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  زنبورهاي عسل  جفت گيريارزيابي عملکرد الگوريتم توسعه يافته

 در بهره برداري بهينه از سيستم هاي مخزني
 

 ، کارشناس ارشد سازه هاي هيدروليکي، دانشگاه علم و صنعت ايرانمهيار شفيعي
 ، دکتري آب، دانشگاه علم و صنعت ايراناميد بزرگ حداد

 شگاه علم و صنعت ايران، استاد داشکده عمران دانعباس افشار
 m.shafiei@civileng.iust.ac.ir: ، پست الکترونيکي٠٩١٢١٤٠١٠٧٥: تلفن

 
 

 چکيده
افزايش نياز روزافزون به آب با کميت و كيفيت مطلوب مهندسين و برنامه ريزان را وادار به تفكر و ارايه 

 از قبيل فراکاوشيروشهاي بهينه سازي . ي بهره برداري بهينه از سيستمهاي منابع آب نموده استطرحهاي پيشرفته برا
الگوريتم بهينه يابي جفت گيري زنبورهاي عسل که در اين مقاله مورد بررسي قرار گرفته است، از روشهاي نوين 

 که توسط محققان قبلي ارايه HBMOدر اين تحقيق پس از توسعه الگوريتم . مورد بحث در دهه هاي اخير بوده اند
شده است، حل مساله بهينه سازي بهره برداري از سيستم تک مخزني سد دز با استفاده از الگوريتم توسعه يافته مذکور 

در ادامه نيز به منظور بررسي صحت جوابهاي حاصله، مدل الگوريتم ژنتيک مناسب . مورد بررسي قرار گرفته است
نتايج بدست آمده حاکي از اين .  مقايسه شده استHBMOله فوق، با مدل توسعه يافته تهيه شده و در حل مسا

مطلب است که مدل توسعه يافته جفت گيري زنبورهاي عسل از کيفيت الزم به منظور استفاده در حل مسايل بهره 
وابهاي حاصل از  مصداقي بر توجيه پذيري جGAبرداري از مخازن برخوردار بوده و همگرايي مشابه آن با مدل 

همچنين مي توان نتيجه گرفت الگوريتم حاضر از پتانسيل مناسبي براي استفاده در حل . الگوريتم حاضر مي باشد
 .   مسايل پيچيده بهره برداري از سيستم هاي مخزني برخوردار است

 الگوريتم هاي فراکاوشي، بهره برداري از مخازنبهينه سازي،  :کليد واژه ها
 
 مقدمه -١
 افزايش نياز به آب با کميت و كيفيت مطلوب و آب موجبايش روزافزون جمعيت زمين و کاهش کمي و کيفي منابع افز

 مهندسين و برنامه ريزان را وادار به تفكر و ارايه طرحهاي جامع تر و پيشرفته تر براي توسعه  شده وتوزيع زماني و مكاني مناسب
اهداف نيازمند ابزار و دانشي است که استفاده از اين ابزار، قابليت اين نيل به . ه استو بهره برداري از سيستمهاي منابع آب نمود

استفاده از روشهاي تحليل سيستمي و بهينه سازي سيستمها مي تواند . رسيدن و يا نزديک شدن به هدف نهائي را ميسر مي سازد
 .قسمتي از ابزار مورد نظر را در اختيار قرار دهد
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ي ها و مشکالت مختلف در حل مسائل بهينه سازي، تالشهاي گسترده اي جهت استفاده از الگوريتمهاي به دليل پيچيدگ
 گرچه اين الگوريتمها بهينه مطلق را تضمين نمي نمايند اما عموما مي توان به کسب . تصادفي و تقريبي صورت گرفته است
 د بحث در سالهاي اخير مي توان به روشهاي تکاملياز جمله روشهاي تقريبي مور .جواب نزديک به بهينه اميدوار بود

(Evolutionary)و فراکاوشي  (Meta-Heuristic)اين روشها با الهام از طبيعت و با مشارکت مفاهيم .  [١] اشاره نمود
د و به ابداع شده ان... متفاوتي از حوزه هاي مختلف از جمله ژنتيک، بيولوژي، هوش مصنوعي، رياضي و فيزيک، علوم عصبي و

  .[٢،٣] عنوان يک ابزار جستجو و بهينه سازي در حوزه مسائل مختلفي مانند علوم و مهندسي مورد استفاده قرار گرفته اند
 به طور عام، و حشرات اجتماعي  نيز مطالعه ابعاد مختلف زندگي اجتماعي موجودات زنده چون قورباغه و خفاشدر اين بين 

، مي تواند سر منشاء دست يابي به برخي از مدلها و الگوريتمها جهت جستجو و دست يابي چون مورچه و زنبور، به طور خاص
در بين رفتارهاي مختلف حشرات، رفتار جفت گيري و غذا يابي آنها . به حل مطلوب مسائل مختلف در حوزه هاي متفاوت باشد

لبته الزم به ذکر است که محققين تنها ايده اصلي را ا. يکي از مهمترين زمينه هاي ايجاد اين گونه سيستمهاي مصنوعي بوده است
 .از رفتار حشرات اجتماعي مي گيرند و الزامي به رعايت کليه جوانب رفتاري آنها در مدلسازي وجود ندارد

جفت گيري زنبورهاي عسل نيز به عنوان يك روش عمومي مبتني بر رفتار زنبورهاي عسل، جهت حل مسايـل بهينه 
اين الگوريتم جستجو، الهام گرفته از فرايند جفت گيري زنبورهاي واقعي بوده و در سالهاي .  قرار گرفته استسازي مورد توجه

تا كنون كاربردهايي از اين . اخير به منظور حل تعداد اندكي از مسايل علمي و مهندسي مورد استفاده محققان قرار گرفته است
 از ي مهندسي از قبيل بهينه سازي هيدروسيستمها گزارش شده و سوابقروش در حل مسايل رياضي و همچنين در حل مسايل

 .[٤،٥،٦،٧] كاربرد اين روش موجود ميباشد
سالهاست که مسائل مختلف مهندسي آب و بويژه مساله بهره برداري بهينه از مخازن مورد بحث و تبادل نظر بين 

مسائل، اينگونه اني و مكاني و نيز پيچيده تر شدن توابع هدف افزايش ابعاد زم. محققين مختلف علوم مهندسي و آب قرار دارد
، را (Gradian Based)  بر پايه گراديان(Non-Linear) يا غير خطي/استفاده از روشهاي رياضي بهينه سازي اعم از خطي و

 بهره برداري هينه سازيلذا دستيابي به روشهاي فراگير، ساده، سريع و کارآمد از جمله ضروريات حل مسائل ب. محدود مي سازد
  . استاز مخازن

 بهره برداري بهينه از سيستم هبراي حل مسالاستفاده از مدل توسعه يافته جفت گيري زنبورهاي عسل، در تحقيق حاضر 
 و تعيين سياستهاي بهره برداري مطلوب مورد مطالعه و بررسي قرار امين نياز کشاورزي در پايين دست مخزني با هدف تتک

جفت گيري زنبورهاي عسل، آناليزهاي  توسعه يافته ، پس از تهيه و تدوين مدل كامپيوتري الگوريتمراستادر اين . استگرفته 
، تعيين سياستهاي بهره حاضرحساسيت الزم در مورد مساله بهره برداري از مخازن انجام پذيرفته تا با باال بردن كفايت مدل 

 در اين مطالعه، مساله بهره برداري بهينه از .ز اين مدل را مورد تحقيق و بررسي قرار دهيمبرداري از سيستمهاي مخزني با استفاده ا
در نهايت .  ساله مورد بررسي قرار گرفته است٥يک سيستم تک مخزني با هدف تامين نياز کشاورزي پايين دست در يک دوره 

 مناسب، به مقايسه جوابهاي حاصل (GA)ريتم ژنتيک نيز به منظور ارزيابي صحت جوابهاي بدست آمده، پس از تهيه مدل الگو
 .  خواهيم پرداختGA توسعه يافته و HBMOاز دو مدل 
 

 (HBMO)مدل بهينه سازي جفت گيري زنبورهاي عسل  -٢
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يکي از جالب ترين اين رفتارها، بهينه . زنبورها به عنوان دسته اي از حشرات اجتماعي داراي رفتارهاي جمعي متعددي مي باشند
الگوريتم جفت گيري . بي در جفت گيري توسط زنبورها و اصالح نژاد نسل موجود جهت رسيدن به نسل برتر مي باشديا

 نشأت گرفته از فرآيند طبيعي جفت گيري و توليد مثل (٢٠٠٥ ,.HBMO, Bozorg Haddad, et al)زنبورهاي عسل 
، زنبورهاي نر و زنبورهاي کارگر و بچه ها مي )ها(ملکهيک مجموعه معمول از زنبورهاي عسل شامل  .باشد زنبورهاي عسل مي

هر ملکه با يک .  بر عهده داردHBMOملکه مهمترين نقش را در فرآيند جفت گيري چه در طبيعت و چه در الگوريتم . باشد
 مبناي تابع زنبور هاي نر پس از انتخاب بر. شود ، سرعت، انرژي و يک حجم مشخص محفظه اسپرم شناخته مي)اسپرم(رشته ژن 

احتمال مناسب، با ملکه جفت گيري کرده و پس از انتقال ژنهاي اطالعاتي زنبورهاي نر به داخل محفظه اسپرم ملکه، از بين 
زنبورهاي کارگر که نقش تغذيه ملکه و ارتقاء نسل بچه زنبورها در کندو را بر عهده دارند به شکل يک سري توابع . روند مي

 . شوند تعريف مي)  روشهاي جابجايي و جهش ژنيانواع مختلف(فراکاوشي 
بدين ترتيب در فرمولبندي رياضي، هر زنبور نر و يا ملکه نمايانگر يک رشته از متغيرهاي تصميم است كه معرف يك 

غيير به طور مثال در مسئله بهره برداري بهينه از مخزن سد و در صورتي كه رهاسازي ماهانه به عنوان مت. باشد جواب مسئله مي
تصميم در نظر گرفته شود، خروجي سد در هر ماه به عنوان يك ژن زنبور ملكه، زنبور نر و يا بچه زنبور بوده و مجموعه اي از 
خروجي هاي ماهانه از سد در طول دوره آماري مورد مطالعه، ساختار يك زنبور ملكه، زنبور نر و يا بچه زنبور را تشکيل 

ارائه متغيرهاي تصميم مساله به پس از بايست  مي حل يک مساله بهينه سازيحاضر براي تم لذا در کاربرد الگوري .دهد مي
يک تابع انتخاب براي ،  جهت بهينه نمودن(Fitness Function) نکويي يا تعريف يک تابع برازشر و صورت ژنهاي يک زنبو

 از يک تابع نورد HBMOبدين منظور در مدل .  در نظر گرفته شودملکه جهت انتخاب زنبورهاي نر براي جفت گيري با ملکه
بدين ترتيب هر زنبور نر به طور احتماالتي توسط تابع .  استفاده شده است(Simulated Annealing (SA))شبيه سازي شده 

 :نورد زير با ملکه جفت گيري مي نمايد

)(
)(

),( tS
f

eDQrobP
∆−

= )   ١ (                                                                                                   
),(که در آن،  DQrobP احتمال اضافه شدن اسپرم زنبور نر D به حجم محفظه اسپرم ملکه Q يا احتمال يک 

)( .جفت گيري موفق مي باشد f∆ قدر مطلق اختالف بين تابع برازش ،D) يعني)(Df ( و تابع برازشQ) يعني)(Qf (يم 
اين بدان . واضح است که تابع فوق به عنوان يک تابع نرم شونده عمل مي نمايد.  مي باشدt سرعت ملکه در لحظه tS)( و باشد

 داراي سرعت زياد مي باشد و يا در زماني که تابع ملکه معناست که احتمال جفت گيري در ابتداي پرواز جفت گيري، که
به تدريج و بعد از هر . برازش زنبور نر خوب و مناسب بوده و به مقدار تابع برازش ملکه نزديک مي باشد بسيار زياد مي باشد

 :جابجائي ملکه در فضا، سرعت و انرژي او توسط روابط زير کاهش مي يابد
)()1( tStS ×=+ α ) ٢  (                                                                                                            
γ−=+ )()1( tEtE )٣         (                                                                                                     

 . مقدار کاهش انرژي ملکه در هر انتقال مي باشدγو ∋ [٠،١]  است کهيبي ضرαکه در آن، 
از بين زنبورهاي نر جهت پر نمودن آن جفتهاي انتخاب  و) جواب برتر( جفت گيري ملکه هاي پروازپس از پايان

 ، بچه ژنهاي زنبور نر با ژنهاي ملکه بر رويجابجائياستفاده از عملگرهاي  با ،يد بچه هاي جديد تولبه منظورمحفظه اسپرم 
جهت جستجوي موضعي ) توابع کاوشي(ز کارگرها   در مرحله بعد، ا.ايجاد مي شوند) جوابهاي آزمايشي(زنبورهاي جديد 

گرها با توجه به ميزان ترقي که در نسل زنبورها ايجاد مي تابع برازش کار .استفاده مي شود) پرورش و ارتقاء نسل بچه زنبورها(
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بچه زنبور برتر در اين فرآيند در صورت برتري نسبت به ملکه موجود جهت جايگزيني با ملکه و انجام ه و نمايند مرتب شد
 .اين فرايند تکرار شده و تا جايي ادامه مي يابد که معيار توقف الگوريتم ارضاء شود. داز جفت گيري بعدي انتخاب مي شوپرو

 موجود ٢٠٠٥ در گزارشهاي ارايه شده توسط بزرگ حداد و همکاران در سال HBMOتوضيحات جامعتر در مورد الگوريتم 
 .مي باشد

 
  HBMOتوسعه مدل بهينه سازي  -٣

، تغييرات ساختاري روي (٢٠٠٥ ,HBMO, Bozorg haddad)يري زنبورهاي عسل گ پس از مطالعه و بررسي الگوريتم جفت
اين مدل انجام شد تا با اين کار و پس از انجام آناليزهاي حساسيت، امکان رسيدن به جوابهاي مناسبتر در مسايل مهندسي منابع 

 در اين .دهد  زنبورهاي عسل را نمايش ميبه طور شماتيک فرايند الگوريتم توسعه يافته جفت گيري ١نمودار . آب فراهم گردد
موارد . شکل قسمتهايي که با خط چين مشخص شده اند، قسمتهايي از مدل مي باشند که نسبت به مدل اوليه تغيير يافته اند

  . نمودعنوان ٢ جدول توان به صورت مينيز و الگوريتم توسعه يافته حاضر را اوليه اختالف بين مدل 

Generating New Solutions by Exchanging Decision Variables 
Using Heuristic Functions between 

the Best Solution and Trial Soultions 

Updating Heuristic Functions and Sorting New Set of 
Possible Solutions, Selecting New Best Solution

Substituting Best Solution with 
the New Best Solution

Finish
Yes

Yes N o

Start

Input Algorithm and Model Data

Random Generating a Set of Possible Solutions, Selecting
 the Best one as Best Solution and Improve the Best Solution by 

Heuristic Functions

Is the New Best 
Solution Better 

than the Previous 
One?

Termination 
Criteria

Simulated Annealing

Improving the New Solutions with Some 
Heuristic Functions

Assuming Previous Best 
Solution as New Best Solution

 Mating Flight

 Breeding

 Feeding Broods
by Workers 

Updating 
Workers

in the Hive

 Queen Generation
 and Feeding by 

Workers

 
 HBMOرايند الگوريتم توسعه يافته ف :١شکل        
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 HBMO و الگوريتم توسعه يافته HBMOتفاوتهاي الگوريتم : ١جدول 

 
 کاربرد مدل -٤

 در حل مسايل بهينه سازي، بهره برداري بهينه از مخازن از HBMOدر اين تحقيق، به منظور ارزيابي استفاده از مدل توسعه يافته 
 ٥زي بهره برداري از سيستم تک مخزني سد دز با هدف تامين نياز کشاورزي پايين دست در يک دوره طريق حل مساله بهينه سا

در اين قسمت پس از تعريف مساله، به معرفي فرمولبندي الگوريتم ژنتيک که به منظور . ساله مورد بررسي قرار گرفته است
سري زماني جريان ورودي به .  است، خواهيم پرداخت مورد استفاده قرار گرفتهHBMOبررسي کيفيت نتايج حاصله از مدل 

 .  ارايه شده است٢ ساله در شکل ٥مخزن سد دز در دوره بهره برداري 
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  ساله٥ در يک دوره بهره برداري  سري زماني جريان ورودي به مخزن سد دز-٢شکل 

 HBMOالگوريتم توسعه يافته  HBMOالگوريتم 
، فرايند )ملکه( موجود پس از توليد بهترين جواب HBMOدر مدل 

 . شود وارد مي) فرايند نورد(مستقيما به مرحله انتخاب 
 

م پس از توليد بهترين جواب، فرايند ارتقاء جواب توسط در اين الگوريت
) غذادهي ملکه توسط زنبورهاي کارگر(توابع فرا کاوشي جهش ژني 
 .گردد  شروع ميSAصورت گرفته و سپس فرايند 

مقدار كاهش سرعت در فرايند نورد در اين الگوريتم با ضريبي ثابت 
 . تعريف مي شود

 

به . ضرايب ثابت و خطي فراهم مي باشددر اين مدل امکان استفاده از 
 امکان SAعالوه با در نظر گرفتن حالتهاي مختلف براي پارامترهاي 

 .انجام آناليزهاي حساسيت فراهم گرديده است
و ) تخم ريزي ملکه( موجود فرايند بازتوليد جوابها HBMOدر الگوريتم 

صورت توامان به ) غذادهي بچه زنبورها(ارتقاء جواب جوابهاي توليد شده 
 .پذيرد و با استفاده از توابع کاوشي صورت مي

 

در اين مدل، اين دو فرايند به صورت مجزا و با در نظر گرفتن کل 
 .شود فضاي اختصاص يافته از کندو به بچه زنبورها انجام مي

تعداد گروههاي ( موجود تنها از شش تابع کاوشي HBMOدر مدل 
 .ستاستفاده شده ا) زنبورهاي کارگر

 

در الگوريتم حاضر تعداد توابع بيشتري از توابع مد نظر قرار گرفته اند 
تا با انجام تحليل حساسيت، تعداد بهينه توابع و نوع آنها مشخص 

 .گردد
فرايند بروز رساني توابع کاوشي در دو الگوريتم با يکديگر متفاوت مي 

. باشد فاوت مينحوه اختصاص فضا به توابع نيز در دو الگوريتم مت. باشد
در اين الگوريتم، پس از رتبه بندي توابع و با توجه به مقدار پيشرفت 
ايجاد نموده در جوابها، مضاربي از ده به عنوان فضاي در نظر گرفته شده 

 . يابد از کندو براي آنها، اختصاص مي
 

 فضاي در نظر گرفته شده از کندو HBMOدر الگوريتم توسعه يافته 
.  نسبت مقادير ارتقاء جواب، اختصاص خواهد يافتبراي توابع، به

 .باشد بديهي است بدين ترتيب مجموع اين نسبتها برابر با يک مي
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  سيستم تک مخزنيبهره برداري بهينه از
 از نياز (Rt) آزادسازيها (TSD) مورد انجام، حداقل ساختن مقدار مربع انحرافات در يک سيستم تک مخزنه، هدف از مطالعات

 :[٦،٧]  بوده و به صورت زير نمايش داده مي شود(Dt)هاي مورد نظر 
2

max)()(
1

)/)(( DDRTSDMin tt

nt

t
−= ∑

=

 
 به صورت (Mass Balance)ديناميک سيستم و معادالت مورد استفاده در فرايند بهينه سازي بر اساس قانون بقاي جرم 

 :زير نوشته مي شوند
ttRtQtStS ∀+−+= ;)()()1()( 

 :که در آن
S(t) : بردار ذخيره مخزن در ابتداي دورهt ،Q(t) : بردار مقدار جريان ورودي به مخزن در طول دورهt و R(t) : بردار

 .، مي باشندtمقادير آزادسازي در دوره 
 از سيستم تک مخزنه شامل محدوديتهاي حجم ذخيره مخزن و قيود مورد استفاده در فرايند بهينه سازي بهره برداري

، حدود باال و (Smin(t)) و حداقل حجم مفيد مخزن (Cap)با در نظر گرفتن حجم کنترل سيالب  .مقادير آزادسازيها مي باشد
 : شوندپايين حجم مخزن در طول فرايند شبيه سازي به صورت زير مي باشند که به صورت يک قيد به سيستم وارد مي

tCaptStSMin ∀≤≤ ;)()( 
 :قيد مورد استفاده براي اعمال محدوديتهاي مقادير آزادسازي نيز به صورت زير مي باشد

ttRtRtR MaxMin ∀≤≤ ;)()()( 
 (Rmax(t)) و رعايت حداکثر آن (Rmin(t))اين محدوديت آزادسازي با توجه به تامين حداقل نياز آبي پايين دست 

 .الب در پايين دست مخزن طراحي شده استبه منظور عدم وقوع سي
 

 الگوريتم ژنتيک فرمولبندي 
 در اين GAفرمولبندي مدل .  [٨،٩]تا کنون توضيحات مفصلي در مورد الگوريتم ژنتيک در مقاالت متعدد ارايه شده است

 مورد HBMO يافته  و براي مقايسه با مدل توسعه خوانده مي شود(Elitism-GA)تحقيق که الگوريتم ژنتيک نخبه گرا 
، بدين صورت است که پس از توليد تصادفي کروموزومها با در نظر گرفتن قيود مساله و به تعداد استفاده قرار گرفته است

 که در مساله حاضر همان مقدار تابع هدف مي باشد، مرتب (Fitness)جمعيت جوابها، کروموزومها بر اساس مقدار برازندگي 
 سپس با استفاده از انتخاب چرخ رولت.  بعد انتقال مي يابد(Generation)مستقيما به نسل گرديده و بهترين آنها 

(Roulette Wheel Selection)کروموزومهاي الزم براي تکميل نسل دوم از مجموعه جواب نسل قبل انتخاب مي گردند . 
 .باشد مورد استفاده مي ٢ جدول  درGAو تنظيم پارامترهاي مدل تحليل حساسيت نتايج 

 

  و تنظيم پارامترهاي مدل نتايج تحليل حساسيت الگوريتم ژنتيک-٢جدول 
پارامتر انتخابيشرحرديفپارامتر انتخابيشرحرديف

درصد 60احتمال جابجايي804اندازه جمعيت1
يکنواختتابع جهش ژني5انتخاب چرخ رولتفرايند انتخاب2
ده درصداحتمال جهش ژني6برش دو نقطه ايتابع جابجايي3
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  نتايج -٥
  نتايج بدست ،GA و HBMOبا حل مساله بهره برداري بهينه از سيستم تک مخزني سد دز با استفاده از مدلهاي توسعه يآفته 

 دهنده مقادير متوسط و حداقل توابع هدف بدست آمده اين اشکال به ترتيب نمايش.  نشان داده شده است٤ و ٣آمده در اشکال 
همانگونه که مالحظه مي شود همگرايي مدل توسعه .  مي باشند بر حسب تعداد دفعات ارزيابي تابع هدفدر اجراهاي مختلف

، مدل توسعه  از توجيه پذيري مناسبي برخوردار بوده و به نظر ميرسد در حل اينگونه مسايلGA در مقايسه با مدل HBMOيافته 
 ششالزم به ذکر است بهترين مقادير تابع هدف بدست آمده پس از .  ارايه دهدGAيافته حاضر جوابهاي بهتري نسبت به مدل 

 و الگوريتم HBMOبراي مدل توسعه يافته  نشان داده شده است ٣همانگونه که در جدول ميليون بار ارزيابي تابع هدف، 
 .حه اي بر مطالب فوق مي باشدص بوده است که ٩٨/٠ و ٨٤/٠ژنتيک، به ترتيب برابر با 
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 GA و HBMO مقادير متوسط تايع هدف برا ي دو مدل -٣شکل 
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 GA و HBMO بهترين مقادير تابع هدف بدست آمده براي دو مدل -٣جدول 

حداکثر متوسط حداقل
0.87 0.86 0.84 6000000 HBMO
1.05 1.02 0.98 6000000 GA

مقادير تابع هدف
تعداد دفعات ارزيابي تابع هدف الگوريتم

 
 

، بهترين مقدار تابع هدفي معادل با HBMO مساله مشابه و با استفاده از مدل اوليه شايان ذکر است محققان قبلي در حل
تغييرات در مدل توسعه اعمال بدين ترتيب مي توان نتيجه گرفت . [٦]  پس از تعداد مشابه ارزيابي تابع هدف کسب نمودند٨٦/٠

 .   باعث ارتقاء کيفيت جوابها شده است حساسيت بهبودي در نحوه عملکرد مدل داشته وتحليل و انجام HBMOيافته  
 
  گيريهنتيج -٦

 ساله با استفاده از ٥در تحقيق حاضر، بهره برداري بهينه از سيستم تک مخزني سد دز در يک دوره بهره برداري 
  و نيز مدل الگوريتمHBMOالگگوريتم توسعه يافته جفت گيري زنبورهاي عسل به همراه مقايسه مدل مذکور با مدل اوليه 

با مشاهده نتايج بدست آمده در مقايسه با . ژنتيک به منظور بررسي صحت نتايج حاصله، مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت
 به اين نتيجه مي رسيم که تغييرات اعمال شده در مدل و انجام تحليل حساسيت، بهبودي در نحوه HBMOالگوريتم اوليه 

 GA در مقايسه با مدل HBMOهمگرايي مدل توسعه يافته .  ابها گذارده استعملکرد مدل داشته و تاثيري مثبت بر کيفيت جو
از توجيه پذيري مناسبي برخوردار بوده و به نظر ميرسد در حل اينگونه مسايل، مدل توسعه يافته حاضر جوابهاي بهتري نسبت نيز 

 در .مطالب مي باشداين حه اي بر تابع هدف صمقايسه نتايج حاصله از دو مدل در تعداد مشابه ارزيابي .  ارايه دهدGAبه مدل 
انتها نيز مي توان نتيجه گرفت الگوريتم توسعه يافته حاضر از پتانسيل مناسبي جهت کاربرد در حل مسايل پيچيده بهره برداري از 

 .سيستم هاي چند مخزني نيز برخوردار مي باشد
 
 مراجع -٧

[١]. Blum, C., and Roli, A., (٢٠٠٣). "Metaheuristics in combinatorial optimization: Overview and conceptual 
comparision." ACM Computing Surveys, Vol. ٣٥, No. ٣٠٨-٢٦٨ ,٣. 
[٢]. Esat, V., and Hall, M.J., (١٩٩٤), "Water resources system optimization using genetic algorithms." 
Hydroinformatics '٩٤, Proc., ١st Int. Conf. on Hydroinformatics, Balkema, Rotterdam, Netherlands, ٢٣١-٢٢٥. 
[٣]. Wardlaw, R., and Sharif, M., (١٩٩٩), "Evaluation of genetic algorithms for optimal reservoir system 
operation", J. Water Res. Plng. and Mgmt., ASCE, ٣٣-٢٥ ,(١)١٢٥. 
[٤]. Abbass, H.A., (٢٠٠١), “An Agent Based Approach to ٣-SAT using Marriage in Honey-Bees 
Optimization”, University of South Wales, School of Computer Science.  
[٥]. Abbass, H.A., (٢٠٠١), “A monogenous MBO approach to satisfiability” The International Conference on 
Computational Intelligence for Modeling, Control and Automation CIMCA, Los Vegas, USA. 
[٦]. Bozorg Haddad, et al., (٢٠٠٥), “Honey Bees Mating Optimization Algorithm in Optimization of 
Hydrosystems”, Doctoral Dissertation, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran. 
[٧]. Bozorg Haddad, O., Afshar, A., and Adams, B.J., (٢٠٠٥), “HBMO (Honey Bees Mating Optimization) 
Algorithm, A New Heuristic Approach in Reservoir Optimum Operation.” Proceedings of the First 
International Conference on Modeling, Simulation and Applied Optimization (ICMSAO), Sharjah, U.A.E. 
[٨]. Goldberg, D., Korb, B., and Deb, K., (١٩٨٩). "Messy genetic algorithms: motivation, analysis, and first 
result." Complex Systems, Vol. ٣, pp.٥٣٠-٤٩٣. 
[٩]. Holland, J.H., (١٩٧٥). "Adaption in natural and artificial systems." The University of Michigan Press, 
Ann Harbor, MI. 
 

www.SID.ir



 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

