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Abstract 

Limited water resources formed a great challenge for the specialists in 
water resources engineering. This challenge is represented by “ design and manage 
the projects” connected with water resources in such a way that insure providing 
suitable quantity and quality of water.  

In this research, the discrete differential dynamic programming approach 
is used to find the optimal monthly operation of Haditha Dam by adopting an 
objective function to minimize the release and storage penalty. The historical 
inflow data of  240  months,  from Oct. 1987 to Sep. 2007,  formed the input data 
to the optimization model to find the (upper and lower) rule curves.  

Preserved the logical state of reserve storage, i.e., save minimum 
operation storage just before the expected start of the effective flood and maximum 
operation storage at the end of the flood season. 

The optimum operation policy showed that Haditha reservoir can contain 
the probable maximum flood of Euphrates flood during the considered operation 
period,  240  months, and the water level in the reservoir above the operation level 
of the reservoir during the same period, while this policy gave deficit in satisfying 
the demands downstream Haditha Dam The deficiency was noticed during ( 152 ) 
months.  

  

  حديثة التشغيل االمثل لسد
  الخــالصــة

. ائيةالم واردمال في هندسة يينتحدي عظيم لإلختصاصي مصادر المياه المحدودة شكّلتْ
رتبطَ بمصادرِ المياه بطريقة ت" وادراة المشاريع يتم التخطيطوالتصميمكَيفَ "هذا التحدي ممثَُّل 

  .المناسبة كمية ونوعية الماءيزودنا ببحيث 
ة التفاضلية المنفصلة  في  هذا البحث  إليجاد  التشغيل كياستخدمت البرمجة الدينامي

بعد تهيئة دالة الهدف للوصول إلى اقل  الخسائر المتعلقة باإلطالق  حديثةالشهري األمثل لسد 
إلى 1987من تشرين أول (شهراً ) 240(البيانات الهيدرولوجية التاريخية لمدة .والخزين

  .تخراج أعلى واقل منحنيات التشغيلالس شكلت بيانات اإلدخال لنموذج أال مثلية) 2007أيلول
توفير اقل خزين للتشغيل  قبيل البدء  أي ,على الحالة المنطقية للخزين تمت المحافظة

  .المتوقع للفيضان  المؤثر وتوفير أعلى خزين للتشغيل عند انتهاء موسم الفيضان
في  استيعاب اقصى فيضان محتملت ان سد حديثة يمكنه ينب  التشغيل األمثلإن سياسة 

ولوحظ ان مستوى الماء يبقى اعلى من مستوى  شهر) 240( ات خالل فترة التشغيلرنهر الف
حديثة عجزاً في تلبية االحتياجات المائية مؤخر سد ولكن بينت  ,التشغيل للخزان خالل نفس الفترة

  .شهراً) 152(خالل  وقد لوحظ العجز
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