قیدها(مختلفمتغیرهايمقدارهاي
.باشندممکنمقدارهايازمجموعهیکازصحیحعددهايیاحقیقیمقدارهايمندنظامانتخاببا

یک یا  و اپیوسته پیوسته یا ن، مقید یا نامقید، پویا یا ایستا، یک یا چندبعديبهینه سازي می تواند به صورت 
.  انجام شودچندهدفه
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بهتوجهباسدازماهانهبرداريبهره.استمدنظرماهه1بازهیکطیدرآنازبرداريبهرهکهبگیریدنظردرراسدي:سدازبرداريبهرهمسئله
.استمشخصماهه1بازهیکطولدرماهانهصورتبهآندورههرنیازحجممقدارهايکهپذیردمیصورتدستپایینکشاورزيهايزمیندرنیازحجمهاي

توانمیراآبمنابعمدیریتمسئلهاینحلازهدف،دستپاییننیازحجموسدازرهاسازياختالفصورتبهکمبودنمایهتعریفصورتدر
تعریفریزيبرنامهافقماهه1بازهدرکمبودحجممجموعکمینهبهیابیدستیاودستپاییننیازتأمینمجموعبیشینهبهیابیدست

.کرد

یزي،ربرنامهوگیريتصمیممنظوربهنظرموردمتغیرهايبنابراین
حجم.هستندبرداريبهرهبازهطولدرماهانهرهاسازيهايحجم

نیازحجمماه،همانآوردحجمبهتوجهباکلیطوربهماهانهرهاسازي
ماههمانابتدايدرسدذخیرهحجمچنینهموماههماندستپایین

اندازههبآبرهاسازيماههردربهینهتصمیمبنابراین.پذیردمیصورت
سدازرداريببهرهبلندمدتریزيبرنامهبنابراین،.استدستپاییننیاز

یکیت،دسپاییننیازتأمیندرکمبودحجممجموعکردنکمینههدفبا
ازيسبهینهمختلفهايروشازاستفادهباکهاستهاییمسئلهاز

.داردوجودآنحلامکان
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سدیکساختازحاصلاقتصاديسودکردنبیشینه
تولیدبرقزااستفادهوآبیبرقانرژيتولیدامکانعالوه،به.داردوجودسدیکساختامکانآندرکهبگیریدنظردرراايمنطقه

افقدرداريبربهرهباکهاستنحويبهسدحجمتعیینهدفترتیب،اینبه.داردوجوددست،پایینصنعتیهايشهركدرشده
هايمحاسبهامانجوبرآوردباواقتصاديهدفتابعیکتعریفطریقازمسئلهاینحل.آیددستبهسودبیشترینریزي،برنامه

.پذیردمیصورتبلندمدتاقتصادي
بارش،هايدادهماهانه،آوردحجمشاملپایههايداده

وسدحجمواحدهرساختهايهزینهچنینهمتبخیر،
برقفروشازحاصلسودوآبیبرقانرژيواحدهرتولید
دربایدکهسددرذخیرهآبحجممحدودیت.باشندمی

از.باشدمیمسئلهقیدعنوانبهگیرد،قرارمجازمحدوده
حجمظرفیتاست،برداريبهرهوطراحیمسئلهکهآنجایی
قابلهايوروديعنوانبهرهاسازيمقدارهايوسدذخیره
عنوانبهدورههردرسددرشدهذخیرهآبحجموکنترل

.باشندمیمدلخروجی



کاربردهایی از بهینه سازي در مدیریت منابع آب 

کارخانهچندفاضالبتصفیهحجمتعیین
کمینهریتی،مدیمسئلهاینحلازهدف.کنندمیرودخانهیکواردتصفیهازپسراخودفاضالبمتوالی،کارخانهسهکهکنیدفرض
.استرودخانهمجرايدرکیفیاستانداردهايرعایتباهاکارخانهاینهايخانهتصفیهدرتصفیههزینهمجموعکردن

جمحواحدهرتصفیههزینهبهتوجهباترتیباینبه
فیتکیچنینهموهاخانهتصفیهازیکهردرفاضالب

بهتوجهضمنخانهتصفیههرازخروجیآبپس
وانتمیخانه،تصفیههردرتصفیهمختلفبازده هاي

تصفیهسهازیکهردرتصفیهمقدارهايازبهینهترکیب
رعایتبرعالوهکهیافتايگونهبهراخانه

کمینهتصفیههزینهمجموعرودخانه،کیفیاستانداردهاي
انتخابومسئلهاینریاضیمدلتدوینبابنابراین.شود
توانمیآنحلبرايمناسبسازيبهینهروشیک

کردارائهرامجموعهایندربهینهتصفیهبرنامه



کاربردهایی از بهینه سازي در مدیریت منابع آب 

شهريآبتوزیعشبکهبهینهطراحی
باشد،دنظرمهزینهکمترینباهالولهبرايبازاردرموجودقطرهايبهتوجهباشهريآبتوزیعشبکهطراحیچهچناندیگري،مثالدر

ازهاییدیتمحدوکهنحويبهدانستصحیحعددنوعازسازيبهینهمسئلهیکهدفتابععنوانبهراهزینهکردنکمینهتوانمی
.دارندوجودآنهايلولهوهاگرهدرترتیببهآبسرعتوفشارنظر

شهري،آبتوزیعشبکهبررسی،موردسامانهدربنابراین
چنینهموهاگرهدرآبفشارسامانه،خروجیهاي

قابلوروديهايداده.باشندمیهالولهدرآبسرعت
جنسوقطرشاملهالولهفیزیکیهايمشخصهکنترل،

رغیسامانهوروديهايدادهچنین،هم.باشندمیهالوله
ختلفمهايگرهدرفشارکمیاستانداردهايکنترلقابل

استلولهطولواحدهرهزینهو



کاربردهایی از بهینه سازي در مدیریت منابع آب 

زیرزمینیآبپایششبکهجانمایی
حفر،لقابهايچاههايگزینهوموجودايمشاهدههايچاهبهتوجهباآبخوان،یکبرايمناسبکمیپایششبکهانتخابمسئله
مشاهدهترازمقدارهاياختالفسازيکمینههدفباتواندمیکهباشدمیآبخوانسامانهدرسازيبهینهمسئلهیکازدیگراينمونه

گیردقراربررسیموردمدلتوسطايمحاسبهمقدارهايوموجودهايچاهدراي
قابلوروديعنوانبهايمشاهدههايچاهداده هايترتیب،اینبه

عنوانبهمذکورهايچاهدرايمحاسبهآبترازوبودهمدلکنترل
مدل،کنترلغیرقابلهاينمایه.استسازيبهینهمدلخروجی
چاههايدرآبترازوبودهنفوذپذیريوذخیرهانتقال،هايضریب

.استسامانهکنترلغیرقابلوروديعنوانبهايمشاهده



مفاهیم هاي پایه در بهینه سازي  

له، به عبارت است از یافتن مناسب ترین مقدارهاي ممکن براي متغیرهاي مورد نظر در یک مسئبهینه سازي 
.  طوري که به ازاي مقدارهاي یافت شده، مقدار مطلوبی براي هدف مسئله حاصل شود

هدفتابع
متغیرهايازیتابعهمواره)نمایه(جزءاین.استمسئلهاجزاءازیکیبرايبهینهشرایطبرقراريسازيبهینهمسئلههردرنهاییهدف
.میشودتهگفسازيبهینهمسئلههدفتابعآنبهودادنمایشریاضیرابطهیکصورتبهراارتباطاینتوانمیکهاستدیگر

بیشینهمسئلهردبیشینهمقدار(بهینهمقداربهمنجرکهدادتغییرايگونهبهبایدراهدفتابعریاضیرابطهدرموجودمتغیرهاي
.شوند)برابرسازيهايمسئلهدرمعادلمقداروسازيکمینهمسئلهدرکمینهمقدارسازي،

Z=f(x)
تصمیممتغیر

مسئلههردر.شودمیتهگفمسئلهتصمیممتغیرهايکنند،میبازيرا)مستقیم(اصلینقشهدفتابعمقدارتعییندرکهمتغیرهاییبه
مدنظرشود،برابریاهکمینبیشینه،هدفتابعمقدارآنهاازايبهکهطوريبهتصمیممتغیرهايبرايبهینهمقداریافتنسازي،بهینه
.است



مفاهیم هاي پایه در بهینه سازي  

جواب
برايجوابیکاست،خودبهمربوطمجازمحدودهازمقداريدارايمتغیرهرآندرکهتصمیممتغیرهايازبرداریاومجموعههربه

.شودمیگفتهسازيبهینهمسئله
باشند، آنگاه هر زوج مرتب در محدوده ) 0,10(باشد و هر دو متغیر تصمیم نیز مجاز به انتخاب از بازه  (X1, X2)به عنوان نمونه، اگر یک مسئله بهینه سازي داراي دو متغیر تصمیم

.  یک جواب براي مسئله مورد نظر را نشان میدهد) 2,5(به عنوان مثال ) 0,10(

تصمیمفضاي
متغیرهايازممکنبردارهايتمامبنابراین.گویندمسئلهتصمیمفضايراسازيبهینهمسئلهیکدرممکنجوابهايتمامیمجموعه
مقدارهايحدودبايسازبهینهمسئلههرتصمیمفضايمرزومحدودهدیگر،عبارتبه.میدهندتشکیلرامسئلهتصمیمفضايتصمیم،

فضايیم،تصممتغیرچندیایکدرمحدودیتوجودعدمصورتدرترتیباینبه.میشودمحدودومشخصآن،تصمیممتغیرهايمجاز
.شودنامتناهیتواندمیتصمیم

قیدهایاومحدودیتها
:کهداشتخواهدمعنازمانیسازيبهینهکلیصورتبه
مشخص،مقداریکازبیشحددرمنبعچندیایکازاستفادهافزایشبا-2باشدمحدودیتدچارمنابعبرخینظرازموجودمسئله-1

.شوندهدفتابع)بهبودعدم(مطلوبیتکاهشسببوشوندتبدیل)هزینهافزایش(زیانبهویافتهکاهشطرحانتظارموردسودهاي



مفاهیم هاي پایه در بهینه سازي  

یافتنورتصدرسازيبهینهمسئلهترتیباینبهوشوند۔میهدفتابعشرطوقیدبیکاهشیاوافزایشمانعها،محدودیتاین
.شدخواهدمعنیداردهد،نتیجهراهدفتابعمقداربهترینمحدودیتها،ارضايضمنکهتصمیممتغیرهرازمقداربهترین

:)ناشدنی(ناموجهو)شدنی(موجهتصمیمفضاي
وجودهبفضاییاستممکنتصمیم،فضايدرقیدهاکلیهاعمالبا

فضایی،نچنیبه.باشدقیدهاکلموجهمنطقهاشتراكواقعدرکهبیاید
یمتصمفضايداخلدرفضااینمکملبهوموجهتصمیمفضاي
.گویندمیناموجهتصمیمفضايمسئله،



نهجواب بهینه مطلق ، بهینه موضعی و نزدیک بهی

هبمنجرتصمیمفضايدرموجودهاينقطهازتعداديیاویک
نقطهگردیعبارتبه.میشوندهدفتابعبرايممکنمقداربهترین

هقلدرهدفتابعآنازايبهکهداردوجودتصمیمفضايدراي
کهوريطبهدارد،قرارخودکمینه)تقعر(درهیاوبیشینه)تحدب(

وجودنآازترپاییندیگريدرههیچیاوباالتردیگريقلههیچ
فتهگمطلقبهینهجوابتصمیم،فضايازنقطهاینبه.ندارد

.می شود



مفاهیم هاي پایه در بهینه سازي  

سازيبهینهمسئلهریاضیمدل
قسمتدر.ندگویمیآنسازيبهینهریاضیمدلرامسئلهمحدودیتهايوهدفتابعبهمربوطریاضیهايرابطهپیوستههمبهارائه

.شودمیآوردهزنیحالتمتغیرهايیاهدفتابعنهاییمقدارمحاسبهومسئلهفیزیکیسازيشبیهبراينیازموردهايرابطهقیدها،

چارچوب کلی مدل ریاضی یک مسئله بهینه سازي



با هدف کشاورزي بهره برداري از سد مخزنی 
میآنواردطبیعیصورتبهQمعادلآبیحجمکهSظرفیتبامخزنیسد

.کندمیتأمینرا2و1منطقهدودرکشاورزيزمینهايبراينیازموردآبشود،
حالدرA2وA1محدودهايسطحدرمذکورمنطقهدودرکشاورزيطرفیاز

زیرحسطافزایشبیشتر،خیزحاصلهايزمینوجودعدمدلیلبهواستانجام
دودراورزيکشهايزمینآبینیازبیشینهبنابراین.نیستممکنکشت
ازحاصلسودعالوهبه.بودخواهدD2وD1معادلترتیببه2و1منطقه

B1معادلنیزکشاورزيهايمنطقهبهشدهدادهتخصیصآبواحدهر
.هستندB2و

درآمدکهآنجاازواستکشاورزيهايزمینازدرآمدبیشترینکسبهدف
شدهدادهتخصیصآبواحدهرازناشیدرآمدصورتبهزمینهااینازحاصل
کلسازيینهبیشصورتبهتوانمیرامسئلههدفتابعبنابراینشود،میتعریف
بیانبه.گرفتدرنظرکشاورزيمنطقههربهآبتخصیصازحاصلدرآمد

:نوشتتوانمیریاضی





بهره برداري از آبخوان
موردسامانه.اندشدهدادهنشاندشتوپایهکوهدرشدهواقعکشاورزيواحددو

منطقهوداینبینفرضیمرزکهاستدشتوايکوهپایهمنطقهدوازمتشکلمطالعه
درآمدبیشترینکسبهدف.استشدهدادهنشانچیننقطهصورتبهشکلدر

وگندمکشتامکان.استباغیوکشاورزيهايمحصولفروشازحاصل
یبترتبهمحصولدواینوداردوجوددشتوپایهکوهکشاورزيواحددوهردرسیب

زیرمساحتانتخاب.روندمیفروشبهCaوCwبابرابرمحصولواحدقیمتبه
دشتیاو(Aw1,Aa1)پایهکوهکشاورزيهايزمیندرسیبیاوگندمبرايکشت

(Aw2,Aa2)ولمحصبرداشتبازدهکهاستذکربهالزم.استکاربراختیاردر
سیبودمگنهايمحصولبرايگیاهتعرقوتبخیریاآبینیازمقدارچنینهمو

ترتیببهنیزدشتدروPW1,EW1,PA1,EA1معادلترتیببهنیزپایهکوهدر
آبخوانازهامحصولآبینیازتأمینطرفیاز.استPW2,EW2,PA2,EAمعادل
به.گیردمیصورتR1,R2دشتوپایهکوههايزمینبهپمپاژصورتبهکهمنطقه
کمترینوبودهRmaxمعادلدشتازسالیانهمجازبیشینهبرداشتعالوه
آنهاايقهمنطنیازمعادلنیزسیبوگندمهايمحصولنیازموردتولیدمقدار

نیافتسازيبهینهمدلتوانمیمذکور،هايدادهبهتوجهبا.استDaوDWیعنی
درازيسبیشینهمنظوربهراکشاورزيواحدهردرهامحصولبهینهکشتزیرمساحت

.نوشتآمد



تأمین آب شهر  

آبسفرهیکازفعلیآبمنبع.استآبتأمینافزایشریزيطرححالدرآبیهايپروژهبخشواستافزایشحالدرشهریکجمعیت
آب.هستندتلفیمخمشکالتدارايآینده،درآبعرضهبرايجایگزینمنابعحال،اینبا.داردخوبیکیفیتکهشودمیبرداشتزیرزمینی

مخلوطاستکمترآنسختیکهدیگرمنبعازآبیباکهاینمگراستباالبسیارآنسختیدرجهامااستدسترسدرنزدیک،منبعیکاز
مناسبیکیفیتدوردریاچهیکدرموجودآبدیگر،طرفاز.استلیترمیلیونهردرکیلوگرم200حدودآبمجازسختی.شود
.استلولهخطیکاحداثنیازمندوبودهباالتوزیعمحلبهآنپمپاژهزینهولیدارد،

هبآبتامینریزيبرنامهانجامحالدرشهراینمسئوالن
سال10برايسختیمجازحدبالیترمیلیون400میزان

:هستندمنبعسهازآتی
فعلیمنبععنوانبه،)الف(منبع
نزدیکمنبععنوانبه،)ب(منبع
دوردریاچهعنوانبه،)پ(منبع

ترشگسبرايهزینهکمراهبردیکبهشهرشوراياعضاي
دمنعالقهاست،آبمطلوبکیفیتضامنکهآبتأمین
.هستند



تأمین آب شهر  



بهره برداري از یک مخزن چندهدفه  
آبتغذیه)ب(شهري،آبتأمین)الف(اهدافباچندهدفهمخزنیکازبرداريبهرهمسئولاي،منطقهآبشرکتیک

سومهدفباتنخسهدفدوبهآبتخصیصمتأسفانه.استسددستپایینرودخانهدرآبکیفیتکنترل)پ(وزیرزمینی،
.استتضاددر

ود ناشی  این شرکت قصد دارد که به طور همزمان اثر منفی بر کیفیت آب در رودخانه را به کمینه مقدار ممکن و س
.  از تأمین آب شهري و تغذیه آب زیرزمینی را به بیشینه مقدار خود برساند

:  همچنین فرضیات زیر در نظر گرفته می شوند
یک دوره زمانی در نظر گرفته شده است -1
فر ساعت ظرفیت کار برابر چهار ن) ب(ظرفیت پمپاژ برابر هشت ساعت در هر دوره است و ) الف: (تخصیص به دو قید محدود شده است-2

.در هر دوره است
.  واحد است72مقدار کل آب موجود در مخزن براي تخصیص، -3
واحد و به ازاي هر واحد آبی که براي تغذیه آب 3میزان آلودگی در رودخانه به ازاي هر واحد آبی که براي تأمین آب استفاده می شود، -4

.واحد افزایش می یابد2زیرزمینی استفاده می شود 



هدفتابع
کمینه)1(:داردوجودهدفدومسئلهایندرشد،گفتهآنچهاساسبر

مصالحهبرقراري.سودسازيبیشینه)2(وآبآلودگیافزایشسازي
موردريگیتصمیمفرآینددرآبمؤسسهبهکمکبرايهدفدواینبین
.استنیاز



تصفیه فاضالب 

میتولیديفرآیندآبضایعاتوشوییقطعهضایعاتشاملمختلفمایعضایعاتنوعدوفوالد،وآهنورقتولیدکارخانهیک
خانهتصفیهیکردکهاینیاشوندتخلیهرودخانهیکبهمستقیمطوربهفاضالب،مالیاتپرداختشرطباتوانندمیضایعاتاین.کند

تصفیهپیشبهنیازخانهتصفیهبهشدنواردازقبلشوییقطعهضایعات.شوندتصفیهکند،میحذفراهاآالیندهاز٪90کهموجود
هزینهمنهايدرآمدبااستبرابرانتظارموردمنافع.شودتعیینکند،میبیشینهراانتظارموردمنافعکهتولیديسطحکهاستالزم.دارند
کارخانه.ندهستفاضالبمالیاتهايهزینههموکارخانهدرفاضالبتصفیههزینهشاملهمضایعاتدفعهايهزینه.ضایعاتدفعهاي
ضایعاتفاضالبمالیاتمنطقه،شهرداري.استدارامعینومشخصعملیاتیهايهزینهباراتصفیهوتصفیهپیشامکاناتاکنونفوالد

توسطیشتريبضایعاتباشد،بیشترفاضالبمالیاتهرچه.کندمیکنترلشود،میشهرفاضالبمجراهايواردکهرانشدهتصفیه
.گذاشتخواهداثرجامعهاقتصادبرمستقیمطوربهکهشودکارخانهتولیدکاهشبهمنجرتواندمیموضوعاین.شدخواهدتصفیهکارخانه

معنیاینبهود؛بخواهدباالترهمتولیدوکردخواهدتصفیهراکمتريضایعاتکارخانه،باشد،کمترفاضالبمالیاتچههردیگر،طرفاز
.دادخواهدهزینهکمکشهرخانهتصفیهدرکارخانهضایعاتتصفیهبرايجامعهکه



تصفیه فاضالب 



تصفیه فاضالب 



تصفیه فاضالب 



مسئله هاي بهینه سازي هاي مختلف خصوصیت 

یاپذیرفکیکتمقعر،یامحدبناپیوسته،یاپیوستهغیرخطی،یاخطیمانندتصمیمفضايوهدفتابعبهمربوطهايخصوصیت-1
بودنچندقله ايیاايقلهتکوناپذیرتفکیک

.آنهابودنفازيایصریحوتصادفییاقطعیناپیوسته،یاپیوستهجملهازمدلمتغیرهايوهانمایهها،دادهبهمربوطهايخصوصیت-2

غیرخطیوخطیهايمسئله
وطیخ)قیدهاهايرابطهوسازيشبیهمدلهايرابطههدف،تابعازاعم(مسئلهریاضیمدلدرموجودهايرابطهتمامیکهصورتیدر

.نامندمیغیرخطیراهمسئلباشد،ناپیوستهیاخطیغیرهارابطهازیکیحتیکهصورتیدروگویندخطیمسئلهآنبهباشند،پیوسته
مواردي که موجب غیر خطی شدن مسائل خواهد شد

واریانس،همچون(آماريهاينمایهمانندغیرخطیهايهدفتابعوجودامکان)1(
همچون(هاسامانهکارآییمعیارهاي،)غیرهوتغییراتضریبمعیار،انحراف

خطیرغیاقتصاديهايتابعو)غیرهوپذیريآسیبپذیري،برگشتاعتمادپذیري،
غیرسازيشبیههايمدل)2(،))غیرهوهاهزینهتنزیلبهوابستههايرابطههمچون(

امانهسبرحاکمهايپدیدهدرموجود)غیرخطی(دیفرانسیلیهايرابطهازناشیخطی
)3(و)غیرهوآبتوزیعهايشبکهآب،کیفیتزیرزمینی،آبهمچون(آبمنابعهاي
گذارييجاتوزیع،هايشبکهدرهالولهقطرهمچون(ناپیوستهتصمیممتغیرهايوجود

.)غیرهوهاپمپگذاريجايعدمیا



خصوصیت هاي مختلف مسئله هاي بهینه سازي 

)دودوییوگسستهصحیح،(ناپیوستهوپیوستههايمسئله
ناپیوستهتصمیمغیرهايمتدامنهاگروپیوستهرامسئلهباشند،پیوستهصورتبهسازيبهینهمسئلهدرتصمیممتغیرهايکهصورتیدر

.نامندمیناپیوستهراآنباشند،
دربرعکس،ونامندپیوستهرامسئلهپذیرد،صورتپیوستهدامنهیکدرمسئلهتصمیممتغیردرتغییرآوردنوجودبهیاوانتخاباگر

به.نامندمیناپیوستهارمسئلهپذیرد،صورتناپیوستهدامنهیکدرمسئلهتصمینمتغیردرتغییرآوردنوجودبهیاوانتخابکهصورتی
هردرخزنمازبهینه)تصمیممتغیر(خروجیآبحجمتعیینآنهدفکهمخزنازبرداريبهرهسازيبهینهمسئلهیکدرمثال،عنوان
مقابل،در.تاسپیوستهنوعازمسئلهاینبنابراینوشودمیاختیارپیوستهمقدارهايازآبحجم(تصمیممتغیرهايمقداراست،دوره

مسئلهتصمیمیرمتغعنوانبهپمپهاتعدادحالت،ایندر.باشدمیصحیحعددنوعازايمسئلهپمپاژ،ایستگاهیکپمپهايتعدادطراحی
قطرهايکهآنجاازي،شهرآبتوزیعشبکهطراحیمثالدر.نمایداختیارپمپهاتعدادبیشینهوکمینهبینصحیحعدديتواندمیکهاست

درمسئلهمیمتصمتغیربرايمختلفمقدارهايانتخاببنابراینهستند،معینیوگسستهمقدارهايهالولهبرايبازاردرموجودتجاري
اززیرزمینیآبپایششبکهطراحیمسئلهیکدرهمچنین،.استگسستهنوعازمسئلهاینوپذیردمیصورتگسستهفضايیک

داتیمشاهچاهیکوجودعدمیاوجودکهتصمیممتغیرهايزیرا.بودخواهددودویینوعازايمسئلهمشخص،باهداتیچاههايمجموعه
.ندکناختیارراباشد،مشاهداتیچاهیکوجودعدمیاوجودنمایانگرترتیببهکهیکیاصفرحالتدوتواندمیتنهااست،



خصوصیت هاي مختلف مسئله هاي بهینه سازي 

غیرمحدبومحدبهايمسئله



غیرمحدبومحدبهايمسئله



خصوصیت هاي مختلف مسئله هاي بهینه سازي 



خصوصیت هاي مختلف مسئله هاي بهینه سازي 



خصوصیت هاي مختلف مسئله هاي بهینه سازي 



روش هاي بهینه سازي  

روش هاي خطی و روشهاي غیرخطی -1
حلمختلفهايروشتوسعهووجودامکانخطی،هايمدلدرموجهتصمیمفضايبیشترسادگیبهتوجهبا

این.ردکاشارهسیمپلکسروشوترسیمیروشهايبهتوانمیجملهاینازکهداردوجودهامدلگونهاینبراي
مختلفهايروشابداعگذارپایهموضوعاینکهاستهامعادلهدستگاهحلپایهبرعمومیطوربههاروشهاگونه
.استهامدلایندرحل
روشازستاراایندربنابراینندارد،وجودتحلیلیروشبهمشتقهامحاسبهامکانپیچیدهوخطیغیرهايمدلدر

ازستهداینبهجهتهمینبه.شودمیاستفادهبهینههاينقطهومشتقهامحاسبهجهتعدديهايمحاسبههاي
.شودمیاتالقنیزگرادیانپایهبرهايروشها،روش



روش هاي بهینه سازي  

استوکاستیک  -) احتمالی(روش هاي قطعی و روشهاي تصادفی -2
سازيبهینههايشروازاستفادهترتیببهاستوکاستیک،-)احتمالی(تصادفیقطعی،هايمسئلهبارویاروییبراي

تصادفیايهنسخهقطعی،هايمسئلهازنوعهرحلبراي.استنیازموردومناسباستوکاستیکتصادفیقطعی
صادفیتهايمسئلهدرتوانمیآنهاازکهاندشدهارائهنیزسازيبهینههايروشاستوکاستیکو)احتمالی(
یاو(SLP)استوکاستیکخطیریزيبرنامهبهتوانمیجملهآناز.کردگیريبهرهاستوکاستیکو)احتمالی(

تصادفیهايویژگیفرآیندي،طیروشهااینازهریک.کرداشاره(SDP)استوکاستیکپویايریزيبرنامه
.پردازندمیمسئلهحلبهوکردهسازيبهینهمدلواردرامسئلهاستوکاستیکو)احتمالی(



روش هاي بهینه سازي  

روشهاي پیوسته و روشهاي ناپیوسته -3
.باشنداپیوستهنیاوپیوستهتوانندمیسازيبهینههايمسئلهآنتبعبهوتصمیمفضايتصمیم،متغیرهاي

خواهدکاربرديغیرهايجوابارائهبهمنجرپیوستهسازيبهینهروشیکازاستفادهباناپیوستهمسئلهیکحل
روشکیازاستفادهباشهريآبتوزیعشبکههايلولهقطرطراحیمسئلهکهصورتیدرنمونهعنوانبه.شد

نمیدموجوبازاردرکهدادخواهدارائهراقطرهاییسازيبهینهابزارنهاییجوابشود،حلپیوستهسازيبهینه
سادهوتقریبمدنآوجودبهسببناپیوستهسازيبهینهروشیکتوسطپیوستهمسئلهیکحلمقابلدر.باشند
.دهدقرارتأثیرتحترابهینهجواباست،ممکنسازيسادهاینسطحومیزانکهشدخواهدمسئلهدرسازي

خواهدهمراهبهراجواببهترینخودصحیحجایگاهدرناپیوستهوپیوستهسازيبهینههايروشازاستفادهبنابراین
پیوستهسازيبهینههايروشجملهاز(NLP)خطیغیرریزيبرنامهو(LP)خطیریزيبرنامهروشهاي.داشت

درفادهاستقابلیتنیزسازيبهینهمدرنهايروش.هستندناپیوستهروشهايجزء(DP)پویاریزيبرنامهروشو
.دارندراناپیوستهوپیوستهمسئلهنوعدوهر



روش هاي بهینه سازي  

روشهاي صریح و روشهاي فازي  -4
انجامفازيیاوحصرینگاهمورددرگیريتصمیممسئله،ویژگیهايوخصوصیتهابهبناسازي،بهینهمسئلههردر

ازهائلهمسحلدروتنظیمفازيیاصریحرویکردباتوانمیراسازيبهینههايروشتمامیبنابرین.می شود
سازيبهینهمدلآنبهباشد،نرفتهکاربهسازيبهینهمدلیکدرفازيرویکردکهصورتیدر.کرداستفادهآنها

پذیريافانعطوداشتهصفرویکحالتمتغیرها)مطلوبیتعضویت(صریح،مدلیکدر.میشودگفتهصریح
.نداردوجودآندرفازيرویکرد



روش هاي بهینه سازي  

روشهاي صریح و روشهاي فازي  -4
انجامفازيیاوحصرینگاهمورددرگیريتصمیممسئله،ویژگیهايوخصوصیتهابهبناسازي،بهینهمسئلههردر

ازهائلهمسحلدروتنظیمفازيیاصریحرویکردباتوانمیراسازيبهینههايروشتمامیبنابرین.می شود
سازيبهینهمدلآنبهباشد،نرفتهکاربهسازيبهینهمدلیکدرفازيرویکردکهصورتیدر.کرداستفادهآنها

پذیريافانعطوداشتهصفرویکحالتمتغیرها)مطلوبیتعضویت(صریح،مدلیکدر.میشودگفتهصریح
.نداردوجودآندرفازيرویکرد



روش هاي بهینه سازي  

روش هاي کالسیک و روشهاي مدرن-5
تفادهاسریاضیحلهايروشازآنهادروبودهریاضیمفهومهايپایهبراغلبسازيبهینهکالسیکهايروش

ومطلقهبهینجوابهايبهوکردههامعادلهدستگاهعدديیامستقیمحلازمسئلهحلبرايهاروشاین.شودمی
خطیغیرریزيبرنامهخطی،ریزيبرنامهبهتوانمیهاروشاینجملهاز.کنندمیپیدادسترسیموضعیگاهی

میآنسازينهبهیریاضیمدلشدنترپیچیدهبهمنجرکهمسئلهجزئیاتافزایش.کرداشارهپویاریزيبرنامهو
روشهانایبامهندسیهايمسئلهحلگاهیکهطوريبهاست،گذارتأثیرهاروشاینعملکردبرشدتبهشود

.شودمیغیرممکن



روش هاي بهینه سازي  

بهیمهندسعلومدرفراکاوشیوتکاملیهايالگوریتمنظیرمدرنسازيبهینههايروشازاستفادهاخیرهايدههدر
طبیعیايفرآیندهازگرفتنالگوباهاروشاین.استشدهفراگیرکالسیکهايروشدرموجودهايضعفپوششمنظور
یادزتعدادانجامهاروشاینهمگیاساس.پردازندمیتصمیمفضايجستجويبهزندهموجودهايوطبیعتدرموجود
روشاگرچه.شودمیهدایتبهینهجوابسمتبهخطاوسعیالگوریتم،منطقازاستفادهباآنطیدرکهاستخطاوسعی
یسادگموضعی،بهینههايازفرارولیندارند،راکالسیکهايروشاطمینانودقتمشابههايمسئلهدرمدرنهاي

ترینمهمزاتوانمیرامهندسیپیچیدههايمسئلهبرايجوابارائهوحلتواناییومشتقهامحاسبهبهنیازعدمکاربرد،
میینهبهنزدیکهايجواببهمطلق،بهینههايبهیابیدستجايبههاروشاینحقیقتدر.برشمردآنهاهايبرتري
بهینههايمدلدارايکهواقعیهايمسئلهبارویاروییدرمقابل،دراما.نیستخاصیناکارآمديمهندسینظرازکه(رسند
عمومیورطبهکهپیچیدهسازيشبیههايرابطهوجودوخطیغیرهايتابعدارايقیدها،زیادتعدادحضور(پیچیدهسازي
نوردگوریتمالبهتوانمیهاروشاینجملهاز.هستندکارآمدتربسیارهستند)هستنددیفرانسیلهايمعادلهحلنیازمند

ممنوعهجستجويالگوریتم،(ACO)مورچگانجامعهسازيبهینهالگوریتم،(GA)ژنتیکالگوریتم،(SA)شدهسازيشبیه
(TS)،ذراتمجموعهسازيبهینهالگوریتم(PSO)،هماهنگجستجويالگوریتم(HS)،عسلزنبورگیريجفتالگوریتم

(HBMO)،قورباغهجهشترکیبیالگوریتم(SFLA)،تابشبکرمالگوریتم(FA)کرداشارهغیرهو.



13:30:  زمان شروع نظرسنجی و آزمون
14:00:  زمان پایان

حیحص،کاملدقتبارانهاییآزمونوسنجینظرهايبرگهلطفا:مهمبسیارتذکر
در.نماییدواتساپ09398153283شمارهبه14:00ساعتتاحداکثروتکمیلوخوانا

دورصعدممسولیتونگشتهصادرکنندهشرکتفردبرايگواهینامهاینصورتغیر
.می باشدکنندهشرکتخودباگواهینامه



با ���� از  ��یبایی

ماو ��ن �و� � 


