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ارائه مدل کوتاه مدت بهره برداري بهينه 
از منابع آب با استفاده از الگوريتم جامعه 

ذرات و مقايسه آن با الگوريتم ژنتيك

چكيد ه 
يكي از داليل ضعف عملكرد پروژه  هاي بهره برداري بهينه از منابع آب، مشكالت برنامه ريزي درست در توزيع مناسب 
آن به منظور تامين نياز آبي در بخش هاي مختلف ش�رب، کش�اورزي و ... مي باش�د. اين مشكالت موجب عدم تناسب 
تحويل آب با نياز مصرف کنندگان و افزايش تلفات بهره برداري مي شود. استفاده از روش هاي تحليلي و بهينه سازي 
مي تواند بخش�ي از مش�كالت موجود را رفع نمايد. مس�ئله برنامه ريزي به منظور بهره برداري بهينه از منابع آب يک 
مس�ئله بهينه س�ازي پيچيده، چند متغيره و چند محدوديتي اس�ت که حل آن نياز به کاربرد روش هاي توانمند بهينه 
س�از دارد. روش هاي بهينه سازي کالس�يک داراي محدوديت هايي مانند توقف در نقاط بهينه موضعي و عدم توانايي 
بكارگيري انواع متغيرها مي باش�ند. براي رفع اين محدوديت ها مي توان از روش هاي ابتكاري که توانايي حل مس�ائل 
پيچيده و عبور از نقاط بهينه موضعي و يافتن بهينه سراسري را دارند استفاده نمود. در اين مقاله ابتدا دو مورد از اين 
روش ها يعني الگوريتم بهينه س�ازي جامعه ذرات و الگوريتم ژنتيک معرفي ش�ده اند و س�پس کارايي آنها در مسئله 
بهره برداري بهينه مخزن مقايس�ه ش�ده است. تابع هدف مس�ئله تامين نياز آبي پايين دست براساس برقراري رابطه 
پيوس�تگي انتخاب گرديد. مقايس�ه دو مدل در 4 جمعيت مختلف 100 ،200، 300 و 400 نش�ان داد که الگوريتم جامعه 
ذرات ب�ه ترتي�ب با ميانگين مقدار بهترين تابع ه�دف 190,44، 188,34، 187,07و 187/04 با تعداد ارزيابي کمتر تابع 
هدف نس�بت به الگوريتم ژنتيک با مقدار تابع هدف 193,96، 191,02، 188,23و 187,94 با تعداد ارزيابي بيش�تر تابع 

هدف قابليت باالتري در رسيدن به جواب بهينه دارد. 

کلمات کليد ی: بهينه سازي منابع آب، الگوريتم جامعه ذرات، الگوريتم ژنتيک، بهينه سراسري  

شماره 97، زمستان 1391

)پژوهش و سازندگی(

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir64 )پژوهش وسازند گی( 

Watershed Management Research (Pajouhesh & Sazandegi) No 97 pp: 63-72

Short-term model of optimization operation of water resources using particle swarm optimization and compared 
with genetic algorithm
By: K. Saber Chenari, Msc Graduate, Watershed Management Engineering, Urmia University, Urmia, Iran. 
(Corresponding Author; Tel: +989119400287) H. Abghari, Assistant Professor, Faculty of Natural Resources, Urmia 
University, Urmia, Iran, Mahdi erfanian, Assistant Professor, Faculty of Neutral Resources, Urmia University, Urmia, 
Iran, S. Gholizadeh, Assistant Professor, Faculty of Civil Engineering, Urmia University, Urmia, Iran.

Problems of water appropriate delivery correct Planning for the proper distribution needs indifferent parts of drinking 
water, agriculture and more are one of the reasons for poor performance of optimization operation of water resources 
projects. These problems lead to high operational losses and miss-match of water delivery with water requirements. 
The use of analytical and optimization methods could resolve some of these difficulties. Water delivery planning 
for optimization operation is a complex, multi-variable, and multi-constraint problem, which requires powerful 
optimization methods to be solved. Classical optimization methods are facing some limitations such as: being trapped 
in local optimum points, and difficulties in handling different variables. To overcome some of these limitations, new 
techniques which can solve complex problems could be used. In the paper two of these methods, particle Swarm 
optimization and genetic algorithms are introduced and their efficiency in optimization reservoir operation problems 
is compared. objective function downstream water issue needs to establish relationships based on continuity were 
selected. Comparison of two models in four different populations 100, 200, 300 and 400 showed that the PSO algorithm 
with average best objective function value of 190.44, 188.34, 187.07 and 187.04 the number of objective function 
evaluation less than genetic algorithm with objective function value of 193.96, 191.03, 188.23 and 187.94 with a 
number of further evaluation of the objective function to achieve higher capacity is the optimum answer.

Keywords: Optimization of water resources, Particle swarm Optimization, Genetic Algorithm, Global optimization

مقد مه 
از آنجا که مس��ائل بهينه سازي منابع سيس��تم هاي منابع به لحاظ تنوع 
ضوابط تصميم گيري و توابع هدف داراي پيچيدگي هایي اس��ت که بعضا حل 
آنها با روش بهينه س��ازي امکان پذیر نيس��ت و یا مستلزم صرف وقت و هزینه 
بس��يار اس��ت، بنابراین اس��تفاده از ابزارهاي نوین و روش هاي جدید در حل 
مسائل امري اجتناب ناپذیر مي باشد. به همين منظور در سال هاي اخير روش 
هاي کاوش��ي در زمين��ه بهره برداري از منابع آب مورد توج��ه قرار گرفته اند. 
روش هاي کاوشي اغلب الهام گرفته از طبيعت هستند که براي حل مسائل در 
زمينه هاي مختلف از دهه 1960 مورد توجه محققان قرار گرفته اند. این روش 
ها جواب هاي نزدیک به بهينه را با یک هزینه محاس��باتي معقول جستجو مي 
کنند، بي آنکه قادر به تضمين بهينگي مطلق جواب باش��ند. نگاهي به مقاالت 
و تحقيقات موجود نش��ان مي دهد که الگوریتم PSO  تاکنون در حوزه هاي 

مختلفي از مهندسي عمران، آب و ... استفاده شده است. 
فالح مهدي پور و همکاران )2( در نشان دادند در استخراج منحني فرمان 
به��ره برداري مخزن دز براس��اس الگوریتم 1PSO مقایس��ه آن با روش برنامه 
ریزي غيرخطي نشان دادند که با پيچيده تر شدن مسئله PSO قابليت باالتري 
در رس��يدن به رسيدن به راه حل هاي بهينه براي سياست بهره برداري بهينه 
از مخزن دارد. مقدار رهاس��ازي محاسبه شده نشان داد که PSO بخوبي قادر 
به تامين نياز آبي پایين دست سد بوده و حجم بهينه مخزن محاسبه شده نيز 

در حد مطلوب مي باش��د. Baltar و Fontane )3( پس از تش��ریح PSO و 
روش هاي بهينه س��ازي چند هدفه، با استفاه از الگوریتم PSO، بهينه سازي 
چند هدفه بهره برداري از مخزن سد را جهت تامين اهداف حداکثر کردن نياز 
آبي مطمئن س��االنه، حداکثر کردن توليد انرژي ساالنه، حداقل کردن ریسک 
 )5( Chou .سيالب و حداکثر کردن قابليت اطمينان کلي سيستم، انجام دادند
از الگوریتم PSO براي آموزش ش��بکه عصبي جهت پيش بيني تراز سطح آب 
 Siu در هنگ کنگ، و پيش بيني رواناب در منطقه  Shing Munدر رودخانه
Lek Yuen در هنک کنگ، بهره بردند. Kumar و Reddy )15( با توس��عه 
روش PSO و انج��ام جهش ممتاز در گروه، مس��ئله بهره برداري چند مخزنه 
 2GA استاندارد و PSO را حل نمودند. س��پس نتایج بدست آمده با الگوریتم
مقایس��ه گردید.  نتایج نشان داد که الگوریتم جدید نسبت به PSO استاندارد 
و GA و همچنين PSO استاندارد نسبت به GA، قابليت باالتري در رسيدن 
به جواب بهينه با تعداد ارزیابي کمتر تابع هدف دارد. Montaluo و همکاران 
)22( الگوریتم PSO را در بهينه سازي شبکه جمع آموري فاضالب بکار بردند. 
مقایسه نتایج PSO با کارهاي مشابه انجام شده توسط محققان دیگر از جمله 
Dandy و هم��کاران )7(، Savic و Walters )25(، Matias)19( و مایر و 
همکاران )17( با استفاده از GA و الگوریتم جامعه مورچگان )ACO(  نشان 
داد که PSO  مي تواند با تعداد تکرار کمتر و س��رعت باالتري به جواب بهينه 
دست یابد. Izquierdo و همکاران )11( براي طراحي بهينه شبکه جمع آوري 
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فاضالب از الگوریتم PSO استفاده کردند و نتيجه گرفتند که این روش نسبت 
ب��ه روش برنامه ریزي دیناميک برتري دارد. معراجي و همکاران )21( نش��ان 
 )GA( در مقایس��ه با س��ایر روش های الگوریتم ژنتيک PSO دادند که روش
والگوریتم جامعه مورچگان )ANT( و )HMBO( دارای توانایی بيش��تری در 
یافتن و همگرا ش��دن به جواب های بهتر می باش��د و قادر اس��ت که با تالش 
های محاس��باتی بسيار کمتر از سایر روش ها، به جواب های بهينه دست یابد. 
همچنين مقادیر رهاس��ازي محاسبه شده با استفاده از الگوریتم PSO انطباق 
بس��يار مناس��بي با نياز آبي پایين دست داش��ته و از اتالف آب جلوگيري شده 
اس��ت. دارایي خواه و همکاران )8( از الگوریتم PSO جهت بهينه سازي ابعاد 
 PSO س��رریزهاي متوالي در سدها بهره بردند. نتایج نش��ان داد که الگوریتم

قابليت مناسبي در رسيدن به جواب بهينه عمومي دارد.
الگوریتم ژنتيک، ش��بيه س��ازي از س��ير تکامل بيولوژیکي اس��ت. در این 
 روش از بي��ن جواب هاي موجود، جواب هاي برتر ک��ه باعث بهبود تابع هدف 
مي شوند براي توليد نسل بعدي جواب ها انتخاب مي شوند و  این سير تکاملي 
تا یافتن جواب بهينه تکرار مي ش��ود. این الگوریتم اولين بار توس��ط هولند در 
سال 1975 ارائه شد. Wang )28( از این روش براي کاليبراسيون مدل هاي 
 Cieniawska 20( و( Line و Mckinney بارش- رواناب اس��تفاده کرد و
 Hall و Esat .و همکاران )6( در مدل هاي آب زیرزميني از آن بهره جستند
)10( در یک مس��اله چهار مخزني و Oliveria و Loucks )23( براي برنامه 
ریزي سيس��تم هاي چن��د مخزني آن را به کار بردند و به سياس��ت هاي بهره 
 Hallو Esat 29( کار( Sharif و Wardlaw .برداري موثري دس��ت یافتند
ادامه داده و قابليت الگوریتم ژنتيک را براي بهره برداري از بهنگام مخزن با پيش 
بيني جریان استوکستيک بررسي کردند.  Mathr و Nikam )18( سياست 
به��ره برداري بهينه از منابع آب را براي مخزن واردها در ایالت ماهاراس��ترا در 
هند و همچنين دریب و س��عيدي)9( مدل کوتاه مدت آن براي مخزن گومارا 
در اتيوپي با اس��تفاده از الگوریتم ژنتيک انجام دادند.  براساس مطالعات انجام 
ش��ده فرض تحقيق در این مقاله به این صورت است که الگوریتم بهينه سازی 
جامعه ذرات توانایی مناس��بی در برنامه ری��زي به منظور بهره برداري بهينه از 
منابع آب  داشته و کارایي آن بهتر از الگوریتم ژنتيک مي باشد. هدف اصلي از 
این مقاله ارائه مدل کوتاه مدت بهره برداري از منابع آب با استفاده از الگوریتم 
جامعه ذرات در بهره برداري بهينه از مخزن س��د مخزني مهاباد و مقایس��ه با 

الگوریتم ژنتيک مي باشد.

 مواد و روش ها
الگوريتم بهينه سازي جامعه ذرات 

روش بهينه س��ازی PSO اولين بار توس��ط جيمز کندی و راس��ل س��ی 
ابرهارت در س��ال 1995 معرفی گردید )12(. اس��اس PSO شبيه سازی یک 
رفتار دس��ته جمعی اس��ت که از آن برای نش��ان دادن حرکت گروه پرندگان و 
ماهيان اس��تفاده می ش��ود. فرآیند PSO با ایجاد یک جمعيت تصادفی ایجاد 
می شود، که در اینجا به عنوان یک گروهي ذره ها خوانده می شود. مانند آنچه 
در هم��ه الگوریتم های تکاملی وج��ود دارد، هر ذره در گروه مجموعه مختلفی 
از پارامترهای نامش��خص می باش��ند که باید مقادیر بهينه آنها تعيين ش��ود و 
در واقع هر ذره یک نقطه از فضای راه حل را ارائه می دهد. اس��اس الگوریتم، 
جس��تجوی فضای راه حل ها به یک روش مناس��بی که توسط حرکت گروهی 
ذره ها به س��وی بهترین موقعيتی که در گذش��ته با آن روبرو شده اند، به این 

اميد که در این فرآیند به موقعيت بهتری برس��ند، صورت می گيرد تا سرانجام 
همه ذره ها در نقطه بهينه همگرا می شوند. تفاوت بين PSO و سایر الگوریتم 
های تکاملی در روش��ی اس��ت که از طریق آن، جمعيت ایجاد شده، در فضای 
جستجو حرکت می کند، یعنی PSO از روش مختص خود جهت هدایت گروه 
اس��تفاده می کن��د. در PSO عالوه بر آن که هر عض��و از جمعيت، دارای یک 
س��رعت انطباقی )تغيير مکان( است که مطابق با آن در فضای جستجو حرکت 
می کنند، هر کدام از آنها دارای حافظه نيز می باشند، یعنی بهترین موقعيتی 
که در فضای جستجو به آن می رسند را به خاطر می سپارند. بنابراین حرکت 
هر عضو در دو جهت صورت می گيرد: 1- به سوی بهترین موقعيتی که مالقات 
ک��رده اند. 2- به س��وی بهترین موقعيتی که بهترین عضو در همس��ایگی آنها 
مالقات کرده اس��ت. حال فرض کنيد که فضای جس��تجو مسئله، بعدی باشد، 

پس مين ذره از گروه را می توان با یک بردار D بعدی
Xi=)xi1, xi2, ..., xin(T

نمایش داد، و سرعت آن )تغيير مکان آن( را هم می توان با بردار D بعدی
Vi=)xi1, xi2, ..., xin( T

نمای��ش داد. ميزان جابجای��ی ذره از طریق اطالعات مربوط به موقعيت کنونی 
و ميزان س��رعت هر ذره بدس��ت می آید. هر ذره بهتری��ن موقعيت خود را در 
گذشته )Pest( که در آن بيشترین ارزش را داشته است، در حافظه خود دارد. 
این اطالعات، حاصل مقایس��ه تالش هایي است که هر ذره براي یافتن بهترین 
ج��واب انجام مي دهد. همچنين هر ذره بهترین جواب��ي را که تاکنون در کل 
گروه بدس��ت آمده اس��ت، از مقایس��ه بهينه ذارت مختلف مي شناسد )بهينه4 
فراگير(. هر ذره براي رسيدن به بهترین جواب سعي مي کند که موقعيت خود 

را با استفاده از اطالعات زیر تغيير دهد:
                                              )Xid

n(موقعيت کنوني
)Vid

n(سرعت کنوني
فاصله بين موقعيت کنوني و بهينه محلي                        

فاصله بين موقعيت کنوني و بهينه فراگير
بدین ترتيب س��رعت هر ذره و به تبع آن موقعيت جدید آن به صورت زیر 

تغيير مي کند:

    )1(
)2(

Vid سرعت ذره i در تکرار 
n+1 ،در تکرار فعلي iسرعت ذره  Vid

n :که در آن
  gbest،موقعيت ذره در تکرار جدید pbest ،موقعيت کنوني ذره Xid

n ،جدی��د
بهتری��ن موقعيتي که ذره تاکنون اختيار کرده اس��ت، gbest بهترین موقعيت 
 d=1,2, .)بهترین ذره) بهترین موقعيتي که تمام ذرات تاکنون اختيار کرده اند
  r1id ،شماره تکرار می باشد n اندازه ابعاد فضای جستجو می باشد؛ D که ... n
و   r2id اع��داد تصادفی در محدوده )0،1( با توزیع یکنواخت هس��تند که برای 
حف��ظ تنوع و گوناگونی گروه  ب��کار می روند. c1 و c2 دو ضریب ثابت و مثبت 
 w .می باش��ند که به ترتيب پارامترهای شناختی و اجتماعی خوانده می شوند
اینرسی وزنی5 ناميده می شود. اینرسی وزنی، جهت کنترل تاثير سوابق سرعت 
های پيشين بر روی سرعت کنونی مورد استفاده قرار می گيرد. بنابراین پارامتر 
w قابليت گروه را در اکتش��اف مناطق بهينه فراگير و محلی، و استخراج جواب 
بهينه، تنظيم می کند. نتایج تجربی نش��ان داده که بهتر اس��ت در ابتدا، جهت 

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir66 )پژوهش وسازند گی( 

بهبود اکتشاف فراگير، مقدار زیادتری برای اینرسی وزنی w در نظر گرفته شود 
و به تدریج بهبود در استخراج راه حل بهينه، از مقدار آن کاسته شود. بنابراین 

می توان برای تعيين اینرسی وزنی از رابطه زیر استفاده نمود)25، 26، 27(:
)3(

                                                       

که در آن  wmax ميزان اوليه اینرس��ی وزنی،  wmin ميزان نهایی اینرسی 
وزنی، iTermax حداکثر تعداد تکرارها و n نيز شماره تکرار جاری می باشد

انتخاب مقدار مناسب براي پارامترهاي c1 و c2 منجر به تسریع الگوریتم و 
جلوگيري از همگرایي زودرس در بهينه هاي محلي مي ش��ود. مطالعه گسترده 
ای در مورد پارامترهای ش��تاب برای اولين نس��خه PSO توسط کندی انجام 
گرفته است. به عنوان پيش فرض، مقادیر   پيشنهاد شده است )13(، اما نتایج 
تجربی نش��ان می دهد که مقادیر   ممکن اس��ت نتایج بهتری را حاصل نماید. 
تحقيقات نش��ان می دهد که ممکن است انتخاب پارامتر شناختی، c1، بزرگتر 
از پارامتر اجتماعی، c2، با این شرط که c1+c2 ≥4 باشد، منجر به نتایج بهتری 

شود)4(. 

 الگوريتم ژنتيک 
در GA به این ترتيب است که یک نسل تصادفي توليد مي گردد. سپس 
با اعمال عملگر انتخاب، نس��ل انتخاب مي شود. در ادامه، عملگرهاي انتخاب و 
جهش برروي نسل  انتخاب شده، اعمال مي شوند. این روند تا زماني ادامه مي 
یابد که تعداد سعي ها به پایان برسد یا اینکه تابع هدف براي چند نسل متوالي 
تغييري نداشته باشد. ترکيب یکي از عملگرهاي اصلي ژنتيک است. این عملگر 
در ی��ک زمان بروري دو کروم��وزوم عمل نموده و با ترکيب آنها یک کروموزوم 
جدی��د توليد مي کند. کارای��ي الگوریتم ژنتيک به کارای��ي عملگر ترکيب آن 
بس��تگي دارد. نرخ ترکيب به صورت نس��بت کرموزوم هاي ش��رکت کننده در 
پروس��ه به کل جمعيت کروموزوم ها تعریف مي ش��وند.نرخ ترکيب 0/3 به این 
مفهوم اس��ت که 30 در صد جمعيت با یکدیگر ترکيب مي ش��وند و 70 درصد 
دس��ت نخورده باقي مي ماند. این نسبت ها، تعداد کروموزوم هاي را که تحت 
عمل ترکيب قرار مي گيرند کنترل مي کند. نرخ ترکيب باال اجازه مي دهد که 
فضاي بيشتري کاوش گردد و احتمال واقع شدن در فضاهاي بهينه هاي محلي 
را کاه��ش مي هد. اما اگر این نرخ خيلي زیاد ش��ود موجب صرف زمان زیادي 
براي جستجوي فضاهاي غيربهينه مي شود. جهش، عملگري است که تغييرات 
تصادفي در ژن هاي کروموزوم ایجاد کرده و جواب هاي کامال جدید توليد مي 
کند. س��اده ترین راه دستيابي به جهش تغيير یک یا چند ژن کروموزوم است. 

در الگوریتم جهش نقش اساسي ایفا مي کند.

تابع هدف و محدوديت هاي مدل بهينه سازي
تابع هدف در این تحقيق در برگيرنده اختالف مقدار جریان خروجی با نياز 
پایين دس��ت با توجه به برقراری معادله پيوستگی می باشد. پس از تنظيم این 

تابع، مينيمم آن به صورت رابطه زیر محاسبه خواهد شد:
               )4(  

                      
 که در آن:  Rt مقدار خروجی در ماه t، Dt  نياز آبي پایين دس��ت سد در 

ماه، Dmax حداکثر نياز آبي پایين دس��ت، St مقدار ذخيره در هر ماه، It مقدار 
ورودی به مخزن سد در هر ماه، Et: مقدار تبخير از سطح دریاچه در هر ماه. 

نياز آبي پایين دس��ت در این مقاله ش��امل نياز آبي کشاورزي و شرب مي 
باش��د. مدل بهينه س��ازي مورد نظر براي مدت یک س��ال و با استفاده از دبي 

ميانگين اجرا مي شود.
حج��م تبخير خال��ص به صورت تابعي از س��طح مخزن، ارتف��اع تبخير و 

بارندگي به صورت زیر نشان داده شد.
                                                                                                    )5( 

et :ارتفاع تبخير از دریاچه در ماه t بر حسب متر ، Pt :ارتفاع بارندگی روی 
دریاچه بر حسب متر، At :سطح مخزن در ماه t )بر حسب کيلومتر مربع(

که At با معادله زیر بيان مي شود:
                                                                              

)6(

u c : ضرایب ثابت رگرسيوني مي باشند.
که با اس��تفاده از اطالعات مربوط به سيس��تم آبي رودخانه مهاباد معادله 

رگرسيوني به صورت زیر کاليبره شد.
   )7( 

                                                                     
ضریب همبستگی رابطه R2= 0/985 ، 7 مي باشد. 

- متغيرهاي تصميم: تع��داد متغيرهاي تصميم بخاطر اینکه براي 12 ماه 
سال انجام مي گيرد برابر با 24 مي باشد. که شامل 12 متغير براي خروجي و 

12 متغير براي حجم ذخيره مخزن براي 12 ماه سال مي باشد.   
- محدودیت ها یا  قيد هاي حاکم بر مسئله

الف( قيد پيوستگي: که در باال به آن اشاره شد.
ب( قيد محدودیت حجم مخزن: 

)8(

ک��ه در آن Smax ,Smin حداق��ل و حداکثر حجم مخزن برحس��ب ميليون 
مترمکعب مي باشد. 

پ( قيد نامنفي بودن رهاسازي: 
 )9(

چون مسئله یک مسئله مقيد مي باشد و PSO براي مسایل نامقيد است، 
 PSO بنابراین مانند روشي که کنستانتينيوس )14( براي حل مسئله مقيد در
اس��تفاده کرد، مس��ئله مذبور را با اضافه کردن تابع پنالتي )رابطه 10( به تابع 

هدف به صورت نامقيد تعریف مي کنيم)رابطه 11(.
)10( 

  )11( 
که در آن P تابع پنالتي، Rp ضریب پنالتي، gj ، gi ، gj ، gi عبارات طرفين 

قيود نامساوي مي باشند و همچنين F تابع هدف اوليه مي باشد.

ارائه مدل کوتاه ...
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آناليز آماري داده هاي جريان
در این تحقيق داده هاي جریان ورودي به س��د با دوره آماري 32 س��ال 
از نظ��ر همگني و تصادفي بودن مورد بررس��ي قرار گرفت. جهت انجام تس��ت 
همگني داده ها از روش جرم مضاعف )Double mass( اس��تفاده شد. براي 
انجام این تس��ت از داده هاي ایس��تگاه هاي بوکان و شهرچاي استفاده گردید 
و نمودار آزمون همگني در ش��کل 1 نش��ان داده ش��ده اس��ت.  تست تصادفي 
بودن داده ها نيز با اس��تفاده از آزمون ران تس��ت )Run Test( در نرم افزار 
SPSS 15 م��ورد پردازش قرار گرفت.  ای��ن آزمون صحت تصادفي بودن داده 
هاي جریان را در سطح احتمال 95 درصد نشان مي دهد که در جدول 1 ارائه 

شده است. )1(. 

منطقه مورد مطالعه
 ح��وزه آبخي��ز رودخانه مهاباد در ش��مال غرب ایران قرار گرفته اس��ت و یکي از 
حوزه هاي اصلي آبریز دریاچه اروميه است. این حوزه بين طول های شرقی 45 درجه 
و 25 دقيقه تا 45درجه و 46 دقيقه و عرض های شمالی 36 درجه و 26 دقيقه تا 36 
درجه و 46 دقيقه واقع اس��ت. مس��احت کل حوزه در محل سد مهاباد 807 کيلومتر 
مربع و محيط آن 142 کيلومتر مي باش��د. این سيس��تم شامل سد مخزني مهاباد در 
یک کيلومتري ش��هر مهاباد و س��د انحرافي پایين دست آن در محل روستاي یوسف 

F. ovinaتست تصادفي بودن داده ها

مهاباد
مقدار محاسبه شدهحد مجاز

±1/69-1/22

جدول1- نتيجه تست تصادفي بودن دادهاي ساالنه جريان در سايت مهاباد

شكل 1- نمودار تست همگني داده هاي جريان ساالنه در سايت مهاباد

کند اس��ت. سد مهاباد یک سد خاکي- سنگریزه اي با هسته رسي مي باشد؛ که براي 
مقاصدي از جمله تامين آب ش��رب، و کشاورزي، کنترل سيالب هاي فصلي و تامين 
انرژي برقابي احداث ش��ده اس��ت. آب خروجي از سد در مسير رودخانه از داخل شهر 
عبور کرده و پس از آبگيري دو ایستگاه پمپاژ از رودخانه، وارد سد انحرافي پایين دست 
مي ش��ود. بعد از انحراف آب به کانالهاي اصلي مازاد س��رریز ش��ده و نهایتاً به دریاچه 
اروميه مي ریزد. سيستم آبي رودخانه مهاباد به صورت شماتيک و موقعيت جغرافيایي 
منطقه مورد مطالعه و س��د مخزني مهاباد به ترتيب در ش��کل 2 و 3 نشان داده شده 
اس��ت. به منظور انجام بهينه س��ازي مقادیر نياز آبي پایين دس��ت سد مهاباد، ميزان 
جریان ورودي به سد با در نظرگرفتن50 درصد نياز پایين دست براساس رابطه )12(، 
ارتف��اع تبخير خالص ماهانه دریاچه براس��اس معادالت کالبيره ش��ده، حداکثر ميزان 
خروجي از مخزن براساس شرایط نرمال خروجي سد و ورودي به نيروگاه جهت توليد 

برق تعيين شد که به ترتيب در سطرهاي 1 تا 4 جدول 2 دیده مي شود.

    )12(
     

که در آن It ورودي مخزن در هر ماه،It ميانگين جریان ورودي 32 ساله 
t ميزان انحراف از معيار جریان ورودي در ماه )SD(t ،t ماه
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شكل 2- نمودار شماتيک سيستم آبي رودخانه مهاباد

شكل 3- موقعيت جغرافيايي حوزه آبخيز مورد مطالعه و سد مخرني مهاباد نسبت به استان و ايران

ارائه مدل کوتاه ...
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ماهمهرآبانآذرديبهمناسفندفروردیناردیبهشتخردادتيرمردادشهریور

26/803/4729/6433/0127/046/921/441/41/431/539/1120/671)mcm(

0/410/761/475/537/0375/4937/3713/88/635/371/920/622)mcm(

242/5314/3321/52274/91156/3950/88----40/77120/53)mm(

53/5753/5753/5753/5753/5753/5751/8451/8451/8451/8451/8451/844)mcm(

مدلتعداد جمعيتميانگين بهترین مقدار تابع هدفميانگين تعداد ارزیابي تابع هدفانحراف معيار

17/8199190/44100

PSO
15/2578188/34200

13/3761188/07300

12/4633187/04400

24/22683193/96100

GA
22/61949191/03200

19/91811188/22300

18/81566187/94400

جدول2- مقادير هيدورلوژيكي مورد استفاده در  بهينه سازي سد مهاباد 

  GAو PSO جدول3- نتايج اجراي مدلهاي

 نتايج و بحث 
 در این مقاله پس از مشخص شدن محدودیت هاي مسئله و خط مشي ارزیابي در 
هر نسل، ارزیابي متغيرهاي تصميم براي راه حل حاضر انجام و سپس مرزهاي مسئله 
کنترل شدند. براي متغيرهایي که از مرزهاي تخطي کرده اند، یک تابع پنالتي داخلي 
در نظر گرفته شد. به منظور  انجام آناليز حساسيت مدل PSO ترکيب هاي مختلف از 
هر پارامتر در نظر گرفته شد. در این آناليز با در نظر گرفتن مقادیر مختلف براي C1 و 
Wmin ،C2 و Wmax و بعد از 10 بار اجراي مدل، بهترین مقادیر این پارامترها با 

توجه به کمترین مقدار تابع هدف به ترتيب 1/5و 2، 0/1 و 0/4 بدست آمد. 
مسئله بهره برداري بهينه مخزن مورد نظر با استفاده از الگوریتم ژنتيک نيز انجام 
شد و نتایج آن با مدلPSO مقایسه شد. با توجه به هدف تعيين شده و در نظر گرفتن 
مقادیر و محدودیت ها ، تابع هدف براي بدست آوردن بهترین حالت، با در نظر گرفتن 
پارامترهاي مختلف چندین بار اجرا ش��د. این پارامترها عبارتند از: انتخاب یکنواخت 

احتمال��ي، ترکيب به روش پراکندگي، احتم��ال ترکيب 0/75، ميزان نخبه گزیني 2، 
احتمال جهش گوسي با مقادیر 1/9 براي Scale و 0/8 براي Shrink و مرتبه بندي 

صالحيت به روش مرتبه اي. 
به منظور انجام مقایسه براي هدف تعيين شده، مدل هاي مذکور با جمعيت هاي 
100، 200، 300 و 400 ب��ا ماکزیمم تکرار 3000 براي 10 بار اجرا ش��دند. نتایج در 

جدول 3 نشان داده شده است. 
 GA و PSO در جدول 3 بهترین مقدار تابع هدف و تعداد ارزیابي آن براي مدل
بدست آمده است. نتایج به وضوح نشان مي دهد که مدل PSO در تمام جمعيت ها 
مقدار تابع هدف کمتري را در مقایسه با مدل GA بدست آورده است. همچنين تعداد 
ارزیابي هاي تابع هدف مدل PSO براي رس��يدن به بهترین مقدار آن کمتر از مدل  
GAمي باشد که این امر باعث کاهش زمان اجراي الگوریتم در رسيدن به جواب بهينه 
مي ش��ود. بتدریج با افزایش جمعيت مقادیر تابع هدف دو مدل بهم نزدیک مي شوند 
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26/803/24729/6433/0127/046/921/4451/421/4341/5329/1120/67
حجم خروجي 
)mcm(بهينه

74/37999/423127/941154/644180/685169/199106/97973/4561/08635/8595055/76
حجم ذخيره 
)mcm(بهينه

100100100100100100100100100100100100
در صد تامين 

نياز آبي

جدول4- نتايج حاصل از اجراي مدل PSO براي سد مخزني مهاباد 

شكل 4- مقايسه مقدار  نياز آبي پايين دست و رهاسازي محاسبه شده با استفاده از مدل PSO برحسب ميليون مترمكعب در ماه

 GA در تمام��ي اجراها کمتر از مدل PSO ول��ي انحراف معيار بدس��ت آمده از مدل
 PSO مي باش��د که مي تواند حاکي از ثبات بيش��تر جواب هاي بدست آمده از مدل
نس��بت به GA  باش��د. Kumar و همکاران )15( و Montalvo و همکاران )22( 
و Meraji و همکاران)21( نيز نش��ان دادند کهPSO  در مقایس��ه با GA مي تواند 
با تعداد ارزیابي کمتر تابع هدف به مقدار تابع هدف کمتري دس��ت یابد. که با نتایج 
بدست آمده در این تحقيق مشابه مي باشد. بنابراین مي توان گفت با پيچيده تر شدن 
مسئله الگوریتم PSO کارایي مناسبي در رسيدن جواب بهينه عمومي دارد ) فالح پور 
و همکاران )1(، Meraji و همکاران )21( و دارایي خواه و همکاران)8((. بدنبال نتایج 
حاصل که نشان از کارآمدي مدلPSO  نسبت به GA را داشت، در ادامه با استفاده 
از مدل PSO درصد تامين نياز آبي پایين دس��ت سد مخزني مهاباد با در نظر گرفتن 
محدودیت هاي مذکور اجرا شد که نتایج آن در جدول 4 نشان داده شده است. نتایج 

حاصل از این جدول نش��ان مي دهد که نياز آبي پایين دس��ت سد بخوبي تامين شده 
است. براي تایيد این مطلب مي توان به شکل شماره 4 اشاره کرد که در آن نمودارهاي 
حاصل از نياز آبي پایين دست و مقدار رهاسازي حاصل از مدل بخوبي بر هم منطبق 
مي باشد بنابراین عالوه بر تامين نياز آبي پایين دست از اتالف آب نيز جلوگيري شده 
است. حجم ذخيره مخزن بدست آمده نيز در حدود تعيين شده مي باشد. بنابراین در 
ماه هایي که نياز آبي باال مي باش��د مخزن ذخيره مناس��بي براي تامين آب مورد نياز 

پایين دست دارد )شکل5(. 
نتایج تحقيقات فالح پور و همکاران )1( و Meraji و همکاران )21( نيز نش��ان 
داد که مقدار رهاس��ازي محاس��به شده با اس��تفاده از الگوریتم PSO بخوبي قادر به 
تامين نياز آبي پایين دس��ت س��د بوده و حجم  بهينه مخزن محاسبه شده نيز در حد 

مطلوب مي باشد. 
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شماره 97، پژوهش های آبخيزد اری، زمستان 1391

شكل 5- مقايسه مقدار نياز آبي پايين دست و رهاسازي محاسبه شده با استفاده از مدل PSO برحسب ميليون مترمكعب در ماه

 نتيجه گيري 
اگ��ر چه نمي توان ادعا کرد که روش هاي کاوش��ي ق��ادر به یافتن بهينه مطلق 
هس��تند، و همگرایي آنها در صورتي اثبات مي ش��ود که تعداد تک��رار ها به بينهایت 
ميل کند، اما در بس��ياري از مسائل از جمله مسئله بهره برداري هميشه یافتن بهينه 
مدنظر نيس��ت، بلکه هدف اصلي یافتن پاس��خي رضایت بخش با صرف زمان و هزینه 
محاسباتي معقول است. در این تحقيق ابتدا دو مدل PSO و GA با یکدیگر مقایسه 
ش��دند، که مدل PSO کارایي مناسب تري از نظر مقدار و تعداد ارزیابي تابع هدف از 
خود نشان داد.  هم چنين پراگندکي جواب ها )انحراف معيار( در مدل PSO نسبت 
بهGA  کمتر اس��ت. در PSO از مفهوم بقاي عضو برازنده تر اس��تفاده نمي شود و بر 
خالف  GAنحوه انتخاب در آن، براس��اس تابع برازندگي نمي گيرد. بنابراین ذرات با 
برازندگ��ي کمتر نيز مي توانند در فرآیند بهينه س��ازي باقي بمانند و در هر نقطه اي 
در فضاي جستجو حرکت نمایند. حذف ذرات با برازندگي کمتر در مدل  GAدر هر 
نسل مي تواند باعث کاهش کارایي الگوریتم هنگام افزایش تعداد نسلها در بهينه سازي 
تابع هدف شود. کما اینکه در تحقيق نيز این مسئله نشان داده شد. با توجه به اینکه 
نمودار رهاس��ازي محاسبه ش��ده با نمودار نياز آبي پایين انطباق مناسبي را نشان مي 
دهد، پس با مدیریت صحيح در شرایط بد هم امکان تامين نياز هاي آبي پایين دست 
وجود دارد. بنابراین مي توان بيان کرد الگوریتم PSO  قابليت مناسبي در  جستجوي 
محلي و عمومي براي رسيدن به جواب بهينه دارد. پس حتي در شرایط خشکسالي نيز 
مي توان با یک برنامه ریزي درست و استفاده از روش هاي نوین بهينه سازي از جمله 
PSO که قابليت مناس��بي در رسيدن به مقادیر بهره برداري بهينه براي سيستم هاي 
آبي بزرگ از جمله س��دهاي مخزني را دارند در رس��يدن به مدیریت صحيح و پایدار 
به منظور تامين نياز آبي آتي بش��ر در بخش هاي مختلف ش��رب، کشاورزي، صنعت 
و محيط زیس��ت اميدوار بود. از آنجایي که الگوریتم هاي فراکاوشي از جمله الگوریتم 
جامعه ذرات کارایي باالیي در مس��ائل بهينه سازي مخزن دارند از نتایج بدست آمده 
از این روش ها مي توان در مدیریت بهينه سدهاي مخزني به جاي مدل هاي تجربي 
قدیمي که داراي نواقص زیادي هستند استفاده کرد. همچنين مي توان با ترکيب روش 

هاي بهينه سازي با یکدیگر جهت بهتر شدن نتایج کارهاي آتي گام برداشت. 
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