
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
برداري از منابع آب سطحي بويژه در مخازن سدها به دليل ماهيت تصادفي و غير قطعي ريزي و مديريت بهرهبرنامه

د مدت هيدرولوژيكي هاي كوتاه مدت و بلنبينيباشد. پيشآنها نيازمند استفاده از مدل هاي پيش بيني رواناب مي
داراي مقياس هاي زماني روزانه تا ساالنه مي باشد و كارايي زيادي در تخصيص آب براي مصارف مختلف آبياري، 
شرب، صنعت برقابي و غيره بويژه در شرايط كم آبي و خشكسالي دارد و قطعاً آگاهي پيش گويانه از شرايط 

م گيرندگان و بهره برداران مخازن آبي بزرگ نمايد. مدل ورودي آب به سدها مي تواند كمك شاياني به تصمي
بيني متغيرهاي داراي عدم قطعيت در سالهاي اخير در باشد كه در پيشهاي نويني ميشبكه بيزين از جمله روش

با بكارگيري مدل شبكه بيزين در قالب سناريوهاي مختلف  سطح بين المللي به كار گرفته شده است. در اين فناوري
اي در دو مقياس زماني ماهانه و ساالنه به پيش بيني رواناب ورودي به سد زاينده رود به صورت عددي صريح و بازه

 هايبيني احتمال وقوع دبي در بازهپرداخته شده است. در واقع عالوه بر پيش بيني عددي آبدهي ورودي، به پيش
بندي شده با يك زمان پيش ديد مناسب اقدام شده است كه از جهت مديريت منابع آبي بسيار حائز مختلف خوشه

هاي منتخب شامل متغيرهاي رواناب ورودي به سد، ميزان آب انتقالي از بيني كنندهاهميت است. در اين مدل پيش
، برف و جريان طبيعي رودخانه زاينده رود و تونل چشمه لنگان، باران 2، تونل كوهرنگ 1تونل هاي كوهرنگ 

ساله جهت مدلسازي انتخاب و براساس نتايج حاصله، پيش  44ي آماري يك دوره بوده است. با توجه به طول دوره
ريزي هاي درصد بوده است. به طور كلي مدل ارايه شده مي تواند در برنامه 80بيني رواناب داراي دقت حدود 
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