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  مقدمه
هاي  افزايش روز افزون جمعيت و محدوديت منابع آب

ضرورت مديريت صحيح از مخازن سدها را ايجاب  ،سطحي
برداري از مخازن  گيري در بهره کند. فرآيند تصميم مي

و عموماً بسياري از اين  استاهداف فراواني  تأثيرتحت 
هاي  اهداف با يکديگر نامتناسب هستند. از آنجا که جريان

هاي ذخيره داراي عدم قطعيت  ورودي به مخزن و حجم
هستند، چالش اصلي تعيين بهترين رهاسازي مخزن و 

 ست.ها سازي هيدروسيستم بهينه
و مشکالت مختلف در حل مسائل  اه به دليل پيچيدگي

استفاده از  براياي  هاي گسترده سازي، تالش بهينه
است. از  انجام شدههاي مختلف در اين زمينه  الگوريتم

هاي تکاملي و  توان به روش هاي تقريبي مي جمله روش
 موريرا و . راني)۲۰۰۳ كرد (بالم و رولي،فراکاوشي اشاره 

 مخازن از برداري بهره سازي بهينه هاي مدل انواع ،)۲۰۱۰(
 مبتني هاي روش - ۱: اند کرده بندي دسته زير، صورت به را

 ٢غيرخطي ريزي برنامه - ۲ ؛)LP( ١خطي ريزي بر برنامه
)NLP(٣پويا ريزي برنامه بر مبتني هاي روش - ۳ ؛ )DP( و 
 . فراکاوشي هاي الگوريتم - ۴

LP سازي  بهينه برايهاي پرکاربرد  يکي از روش
برداري از مخازن است. اين روش تاکنون در  بهره
کار  برداري از مخازن با اهداف مختلف به سازي بهره بهينه

 ؛ اما استفاده)۲۰۰۳ همکاران، و باروس( گرفته شده است
را  توان آن روست و تنها ميهايي روبه با محدوديت LP از

. کار برد هبراي مسائلي که تابع هدف و قيود خطي باشند، ب
برداري از  هاي مورد استفاده در بهره يکي ديگر از روش

 مزاياي از است و يکي NLPاز مدل   استفاده مخازن
 حل براي آماده افزاري نرم هاي بسته وجود ،آن از استفاده
 نبود). ۲۰۱۰ موريرا، و راني( است روش اين با مسائل
 مسائل در مطلق ي بهينه پاسخ به دستيابي براي تضمين
 عملي موارد در NLP کم کاربرد داليل ترين مهم مقعر،

را  DPروش  ).۲۰۰۶ همکاران، و بازارا( دشو مي محسوب
روش  يک عنوان به) ۱۹۵۷( بلمن بار اولين براي
 اي چند مرحله گيري تصميم مسائل حل براي سازي بهينه
سازي و متغيرهاي  بهينه مسألة DPدر روش . دكر معرفي

شود که  تقسيم مي تر کوچکسازي  بهينه مسألةآن به چند 

                                                
1- Linear programming 
2- None Linear programming 
3- Dynamic programming 

اصلي خواهد  مسألةاي آن منجر به حل  مرحله به مرحلهحل 
هاي اخير مورد  فراکاوشي نيز در سال هاي شد. الگوريتم

ها از رفتارهاي  توجه قرار گرفته است. بسياري از اين روش
اند. از ميان اين  طبيعي موجودات زنده الهام گرفته شده

)، ۱۹۷۵(هلند،  (GA) ٤الگوريتم ژنتيکتوان به  ها مي روش
(کندي و ابرهارت،  (PSO) ٥سازي ازدحام ذرات بهينه
(دوريگو و همکاران،  (ACO) ٦الگوريتم مورچگان )،۱۹۹۵
 (HBMO) ٧گيري زنبور عسل يابي جفت ) و بهينه۱۹۹۷

هاي  ها در حوزه اين روش. دكر) اشاره ۲۰۰۱(عباس، 
سازي منابع آب  بهينهمختلف علوم و مهندسي از جمله 

؛ ۱۹۹۹اند (واردالو و شريف،  مورد استفاده قرار گرفته
  ). ۲۰۰۶ کومار و ردي،
اند به صورت تصادفي  هايي که تاکنون ارائه شده الگوريتم
کنند و در هر بار اجراي برنامه مسيرهاي  را حل مي مسأله

الگوريتم  کنند. متفاوتي را براي رسيدن به جواب طي مي
يک الگوريتم تکاملي و  (CFO)  ٨يابي نيروي مرکزي بهينه

 ۲۰۰۷در سال  فورماتو آن راکه اولين بار  ست فراکاوشي
هاي قبلي،  خالف روشاست. اين الگوريتم بر كردهارائه 

را با توابع پيچيده  CFOروش  فورماتو کامالً قطعي است.
رياضي شناخته شده و مسائل الکترونيکي سنجيد و نتايج 

هاي ديگر مقايسه کرد. همچنين او در سال  را با روش
کار برد  هتابع شناخته شده ب ۲۳را براي  CFOروش  ۲۰۱۰

 . فورماتو)۲۰۱۲(فورماتو،  بخشي رسيد و به نتايج رضايت
ود پهناي باند در نيز اين روش را براي بهب ۲۰۱۲در سال 

برد و به نتايج بسيار دقيقي رسيد.  كار بهالکترونيک 
جوي موضعي را با و ) الگوريتم جست٢٠١١محمود (
براي طراحي آنتن  كرد و از آنترکيب  CFOالگوريتم 

بهره گرفت. نتايج نشان داد که الگوريتم  مايکرواستريپ
 شود. باعث افزايش سرعت همگرايي مي CFOترکيبي 

آب  ةرا براي شبک CFO) روش ۲۰۱۲( حقيقي و راموس
کار بردند و نتايج را با کارهاي قبلي مقايسه  هآشاميدني ب

تر به جواب  سريع CFOکردند. نتايج نشان داد که روش 
تر  طور قابل توجهي دقيق رسد و مقادير نهايي به مي

  هستند.
هاي  با استفاده از الگوريتم ژوهشگران پهاست که  سال

اند.  برداري از مخازن پرداخته مختلف به حل مسائل بهره
                                                
4- GA 
5- PSO 
6- ACO 
7- HBMO 
8- Central force optimization algorithm 
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عنوان يک جايگزين  را به GA) ۱۹۹۹( واردالو و شريف
بردند. کاي و  كار بهدر حل مسائل چند مخزنه  DPبراي 

) به حل مسائل غيرخطي در منابع آب با ۲۰۰۱همکاران (
) با ۲۰۰۶پرداختند. جليلي و همکاران ( GAاستفاده از 
و به  كردندتک مخزنه را حل  ةمسأليک  ACOاز  استفاده

رسيدند. بزرگ حداد و  GAدر مقايسه با  ،نتايجي بهتر
) ۲۰۰۷)، همچنين افشار و همکاران (۲۰۰۶همکاران (
برداري از مخازن  گيري زنبور عسل را براي بهره روش جفت

سازي کمبود آب کشاورزي  به منظور حداقلبردند.  كار به
 ١مالزي دو الگوريتم کلوني زنبور عسلسدي واقع در 

(ABC) ٢جوي گرانشيو  و جست (GSA)  مقايسه شد و
هايي از   با داشتن ويژگي ABCنتايج نشان داد که الگوريتم 
پذيري بيشتر و  تر، اطمينان جمله همگرايي سريع

ر ت  برداري از مخازن مناسب پذيري کمتر براي بهره آسيب
  .)۲۰۱۶(احمد و همکاران،  است

برداري از  در مسائل بهره CFO تاکنون گزارشي از کاربرد
ارزيابي توانايي  برايحاضر  پژوهشمخزن نشده است. در 

CFO برداري بهينه  برداري مخزن، بهره در حل مسائل بهره
از سد دز واقع در استان خوزستان براي پنج سال آماري 

سازي  ماه) در نظر گرفته شده است. هدف از بهينه ۶۰(
. نتايج بهينه مطلق استمين نياز کشاورزي پايين دست أت

افزار لينگو محاسبه و با نتايج الگوريتم  نرم بابرداري  بهره
CFO  .مقايسه خواهد شد  

  
 ها مواد و روش
به  CFOالگوريتم  ،مسألهپس از طرح  ،در مقاله حاضر

د. شهمراه تمامي روابط مورد نياز و مراحل جستجو ارائه 
مورد  و روابط ها به همراه ورودي تک مخزنه ةمسألسپس 
 لينگو باهدف  نتايج بهينه مطلق تابع .داده شده است نياز

آمده دست  هب باشد،     ميريزي خطي  که يک مدل برنامه
  است.

 
 مسألهطرح 

در منابع آب، سيستم  CFOارزيابي اين پژوهش، براي در 
در نظر گرفته شده است. سد دز،  تک مخزنه سد دز

 ۲۵بلندترين سد بتني دو قوسي ايران است که در فاصله 
کيلومتري  ۲۲کيلومتري شمال شرقي شهر دزفول و 

اي عميق روي شاخه اصلي رودخانه دز و  انديمشک در دره
                                                
1- Artificial Bee Colony 
2- Gravitational Search Algorithm 

کيلومتري باالدست محل اتصال رودخانه دز و  ۱۰۰در 
 ٢٥١٠حجم مفيد مخزن معادل  ده است.شکارون احداث 

 ةنه در يک دورورودي ساال و حجم مترمکعبميليون 
. از بين است مترمکعبميليون  ٥٩٠٠ساله معادل  چهل
 برايانه) دوره ماه ٦٠سال ابتدايي ( پنجسال آمار،  چهل
د. اين سد قرار است نياز شانتخاب  CFOي ساز مدل

. متوسط جريان ورودي کند نيتأمرا  دست نييپاکشاورزي 
پايين دست به ساالنه به مخزن و متوسط نياز ساالنه 

ميليون متر مکعب برآورد شده  ۵۳۰۳ و ۵۹۰۰ترتيب برابر 
است. حجم حداقل و حجم حداکثر مخزن نيز به ترتيب 

ميليون متر مکعب است. هدف از طرح  ۳۳۴۰و  ۸۳۰برابر 
 پنجترين رهاسازي ماهانه براي  ، تعيين بهينهمسألهاين 

  .برداري است سال بهره
  

  مرکزييابي نيروي  مدل بهينه
CFO آن راسازي است که اولين بار  يک روش جديد بهينه 

 CFOد. اساس روش كرمطرح  ۲۰۰۷ فورماتو در سال
برگرفته از علم حرکت شناسي در فيزيک است که به 

پردازد.  نيروي گرانشي مي تأثيربررسي حرکت اجرام تحت 
CFO هر موقعيت ذره که در  يعني ؛يک روش قطعي است

شود، مسيري معين را براي  اين روش پروب ناميده مي
به  CFOفضاي تصميم در  کند. رسيدن به جواب طي مي

≥    x صورت  x ≤ x        تعريف شده است که در آن
xi هستند که موقعيت نقطه بهينه را  متغيرهاي تصميم

، xدر هر نقطه  (⃗ ) کنند.  براي تابع هدف تعيين مي
آن نقطه است. ابتدا موقعيت اوليه ذرات با يک  ٣برازندگي

سپس موقعيت  ،شود تصادفي تعيين مي روش دقيق و غير
، با پرواز گروهي CFOکند.  روز رساني مي را بهخود  ذرات

ها که مسيرهايشان توسط دو معادله جبري  از پروب
هاي زماني  حرکت (موقعيت و شتاب) در يک سري از گام

وجو را انجام  شوند، جست (تکرارها) محاسبه ميگسسته 
 انجام را سازي ماكزيمم عمل CFOدهد. الگوريتم  مي
سازي  دهد و براي کاربرد اين روش در مسائل مينيمم مي
ترتيب  ، بدينكردتوان تابع اصلي را در يک منفي ضرب  مي

در واقع  ماکزيمم اين تابع همان مينيمم تابع اصلي است.
مختصات  Ndاست که  مسألهواب شدني هر پروب يک ج

بنابراين بردار موقعيت يک  ؛بعدي دارد - Nd مسألهدر يک 
  پروب به صورت زير است: 

                                                
3- Fitness 
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)۱                       (                  R  ⃗   = ∑ x  , e          
امين بعد از پروب در گام m، مختصات  ,  xکه در آن 

است. در واقع  xmبردار يکه در طول محور    eو  jزماني 
هستند. در  GAها در  معادل کروموزوم CFOها در  پروب

تر به وسيله  هاي کوچک فضاي تصميم مسأله، پروب
شوند و شتاب جديدي را  تر کشيده مي هاي بزرگ پروب

ها در سرتاسر فضا در  شود آن کنند که موجب مي تجربه مي
ه تمام زمان پرواز کنند. بردارهاي موقعيت پروب به وسيل
کنند  برخي قوانين گرفته شده از معادالت حرکت تغيير مي

ترين جرم  ها در اطراف بزرگ که تمام پروب تا زماني
يافته شده است مستقر شوند.   (پروب) که در فضاي تصميم

بر اساس قانون جهاني جاذبه نيوتن، هر پروب با بردار 
⃗  Rموقعيت      ∈ R    در گام زمانيj-1  بردار شتابa ⃗      

تحت تأثير نيروهاي مرکزي گرانشي ايجاد شده به  را
⃗ aکند.  ها تجربه مي وسيله ساير پروب به صورت زير      

  است:

)۲(  
a ⃗     = G  U M    − M     . (M      

      − M    ) (R  ⃗     − R  ⃗     ) R  ⃗     − R  ⃗        

شماره  p=1,2,3,…, Npها،  تعداد پروب Npکه در آن 
گام زماني محاسبات است که همان شماره تکرار  jپروب، 
=    M  هستند. CFOهاي  ثابت Gو  α ،βسازي است و  بهينه f(x  ,   , x  ,   , … , x   ,   )  مقدار تابع هدف بر

اي يکه است  تابع پله Uو  j-1در گام زماني  pحسب پروب 
  شود: كه به صورت زير تعريف مي

)۳(  U(x) =  1                  if x ≥ 00             Otherwise 

⃗  R و      − R  ⃗  pهاي پروب  اندازه فاصله بين موقعيت      
  شود:  است که به صورت زير محاسبه مي kو 

)۴(   R  ⃗     − R  ⃗      =   (R    , − R    , )   
    

هاي زماني (تکرارهاي الگوريتم) برابر با  اگر تعداد کل گام
Nt  0باشد، داريم ≤ j ≤ N   و موقعيت جديد پروب به

  شود: صورت زير تعريف مي

)۵(  R  ⃗   = R  ⃗     +   a ⃗     ∆t   ,    j ≥ 1   

هاست که براي آن مقدار  فاصله زماني گام   ∆که در آن 
يک درنظر گرفته شده است. در هر تکرار توزيع جديدي از 

شوند و در موقعيت هر پروب برازندگي  ها محاسبه مي پروب
شود. باتوجه به رابطه تغيير  محاسبه مي)     Mتابع هدف (
ها ممکن است به موقعيتي خارج از فضاي  موقعيت پروب

شدني تصميم جابجا شوند. روشي که براي بازگرداندن 
 CFOشود در کارآيي  هاي منحرف شده استفاده مي پروب

) معادالت زير را ۲۰۱۰ (b)( بسيار اهميت دارد. فورماتو
 حرف شده پيشنهاد داد:هاي من براي بازسازي پروب

)۶(  if    R  ⃗  ,  < x        then R  ⃗  ,  = max (x     +F   (R  ⃗    ,  − x    ), x    ) 

)۷(  
if    R  ⃗  ,  > x       then R  ⃗  ,  = min (x     −F    x    − R  ⃗    ,   , x    )  

به ترتيب کران پايين و       و       که در اين روابط 
امين بعد فضاي iکران باالي مقدار متغيرهاي تصميم در 

عامل تغيير موقعيت پروب است که  Frepتصميم هستند و 
شود.  به وسيله کاربر و بين صفر و يک تعيين مي

و   ∆، α ،β ،G، Np، Ntعبارتند از:  CFOپارامترهاي روش 
Fr. درنظر گرفته  شتاب اوليه پروب به طور معمول صفر
با انتخاب مقادير مختلف پارامترها به وسيله  شود. مي

هايي در اين  توان به تجربه ، ميCFOکاربران و اجراي 
، توزيع CFOزمينه به دست آورد. عامل مهم ديگر در 

اهميت توزيع  )۲۰۱۵ليو و تيان ( هاست. مکاني اوليه پروب
کردند که  اوليه پروب ها را به اثبات رساندند و پيشنهاد

ها  توان تعدادي از پروب براي همگرايي بهتر تابع هدف مي
را به صورت قطري و تعدادي ديگر را به صورت محوري 

يابد. آنها نام  بهبود مي CFOقرار داد که با اين تغيير نتايج 
  ناميدند. MCFOاين روش را 

  
  برداري از مخزن سازي بهره مدل

سازي مجذور تفاضل  مينيممتابع هدف در اين مسأله 
  رهاسازي از نياز در کل دوره است:

)۸(  Min TSD =   (R − D )D           

)۹(   S(t) = S(t + 1) − Q(t) + R(t)  − L(t) 
)۱۰(  R   (t) ≤ R(t) ≤ R   (t) 

)۱۱(  S   (t) ≤ S(t) ≤ S   (t) 
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)۱۲(  S = 830   
به ترتيب حجم مخزن حداقل      و       در روابط باال
به ترتيب رهاسازي حداقل و      و      و حداکثر؛ 

رهاسازي  Rجريان ورودي،  Qحجم مخزن،  Sحداکثر؛ 
هاي موجود در مخزن است که از  حجم افت L و ماهانه
دست  ضرب ارتفاع افت ماهانه در سطح مخزن به حاصل
در جدول  دست نييپاآيد. متوسط نياز کشاورزي ماهانه  مي
بيشترين نياز ماهانه است که      است.  شده  ارائه ۱

با استفاده از  .باشد ميليون مترمکعب مي ۱/۸۳۱برابر با 
توان حجم مخزن را به سطح متناظر تبديل  ) مي۱۳رابطة (

  كرد. 
)۱۳                   ( ( ) = 11.291 + 0.0157 ×  ( )  

سازي قيود يکي از ارکان اصلي هستند.  در مسائل بهينه
كنند.  جواب ممکن را تعريف مي قيود، در مسائل محدوده

در خصوص اعمال قيود مسأله کارهاي زيادي انجام شده 
) پيشنهاد ۱۹۸۹). گلوور و گرينبرگ (۱۹۹۴است (السن، 

سازي سريع و رسيدن به جواب نهايي  کردند که براي بهينه
ممکن به الگوريتم هاي غير بهتر، امکان عبور از محدوده

راهکارها حذف قيد و اعمال جريمه داده شود. از جملة اين 
به تخطي از قيود و وارد كردن آن به تابع هدف است. 
ميزان تابع جريمه به صورت زير به تابع هدف افزوده 

  شود: مي
)۱۴                                                  ( =  .∆   

 nو   Cميزان تخطي از قيد،  ∆ميزان جريمه،   که در آن 
مترهاي تابع جريمه هستند که توسط کاربر و با توجه پارا

شوند. در مقالة حاضر توابع جريمه به  به مسأله انتخاب مي
  اند: صورت زير تعريف شده

 توابع جريمه مربوط به حجم مخزن:

)۱۵(   1 =    . (1 −       )        <     ⁄0                                ℎ       

)۱۶(   2 =    . (      − 1)       >     ⁄0                                      ℎ       

  توابع جريمه مربوط به رهاسازي:

)۱۷(   3 =    . (1 −       )      <     ⁄0                                   ℎ       

)۱۸(   4 =    (      − 1)       >     ⁄0                                    ℎ       

  شود: ) نوشته مي۱۹در نهايت تابع هدف به صورت رابطه (

)۱۹(  
Min TSD =   (  −   )           +   (  

     1 +  2 +  3 +  4 ) 
مربوط به تابع جريمه هستند که با توجه    تا    ضرايب

به مسأله انتخاب خواهند شد. در بخش نتايج و بحث به 
 بآنها اشاره شده است. فورماتو ( مقادير انتخاب شده براي

را با اجراي آن  CFOبه صورت جامع پارامترهاي ) ۲۰۱۰
براي توابع مختلف پيچيده و چند بعدي بررسي کرد. در 

و  ۲برابر با  Gو  α ،βاين بررسي نتيجه اين شد که مقادير 
Frep  بهترين عملکرد را در اغلب موارد ۵/۰برابر با 
اند. وي عنوان کرد که همگرايي مسأله به شدت به  داشته

توجه به نوع اين مقادير بستگي دارد و ممکن است با 
  مسأله اعداد ديگري را بپذيرند. 

  
  ريزي غيرخطي مدل برنامه
ريزي  برنامه مسألهمورد نظر يک  مسألهکه  با توجه به اين

افزار  توان با استفاده از نرم را مي مسألهاين  است،خطي  غير
خطي هاي غير . مدل لينگو توانايي حل مدلكردلينگو حل 
مورد نظر که تابع هدف  مسألهو در مواردي مانند  درا دار

بنابراين  ؛دهد ، جواب بهينه مطلق را ارائه مياستمحدب 
هاي حاصل از  با جواب CFOمدل  هاي حاصل از جواب
  که نتايج در ادامه خواهد آمد. شدافزار لينگو ارزيابي  نرم

  
  نتايج و بحث

هاي باال  پس از اجراي برنامه، مشاهده شد حتي در تکرار
بخشي از  شود که نشان از قرار گرفتن نميجريمه صفر 

هاي نشدني  در محدوده جواب آمده  دست  بههاي  جواب
بيشترين تخطي مربوط به  شده  فيتعردارد. از ميان قيود 

ها حجم  بود و در بعضي از ماه) 2 حجم ماکزيمم مخزن (
 دليلهمين  به ،شد بيشتر مي ٣٣٤٠ماکزيمم مخزن از 

١٠  =   = انتخاب شد. توان  =   ۱۰۰۰و  =  
بسياري از  زيرا ؛تابع جريمه نيز يک در نظر گرفته شد

آمد که با انتخاب توان  مي به دستها کمتر از يک  جريمه
شد.  مي در نظر گرفته ها آندو، جريمه کمتري براي 

چندين بار اجراي برنامه،  نيز با CFOپارامترهاي الگوريتم 
به ترتيب برابر  βو      آمد.  دستبه ها مقادير بهينه ثابت

اما در طول اجراي برنامه  ؛در نظر گرفته شد ٢و  ٥/٠
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آمدند و  مي به دستبسيار کوچک  ،ها بعضي از شتاب
شد. با  برنامه در پيدا کردن نقطه بهينه دچار مشکل مي

اين مشکل حل شد و سرعت همگرايي  تر بزرگ Gانتخاب 
نيز تحت  αتر،  بزرگ Gافزايش يافت. از طرفي با انتخاب 

، نتايج بهتري را ارائه تر کوچک αو  قرارگرفته تأثير
نشان  αتغييرات تابع هدف را نسبت به  ۲کرد. جدول  مي

است.  شده  گرفتهدر نظر  ۱/۰-۲ از α. تغييرات دهد يم
٥/١αبدترين نتيجه مربوط به  و بهترين نتيجه براي  =

۳/۰α ٣/٠α =  و  ٥٠٠بنابراين مقاديراست.  = = 
تغييرات تابع هدف به ازاي  شيوة ١شکل  انتخاب شد.

  دهد. تکرار نشان مي دويسترا در طول  αمقادير مختلف 

  
  مترمکعبميليون  برحسب دست نييپانياز متوسط ماهانه در  -۱جدول 

  اسفند  بهمن  دي  آذر  آبان  مهر  شهريور  مرداد  تير  خرداد  ارديبهشت  فروردين  ماه
  ٥/٣٦٥  ٢٠٣  ١/١٥٠  ١٦٣  ٣١٨  ٦/٤٦٧  ٧٠٦  ٨/٨١٨  ١/٨٣١  ٢/٧٥٧  ٧/٦٠٣  ٤/٥١٦  ازين
  

 پنجتکرار، مقادير رهاسازي ماهانه براي  سه هزارپس از 
آيد. مقدار تابع هدف با استفاده از  دست مي  هسال ب
دست آمد و اين مقدار ه ب ۷۳۰۳/۰افزار لينگو برابر با  نرم

که  محاسبه شد ۷۳۶۰۴/۰برابر با  CFOبا استفاده از روش 
در طي اجراي  با بهينه مطلق اختالف دارد. %٧/٠تنها 

 است ۸۰۴۱۷/۰مقدار تابع هدف برابر  ۲۰۰برنامه در تکرار 
از سرعت  CFOالگوريتم  دهد يماين موضوع نشان  که

مخزنه برخوردار است.  تک مسألههمگرايي بااليي براي حل 
از اين گام به بعد تا رسيدن  مسألهبه علت پيچيده بودن 

تابع  و شود ميبه جواب نهايي از سرعت همگرايي کاسته 
  کند. جزئي تغيير مي صورت بههدف 

به اين دليل است که  ،عالمت منفي در مقادير تابع هدف
ولي با  ؛دهد سازي را انجام مي عمل ماکزيمم CFOبرنامه 

توان از اين روش براي  ضرب کردن تابع در يک منفي مي
صورت پيدا کردن  . در اينكردسازي نيز استفاده  مينيمم

ماکزيمم تابع تغير يافته همان مينيمم تابع اصلي است. 
 و CFOاز روش  آمده  دست بهحجم رهاسازي  ۲شکل 
حجم مخزن را در  ۳و شکل  به همراه نياز ماهانه لينگو
در  ۲. در شکل دهد يمبراي هر دو روش نشان  و اههرم
به دليل باال بودن جريان ورودي ماه اول رهاسازي  سيزده

  بيشتر از نياز است.به مخزن، 
  

در   نحوه تغييرات تابع هدف به ازاي مقادير مختلف  -٢جدول 
 تابع هدف    تکرار دويستپايان 

١/٠٠٥٢٨ ٠/١ 
٠/٨٥٢٨٨ ٠/٢ 
٠/٨٠٤١٧ ٠/٣ 
٠/٩٧٧٣١ ٠/٤ 
٠/٩٢٥٣ ١ 
۲ ١٦/٠٦٤٣ 

 

 
 αنحوه تغييرات تابع هدف به ازاي مقادير مختلف - ١شکل 
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 ماه ٦٠افزار لينگو براي  و نرم CFOدست آمده از الگوريتم  هرهاسازي ب -٢شکل 

 

 
 ماه ٦٠افزار لينگو براي  نرم و CFOدست آمده از الگوريتم  هحجم مخزن ب - ٣شکل 

 
  گيري نتيجه

برداري بهينه از يک سد مخزني تک  ، بهرهاين پژوهشدر 
و  CFOماهه با استفاده از الگوريتم  ۶۰ ةهدفه در يک دور

افزار لينگو مورد بررسي قرار  دست آمده از نرم همقادير ب
سازي کمبود آب در  که هدف مينيمم گرفت. با توجه به اين

 است،دست سد دز  بخش کشاورزي در اراضي پايين
دست آمده کمترين اختالف را با بهينه  هبايستي جواب ب

يک روش  CFOجايي که روش  مطلق داشته باشد. از آن
پس با يک بار اجراي  ؛قطعي براي محاسبه بهينه تابع است

دست آمد. مقدار تابع هدف با  هبرنامه مقدار تابع هدف ب
دست آمد و   هب ۷۳۰۳/۰افزار لينگو برابر با  استفاده از نرم

 ۷۳۶۰۴/۰برابر با  CFOاين مقدار با استفاده از روش 
ختالف دارد. با بهينه مطلق ا %٧/٠که تنها  محاسبه شد

CFO اما به  ؛از سرعت همگرايي قابل قبولي برخوردار است
انتخاب پارامترهاي الگوريتم حساس بوده و پيدا کردن 

 ةمسأل. با توجه به حل استگير  مقادير بهينه امري وقت
توانايي حل  CFOتوان نتيجه گرفت الگوريتم  حاضر مي

 .داردتر و با مخازن بيشتر را نيز  مسائل پيچده
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