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 چکیده -1

. استت سطحی آبهای منابع ترین اصلی عنوان به کشور سدهای مخازن از بهینه برداری بهره ، آب منابع مدیریت ارکان از یکی

 اراتخست کتاهش جهتت در را مهمتی نقش ، مکانی و زمانی نظر از آب نامرتب توزیع بهبود امر در رودخانه جریان تنظیم با مخازن

 و صنعتی ، روستایی ، شهری مصارف برای آب وتأمین ذخیره امر در و نمایند می ایفا خشک سالهای و ماهها در آب کمبود از ناشی

 .دارند مؤثری نقش آبزیان  پرورش و تفریحی امکانات ایجاد و برق تولید ، سیالب مهار کنترل ، کشاورزی

 کمتتر سد دست نییپا یازهاین و آوردها یبرا( ریمتغ) ایپو طیشرا گرفتن نظر در اب سدها مخازن از نهیبه یبردار بهره کنون تا

 یزمتان راتییتغ هیکل گرفتن نظر در با( Svm) ایپو بردار پشتیبان یالگور از استفاده با مقاله نیا در که است گرفته قرار توجه مورد

 .است دهیگرد انجام یک سد در داخل کشور مخزن یبرا

 یمت آب یرهاستاز زانیتم و دستت نیپائ ازین اختالف کردن نهیکم یاصل هدف سدها، مخازن از شرب یبردار هبهر در معموال

 ه بتردار پشتتیبانبرنامت روش از ستد، مخزن از یبردار بهره کردن نهیبه جهت یرهاساز ریمقاد نییتع منظور به مقاله نیا در. باشد

 نیهمچنت و 1متلتب طیمحت در یستینو برنامته استاس بر ا،یپو روش به ها داده لیتحل روند. است شده استفاده پسرو کردیرو با ایپو

 در رهیتذخ مقتدار مختزن، یبتردار هبهتر مسئله حل جهت. است شده انجام 2اکسل مانند گسترده صفحات یافزارها نرم از استفاده

( 008،0038) بتازه در ریتمتغ نیتا رییتغ نامکا مسئله، فیتعر به توجه با. است گرفته نظر در میتصم ریمتغ عنوان به t دوره یانتها

 بته ابتتدا در. دارد یبستتگ میتصتم ریتمتغ یستاز گسسته نحوه به هدف تابع مقدار نیهمچن و حاصل یها جواب دقت. دارد وجود

 قرار یرسبر مورد  ساله 38 و ساله 28 ساله، 5 یبردار بهره واحد، 251 برابر بازه طول گرفتن نظر در با مدل، ییکارآ شینما منظور

 بته تینها در. است آمده دست به ساله 38 و 28 ،5 یبردار بهره یبرا 02/13 و 05/6 ،10/1 برابر بیترت به هدف تابع مقدار. گرفت

 بتا روش نیتا از حاصتل جینتتا سدها، مخازن از نهیبه یبردار بهره مسئله حل جهت ایپوبردار پشتیبان  برنامه روش یابیارز منظور

 .است شده ارائه آن جینتا و شده سهیمقا یساز نهیبه مسائل حل در ریاخ متداول 0یفراکاوش یها روش

 برنامه ریزی پویا، بردار پشتیبان، الگوریتم نه سازی،واژه های کلیدی: بهره برداری از مخزن سد، بهی
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 مقدمه -2
 

 یهتا متدل نیهمچنت و یقطعت ریتغ و یقطعت ییها مدل. است شده ارائه مخزن از نهیبه یبردار بهره یبرا یمختلف یها مدل

 وجتود بته توجته با. کند یبردار بهره یعیطب آب منابع از بتواند نحو نیبهتر به بشر تا اند شده گرفته خدمت به همه و همه یبیترک

 مدل نیبهتر ارائه دنبال به محققان...  و یخشکسال ای خ،ی و برف ذوب بارش، زانیم مثل مخزن کی یها یورود در ها تیقطع عدم

 .شوند روبرو خسارت نیکمتر با مسائل نیا همه وجود با که باشند یم

 یم نهیهز تابع بودن معلوم و یمصرف یها ازین به توجه با و مخزن کی یورود داشتن با که باشد یم یقطع یمدل  Svm مدل

 .دهد ارائه را آب یساز رها زانیم و رهیذخ نهیبه ریمقاد تواند

 که مانیز دگر پس ییتمهارلگوا از ایستهد ایبر که ستا زیسا بهینه روش یک پویا یِیزربرنامه ،کامپیوتر معلو در

 معرفی بلمن ردیچار منا به نیدایاضیر توسط 1550 لسا در روش ینا. دمیشو دهستفاا میشوند نیاخوافر رمکر ربطو یرمسألههاز

 از دهستفاا با بهینه ییتمهارلگوا نوشتن در آن از که تسا هشد شناخته شیرو کامپیوتر معلو و یاضیر در پویا یِیزربرنامه. شد

از  بهینته هتای خروجتی استتخرا  بترای پویا ریزی برنامه رو این از .دمیشو دهستفاا نیکسا مسأله یرز یک رۀبا چند ایجرا فحذ

و  (1536)3متایس بتار نخستتین باشتد متی مختزن بترداری بهتره امتر در هتا سیستتم تحلیل عملی های روش از یکی سد مخزن

 برنامه الگوریتم از  استفاده مورد در را هایی ایده ( 1551)6بلمن توسط پویا ریزی برنامه الگوی کامل تبیین از پیش (1555)5لیتل

 0هاول ، 1هال سوی از مشابهی های ایده 1566 تا 1560 سالهای در  .کردند مطرح سد مخزن از برداری بهره برای ای مرحله ریزی

 مختزن یتک بترای محتدود زمتانی افق با قطعی ریزی برنامه مدل یک 1561سال  در 18یانگ نهایت در که گردید مطرح 5رافس و

 ازطراحتی هدف که است گرفته انجام موردی مطالعه صورت به عمدتاً متعددی تاکنون تحقیقات 1508 دهه اویل از . کرد معرفی

 .است محدود نا یا محدود زمانی های رهدو برای بهینه برداری های بهره سیاست ،تعیین ها مدل این

 مسأله ایبر دیمتعد یهاابجو ،مسائل از ستهد ینا در. دمیشو دهستفاا زیبهینهسا مسائل حل ایبر معموال پویا یِیزربرنامه

 .باشد مینیمم( یا )ماکزیمم بهینه که ستا بیاجو یافتن فهد و ستا دموجو

 .دشو منجر بهینه ارمقد یک به ستا ممکن مختلف یهاروش و نیست دصربفرمنح ماًولز بهینه ابجو که ستا کرذ به زمال

 :دکر تقسیم یرز حلامر به انمیتو رابرپایه بردار پشتیبان  پویا یِیزربرنامه یتمرلگوا یک حیاطر ندرو

 ،بهینه ابجو یک رِساختا تشخیص. 1

 ،گشتیزبا رطو به بهینه ارمقد یک دنکر تعریف. 2

 ،باال به پایین روش به بهینه ارمقد یک محاسبه. 0

 .هشد محاسبه تطالعاا از دهستفاا با بهینه ابجو یک ساختن. 3

                                                           
4 Mays 
5 litle 
6 Bellman 
7 Hall 
8 Hawel 
9 Rafs 
10 Yang 
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 را 3 مرحله ،باشد زنیا ردمو بهینه ارمقد فقط که تیرصو در. میکند ئهارا مسأله ایبر را بهینه ارمقد ،0 تا 1 حلامر

 به. میکند دهستفاا بهینه ابجو یک ساختن ایبر قبلی حلامر در هشد هخیرذ ضافیا تطالعاا از 3 مرحله در. دکر فحذانمیتو

 رأس دو بین مسیر کوتاهترین لطو فقط گرا. بگیرید نظر در را افگر یک رأس دو بین مسیر کوتاهترین یافتن مسأله ل،مثا انعنو

 .ستا زنیا ردمو نیز 3 مرحله ایجرا ل،وط کوتاهترین با یمسیر یافتن ایبر ماا. ستا کافی 0 تا 1 حلامر ایجرا ،باشد زنیا ردمو

 Svm مدل یاصل اجزای

 تبدیل مسئله به چند زیر مسئله

 حالت تشخیص بردار متغیرهای

 یمتصم تشخیص بردار متغیرهای

 تابع تبدیل یا انتقال سیستم

   حل هر مسئله در هر مرحله از طریق حل یک معادله بازگشتی

 )(),(min)( 1

1*

1

*





 i

n

iiii
x

i

n

i SfxSCSf
i  

 متغیر تصمیم می باشد xمتغیر حالت و  Sتابع بازگشتی،  f در این رابطه

 

 

 

 روش پیشنهادی -0

 

 .است شده ارائه ساله 38 و ساله 28 ساله، 5 دوره یط دز سد مخزن از نهیبه یبردار بهره یبرا Svm مدلدر این بخش 

 سد   مشخصات و اطالعات مخزن 

 2518 برابتر سد نیا مخزن حجم. شود یم محسوب کشور بزرگ یاسده از یکی دارد قرار کشور یغرب جنوب قسمت در که دز سد

 یمت مکعب متر ونیلیم 5080 برابر یبردار بهره سال 38 طول در سد نیا مخزن به آب یورود نیانگیم و است مکعب متر ونیلیم

 ونیتلیم 008و 0038 ابتربر بیتترت به یبردار بهره مدت طول در آب رهیذخ نهیکم و نهیشیب ریمقاد مخزن، حجم به توجه با. باشد

 ونیتلیم 1888 و 8 بیتترت بته نهیشیب و نهیکم حالت در دست نیپائ به ماهانه آب یرهاساز ریمقاد نیهمچن. باشد یم مکعب متر

  .(1)شکل  باشد یم مکعب متر

د (. ایتن ست2کیلومتری شمال شری شهرستان اندیمشک واقتع شتده استت )شتکل 20این سد، سد بتنی برق آبی است که در 

ساله رود دز هم به صورت ماهانته در دستترس متی  38هکتار اراضی پایین دست خود را آبیاری می کند. همچنین آورد  125888
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 باشد. 

 

 

 سد بتنی دوقوسی دز و مخزن آن( 1شکل )

Archive of SID

www.SID.ir

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir
http://www.sid.ir


 

5 
 

 

 موقعیت سد دز نسبت به شهرهای اطراف آن (2شکل )

 تعریف مسئله

معموال در بهره برداری شرب از مخازن سدها، هدف اصلی کمینه کردن اختالف نیاز پتائین دستت و میتزان رهاستازی آب متی 

 باشد. مسئله بهره برداری شرب از مخازن سدها به صورت زیر تعریف می شود:

 

 

 

 

 که در روابط فوق:

 tمیزان نیاز پائین دست دربازه زمانی   :

 tمیزان رهاسازی آب به پائین دست دربازه زمانی    :

 ماکزیمم نیاز پائین دست در طول بازه بهره برداری  :
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 : آورد جریان رودخانه به داخل مخزن 

 ذخیره آب مخزن مقدار کمینه مجاز  :

 مقدار بیشینه مجاز ذخیره آب مخزن  :

 مقدار مجاز کمینه رهاسازی آب  :

 مقدار مجاز بیشینه رهاسازی آب :

( بته 3و )( 0( نشان دهنده معادله بیالن آب در مخزن است. معتادالت )2( تابع هدف مسئله را بیان می کند. معادله )1معادله )

 ترتیب قیود مقدار ذخیره و مقدار رهاسازی آب مخزن هستند.

 Svmساختار مدل 

به منظور تعیین مقادیر رهاسازی جهت بهینه کردن بهره برداری از مخزن ستد دز، از روش برنامته ریتزی پویتا بتا  مقالهدر این 

 بازگشتی مورد استفاده به صورت زیر است: استفاده شده است. تابع و در نظر داشتن روش بردار پشتیبان رویکرد پسرو

 
 

سطح  11میلیون متر مکعب به  0038میلیون متر مکعب تا  008یک مدل گسسته می باشد. لذا حجم مخزن را از  Svmمدل 

 گسسته سازی کرده ایم تا بتوانیم در هر ماه تصمیم بگیریم که از چه سطحی به چه سطحی از ذخیره برویم. در مواردی کته حجتم

باشد ناچار به سرریز آب خواهیم بود. معادله پیوستگی آب در هر ماه به صورت زیر تعریتف متی  0038آب ورودی و ذخیره بیش از 

 گردد :

 

 
 

اه بعتدی و مقدار ذخیره مخزن در مت ام و  tمقدار ذخیره آب مخزن در ماه  مقدار ورودی آب مخزن در هر ماه،  که 

مقدار آزاد سازی آب می باشد. که در ماه های پرآبی این مقدار شامل سرریز هم می شود. محدودیت های مدل بته شترح ذیتل  

 می باشد :
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 برنامه ریزی و آنالیز

ر نظر گرفتته شتده استت. بتا به عنوان متغیر تصمیم د tبرداری مخزن، مقدار ذخیره در انتهای دوره  هبه منظور حل مسئله بهر

( وجود دارد. دقت جواب های حاصل و همچنتین مقتدار تتابع 0038و  008توجه به تعریف مسئله، امکان تغییر این متغیر در بازه )

هدف به نحوه گسسته سازی متغیر تصمیم بستگی دارد. در ابتدا به منظور نمایش کارآیی مدل، با در نظر گترفتن طتول بتازه برابتر 

 ساله  مورد بررسی قرار گرفته است.  38ساله و  28ساله،  5احد، بهره برداری و 251

بدین منظور از برنامه نویسی در نرم افزار متلب در دو بخش استفاده شده است. بخش اول برنامه اصلی است که عملکترد اصتلی 

پارامترهتای اولیته بکتار بترده شتده  ( و بختش دیگتر تتابعی استت کته جهتت ورودMain.m) برنامه ریزی پویا را بعهتده داشتته

 .  (Initial.m)است

 Initialتابع 

این تابع صرفا جهت خوانش داده ها و ورود آن به نرم افزار بکار گرفته شده است. در این تابع جریان ورودی، تقاضتا، حجتم آب 

ساله به برنامه اضافه می گردند. شرح  38و  28، 5اولیه مخزن، بیشینه و کمینه حجم مخزن و دیگر مقادیر اولیه در بازه های زمانی 

 کد این بخش در ادامه ارائه شده است:

function [ Inp,Inflow,Demand,Storage ] = Initial) ( 

 :ورود تعداد سالهای مورد بررسی 

     Inp.Year=input('Number of Years For Simulation =');  

 :قیود مسئله 

     % CONSTRAINTS FOR STORAGE AND RELEASE VOLUMES 

     Inp.Smax = 3340; 
     Inp.Smin = 830; 
     Inp.Rmin = 0; 
     Inp.Rmax = 1000; 
     Inp.S_Initial=1430; 
     Inp.penal=100; 

 :خواندن اطالعات جریان ورودی و تقاضا 

     if Inp.Year==5 
        load Inflow5.dat; 
        Inflow = Inflow5; 
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        load Demand5.dat; 
        Demand = Demand5; 
     elseif Inp.Year==20 
          load Inflow20.dat; 
        Inflow = Inflow20; 
 
        load Demand20.dat; 
        Demand = Demand20; 
     elseif Inp.Year==40 
        load Inflow40.dat; 
        Inflow = Inflow40; 
 
        load Demand40.dat; 
        Demand = Demand40; 
     end 
      
     Inp.Nt = size(Inflow,1); 
     Storage(2:Inp.Nt+1,1)=round((Inp.Smax-Inp.Smin)*rand(Inp.Nt,1)+Inp.Smin); 
     Storage(1)=Inp.S_Initial; 
end 

 (Mainبرنامه اصلی )

ابتدا جداول )مقادیر( رهاسازی مورد نیاز بر حسب جریان ورودی و حجم ذخیره مخزن تشکیل می گردد. سپس جداول )مقادیر( 

TSD  ساله  38و  28، 5به ازای حالت های مختلف محاسبه گردیده و در نهایت مینیموم این مقادیر در طول مدت بازه های

نهایت مقدار تابع هدف و دیگر مقادیر مربوطه در خروجی نمایش داده شده است. شرح کد این بخش در  محاسبه گردیده است. در

 ادامه ارائه شده است.

 :محاسبه میزان رهاسازی آب بر حسب جریان ورودی ماهانه به مخزن 

% Calculation of Releases Related to Monthly Inflow to Reservoir  

   tic 

    Storage=(830:10:3340); % Discrete values of Storages are considered at 40 level  

    n=length(Storage); 

    Release=cell(m,1); 
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     for i=1:m 

        R=zeros(n,n); 

        for ii=1:n 

            for iii=1:n 

                R(ii,iii)=Storage(ii)+Inflow(i)-Storage(iii); 

                if R(ii,iii)<0 

                    R(ii,iii)=1e10; 

                end 

            end 

        end 

        Release(i,1)={R}; 

    end  

 

  محاسبه مقدارTSD :در هر مرحله 

 

    %% Calculation of Total Squared Devition (TSD)  

    TSD=cell(m,1); 

    for i=1:m 

        C=zeros(n,n); 

        R=Release{i,1}; 

        for ii=1:n 

            for iii=1:n 

                C(ii,iii)=((R(ii,iii)-Demand(i))/Dmax)^2; 

            end 

        end 

        TSD(i,1)={C}; 

    end 

  محاسبه مقدار کمینهTSD ریزی پویای پسرو: با روش برنامه 

    %% Calculation of Minimum TSD {using Backward DP} 

    A(m,1)={C}; 

    C=C'; 

    F(:,m)=min(C); 

    for i=m-1:-1:1 

        C=TSD{i,1}; 

        for ii=1:n 
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            C(:,ii)=C(:,ii)+F(ii,i+1);    

        end 

        A(i,1)={C}; 

        B=find(C==(min(min(C)))); 

        C=C'; 

        F(:,i)=min(C); 

    end 

     R=Release{1,1}; 

     Rel(1)=R(B(1)); 

     b=ceil(B(1)/n); 

     for i=2:m 

         R=Release{i,1}; 

         C=A{i,1}; 

         a=find(C(b,:)==min(C(b,:))); 

         Rel(i)=R(b,a); 

         b=a; 

     end  

 

 :مشاهده مقادیر خروجی تابع هدف 

 

    %%                   Display the output 

day=clock; 

disp(datestr(datenum(day(1),day(2),day(3),day(4),day(5),day(6)),0)) 

disp('The Value of Objective Function is=') 

min(F(:,1)) 

 نتایج استخرا  شده

 28، 5برای بهره برداری  02/13و  05/6، 10/1توجه به کد نوشته شده پس از انجام آنالیزها، مقدار تابع هدف به ترتیب برابر با 

مقادیر رهاسازی در دوره های مختلف را برای دوره های بهره بترداری مختلتف  5تا 0ساله به دست آمده است. شکل های  38و 

 دهد. نشان می
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 ساله 5سازی دربهره برداری مقادیر رها(0شکل )

 

 ساله 28مقادیر رهاسازی دربهره برداری (3شکل )
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 ساله 38مقادیر رهاسازی دربهره برداری (5شکل )

 تحلیل نتایج 

با تغییر بازه گسسته سازی متغیر تصمیم می توان دقت حل مسئله را افزایش داد. بدین منظور و جهت بررستی تغییترات تتابع 

نمتایش داده شتده  1یر تصمیم، مقادیر تابع هدف به ازای بازه های گسسته سازی مختلف محاسبه و درجتدول هدف نسبت به متغ

 .نشان داده شده است 0تا  6است. همچنین مقدار و نحوه این تغییرات در شکل های 

 تغییرات تابع هدف با تغییر طول بازه گسسته سازی( 1جدول )

 مقدار تابع هدف
 

بهره برداری 

 لهسا 38

بهره برداری 

 ساله 28

بهره برداری 

 ساله 5

طول بازه گسسته 

سازی متغیر تصمیم 

 )ذخیره(

14.82 6.85 1.12765 251 

10.67 4.805 0.6542 62.75 

10.437 4.689 0.6882 10 
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 ساله 5تغییرات تابع هدف با طول بازه گسسته سازی برای بهره برداری (6شکل )

 

 ساله 28با طول بازه گسسته سازی برای بهره برداری  تغییرات تابع هدف(1شکل )
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 ساله 38تغییرات تابع هدف با طول بازه گسسته سازی برای بهره برداری (0شکل )

( مشاهده می شود که هرچه طول بازه گسسته سازی کمتتر باشتد، دقتت جتواب بیشتتر بتوده و 0( تا )6با توجه به اشکال شماره )

ر شده است که به معنی جواب بهتر می باشد. اگرچه در این حالت زمان و هزینته محاستباتی بیشتتری کمینه مقدار تابع هدف کمت

  بایستی مصرف شود.

 مقایسه برنامه ریزی پویا با روش های فراکاوشی -3

بته در سال های اخیر استفاده از روش های فراکاوشی در حل مسائل بهینه سازی رشد چشمگیری داشته است. دلیل اقبال عمومی 

استفاده از روش های فراکاوشی عمومیت این روش ها در حل مسائل بهینه سازی مختلف و همچنین سادگی اجرای این روشها می 

(  و ACO) 12(، جامعته مورچگتانGA) 11باشد. معمول ترین و قوی ترین روش های فراکاوشی موجود، روشتهای الگتوریتم ژنتیتک

ارزیابی روش برنامه ریزی پویا جهت حل مسئله بهره برداری بهینه از مختازن ستدها، (  می باشند. به منظور PSO) 10ازدحام ذرات

( آورده 2اتوماتهای سلولی، الگوریتم ژنتیک، جامعه پرندگان و جامعته مورچگتان در جتدول ) نتایج حاصل از این روش با روش های

                                                           
11 Genetics 
12 Ant colony 
13 Particle swarm optimization 
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 شده است.

مه ریزی پویا بهتر از روشهای فراکاوشی معمول می باشد. اگرچته همان طور که از این جدول می توان مشاهده کرد، نتایج روش برنا

( می باشد، اما مشاهده می شود که ایتن زمتان بتاز کمتتر از روشتهای CAهزینه محاسباتی آن بیش از روش های اتوماتای سلولی )

 می باشد. PSOو  ACO ،GAفراکاوشی مشهور نظیر 

اطالعتات زیتاد،  سبت به روشهای فراکاوشی، ایراد آن از لحاظ نیاز به حجم ذخیرهالزم به ذکر است علیرغم تمام مزایای این روش ن

قابل توجه بوده و ما را در مسائل با تعداد داده های بزرگ با چالش جدی مواجه می نماید.همچنین مقایسه های انجام شتده جهتت 

 آورده شده است 13تا  5های  تحلیل بهتر نتایج در شکل

،  DP   ،CA  ،GA  ،PSOساله از مدل های  38ساله و  28ساله، 5یمم هزینه بدست آمده طی دوره های مقایسه مین( 2جدول )
ACO که توسط دیگر محققان صورت گرفته است 

Computation 

time(s) 
Total cost Months Model 

1.36 1.13E+00 60 
Dynamic 

programming 

4.10 6.85E+00 240  

8.97 1.48E+01 480  

0.1 8.46E−01 60 
Non-penalized 

cellular automata 

0.1 4.83E+00 240  

0.1 1.06E+01 480  

0.1 7.32E−01 
60 

Penalized cellular 

automata 

0.1 4.80E+00 240  

0.1 1.06E+01 480  

3.5 

8.44E−01 

60 

Genetic algorithm 

(Swarm/Colony 

size = 100) 
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14 7.85E+01 240  

27 1.06E+04 480  

5.5 

2.86E+00 

60 

Particle Swarm 

Optimization 

(Swarm/Colony 

size = 100) 

23 4.95E+02 240  

46 1.87E+04 480  

30 8.54E−01 

60 

Ant Colony 

Optimization 

(Swarm/Colony 

size = 100) 

121 1.48E+01 240  

244 3.11E+02 480  
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 لهسا 5با سایر روشها در بازه زمانی  DPمقایسه مقدار تابع هدف در ( 5شکل )

 لهسا 5با سایر روشها در بازه زمانی  DPمقایسه زمان آنالیز در ( 18شکل )
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 سال 28با سایر روشها در بازه زمانی  DP( مقایسه مقدار تابع هدف در 11شکل )

 

 سال 28با سایر روشها در بازه زمانی  DPمقایسه زمان آنالیز در ( 12شکل )

Archive of SID

www.SID.ir

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir
http://www.sid.ir


 

19 
 

 

 

 سال 38با سایر روشها در بازه زمانی  DPمقایسه مقدار تابع هدف در ( 10شکل )

 

 سال 38با سایر روشها در بازه زمانی  DP( مقایسه زمان آنالیز در 13شکل )
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 نتیجه گیری -5

 فیتتعر بته وجهت با. است گرفته نظر در میتصم ریمتغ عنوان به t دوره یانتها در رهیذخ مقدار مخزن، یبردار بهر مسئله حل جهت

 نحتوه بته هتدف تتابع مقتدار نیهمچنت و حاصل یها جواب دقت. دارد وجود( 008،0038) بازه در ریمتغ نیا رییتغ امکان مسئله،

 بهتره واحد، 251 برابر بازه طول گرفتن نظر در با مدل، ییکارآ شینما منظور به ابتدا در. دارد یبستگ میتصم ریمتغ یساز گسسته

 را مختزن حجم لذا باشد یم سستهگ مدل کی svm مدلاز آنجا که . گرفت قرار یبررس مورد  ساله 38 و ساله 28 ساله، 5 یبردار

 از کته میریبگ میتصم ماه هر در میبتوان تا کرده یساز گسسته سطح 11 به مکعب متر ونیلیم 0038 تا مکعب متر ونیلیم 008 از

 .  میبرو رهیذخ از یسطح چه به یسطح چه

 آمتده دستت به ساله 38 و 28 ،5 یبردار بهره یبرا 02/13 و 05/6 ،10/1 برابر بیترت بهبرای این گسسته سازی  دفه تابع مقدار

با توجه به اینکه میزان طول بازه گسسته سازی بر پاسخ مدل مؤثر می باشد، آنالیز حساسیتی بر روی تعداد ستطوح گسستته  .است

و کوچکتر دقیق ترین پاسخ تابع هتدف را بته دنبتال دارد و هرچته ایتن  58د طول بازه سازی انجام گرفت. نتایج این آنالیز نشان دا

 بزرگتر شود، کمینه تابع هدف بیشتر می شود. 58طول از 

ستال بته ترتیتب برابتر  38و  28، 5برای بازه هتای  58با توجه به این مسئله دقیقترین پاسخ تابع هدف در گسسته سازی کمتر از 

 . 186301و   36605، 866002خواهد بود با 

 روش نیا از حاصل جینتا سدها، مخازن از نهیبه یبردار بهره مسئله حل جهت ایپو دار پشتیبانبر روش یابیارز منظور به تینها در

 شتده ارائته آن جینتا و شده سهیمقا یساز نهیبه مسائل حل در ریاخ متداول یفراکاوش یها روش با قسمتی، 11در گسسته سازی 

 .است

ا توجه به نتایج ارائه شده بجز روش اتوماتای سلولی، نتایج برنامه ریزی پویا از نظر سرعت )زمان محاسبات( و دقت پاسخ هتا )تتابع ب

کمتر باشتد پاستخ تتابع  Svmاگرچه در صورتی که طول بازه گسسته سازی در  هدف( از دیگر روشهای فراکاوشی بهتر بوده است.

 و تنها زمان تحلیل آن بیشتر می باشد. برابری می کند CAهدف با روش 

 

 

 پیشنهادات-6

 بمنظور ادامه تحقیقات مرتبط با پژوهش حاضر، موضوعات زیر پیشنهاد می گردد:

 بررسی  بهره برداری بهینه سد دز با الگوریتم های دیگر از جمله جامعه مورچگان و النه زنبوری.

ز با روشهای شبیه سازی در مستائل مختلتف از جملته بهتره بترداری تلفیقتی آب ترکیب مدلهای برنامه ریزی پویا بعنوان بهینه سا

 سطحی و زیرزمینی.
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 (.SVMشبیه سازی داده های ورودی با استفاده از روش بردار پشتیبان )
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