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اختبار األداء المستقبمي لمنظومة خزن شمالي الفتحة في توليد الطاقة الكهرومائية
يوسف هاشم العقيمي ،مدرس مساعد

د .كامل عمي عبدالمحسن ،استاذ

قسم هندسة الموارد المائية – جامعة الموصل

استمم  ،8108/3/88قبل لمنشر  ، 8108/5/88نشر عمى االنترنت 8103/4/08

الخالصة

تم إجراء دراسة عمى منظومة خزن شمالي الفتحة التي هي جزء من حوض نهر دجمة (العراق) بهدف تحري إمكانية المنظومة

المستقبمية في توليد الطاقة الكهرومائية  .استخدمت تقنيات الـ ) (SIMULINKالتي توفرها برامجيـات ال ـ ) (Matlabلغـرض

تمثيــل المنظومــة بوحــداتها (خ ـزان ســد الموســل ،وخ ـزان ســد دوكــان ،وخ ـزان ســد بخمــة ،وخ ـزان ســد مكحــول) .تــم تقيــيم ا داء
المســتقبمي المتوقــال (االعتماديــة) لمنظومــة الخــزن عنــدما تتعــرض لمــدخعت مســتقبمية متوقعــة باســتخدام نمــو ج تســادفي لتوليــد

سعســل زمنيــة لبيانــات الجريــان الــداخل إلــى المنظومــة ،تــم تطبيــق نمــو ج ) (Thomas-Fieringالنجــاز مهمــة تــوفير نمــاط
مختمفة من المدخعت لتوليد الطاقة الكهرومائية من منظومة الخزن تحت الدراسة.

وبشـ ــكل عـ ــام وجـ ــد ن ايمكانيـ ــة السـ ــنوية لح ـ ـوض شـ ــمالي الفتحـ ــة الثـ ــانوي لغـ ــرض توليـ ــد الطاقـ ــة الكهرومائيـ ــة يسـ ــل إلـ ــى
) ،(20000GW-hrوا ا عممنــا ن حاجــة القطــر مــن الكهربــاء كقــدرة هــي بحــدود ) ،(12GWفإننــا سنســتدل عمــى ن منظومــة
خزن شمالي الفتحة المتكاممة التي تنتج بحدود ) ،(1.1GWستغطي حوالي ) (%10من الطمب الكمـي عمـى الطاقـة الكهربائيـة

لمقطر ،ال ي يعتبر ا همية بالغة خاسة في الوقت الحاضر.

الكممات الدالة :منظومة الخزن ،المحاكاة ،توليد الطاقة الكهرومائية ،االعتمادية.

Evaluation Of Future Performance of Northern Fatha Storage System
In Hydropower Generation
Abstract
A study of the Northern Fatha Reservoir System within the Tigris River Basin (Iraq) has been
carried out with the aim of exploring the capability of the system to generate hydroelectric
power. A simulation model using SIMULINK technique in the Matlab platform is built to
mimic the system and its components (Mosul reservoir, Dokan reservoir, Bakhma reservoir, and
Makhool reservoir) The reliability of the system under different future scenarios of inputs is
also been studied by means of a stochastic model used to generate inflow time series. ThomasFiering model was selected for this purpose, which provided a wide spectrum of inputs
(inflows) to generate hydropower from the reservoir system under study.
Generally, the annual capability of the Northern Fatha sub basin for energy generation reaches
20000GW-hr. Knowing that the country needs is around 12GW of power, and the integrating
power production of the basin under study was about 1.1GW, this would cover around 10% of
the total demand, which is clearly significant.
Key words: Reservoir system, Simulation, Hydropower generation, Reliability.
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السيناريوهات المختمفـة لممـدخعت المتوقعـة ،يـر نـى ال بـد

قائمة الرموز

من ا خ في الحسبان ن السعسل االفتراضية الناتجة مـن
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بتنـاول موضــوع تحميــل السعســل

الزمني ــة بش ــكل ع ــام ول ــغرض التنب ــص بش ــكل خــاه ،وركــز

عمــى نمــو ج ) (Box and Jenkinsالعــام )(ARIMA
ال ـ ي يشــتمل عمــى مركبــة االرتبــاط ال ـ اتي ) (ARوالمعــدل

المتحـ ــرك ) (MAبشـ ــكل تكـ ــاممي .وقـ ــد وجـ ــد ب ـ ـ ن نمـ ــو ج
) (ARIMAبإمكان ـ ــى التعبي ـ ــر بشـ ـ ــكل جي ـ ــد ع ـ ــن بعـ ـ ــض

الفعاليــات الهيدرولوجيــة ومــن ضــمنها سعســل الجريــان فــي
(et.al
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النمــو ج لتســادفي ســيعد قاس ـ اﹰر وال يعــول عمــى مــا ينتجــى

ا نهر والتي هي موضوع اهتمام البحث الحالي .كمـا طـور

 X tالتسريف الشهري المرسود.
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ايحســائية الرئيســة الثعثـة ا ولــى لمجريــان المرســود وهــي

من سعسل جريان.
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النما ج التسادفية يجب ن تحافظ عمى ا قل عمى المعـالم
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)Pereira

][2

نمـ ــو ج لتوليـ ــد التـ ــدفقات الشـ ــهرية

لمنظومة توليـد الطاقـة الكهرومائيـة فـي الب ارزيـل المصلفـة مـن

مجموعــة مــن الخ ازنــات الكبي ـرة التــي لهــا قــدرة خــزن عاليــة.
قواعــد التشــغيل الشــهرية

ووضــال ()Kim and Heo

][3

المقدمة

لمنظومـة الخـزن الواقعـة فـي عمـى نهـر ) (Hanفـي كوريـا،

إن مــن ا هميــة بمكــان بنــاء نمــو ج لممحاكــاة لمنظومــة

وال ي يضم ثعثة خزانات رئيسة والتي تمعب دو اﹰر مهمـاﹰ فـي

ﹽى مــن المهــم
المرســود وال ـوارد إلــى ه ـ ن المنظومــة ،يــر ن

)) (ARMA(1,1لتولي ـ ــد بيان ـ ــات ش ـ ــهرية لمجري ـ ــان .كم ـ ــا

خــزن مــائي وفحــه دائهـا الحــالي باالعتمــاد عمــى الجريــان

درء الفيضــان ،إ اســتخدم الباحــث فــي ه ـ ن الد ارس ـة نمــو ج

يضاﹰ معرفة مدى االعتمادية عمى ا داء المستقبمي المتوقال

نمــو جي ) (Thomas-Fieringو

اســتخدم ()Naggar

][4

له ا النمـو ج وعمـى المـدى المتوسـط عمـى قـل تقـدير ،يـر

)) (ARMA(1,1لتوليد تساريف لمجريان الشهري لسمسمة

إلــى وحــدات منظومــة الخــزن ال يمثــل إال جــزءاﹰ محــدوداﹰ مــن

(دجمة ،والزاب الكبير ،والزاب السـغير ،والعظـيم ،وديـالى)،

فــإن ا مــر يتطمــب اســتخدام حــد ن ـواع النمــا ج التســادفية

لنمـ ــو ج محاكـ ــاة لغـ ــرض تشـ ــغيل منظومـ ــة خ ازنـ ــات دجمـ ــة

نــى مــن المعــروف ن الجريــان المرســود (المقــاس) وال ـوارد

بطــول زمنــي مقــدارن ) (700ســنة لخمســة انهــار فــي الع ـراق

طيــف البيانــات المتوقــال حــدوثها مســتقبعﹰ ،وبنــاء عمــى لــك

ثـ ــم اسـ ــتخدم ه ـ ـ ن التسـ ــاريف المولـ ــدة بوسـ ــفها مـ ــدخعت

) (Stochastic Modelsلغــرض تهيئــة سعســل جريــان

والف ـ ـ ـرات .واسـ ـ ــتخدم (الماموسـ ـ ــي)

النمـ ـ ــا ج التسـ ـ ــادفية

المتوقـ ــال خاسـ ــةﹰ إ ا مـ ــا ريـ ــد د ارسـ ــة داء منظومـ ــة الخـ ــزن

لمحطتــي س ــكي كمــك ومنكوب ــة عم ــى نهــري لـ ـزاب ا عم ــى

][5

افت ارض ــية بحي ــث تض ــم عم ــى ا ق ــل معظ ــم طي ــف الجري ــان

) (ARIMAو ) (Thomas-Fieringلتوليـ ــد التسـ ــاريف

المتوقـ ــال مسـ ــتقبعﹰ .إن ه ـ ـ ن السعسـ ــل االفت ارضـ ــية سـ ــتمكن

والخ ــازر بوس ــفها مث ــاال لألنه ــار دائم ــة الجري ــان ،ومحط ــة

مش ـ ــغل المنظوم ـ ــة م ـ ــن د ارس ـ ــة رد فع ـ ــل المنظوم ـ ــة عم ـ ــى
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المضـ ـ ــيق عمـ ـ ــى نهـ ـ ــر العظـ ـ ــيم بوسـ ـ ــفها مثـ ـ ــاال لألنهـ ـ ــار

الطاقــة الكهرومائيــة ،وري ج ـزاء كبي ـرة مــن منطقــة الجزي ـرة،

يتضــم مــن اســتعراض بعــض مــن البحــوث الســابقة ن

العراقي .في حين يقال خزان بخمـة المقتـرح عمـى نهـر الـزاب

بيانـ ــات لمجري ـ ــان ،ي ـ ــر نـ ــى ل ـ ــم ي ـ ــتم التركيـ ــز فيه ـ ــا عم ـ ــى

شـ ـ ـ ــقعوة ،تبمـ ـ ـ ــة مسـ ـ ـ ــاحة حـ ـ ـ ــوض التغ يـ ـ ـ ــة مقـ ـ ـ ــدم السـ ـ ـ ــد

الموسمية.

هنال ــك العدي ــد م ــن المح ــاوالت الت ــي جري ــت لغ ــرض تولي ــد
التفاســيل التــي تــدلل عمــى ن السعســل المولــدة تنحــدر مــن
المجتمال ايحسائي نفسى بوسـفى نتاجـاﹰ لمنظـام الـ ي كانـت

معطياتى السعسل المرسودة المسـتخدمة فـي التوليـد ،وبهـ ا

وتنمية الثروة السمكية ،وتطوير القطاع السياحي فـي القطـر

الكبير ضمن محافظة اربيل عمى بعد ) (50Kmمن مدينة

) . (16600Km2يتضمن تسميم السد ) (6وحدات لتوليد

الطاقــة الكهرومائيــة بســعة قســوى مقــدارها ).(1536MW
إن الغايات ا ساسية من إنشاء المشروع هي :توليـد الطاقـة

يشير البـاحثين هنـا إلـى الحاجـة لـردم هـ ن لهـون باعتبـار ن

الكهرومائيـ ــة ،والسـ ــيطرة عمـ ــى الفيضـ ــانات ،والـ ــري إ تبمـ ــة

م ــال مع ــالم السعس ــل المرس ــودة إ ا م ــا ري ــد التعوي ــل عم ــى

الســياحة والثــروة الســمكية .بينمــا يقــال ســد دوكــان عمــى نهــر

السعسل المولدة يجب ن يتم الت كد من معالمهـا ومطابقتهـا
مخرج ــات نم ــا ج التولي ــد هـ ـ ن .فض ــعﹰ ع ــن ل ــك ف ــان هـ ـ ن

الدراسة تصكد عمى المطابقة النسبية لممعالم ايحسائية التي
تــم احتســابها لبيانــات الجريــان المولــدة مــال نظيراتهــا العائــدة

لبيانـات الجريـان المرسـودة ،لغــرض الت كـد مـن ن النمــو ج
معئم ويعول عميى في توليد بيانات جديدة لمجريان.

منظومة خزن شمالي الفتحة

المس ـ ــاحة القابم ـ ــة لـ ـ ـ رواء ) (2.26ممي ـ ــون دون ـ ــم ،وتنمي ـ ــة
الزاب السغير شمال رب مدينة السميمانية بمسافة تقدر ب ـ

) .(60Kmتم فـي عـام  1982إنشـاء محطـة لتوليـد الطاقـة
الكهرومائي ـ ــة وت ـ ــم تش ـ ــغيمها ف ـ ــي الع ـ ــام الـ ـ ـ ي ت ـ ــعن بق ـ ــدرة

) ،(400MWومما يجدر كرن ن خزان سد دوكان وخزنـى

لمميــان يــصمن إرواء راض تزيــد مســاحتها عمــى مميــون دونــم،
و همه ـ ــا ارض ـ ــي مش ـ ــروع ري كرك ـ ــوك .يق ـ ــال س ـ ــد مكح ـ ــول

المقتـ ــرح عمـ ــى نهـ ــر دجمـ ــة شـ ــمال منطقـ ــة الفتحـ ــة بح ـ ـوالي

تق ــال منظوم ــة خ ــزن ش ــمالي الفتح ــة عم ــى ح ــوض نه ــر

) .(10Kmإن الغرض ا ساسي من إنشاء السـد هـو خـزن

ومكحـول) ،حيـث يـرتبط خـزان سـد بخمـة الواقـال عمـى الـزاب

موســم الفيضــان وتنظــيم إطعقهــا ،إ يــتم اســتغعل الخ ـزين

دجمة والمتمثمة ب ربعة خزانات (الموسل ،وبخمـة ،ودوكـان،
الكبيــر بس ــورة متوازي ــة م ــال خ ـزان س ــد دوك ــان الواق ــال عم ــى

الزاب السغير ثـم يرتبطـان بـدورهما عمـى التـوازي مـال خـزان
س ــد الموس ــل الواق ــال عم ــى نهـ ــر دجم ــة ،لتـ ـرتبط بع ــد لـ ــك

الخ ازنـات الثعثـة عمـى التـوالي مـال خـزان سـد مكحـول الواقــال
ســفل المنظومــة عمــى نهــر دجمــة وكمــا موضــم فــي الشــكل

) .(1ومــن المهــم ن نعمــم ن خ ازنــي الموســل ودوكــان همــا
فــي الخدمــة الفعميــة حاليــاﹰ بيــد ن خ ازنــي بخمــة ومكحــول ال
ي ـزاالن فــي مرحمــة التخطــيط والتســميم ،ممــا يســهل عمميــة

التحــوير فــي تســميمهما إ ا تطمــب ا مــر لــك .وفيمــا ي ـ تي
س ـ ــرد م ـ ــوجز ه ـ ــم المعم ـ ــم التس ـ ــميمية لك ـ ــل م ـ ــن هـ ـ ـ ن

الخزانات.

الميــان الــواردة مــن الخ ازنــات الواقع ــة عمــى الســد فــي ثن ــاء
لتوليــد الطاقــة الكهرومائيــة وتمبيــة المتطمبــات المائيــة ســفل
السـ ــد ضـ ــمن الحـ ــدود المسـ ــموح بهـ ــا ،وتبمـ ــة سـ ــعة التوليـ ــد

المقترحــة لخ ـزان مكحــول ) .(316MWإن حــد المحــددات
الرئيسة المتعمقة بكميـة االطعقـات مـن سـد مكحـول هـي ن

ال تتجــاوز ) (12000m3/secويطــرح منهــا تس ـريف قــدرن
) (9000m /secإلى بحيرة الثرثار ،ما التسريف المتبقـي
3

) (3000m /secتمر عن طريق سدة سامراء لمحفاظ عمى
3

مدينة بغداد من خطر الفيضان .
][6

محاكاة منظومة الخزن

تــم بنــاء نمــو ج لمحاكــاة منظومــة خــزن شــمالي الفتحــة

يقــال خـزان ســد الموســل عمــى نهــر دجمــة شــمالي مدينــة

باستخدام تقنيات ) ،(SIMULINKالتي توفرها برامجيـات

التغ ي ـ ــة مق ـ ــدم الخـ ـ ـزان ) .(50200Km2يع ـ ــد خـ ـ ـزان س ـ ــد

نواعهـا ،وتتمثـل هـ ن التقنيــة بمجموعـة مـن القوالـب الجــاهزة

الموس ــل بحـ ـوالي ) ،(50Kmحي ــث تبم ــة مس ــاحة ح ــوض

الموسل متعدد ا

راض إ يستخدم لدرء الفيضـان ،وتوليـد

) (Matlabوالتـ ـ ــي تسـ ـ ــتخدم لمحاكـ ـ ــاة ا نظمـ ـ ــة بمختمـ ـ ــف

) (Iconsال ـ ي يمثــل كــل منهــا إيعــا اﹰز خاســاﹰ ،إ يــتم ربــط

3
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ه ن القوالب بشكل منطقي لكي يمثل النمـو ج النظـام المـراد

تعــد الهــدف ال ـرئيس مــن إنشــاء ه ـ ا الخ ـزان ،كمــا وتــم

تعد جديدة التطبيق في موضوعة الموارد المائية بشـكل عـام

الخزان ولغاية التقائى بنهر دجمة.

د ارســتى بش ـكل واقعــي .ومــن الجــدير بال ـ كر إن ه ـ ن التقنيــة
وتشغيل نظمة الخزن بشكل خاه] ،[7ضف إلى لك فإن

تقنيــة ) (SIMULINKبإمكانهــا االســتفادة مــن ايمكانــات
العالي ــة لبرامجي ــات ) ،(Matlabالت ــي ترتك ــز ساس ــاﹰ عم ــى

معالج ــة المتجه ــات والمس ــفوفات رياض ــياتياﹰ وبش ــكل ع ــالي
الكفــاءة .ولغــرض معرفــة المزيــد عــن ذليــة عمــل هـ ن التقنيــة
يمكـ ـ ــن الرجـ ـ ــوع إلـ ـ ــى مكتبـ ـ ــة ) (SIMULINKالمرفقـ ـ ــة

ببرامجي ـ ــات ) .[8] (Matlabيرك ـ ــز البح ـ ــث الح ـ ــالي عم ـ ــى
موض ـ ــوعة ا داء المس ـ ــتقبمي لممنظوم ـ ــة م ـ ــن ناحي ـ ــة تولي ـ ــد

الطاقــة الكهرومائيــة ولــيس عمــى نمــو ج المحاكــاة المســتخدم

لتقيـ ــيم ه ـ ـ ا ا داء و لـ ــك لغـ ــرض معرفـ ــة تفاسـ ــيل نمـ ــو ج
المحاك ـ ــاة المس ـ ــتخدم] .[9يوض ـ ــم الش ـ ــكعن) (3,2مخطط ـ ــا

لنم ــو ج المحاك ــاة لخ ازن ــات المنظوم ــة م ــال بعض ــها والنظ ــام
الث ـ ــانوي ح ـ ــد وح ـ ــدات منظوم ـ ــة الخ ـ ــزن باس ـ ــتخدام تقني ـ ــة

).(SIMULINK

تم تشغيل نمـو ج المحاكـاة لمـدة ) (26شـه اﹰر ،والممتـدة

من ذب  1986إلى يمول  ،1988وهي تمثل المـدة لتشـغيل
خ ازنــي الموســل ودوكــان معــاﹰ بشــكل فعمــي (باالعتمــاد عمــى

البيانات التشغيمية) مال إضافة خزاني بخمة ومكحول ،وكمـا

هــو موضــم فــي الشــكل ) (2و لــك لمعــايرة نمــو ج المحاكــاة
والتحقـ ـ ــق مـ ـ ــن دق ـ ـ ــة نتائجـ ـ ــى و ل ـ ـ ــك بمقارنتهـ ـ ــا بالبيان ـ ـ ــات

المرسودة ،وقد تمت عممية المحاكاة بالشكل اآلتي:


تش ـ ــغيل خـ ـ ـزان الموس ـ ــل باالعتم ـ ــاد عم ـ ــى البيان ـ ــات

المرسـ ــودة (الجريـ ــان ال ـ ـوارد ،وحجـ ــم االطعقـ ــات مـ ــن

الخزان) مال إضافة الميان الناتجـة مـن السـيم السـطحي

مــن س ــفل الخ ـزان إل ــى منطقــة الفتح ــة بتبنــي الطريق ــة

التي تعتمد عمى إنتاجية الوحدة الواحدة من السيم].[9


تش ـ ـ ــغيل خـ ـ ـ ـزان دوك ـ ـ ــان باالعتم ـ ـ ــاد عم ـ ـ ــى البيان ـ ـ ــات

المرسـ ــودة (الجريـ ــان ال ـ ـوارد ،وحجـ ــم االطعقـ ــات مـ ــن

الخزان) مال إضافة الميان الناتجـة مـن السـيم السـطحي

من سفل الخزان ولغاية التقائى بنهر دجمة.


تش ــغيل خـ ـزان بخم ــة باالعتم ــاد عم ــى الجري ــان الفعم ــي

ال ـ ـوارد إلـ ــى الخ ـ ـزان وتحديـ ــد حجـ ــم اطعقـ ــات تضـ ــمن
الحســول عمــى عمــى توليــد لمطاقــة الكهرومائيــة التــي

إضــافة الميــان الناتجــة مــن الســيم الســطحي مــن ســفل



تش ـ ـ ــغيل خـ ـ ـ ـزان مكح ـ ـ ــول باالعتم ـ ـ ــاد عم ـ ـ ــى مجم ـ ـ ــوع

الجريانــات ال ـواردة م ـن الخ ازنــات الثعثــة الواقعــة قبمــى،
م ـ ـ ــال تحدي ـ ـ ــد حج ـ ـ ــم اطعق ـ ـ ــات بم ـ ـ ــا ال يزي ـ ـ ــد عم ـ ـ ــى

) ، (12000m /secبحيث يضمن كـ لك عمـى توليـد
3

لمطاقة الكهرومائية.

وبعــد عمميــة التشــغيل والمعــايرة عــعن جريــت عمميــة توليــد

سعســل لمجريــان الشــهري الـوارد إلــى كــل وحــدة مــن وحــدات

المنظومة.

النموذج ألتصادفي المستخدم
ش ـ ــار ()Kattagoda

][10

إل ـ ــى الكثي ـ ــر م ـ ــن النم ـ ــا ج

التسـ ــادفية كنمـ ــا ج ) (Marcovوات الرتـ ــب المختمفـ ــة

ونمــا ج االنحــدار ال ـ اتي ات الوســط المتحــرك (Auto
) ، Regressive Moving Average Modelsالتـي
ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدعى بنم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو ج ) (ARMAوب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالنمو ج

الشـامل (Integrated Auto Regressive Moving
) ،(ARIMA) Average Modelsإال ن السـعوبة فـي
اختي ــار وتبن ــي ي م ــن هـ ـ ن النم ــا ج يكم ــن ف ــي فه ــم ذلي ــة

الفعالية التي يكـون نتاجهـا السمسـمة الزمنيـة المـراد نمـ جتها،
ففــي حــين ن نمــا ج ) (ARMAتســمم لنم جــة السعســل
الزمنيـ ـ ــة المسـ ـ ــتقرة )( (Stationaryعـ ـ ــدم تغيـ ـ ــر المع ـ ـ ــالم

ايحســائية لمفعاليــة مــال الــزمن) .فــإن نمــا ج )(ARIMA

تك ــون ناجع ــة ف ــي نم ج ــة السعس ــل الزمني ــة ي ــر المس ــتقرة

)( (Non-Stationaryتغي ــر المع ــالم ايحس ــائية لمفعالي ــة

مـ ـ ــال الـ ـ ــزمن) .لقـ ـ ــد اثبـ ـ ــت نمـ ـ ــو ج )(Thomas-Fiering
إمكاناتـ ــى العالي ـ ــة ف ـ ــي نم جـ ــة السعس ـ ــل الزمني ـ ــة لمجري ـ ــان

الشــهري لمكثيــر مــن ا نهــار] .[11ويعــد نمــو ج (Thomas-
) Fieringحــد ســور نمــا ج مــاركوف مــن الرتبــة ا ولــى،
وقـ ــد وسـ ــى ()Clarke

][12

باسـ ــتخدام ه ـ ـ ا النمـ ــو ج عنـ ــد

نم جـ ــة السعسـ ــل الزمنيـ ــة لمجريـ ــان فـ ــي ا نهـ ــر وتوليـ ــدها،

عندما تكون النم جـة عمـى ا سـاس الشـهري بشـكل خـاه.

وبنـ ــاءاﹰ عمـ ــى ل ـ ـك فقـ ــد اختيـ ــر نمـ ــو ج

(Thomas-

) Fieringفــي ه ـ ا البحــث لتوليــد سعســل زمنيــة لمجريــان
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الشــهري ال ـوارد إلــى وحــدات منظومــة خــزن شــمالي الفتحــة

والمعادلة ) (1تبين السيغة الرياضية له ا النمو ج.

)Qi1  Q j 1  b j (Qi  Q j )  ti j 1 (1  r j )1/ 2 .. (1
2

كما انى يتعين الت كر ب ن معظم (إن لم يكن جميال) النما ج
التسادفية المستخدمة لتوليد الجريان مبنيـة عمـى فرضـية ن
الجريان ــات المرس ــودة والمس ــتخدمة لبن ــاء النم ــو ج تخض ــال

لمتوزيال الطبيعـي لـ ا يجـب التحقـق وضـمان هـ ن الحالـة قبـل

البــدء بخطـوات بنــاء نمــو ج التوليــد وا ا لــم يتحقــق لــك فيــتم

المجــوء إلــى طريقــة التحويــل ( ،(Transformationإ تعــد

طريق ـ ــة ) (Box-Coxوالمبين ـ ــة ف ـ ــي المعادل ـ ــة ) (2ح ـ ــدى
الطرائق المعتمـدة لتحويـل الجريانـات المرسـودة إلـى التوزيـال

الطبيعي

][10

التي تم استخدامها هنا والمعطاة بالمعادلة:

)……………….. (2

Yt  ( X t  1 ) / 

تتــوفر تســاريف مرســودة ومســجمة لكــل مــن نهــر دجمــة فــي
محطــة الموســل ومحطــة قيــاس التس ـريف ف ـي ســكي كمــك

عم ــى الـ ـزاب ا عم ــى ومحط ــة منكوب ــة عم ــى الـ ـزاب ا س ــفل
ولم ــدة ) (816ش ــه اﹰر م ــن تشـ ـرين ا ول  1931إل ــى يم ــول

 ،1999ت ـ ــم تولي ـ ــد مجموع ـ ــة م ـ ــن سعس ـ ــل الجري ـ ــان وي ـ ــتم
مقارنته ــا إحس ــائياﹰ م ــال السعس ــل المرس ــودة لمعرف ــة م ــدى
س ــعحية النم ــو ج المعتم ــد ف ــي تولي ــد التس ــاريف الش ــهرية

لمجريان.

تطبيق نموذج )(Thomas-Fiering

باالعتمـ ــاد عمـ ــى القـ ــيم الناتجـ ــة مـ ــن عمميـ ــة التحويـ ــل

والخاض ـ ــعة لمتوزي ـ ــال الطبيع ـ ــي ت ـ ــم اس ـ ــتخدام برن ـ ــامج ال ـ ـ ـ

) (SPSSالحتسـ ــاب المعـ ــالم ايحسـ ــائية المسـ ــتخدمة فـ ــي

نمـ ـ ــو ج ) (Thomas-Fieringالموضـ ـ ــحة سـ ـ ــيغتى فـ ـ ــي
المعادل ــة ) ،(1والت ــي تش ــمل ك ــل م ــن (المع ــدل واالنحـ ـراف
المعيــاري لكــل شــهر عمــى حــدة ،معامــل االرتبــاط ومعامــل

االنحــدار بــين كــل شــهرين متتــاليين) .فــي حــين اســتخدمت

تقنيـ ـ ـ ـ ـ ــات ) (SIMULINKلغـ ـ ـ ـ ـ ــرض تمثيـ ـ ـ ـ ـ ــل نمـ ـ ـ ـ ـ ــو ج
) (Thomas-Fieringو ل ـ ـ ــك باالعتم ـ ـ ــاد عم ـ ـ ــى المع ـ ـ ــالم

5

ايحســائية المحســوبة عــعن لغ ــرض توليــد عش ـرة سعس ــل
بط ــول السمس ــمة المرس ــودة نفس ــى ،والبالغ ــة ) (816ش ــه ارﹰ.

يب ـ ــين الش ـ ــكل ) (4المخط ـ ــط الع ـ ــام لنم ـ ــو ج (Thomas-
) Fieringباستخدام تقنيات ).(SIMULINK

اختبار مدى مالءمة نموذج التوليد

لغــرض اختبــار مــدى معئمــة النمــو ج وســعحيتى فــي

تولي ـ ــد السعس ـ ــل الش ـ ــهرية لمجري ـ ــان ت ـ ــم اس ـ ــتخدام برن ـ ــامج

) (SPSS.10الحتسـ ـ ـ ــاب المعـ ـ ـ ــالم ايحسـ ـ ـ ــائية الرئيسـ ـ ـ ــة
ا ربع ــة ،ا ول ــى لمجري ــان المرس ــود (المع ــدل ،واالنحـ ـراف

المعيــاري ،ومعامــل االرتبــاط بــين شــهرين متتــاليين ،ومعامــل

االلت ـ ـواء) ،ك ـ ـ لك تـ ــم احتسـ ــاب المعـ ــالم ايحسـ ــائية نفسـ ــها
لمسعسـ ـ ــل العش ـ ـ ـرة المولـ ـ ــدة .يسـ ـ ــرد الجـ ـ ــدول ( )0النتـ ـ ــائج

المستحس ـ ــمة ويقـ ـ ــارن بـ ـ ــين المعـ ـ ــالم ايحسـ ـ ــائية لمجريـ ـ ــان

المرس ــود والمول ــد ولمحط ــة قي ــاس تسـ ـريف الموس ــل فق ــط

لغرض التوضيم.

وبنــاءا عمــى تمــك النتــائج فقــد اعتبــر النمــو ج معئــم ويمكــن

ن يعول عميى في توليد التساريف الشهرية لمجريان.

تقييييييم أداء المنظوميييية باسييييتخدام التصيييياريف المرصييييودة
والسالسل المولدة

تـ ــم اسـ ــتخدام نمـ ــو ج محاكـ ــاة المنظومـ ــة الخزني ـ ـة

][9

والموضم مخططى في الشكل ) ،(2إ تـم فـي هـ ن المرحمـة

تشغيل الخزانات بسورة افتراضية خعل مدة ) (68سنة من
تشـ ـ ـرين ا ول  1931إل ـ ــى يم ـ ــول  ،1999و ل ـ ــك لغ ـ ــرض
معرفـ ــة القـ ــدرة المولـ ــدة مـ ــن كـ ــل خ ـ ـزان باسـ ــتخدام الجريـ ــان

المرســود وسعســل الجريــان المولــدة .وب ـ لك فقــد تــم تشــغيل

نمــو ج المحاكــاة ﺇحــدى عش ـرة م ـرة ،حيــث تــم فــي المرحمــة
ا ولى تشـغيل النمـو ج باسـتخدام الجريـان المرسـود والـوارد
إلــى خ ازنــات الموســل ،وبخمــة ودوكــان ،فــي حــين تــم فــي
المرحمـ ــة الثانيـ ــة تشـ ــغيل النمـ ــو ج عش ـ ـر م ـ ـرات باسـ ــتخدام

السعســل المولــدة وبســورة متتابعــة ،وعمــى اعتبــار ن حجــم
ال ـواردات إلــى خـ ـزان مكحــول مســاو إل ــى حجــم االطعق ــات

الشهرية من الخزانات الثعثة ذنفة ال كر .وبمـا ن الخ ازنـات

تعمل بسورة افتراضية خعل ه ن المدة ،فقد تم تحديد حجم
االطعق ـ ــات م ـ ــن الخ ازن ـ ــات باالعتم ـ ــاد عم ـ ــى ت ـ ــوفير حج ـ ــم
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المتطمب ــات المائي ــة الش ــهرية بس ــورة دائم ــة وض ــمان إنت ــاج

 .8لقـد وجـد ن سعسـل الجريـان المولـدة باسـتخدام نمـو ج

المحاك ــاة بالطريق ــة الموض ــحة ع ــعن ،وبـ ـ لك ت ــم احتس ــاب

ايحسائية الرئيسة لمبيانات المرسودة المسـتخدمة فـي

عمــى طاقــة كهرومائيــة ممكنــة .ومــن خــعل تشــغيل نمــو ج

معــدل القــدرة المولــدة فــي الشــهر الواحــد لمجريــان المرســود
والسعسل المولدة وك لك معـدل الطاقـة السـنوية المولـدة مـن

الخزانات ا ربعة وكما هو مبين في الجدول ).(2

) (Thomas-Fieringتحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــافظ عمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى المعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالم

توليدها ،وبه ا يمكن التعويـل عميهـا فـي اسـتقراء ا داء
المس ــتقبمي لمنظوم ــة الخ ــزن م ــن ناحي ــة تولي ــد الطاق ــة

الكهرومائية.

وباالعتمـاد عمـى النتـائج التـي تـم الحسـول عميهـا يمكـن

 .3ﺇن وحـ ــدات منظومـ ــة الخـ ــزن تحـ ــت الد ارسـ ــة تسـ ــتطيال

الكهرومائيــة المتوقعــة م ــن المنظومــة وبس ــورة فاعمــة .ف ــإ ا

القط ــر الع ارق ــي ي م ــا يع ــادل ) (10%تقريب ــاﹰ وه ــي

الق ــول ن السعس ــل المول ــدة ق ــد نجح ــت ف ــي تولي ــد الطاق ــة

عم ــم ن ايمكاني ــة النظري ــة ف ــي تولي ــد الطاق ــة الكهرومائي ــة

لحوض شمالي الفتحة تبمة

) (20×106 MW-hrخعل

تغطية ) (1.1GWمن الحاجة الفعمية لمكهرباء لعمـوم

كمية ال يستهان بها خاسة في الوقت الحاضر.

الس ــنة الواح ــدة ي م ــا يع ــادل ق ــدرة مق ــدارها )(2280MW
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and Forecasting : The Box-Jenkins
approach", Printed in Great Britain by Page
Bros (Norwich) Ltd, pp 12-14, 1976.
2- Pereira, M. V. F., Oliveira. G. C., Costa,
C. C. G. and Kelman, J., "Stochastic
Streamflow Models for Hydroelectric
Systems", Water Resources Research, Vol.
20, No. 3, pp 379-390, 1984.
3- Kim, T. and Heo, J-H., "Application of
Implicit Stochastic Optimization in the River
Han", Yahoo Search: Application of Implicit
Stochastic Optimization in the River Han,
1997.
4- Naggar, O. M., "Development of
Decision Support Systems in Water
Resources", ph. D. Thesis, College of
Engineering, Water Resources Department,
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 -5الماموسي ،فواز" ،تقيـيم داء بعـض النمـا ج التسـادفية

االستنتاجات

رسالة ماجستير ،قسم الموارد المائية ،كمية الهندسة ،جامعة

و ن مع ـ ــدل الطاق ـ ــة الكهرومائي ـ ــة المول ـ ــدة م ـ ــن خـ ـ ـزان س ـ ــد

الموسـل هــي ) (2.4×106 MW-hrخــعل الســنة الواحــدة

] ،[13ي ما يعادل ) (%12من ايمكانيـة الكميـة لتوليـد هـ ا
الحوض .من معحظـة كميـات التوليـد المحسـوبة سـواءاﹰ مـن
التس ــاريف المرسـ ــودة و السعسـ ــل المول ــدة ،التـ ــي وسـ ــل

مع ــدلها إل ــى ) ،(9.5×106MW-hrنس ــتنتج ن ــى وبإكم ــال
إنشــاء وحــدات المنظومــة المتمثمــة بخ ازنــي بخمــة ومكحــول

وتشــغيمها بشــكل مناســب فإنــى يمكــن الحســول عمــى نســف
إمكاني ـ ــة الح ـ ــوض ف ـ ــي تولي ـ ــد الطاق ـ ــة الكهرومائي ـ ــة .وم ـ ــن
المع ــروف ن حاج ــة القط ــر الع ارق ــي م ــن الق ــدرة الكهربائي ــة

بشــكل إجمــالي هــي فــي حــدود ) ،(12000MWل ـ لك فــإن
هـ ـ ـ ن المنظوم ـ ــة تس ـ ــتطيال تغطي ـ ــة ) (1100MWي نه ـ ــا

بإمكانهــا تمبي ــة حـ ـوالي ) (%10م ــن احتياج ــات القط ــر م ــن
الطاقة الكهربائية.

 .0تبـ ـ ـ ــين ن تقنيـ ـ ـ ــات ) (SIMULINKالتـ ـ ـ ــي توفرهـ ـ ـ ــا
برامجيــات ) (Matlabالتــي تعــد مــن التقنيــات الحديثــة
المســتخدمة بنجــاح فــي كثيــر مــن المجــاالت الهندســية

المختمفــة ،قــد بمــت بــعءاﹰ حســناﹰ فــي محاكــاة منظومــة

الخ ــزن الم ــائي وك ـ ـ لك ف ــي بنـ ــاء النم ــو ج لتسـ ــادفي

) (Thomas-Fieringلغــرض توليــد بيانــات لمجريــان

المتوقال ورودن مستقبعﹰ.

فـي توليــد التســاريف لألنهـار الموســمية والدائميــة الجريــان"،

الموسل.2007،
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Generation", Ph.D. Thesis, College of
Engineering, Water Resources Department,
University of Mosul, 2002.
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خزان مقترح التنفيذ
خيزان منفذ
محطة توليد
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Outflow From Mosul
Out1

Mosul Reservoir
Outflow From Bakhm a

Flow to Makhool

Out1

In1

Bakhma Reservoir

Makhool Reservoir
Outfow From Dokan

Out1

Dokan Reservoir

SIMULINK  مخطط نموذج المحاكاة لمنظومة خزن شمالي الفتحة باستخدام تقنية:(2) الشكل
-C-CCat 1
-C-CCat 2
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-C-CCat 3
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-C-

Boutl et
0
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-CSpi l l M
0

Rel .from
Spi l l M (MCM)2

( لنموذج المحاكاة إلحدى وحدات المنظومةSubsystem)  المخطط اليثانوي:(3) الشكل

M e an

M e an
Re cre s s ionCoe fficint

b
Random Num be r

Ge ne rate dFlow e s

Random Numbe r

Ge ne rate dFlowe s
Ge ne rate d
Flowe s

StandardDe viation

Stdv
Core lationCoe fficiont

r
Subsystem

(SIMULINK) ( باستخدام تقنيات اليThomas-Fiering)  مخطط لنموذج:)4( الشكل
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الجدول ):(1بعض المعالم اإلحصائية لمتصاريف الشهرية المرصودة خالل السنوات
( )1333-1391والتصاريف المولدة لمحطة قياس الموصل

المعالم
اإلحصائية
المعدل

المعدل

لمتصاريف

لمتصاريف

المرصودة

المولدة

معامل

معامل

االنحراف

االنحراف

معامل

معامل

االرتباط
بين

االرتباط

المعياري

المعياري

االلتواء

اال لتواء

التصريف

التصريف

لمتصاريف

لمتصاريف

لمتصاريف

لمتصاريف

المرصود

المولد

المرصودة

المولدة

المرصودة

المولدة

بين

وتصريف

وتصريف

الشهر

الشهر

الذي يميه

الذي يميه

493380

481.84

098338

226.22

1.3545

2.3379

0.344

0.363

770379

727.13

455334

411.03

2.6121

2.8357

0.592

0.432

0093368

1152.59

803378

794.95

2.3848

2.7638

0.636

0.412

0440347

1464.26

887379

875.96

1.5779

1.7181

0.585

0.677

شباط

0851338

1873.19

843331

848.67

0.8939

1.0486

0.5

0.556

آذار

3159317

3146.29

0379386

1489.44

1.6001

1.6432

0.595

0.586

نيسان

4499388

4507.54

0788313

1738.72

0.9183

0.8721

0.771

0.808

أيار

4173385

4072.24

0853371

1834.65

1.0145

1.0220

0.909

0.910

حزيران

0756396

1754.59

734318

721.77

0.9374

0.7860

0.951

0.951

تموز

770317

772.47

886308

278.26

0.7296

0.6121

0.926

0.926

آب

445305

447.25

040341

141.78

0.5279

0.6792

0.957

0.960

أيمول

361397

362.66

010351

104.34

0.5418

0.8131

0.173

0.081

األشهر
تشرين
األول
تشرين
الثاني

كانون
األول

كانون
الثاني
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الجدول ) :(2معدل الطاقة السنوية المولدة من الخزانات بالي) (MW-hrباستخدام التصاريف المرصودة خالل
السنوات ( )1333-1391والتصاريف المولدة لمدة  816شه اﹰر

الخزانات

مجموع معدل الطاقة

الموصل

بخمة

دوكان

مكحول

المرصودة

2370588

4180383

866559

8817816

9525676

السمسمة المولدة األولى

8318676

4038940

858368

8803835

9513220

السمسمة المولدة الثانية

8308353

4804559

851985

8848676

9626573

السمسمة المولدة الثالثة

8881735

4853835

801676

8838511

9577146

السمسمة المولدة الرابعة

8510471

4319007

873835

8868647

9946469

السمسمة المولدة الخامسة

8388589

4839559

848779

8835047

9712014

السمسمة المولدة السادسة

8375047

4387159

867559

8855888

9825647

السمسمة المولدة السابعة

8386383

4800908

857607

8851047

9705999

السمسمة المولدة الثامنة

8388971

4116765

866589

8888940

9425205

السمسمة المولدة التاسعة

8363388

4355894

899397

8861440

9878514

السمسمة المولدة العاشرة

8331047

4008794

880897

8844556

9569394

معدل السالسل المولدة

2357573

4216323

861504

2242617

9678018

التصاريف

السنوية من وحدات
المنظومة

