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  چکيده
  

سازي مختلفي در اين  هاي بهينه برداري بهينه از مخازن، يکي از موضوعات مهم در مديريت منابع آب سطحي است و روش بهره
هاي فراکاوشي هستند. در تحقيق حاضر، الگوريتم جستجوي هارموني  اندکه پرکاربردترين آنها، الگوريتم زمينه استفاده شده

)HSAمورد ارزيابي قرار گرفت. مقدار بهينة مطلق با استفاده از يک  چند مخزنه  هاي برداري بهينه از سيستم تعيين بهره ) براي
کار گرفته شد. مقدار تابع  سازي يک سيستم چهار مخزنه به ابتدا براي بهينه، HSAدست آمد.  ريزي خطي (لينگو) به مدل برنامه

درصد با بهينة  ۰۰۰۵/۰که  محاسبه شد ۲۹۰۰/۳۰۸برابر  HSAو با استفاده از  ۲۹۱۵/۳۰۸هدف با استفاده از لينگو برابر 
در حل سيستم چهار مخزنه، يک سيستم ده مخزنه در نظر گرفته شد.  HSمطلق اختالف داشت. پس از موفقيت الگوريتم 

درصد با بهينه  ۱/۰محاسبه شد که  ۱/۱۱۹۳برابر  HSAو با استفاده از  ۴/۱۱۹۴مقدار تابع هدف با استفاده از لينگو برابر 
سد دز براي يک دورة  برداري از مخزن ، بهرهچند مخزنهمطلق اختالف داشت. پس از موفقيت الگوريتم در حل مسائل 

وان ت بنابراين، ميبا جواب بهينة مطلق اختالف داشت.  ٣١/١%قرار گرفت که جواب الگوريتم  مدنظرسال آماري)  ۱۰مدت ( ميان
  هاي واقعي را نيز دارد. سازي سيستم نتيجه گرفت که اين الگوريتم توانايي حل مسائل بهينه

  
  .سازي ، بهينهچند مخزنه برداري ريزي خطي، بهره الگوريتم جستجوي هارموني، الگوريتم فراکاوشي، برنامه: ي كليديها واژه
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  مقدمه
و عدم  کاهش کمي و کيفي منابع آب ،افزايش جمعيت

از جمله مسائل  توزيع يکنواخت منابع موجود،
ريزان و که سياستمداران، برنامه هستنداي هشداردهنده

بهينه از منابع  ةاستفاد برايانديشي ن را به چارهامتخصص
برداري از  گيري در بهره يند تصميمادهد. فرآب سوق مي
ثير اهداف فراواني است و عموماً بسياري از أمخازن تحت ت

هستند. از آنجا که اين اهداف با يکديگر نامتناسب 
هاي ذخيره داراي عدم هاي ورودي به مخزن و حجم جريان

تعيين بهترين رهاسازي  قطعيت هستند، چالش اصلي
دليل  به. هاست سازي هيدروسيستممخزن و بهينه

ها و مشکالت مختلف در حل مسائل پيچيدگي
استفاده از  براياي هاي گسترده سازي، تالش  بهينه

 تلف در اين زمينه صورت گرفته است.هاي مخ الگوريتم
 گيري يابي جفت بهينه الگوريتم ) از۱۳۸۴حداد ( بزرگ
 ها از هيدروسيستم سازي بهينه در (HBMO) ١عسل زنبور
مخزنه استفاده کرد.  تک سيستم برداري بهره جمله

در مسائل  (HSA) ٢جستجوي هارموني الگوريتم
ساختاري، تخمين سازي  نظير بهينه سازي عملي، بهينه

طراحي بهينه ، پارامترهاي مدل غيرخطي ماسکينگام
هاي فلزي،  هاي توزيع آب، مسيريابي، طراحي اسكلت شبكه
كار رفته است  به... بندي و  هاي انتقال انرژي، زمان مدل

الگوريتم ). ٢٠٠٥؛ لي و گيم، ٢٠٠٧(مهدوي و همکاران، 
از  برداري براي سياست بهره يافته  توسعه ژنتيک
کار گرفته شد و پس از مقايسة  به چند مخزنههاي  سيستم

 ٣ريزي پوياي ديفرانسيلي گسسته برنامه نتايج آن با روش

(DDDP) واردالو و  مشخص شد برتري الگوريتم ژنتيک)
برداري از  ). الگوريتم مورچگان نيز براي بهره۱۹۹۹شريف، 

کار  يک سيستم چهارمخزنه در فضاي تصميم گسسته به
فته شد که توانست با دقت بيشتر و در زمان محاسبات گر

سازي  کمتري نسبت به الگوريتم ژنتيک مسئله را بهينه
سازي  ). همچنين، بهينه۲۰۰۷(جاللي و همکاران،  کند

اي ديگر بررسي شد. در اين  ازدحام ذرات مقيد در مطالعه
، PSOهاي پيشنهادي در مقايسه با الگوريتم  مطالعه، روش

که   هتري را ارائه کردند و بهترين نتيجه براي حالتينتايج ب
دست آمد.  عنوان متغير تصميم انتخاب شد، به رهاسازي به

                                                 
1- Honey Bees Mating Optimization (HBMO) 
2- Harmony Search Algorithm (HSA) 
3- Discrete Differential Dynamic Programming (DDDP) 

ها نسبت به جمعيت اوليه و اندازة آن حساس  اين روش
(افشار،  نيستند و از سرعت همگرايي بااليي برخوردارند

)، الگوريتم جستجوي ۲۰۱۶). لين و همکاران (۲۰۱۳
دجمعيتي را براي گسترش طول عمر هارموني چن

کار بردند. نتايج،  هاي سنسور صوتي آب زيرزميني به شبکه
عملکرد باالي الگوريتم را در رابطه با گسترش طول 
عمرشبکه، قدرت و زمان محاسبات نشان داد. موسوي و 

)، الگوريتم جستجوي هارموني را براي ۲۰۱۷همکاران (
کار  هاي آبي به نيروگاه سازي هاي ذخيره سازي پروژه بهينه

بخشي گزارش شد. در تحقيق  گرفتند و نتايج رضايت
در  براي ارزيابي توانايي الگوريتم جستجوي هارمونيحاضر 

و با تعداد زياد  چند مخزنهبرداري مسائل حل مسئله بهره
برداري  منظور بهره متغيرهاي تصميم از اين الگوريتم به
مخزنه استفاده  ده بهينه از يک سيستم چهارمخزنه و

براي حل  خواهد شد. تاکنون الگوريتم جستجوي هارموني
کار گرفته نشده است که در تحقيق  مخزنه به مسئله ده

سپس، براي ارزيابي توانايي  حاضر، اين کار صورت گرفت.
برداري بهينه از مخزن الگوريتم در حل مسائل واقعي، بهره

سد دز واقع در استان خوزستان براي ده سال آماري 
ماه در نظر گرفته شده است. در  ١٢٠) با ١٩٩٠-٢٠٠٠(

مخزنه سد دز، هدف تأمين نياز کشاورزي  مسئله تک
ترين رهاسازي تعيين بهينهعبارتي  دست و يا به پايين

سئله، برداري است. در هر سه مسال بهره ۱۰ماهانه براي 
عنوان متغير تصميم در نظر  ميزان رهاسازي از مخازن به

به همراه  HS گرفته شده است. سپس، شرح الگوريتم
تمامي روابط موجود ارائه شده و در ادامه از آناليز 
حساسيت براي يافتن مقادير بهينه پارامترها استفاده 

تابع هدف براي هر دو مسئله  نتايج بهينه مطلقشود.  مي
مخزنه ماهيتي خطي و براي مسئله  خزنه و دهچهارم

افزار  و توسط نرم مخزنه سد دز ماهيت غيرخطي داشت تک
توانايي حل  ريزي خطي است و که يک مدل برنامه ٤لينگو
محاسبه شده است و در  هاي غيرخطي را نيز داراست،مدل

  با لينگو مقايسه خواهد شد. HSادامه نتايج الگوريتم 
  

  ها مواد و روش
   مخزنه رح مسئله چهارمخزنه و دهش

بهينه  ۱مخزنه شکل  در تحقيق حاضر، ابتدا سيستم چهار
) مطرح ۱۹۷۴شود. اين مسئله توسط چو و کورتس ( مي

                                                 
4- Lingo 
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مخزنة  شده است که ايدة اصلي آن، از سيستم چهار
) گرفته شده ۱۹۷۱( شده توسط حيدري و همکاران معرفي

براي آبياري و  است. در اين سيستم، سود از استفادة آب
آيد. در سيستم چهارمخزنه،  دست مي توليد انرژي برقابي به

 ۱۲هدف تعيين عملکرد بهينه سيستم چهارمخزنه براي 
مخزنه اولين بار توسط موري  دورة زماني است. سيستم ده

). کل دورة زماني ۲) مطرح شد (شکل ۱۹۷۹و ياکوويتز (
تصميم  دورة دو ساعته و متغيرهاي ۱۲در اين مسئله 

برداري،  است. در اين مسئله، هدف از بهره ۱۲۰برابر 
حداکثر توليد انرژي در کل دوره است. در مسئله 

به دو مخزن  2INو  1INچهارمخزنه پارامترهاي ورودي
شوند و مقادير آنها توسط موري و ياکوويتز  وارد مي ۲و  ۱
ان شده است. حجم اوليه و نهايي براي مخازن ) بي۱۹۷۴(
است. حداقل  ۸، برابر ۴و براي مخزن ۶، برابر ۳تا  ۱

و حداکثر آن براي  ۰۰۵/۰رهاسازي براي همة مخازن 
و براي  ۵/۴برابر با  ۳و  ۲، مخزن ۴، برابر با ۱مخزن 
است. حداقل حجم مخزن براي کل  ۸برابر با  ۴مخزن 

بوده و حداکثر حجم  ۱ابر با دوره بر ۱۲مخازن در همة 
مخازن نيز در رفرنس اصلي بيان شده است (موري و 

مخزنه متغير تصميم،  ). در مسئله ده۱۹۷۴ياکوويتز، 
رهاسازي مخزن در هر دوره است. جريان رودخانه به 

شود. قيود مسئله، حجم  وارد مي ۸و  ۶، ۵، ۳، ۲، ۱مخازن 
ز مخازن است. و رهاسازي حداقل و حداکثر براي هر يک ا

قيد ديگر مربوط به حجم نهايي است که بايد حجم نهايي 
)و اوليه با هم برابر شوند. رابطة پيوستگي در هر مخزن  )i 

)و در هر دوره  )j) براي هر دو مسئله ۱به شکل معادلة (
  تعريف شده است:

)۱      ((i,j+1) (i,j) (i,j) (i,j)

i=1,...,4;j=1,...,12
S =S +I +M.R

i=1,...,10;j=1,...,12
I
II

ì
í
î  

) II -۱) براي مسئله چهارمخزنه و معادلة (I  -۱معادلة ( 
حجم مخزن؛ ، Sکه مخزنه بيان شده است  براي مسئلة ده

I ، جريان ورودي؛ وR ، رهاسازي ماهانه (ميليون
صورت  ، ماتريس روابط مخزن است که بهMمترمکعب)؛ و 

) براي ٣ادلة (خزنه و مع) براي سيستم چهارم٢معادلة (
  شوند: مخزنه نمايش داده مي سيستم ده

)۲  (                             
1 0 0 0

0 1 0 0
M=

0 1 1 0
1 0 1 1

-é ù
ê ú-ê ú
ê ú-
ê ú-ë û  

)۳  (   

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
1 0 0 1 1 1 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
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 ۱مخزنه در جدول  تابع هدف سيستم چهارمخزنه و ده
مقدار تابع بر  سازي نشان داده شده و هدف از آن ماکزيمم

براي جلوگيري از ورود  رهاسازي بهينه است.اساس 
اي انجام  هاي نشدني به مسئله، تحقيقات گسترده جواب

ها، استفاده از توابع جريمه  شده است و يکي از اين روش
ميزان تابع جريمه  ).۱۹۹۶است (ميچالويز و چوئنوري، 

  شود: ) به تابع هدف افزوده مي٤صورت معادلة ( به
)۴(  nP=C.Δ  

و  C، ميزان تخطي از قيد؛ و ∆ميزان جريمه؛ ، Pکه در آن 
n  پارامترهاي تابع جريمه هستند که توسط کاربر و با

. )۱۹۹۹واردالو و شريف، (شوند توجه به مسئله انتخاب مي
 منظور هم به nو  ۴۰برابر با  Cدر تحقيق حاضر، ضريب 

در  ۱هاي کمتر از يک،  جريمهشدن  جلوگيري از کوچک
شوند. روابط تابع جريمه مربوط به رهاسازي  نظر گرفته مي

آورده شده است. چون  ۱و حجم مخزن نيز در جدول 
سازي تابع است، پس مقدار تابع جريمه بايد  هدف ماکزيمم

  از تابع هدف کم شود.
براي مسئله چهارمخزنه و معادالت  I، روابط ١در جدول 

II  مخزنه هستند. مسئله دهبراي(i,j)b ضرايب سود است ،
) براي مسئله ۱۹۷۴( که مقادير آنها توسط چو و کورتس

) براي مسئله ۱۹۷۹چهارمخزنه و توسط موري و ياکوويتز (
ترتيب حجم  به، maxSو minSمخزنه ارائه شده است.  ده

ترتيب  به ،maxRو minRمخزن حداقل و حداکثر؛ و 
  رهاسازي حداقل و حداکثر از مخزن هستند.

  

  
  )۱۹۷۴سيستم چهارمخزنه (چو و کورتس،  -۱شکل 
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  )۱۹۷۹مخزنه (موري و ياکوويتز،  سيستم ده -۲شکل 

  
  مطالعة موردي (سد دز)

دز، بلندترين سد دو قوسي ايران است که بر روي  سد
کيلومتري باالدست  ١٠٠شاخه اصلي رودخانه دز و در 

 محل اتصال دو رودخانه دز و کارون احداث شده است
). يکي از ۱۳۸۷(برهاني داريان و مرتضوي نائيني، 

دست سد دز، شرکت  کنندگان عمده پايين  مصرف
رستمي و  است (جنتهاي آبياري  برداري از شبکه بهره

مشخصات فيزيکي سد دز  ۲). در جدول ۱۳۸۹همکاران، 
دست  آورده شده است. متوسط نياز ماهانه کشاورزي پايين

(تقاضا بر حسب ميليون مترمکعب) براي يک سال دوره 
و ميزان متوسط افت خالص ماهانه  ۳در جدول  آماري

  آورده شده است. ۴(تبخير منهاي بارش) در جدول 
 

   برداري از مخزن سد دز بهرهمدل 
شود،  برداري از مخزن که تابع هدف ناميده مي مدل بهره

کردن مجموع مجذور نسبت تفاضل مقدار  صورت حداقل به
بيشينه نياز در طول دورة  رهاسازي از مقدار نياز مخزن به

بيان  ٥صورت معادلة اول در جدول  برداري است که به بهره
). ساير معادالت مخزن سد دز ١٣٨٤شود (بزرگ حداد،  مي

آورده شده است. توابع جريمه مربوط به حجم  ٥در جدول 
 آورده شده است. ٦مخزن و رهاسازي نيز در جدول 

مربوط به تابع جريمه  4Cتا  1C ، ضرايب٦در جدول 
هند شد. در هستند که با توجه به مسئله، انتخاب خوا

شده براي آنها اشاره  بخش نتايج و بحث به مقادير انتخاب 
 شده است.

  
 )۱۹۷۹؛ موري و ياکوويتز، ۱۹۷۴مخزنه (چو و کورتس،  روابط مربوط به سيستم چهارمخزنه و ده - ۱جدول 

n 12 4
Max I= b .R(i,j) (i,j) 10i=1 j=1

n I
n II

ìï =
å íå

=ïî
 تابع هدف 

min max
R R R ; j=1,2,...,12(i,j) (i,j) (i,j)£ £ يد مربوط به رهاسازيق   

min max
S S S ; j=2,3,...,12(i,j) (i,j) (i,j)£ £ د مربوط به حجم مخزنيق   

nC.(1-R /R ) if R <Ri min i min
nP = C.(R /R -1) if R >R(i,j) i max i max

0 else

ì
ï
ï
í
ï
ï
î

يمه مربوط به رهاسازيتوابع جر   

nC.(1-S /S ) if S <Si min i min
nP = C.(S /S -1) if S >S(i,j) i max i max

       0 else

ì
ï
ï
í
ï
ï
î

مه مربوط به حجم مخزنيتوابع جر   

n 12 4
Max I= ((b .R ) P )(i,j)(i,j) (i,j) 10i=1 j=1

n I
n II

ìï =
å í-å

=ïî
ييتابع هدف نها   

  

 )۱۳۸۴فيزيکي مخزن سد دز (بزرگ حداد، مشخصات  - ٢جدول 
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)(km  (km�) )(m  )(m  (MCM)  (MCM) (MCM) (MCM) (MCM) (MCM) مقدار  
۹/۶۴ ۶۵  ۵/۴ ۲۰۳ ۲۱۲  ۳۳۴۰  ۸۳۰  ۵۳۰۳  ۲۵۱۰  ۵۹۰۰  



 ٣١                                                                                                 ١٣٩٨ زمستان/ ٣٥/ پياپي ٤/ شماره ١٣ايران/ جلد  آب پژوهش مجله

 

 )۱۳۸۴(بزرگ حداد،  (MCM)دست  نياز متوسط ماهانه در پايين -۳جدول 
 ماه  نيفرورد  بهشتيارد  خرداد  ريت  مرداد  وريشهر  مهر  آبان  آذر  يد بهمن  اسفند

 ازين  ٤/٥١٦  ٧/٦٠٣  ٢/٧٥٧  ١/٨٣١  ٨/٨١٨  ٧٠٦  ٦/٤٦٧  ٣١٨  ١٦٣  ١/١٥٠ ٢٠٣ ٥/٣٦٥
 

 ))۱۳۸۴(بزرگ حداد،  (mm)ميزان متوسط افت خالص ماهانه (تبخير منهاي بارش  -٤جدول 
 ماه  نيفرورد  بهشتيارد  خرداد  ريت  مرداد  وريشهر  مهر  آبان  آذر  يد بهمن  اسفند

 افت  ٤/٨٢  ٥/١٨٨  ٩/٢٧١  ٧/٢٨٨  ٢٨٠  ٩/٢٧٣  ٥/١١٥  ٦/٩٣  -٩/٢  -٧/٣٦ -٨/١٨ ٩/٠
 

  روابط مربوط به مخزن سد دز -٥جدول 
 عنوان رابطه

2( - )R Dn t t tM i n  T S D = t = 1 D m a x

æ öå ç ÷ç ÷
è ø

 تابع هدف 

S ( t ) = S ( t+ 1 ) -Q ( t ) + R ( t ) + L ( t ) مخزن يوستگيرابطه پ   

R (t) R (t) R (t)m in m ax£ £ يد رهاسازيق   

S (t) S (t) S (t)m in m ax£ £ د حجم مخزنيق   

S 8 3 01 = ه مخزنيحجم اول   

A (t)= 1 1 .2 9 1 + 0 .0 1 5 7 × S (t) ل حجم مخزن به سطح مخزنيرابطه تبد   

Qبه مخزن در طول دوره يان ورودي: جر )MCM( T S D: تابع هدف 

Lموجود يها گر افتير و ديز، تبخيانگر سرري: نما D tاز در ماه ي: مقدار نt) امMCM( 

۰=R min حداقل يرهاساز )MCM( R (t): مخزن در ماه  يرهاسازt ) امMCM( 

١٠٠٠=R max حداکثر يرهاساز )MCM( ١/٨٣١=Dmax: يبردار دوره بهره طول در از ماهانهين نيشتريب 

٨٣٠=Sminحجم حداقل مخزن )MCM( S(t): دوره يحجم مخزن در ابتدا 

٣٣٤٠=Smax حجم حداکثر مخزن )MCM( S(t+1): دوره يحجم مخزن در انتها 

  
  هدف نهايي مخزن سد دزتوابع جريمه حجم مخزن و رهاسازي و تابع  -٦جدول 

 عنوان رابطه

C .(1-S /S )1 i minP1={ if S <Si min0 Otherwise
 

 توابع جريمه مربوط به حجم مخزن

C2.(S /S -1)maxP2={ if S Si max0 Otherwise
i >  

C3.(1-R /R )i minP3={ if R <Ri min0 Otherwise
 

 توابع جريمه مربوط به رهاسازي
C2.(R /R -1)i maxP4={ if R Ri max0 Otherwise

>  

2( - )R Dnt ntt t + ( + + + )P3P1 P2 P4t=1 t=1Dmax

æ öå åç ÷ç ÷
è ø

 تابع هدف 

  

  )Lingo( افزار لينگو نرم
ريزي  گيري از قدرت برنامه لينگو، ابزاري ساده براي بهره
کردن مسائل خيلي بزرگ  خطي و غيرخطي در فرموله

زبان  .صورت مختصر و تجزيه و تحليل آنهاست به
دهد که مسئله را به سازي لينگو به کاربر اجازه مي مدل

به عاليم استاندارد رياضي بيان کند. عالوه بر فرمي شبيه 

طور مستقيم  ها را بهتوان عبارات و محدوديتاينکه مي
هاي مشابه را فقط در توان تمام محدوديت وارد کرد، مي

يک رابطة فشرده بيان کرد. اين کار باعث ايجاد مدلي 
دادن بسيار  شود که ساختارمند است و براي تعميم مي

  تر است.راحت
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  )HSAالگوريتم جستجوي هارموني (
که از )، الگوريتم جستجوي هارموني را ۲۰۰۱گيم (

موسيقي الهام گرفته شده است، ارائه کرد. در اين 
سازي، بهترين  هاي بهينه الگوريتم، مانند ساير الگوريتم

وسيله ارزيابي توابع هدف تعيين  موقعيت بهينه سراسري به
رموني در پنج گام سازي جستجوي ها بهينهشود.  مي

 و سازي بهينه مسئله گام اول: معرفيشود.  خالصه مي
) ٥صورت معادلة ( الگوريتم: ابتدا مسئله به پارامترهاي

  شود: مشخص مي
)۵(  i iMinimize f(x)x x ,i=1,2,...Î  

سازي، محدودة مجاز براي متغير تصميم  در مدل بهينه
 صورت به

min max

' ' '
i i iX X X<  که>

min

'
iXو 

max

'
iX ترتيب  به

محدودة پايين و باالي هر متغير تصميم است. در اين گام، 
)، HMS(پارامترهاي الگوريتم شامل اندازة حافظه هارموني 

)، سرعت تنظيم HMCRسرعت بررسي حافظة هارموني (
رد وا (NI) ) و ماکزيمم تعداد تکرارهاPARقطعات (

آوردن تابع  دست  شوند. در حافظه هارموني بعد از به مي
  شوند.  ، آنها مرتب مي هدف هر هارموني

صورت تصادفي از  گام دوم: توليد حافظة هارموني اوليه به
  )):۶محدودة مقادير ممکن متغير تصميم (معادلة (

)۶(  

1 1 1 1
1 2 N

HMS-1 HMS-1 HMS-1 HMS-1
1 2 N
HMS HMS HMS HMS
1 2 N

R R … R F(R )

HM=
R R R F(R )
R R R F(R )

é ù
ê ú
ê ú
ê ú
ê ú
ê úë û

M M L L M

L

L

 

1F(Rکه  آمده به ازاي بردار  دست  مقدار تابع هدف به، (
  )).۶ماتريس حافظه هارموني است (معادلة (، HMاول و 

گام سوم: اصالح هارموني جديد: در اين گام با استفاده از 
سه مکانيزم انتخاب تصادفي، بررسي حافظه و سرعت 

 صورت تنظيم قطعات، يک هارموني جديد به
new new new new

1 2 NR =(R ,R ,...,R کنند.  توليد مي (
متغيرهاي تصميم توليد شده در اين مرحله بايد در 

که بين مقدار صفر و يک ، HMCRمحدودة مجاز باشند. 
شده در  انتخاب از مقادير مرتب کند، سرعت تغيير مي

سرعت  HMCR-1که   حافظه هارموني است در حالي
 محدودة مجاز است. انتخاب تصادفي از

ها از داخل حافظة هارموني،  در صورت انتخاب ارزش
شود. براي هر بردار جديد  پروسه صداي مجاور اجرا مي

آمده بايد امتحان شود که آيا الزم است تنظيم   دست به
قطعات بر روي آن انجام شود؟ اگر جواب بله بود، با 

دست  باال و پايين نقطه به هاي همسايه PAR احتمال
 )): ۷شوند (معادلة ( آمده بررسي مي 

)۷(  ( )new new
i iR R rand bw¬ ± ´  

1اما اگر جواب منفي باشد، با احتمال  PAR-  کاري انجام
، فاصلة اختياري براي پهناي باند و bwشود.   نمي
( )randصفر و يک هستند.تصادفي بين  ، اعداد  

گام چهارم: جديدکردن حافظة هارموني: اگر هارموني 
جديد توليد شده بهتر از بدترين هارموني موجود در 

شود؛ در  حافظه هارموني باشد، جايگزين آن در حافظه مي
  شود.  غير اين صورت، الگوريتم وارد تکرار بعدي مي

در گام پنجم: بررسي معيار توقف: گام سوم و چهارم آنق
شود تا شرط توقف ارضا شود که در الگوريتم  تکرار مي

جستجوي هارموني بررسي تعداد تکرار است (جنت 
را در  HMCR ). معموالً مقدار۱۳۸۹رستمي و همکاران، 

 ۵- ۵۰را در محدودة HMS و مقدار ۹۰/۰-۹۹/۰محدودة 
پارامتر به تعداد متغيرهاي تصميم گيرند. اين  در نظر مي

تر باشد،  وابسته است؛ هرچه اندازة حافظه هارموني بزرگ
شود؛ بنابراين، بيشتر سعي  مسئله از نظر ابعادي بزرگ مي

تر انتخاب شود. احتمال بررسي  کنند اين پارامتر کوچک مي
در نظر گرفته  ۳/۰- ۹۹/۰معموالً بين  PAR تنظيم قطعات

توجه به مسئله موردنظر، ممکن است  شود؛ البته با مي
کمتر از اين محدوده هم در نظر گرفته شود (مهدوي و 

  ).۲۰۰۷همکاران، 
  

  نتايج و بحث
مخزنه و سپس  در اين قسمت، مسئله چهارمخزنه و ده

مدت  برداري از مخزن سد دز براي دورة ميانبهرهمسئله 
حل و نتايج آنها با نتايج  HSAبا استفاده از  ساله)١٠(

  مقايسه شد.حاصل از لينگو بهينه مطلق 
 

  مخزنه حل مسئله چهارمخزنه و ده
در  HSAمخزنه با استفاده از  سيستم چهارمخزنه و ده

آورده شده  ۷سازي و نتايج در جدول  محيط متلب بهينه
ترتيب براي مسئله چهارمخزنه  ، به4Cتا  1C ضرايباست. 
 در نظر گرفته شدند. ٤٠و  ٥٠مخزنه  و ده
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براي مسائل  HSAآناليز حساسيت در روش 
   مخزنه چهارمخزنه و ده
 بهينه  پيداکردن مقدار پارامترهاي منظور در اين مسائل، به

  ).۸از آناليز حساسيت استفاده شده است (جدول 
ترتيب آناليز حساسيت را براي يافتن  ، به۴و  ۳هاي  شکل

مخزنه نشان  بهينه براي مسائل چهار و ده HMSتعداد 
 ۱۲۰و  ۳۰دهند. پس از آناليز حساسيت مقادير  مي
در نظر  HMSمخزنه براي  ترتيب براي مسائل چهار و ده به

گرفته شد که الگوريتم در زمان کمتر و با سرعت بيشتري 
، نحوة ۵با اختالف بسيار کمي به بهينه مطلق رسيد. شکل 

 ۲۰۰۰همگرايي تابع هدف را براي مسئلة چهارمخزنه تا 
تکرار اول، تابع تغييرات  ۵۰۰دهد. تا  گام اول نشان مي

تغييرات  از ميزان ۱۵۰۰زيادي دارد و بعد از آن تا تکرار 
شکل شود و سپس، تغييرات بسيار جزئي است.  کاسته مي

مخزنه تا  نحوة همگرايي تابع هدف را براي مسئله ده، نيز ٦
تکرار  ۲۰۰۰دهد. مطابق شکل تا  گام اول نشان مي ۵۰۰۰

از  ۳۰۰۰اول تابع تغييرات زيادي دارد و بعد از آن تا تکرار 
يرات بسيار شود و سپس، تغي ميزان تغييرات کاسته مي

هاي  آمده از روش دست نيز نتايج به ۹جدول  جزئي است.
  دهد. مختلف را براي مسئله چهارمخزنه نشان مي

  

  
 مسئله چهارمخزنه HMSآناليز حساسيت مقدار  -۳شکل 

  

  
 مسئله ده مخزنه HMSآناليز حساسيت مقدار  -۴شکل 

  
  نحوه همگرايي تابع هدف براي مسئله چهار مخزنه -۵شکل 

  

  
  نحوه همگرايي تابع هدف براي مسئله ده مخزنه -۶شکل 

 
در پايان  HSAدر تحقيق حاضر با استفاده از روش 

براي مسئله  ۲۹/۳۰۸تکرار به جواب  ۳۶۵,۱۳۰,۱
درصد با بهينة مطلق  ۰۰۰۵/۰چهارمخزنه رسيد که فقط 

را هاي مختلف  نيز نتايج روش ۱۰اختالف داشت. جدول 
  دهد. مخزنه نشان مي براي مسئله ده

سازي ذرات  ، مخفف روش بهينهFCPSO١، ۱۰جدول در 
ترتيب  ، نيز بهPCOSO2٣و  PCOSO1٢کامالً مقيد، 

سازي جزئي  مخفف اولين و دومين نسخه از روش بهينه
ازدحام ذرات مقيد هستند. در تحقيق حاضر با استفاده از 

برابر با  HMS و با رتکرا ۹۰۱,۱۲۹,۱در پايان  HSAروش 
مخزنه حاصل شد که  براي مسئله ده ۱/۱۱۹۳نتيجه  ۱۲۰
 ۷هاي  درصد با بهينة مطلق اختالف دارد. شکل ۱/۰فقط 

آمده از لينگو  دست ترتيب رهاسازي و حجم مخزن به به ۸و 
و  ۹هاي  براي مسئله چهارمخزنه و شکل HSAرا در مقابل 

آمده از لينگو را در  دست رهاسازي و حجم مخزن به ۱۰
دهند. مطابق  مخزنه نشان مي براي مسئله ده HSAمقابل 
با بهينة مطلق مطابقت داشت؛ فقط  HSAها، نتايج  شکل

  ها تفاوت جزئي مشاهده شد. در برخي از دوره

                                                 
1- Fully Constrained Particle Swarm Optimization 
2- Partially Constrained Particle Swarm Optimization 1 
3- Partially Constrained Particle Swarm Optimization 2 
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 و درصد اختالف آنها HSAافزار لينگو و  مخزنه با استفاده از نرم نتايج حل سيستم چهارمخزنه و ده -٧جدول 
 مسئله نگويافزار ل جواب نرم HSتم يجواب الگور HSنگو و يدرصد اختالف جواب ل

  ستم چهار مخزنهيس  ۲۹۱۵/۳۰۸  ۲۹۰۰/۳۰۸  ۰۰۰۵/۰
 ستم ده مخزنهيس  ۴/۱۱۹۴ ۱/۱۱۹۳ ۱/۰

 
  HS مقدار بهينه پارامترهاي الگوريتم -۸جدول 

HMS PAR HMCR مسئله 
  ستم چهار مخزنهيس  ۹۸/۰  ۰۳/۰  ۳۰
 ستم ده مخزنهيس  ۹۸/۰ ۹۸/۰  ۱۲۰

  
 هاي مختلف براي مسئله چهار مخزنه نتايج روش - ٩جدول 

 محقق  سال  نام روش  تعداد تکرار  جواب
۲۶۶۵/۳۰۸  -  DDDP  ۱۹۷۴  ورايچو و کورتس ر  
۲۳۴/۳۰۸  ۸  DDP  ۱۹۷۹  زياکوويو  يمور 

۷۲۴/۳۰۷  ۳۰۰۰  ACO ۲۰۰۵  يجالل  
۲۴۲/۳۰۸  ۶۵۰۰۰  HBMO ۲۰۱۱  بزرگ حداد و افشار 

۲۱۸/۳۰۷ ۱۰۰۰۰۰۰  HSA  ۲۰۱۱  وياز و تئودوزيکوگ 

  
  مخزنه هاي مختلف براي مسئله ده نتايج روش - ١٠جدول 

 محقق  سال  نام روش  تعداد تکرار  جواب
۲۵/۱۱۹۰  ۱،۲۵۰،۰۰۰  HBMO  ۱۹۹۹  فيواردالو و شر  
۶۵/۱۱۹۰  -  DDP  ۱۹۹۹  فيواردالو و شر 

۳۹/۱۱۹۲  ۳۰۰۰  ACO ۲۰۰۵  و همکاران يجالل  
۵۶/۱۱۹۲  ۶۵۰۰۰  HBMO ۲۰۱۱  بزرگ حداد و همکاران 

۰۵/۱۱۹۴  -  FCPSO ۲۰۱۳  افشار  
۵۵/۱۱۷۸  -  PCOSO1 ۲۰۱۳  افشار  
۷۵/۱۱۹۱ -  PCPSO2  ۲۰۱۳  افشار 

  

  
 (سيستم چهارمخزنه) HSAآمده از لينگو و  دست مقايسة رهاسازي به -۷شکل 
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  (سيستم چهارمخزنه) HSAآمده از لينگو و  دست مقايسة حجم مخزن به - ۸شکل 

 

  
 مخزنه) (سيستم ده HSAآمده از لينگو و دست مقايسة رهاسازي به -۹شکل 

  

  
  )مخزنه (سيستم ده HSA آمده از لينگو و دست مقايسة حجم مخزن به -۱۰شکل 
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  مخزنه سد دز حل مسئله تک
مدت از بين  برداري بهينة مخزن براي دوره ميان براي بهره

دورة ماهيانه)  ۱۲۰سال ابتدايي ( ۱۰سال آمار از آمار  ۴۰
مقدار استفاده شد.  HSسازي  سد مخزني دز براي مدل
و با  ٩١٨٨/١افزار لينگو برابر با  تابع هدف با استفاده از نرم

با  ٣١/١محاسبه شد که % ٩٤٤/١برابر با  HSاستفاده از 
 بهينه مطلق اختالف داشت.

 
براي مسئله  HSAآناليز حساسيت در روش 

  مخزنه سد دز تک
 =۹۸/۰با انجام آناليز حساسيت مقدار بهينه پارامترهاي 

HMCR  ۰۱/۰و= PAR  ۳۰و =HMS دست آمد.  به
بهينه  HMS، آناليز حساسيت را براي يافتن ۱۱شکل 

هاي باال بعد از اجراي برنامه، حتي در تکرار دهد. نشان مي
دليل قرارگرفتن بخشي از  شد که به جريمه صفر نمي

هاي نشدني محدودة جوابآمده در   دست هاي بهجواب
شده، بيشترين تخطي مربوط به   است. از ميان قيود تعريف

ها حجم بود و در بعضي از ماه) 2P(حجم ماکزيمم مخزن 
=١٠شد؛ در نتيجه، بيشتر مي ٣٣٤٠ماکزيمم مخزن از 

1 3 4C =C =C2  =١٠٠٠وC .انتخاب شد  
  

  
  ماه ۱۲۰براي  HMSآناليز حساسيت مقدار  -۱۱شکل 

  
، نيز نحوة همگرايي الگوريتم در دورة ١٢در شکل 

ماه) براي رسيدن به جواب نشان داده  ١٢٠مدت ( ميان
تغييرات الگوريتم بسيار شديد  ٥٠٠شده است. تا تکرار 

از ميزان تغييرات  ١٥۰٠تا  ٥٠٠است و پس از آن از تکرار 
به بعد تغييرات بسيار جزئي  ١٥٠٠کاسته شده و از تکرار 

آمده از روش   دست ، حجم رهاسازي به١٣شود. شکل  مي
HS ١٣دهد. در  و لينگو به همراه نياز ماهانه را نشان مي 

ماه اول، رهاسازي بيشتر از نياز است و اين به دليل 
ها در برخي از ماهباالبودن جريان ورودي به مخزن است. 

ها نياز کشاورزي بيشتر از رهاسازي است و در اين ماه
طور که در نمودار نيز نشان داده شده  کمبود داريم. همان

تر از نمودار است، وقتي نمودار نياز کشاورزي پايين
رهاسازي باشد، رهاسازي بيشتر از نياز بوده و اگر نمودار 

اسازي باشد، کمبود داريم. نياز کشاورزي باالتر از نمودار ره
نيز حجم مخزن را در هر ماه و براي هر دو روش  ١٤شکل 

طور که در شکل نشان داده شده  دهد. همان نشان مي
آمده از روش  دست است، مقدار رهاسازي و حجم مخزن به

تغييرات حجم جستجوي هارموني با لينگو مطابقت دارد و 
بين حداقل و مخزن در طول دورة آماري در هر دو روش 

  حداکثر حجم مخزن قرار دارد.
  

  
  ماه ۱۲۰نحوة همگرايي تابع هدف براي  - ۱۲شکل 

 
  گيري نتيجه

يابي جستجوي هارموني  حاضر، الگوريتم بهينه پژوهشدر 
و سپس سيستم  چند مخزنههاي  سازي سيستم براي بهينه

ساله مورد بررسي و  ۱۰مخزنه سد دز براي دورة  تک
پيچيده  ارزيابي قرار گرفت. اين الگوريتم با موفقيت مسائل

سازي کرد و نتايج بسيار خوبي  مخزنه را بهينه چهار و ده
درصد با بهينة مطلق  ۱/۰ و ۰۰۰۵/۰ترتيب  ارائه داد که به

هارموني، يک ابزار اختالف داشت و نشان داد که الگوريتم 
سازي  تواند مسائل بهينه قدرتمند بوده که نه تنها مي

سازي کند؛ بلکه توانايي حل  معمول را با موفقيت بهينه
مسائلي را نيز دارد که شامل متغيرهاي پيوسته و فضاي 
جستجوي گسترده است. بنابراين، براي سنجش توانايي 

اي دوره سازي مسئله واقعي سد دز بر الگوريتم بهينه
در مطالعة موردي ساله) در نظر گرفته شد.  ۱۰مدت ( ميان

سازي کمبود آب در بخش کشاورزي  سد دز هدف مينيمم
الگوريتم دست سد است. در اين مورد نيز  در اراضي پايين

و  سازي کرد بعدي را بهينه ۱۲۰پيچيده  با موفقيت مسئله
از  با جواب بهينه مطلق حاصل ٣١/١آمده % دست جواب به

توان نتيجه  بنابراين، ميافزار لينگو اختالف داشت.  نرم
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از توانايي بااليي براي حل مسائل پيچيدة  HSAگرفت که 
مخزنه واقعي با  و تک چند مخزنههاي  برداري سيستم بهره

  تعداد زياد متغيرهاي تصميم برخوردار است.

  

  
  ماه ١٢٠افزار لينگو براي  و نرم HSآمده از الگوريتم   دست رهاسازي به -۱۳شکل 

 

 
  ماه ۱۲۰افزار لينگو براي  و نرم HSآمده از الگوريتم   دست حجم مخزن به -۱۴شکل 
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