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سی قابلیت الگوریتم بهینه هدف:  سائل مختلف و مرتبط با بهره-ساز آموزشهدف از انجام این تحقیق برر برداری بهینه از یادگیری در م

  است. مخازن آب سطحی

سی پژوهش:روش ضیاتی مورد بحث قرار گرفت. -ابتدا قابلیت الگوریتم آموزشدر  شنا یادگیری در حل چند مثال معروف و متداول ریا

ستم ده مخزنه تیپسپس  سی ستم چهار مخزنه تیپ و نیز یک  سی ستفاده قرار  یک  سی قابلیت این الگوریتم مورد ا در  .گیردمیبرای برر

سد دز در حالتبرداری ادامه بهره ساده و نیز بهرهبهره های مختلفاز  سریبرداری  های دوره آماری های زمانی با طولبرداری برقابی برای 

زهره برای ارزیابی قابلیت الگوریتم برداری از یک سییسیتم چهار مخزنه در حوضیه آبریز مختلف مورد ارزیابی قرار گرفت. در انتها نیز بهره

یادگیری یاد شده با نتایج  -های مطرح شده نتایج حاصل از الگوریتم آموزشمه سناریودر ه .گیردمییادگیری مورد استفاده قرار  -آموزش

 .شده استحاصل از الگوریتم ژنتیک مقایسه 

سا ها:یافته ضیاتی، الگوریتم آموزشئل مربوط به بهینهدر م مان اجرا زها و هم از حیث دقت جواب یادگیری هم از حیث-سازی روابط ریا

سبت سی ن سو ساله بهره برتری مح شت. در مورد م ستم تک مخزنه و نیز ده مخزنه تیپ نیز که تعداد به الگوریتم ژنتیک دا سی برداری از 

 یادگیری بود.-ها برتری با الگوریتم آموزشهم از لحاظ زمان اجرا و هم دقت جوابنیز عدد بوده  120و  48های تصییمیم به ترتی  متغیر

عدد بود نیز   36سیییسییتم تک مخزنه دز به روش منحنی فرمان که تعداد متغیرهای تصییمیم برابر با برداری ازدر ارتباط با مسییاله بهره

های تک و چند مخزنه به روش سری زمانی، هرگاه برداری از سیستمیادگیری بوده است. در مورد بهره-همیشه برتری با الگوریتم آموزش

ساوی یا کوچکتر از تعداد متغیر صمیم م ست،  240های ت یادگیری  -هم از لحاظ زمان اجرا و هم از نظر دقت برتری با الگوریتم آموزشا

سالهمی شد ولی برای م صمیم، الگوریتم 480های با با های یادگیری بر خالف الگوریتم ژنتیک موفق به پیدا کردن جواب -آموزش متغیر ت

 بهینه نشده است.

بسیییار الگوریتم  ،های فراکاوشییی نوین از نظر تنظیم پارامترهای مدلاز الگوریتم یادگیری به عنوان یکی-الگوریتم آموزش گیری:نتیجه

ست. زمانی که با تعداد متغیر ا وکار سبات از الگوریتم ژنتیک راحتی ا سرعت و هم دقت محا سر و کار داریم هم از لحاظ  های تصمیم کم 

شییود. مزم اسییت در تحقیقات ود این الگوریتم عملکردش مختل میشییهای تصییمیم زیاد میکند ولی زمانی که تعداد متغیربهتر عمل می

 آتی به این امر توجه خاص شود.

 ی.یادگیر-برقابی، الگوریتم ژنتیک، الگوریتم آموزش از مخزن، منحنی فرمان، برداریهرهب های کلیدی:واژه

 
 



 مقدمه و هدف -1

 

 مقدمه-1-1

 افتهی شیافزا زیبه آب ن ازین ت،یآب براساس روند رو به رشد جمع یتقاضا برا شیبا توجه به افزا ریاخ یهادر سال

مسائل  نیهاست که از مهمترمخزن سد از نهیبه یبرداربهره یکه سالها مورد بحث و تبادل بوده مسئله یامسالهاست. 

و  البیکنترل و کاهش خسارت س ،یبرقاب یانرژ دی، تولیآب یازهاین نیهمچون تام یآب است. اهداف گوناگون یمهندس

 تعداد متغیرهای تصمیم زیاد اغیرخطی ب یسازنهیحل مسائل به .باشندیم تیحائز اهم هاستمیس نیا تیریدر مد رهیغ

هر  .شودیحل آنها استفاده م یبرا یبیو تقر یتصادف یهاتمیالگور و بدین خاطرهستند  یو مشکالت هایدگیچیپ یدارا

( near optimum) نهیبه به کیجواب نزد اغل و  کنندینم نیمطلق را تضم نهیبه جواب به دنیرس هاتمیالگور نیچند ا

دره و مهار کردن آن  ریجهت آب در مس رییتغ یدو کوه برا نیاست که ماب یمحکم واریکنند. سد دیم ریپذرا امکان

و ... فراهم  یصنعت ،یپرور یو آبز یرانیکشت مصارف کشاورزی، شرب، تمام مصارف از جمله یآب را برا و شودیاحداث م

. شودیاستفاده م یآببرق یروینبرای تولید مخازن بزرگ آب که در پشت سدها هستند از  در بسیاری از اوقات. سازدیم

 استفاده شود.  حیدرست و صح یبرداربهره استیس کیاز  دیها بااز مخزن سد یاستفاده اصول یبرالکن در همه موارد 

همچون  یسازنهیمرسوم به یهاحل مسائل با روش امکاناز مخزن،  نهیبه برداریهمچون مساله بهره یدر مسائل

به  دنیدر زمان مناس  و رس یمحاسبات حیصر یهاروش ایو  ریزی پویاریزی غیرخطی و برنامهریزی خطی، برنامهبرنامه

 یفراابتکار یهاتمیاستفاده از الگور از اینرو. شودتر میمشکلابعاد  شیشدن مسائل و افزا تردهیچیمطلق با پ ینهیجواب به

هستند که الهام گرفته  ییهااز جمله روش یابتکارفرا یهاتمیاست. الگور داشته یادیزگسترش در حل اینگونه مسائل 

عدم  .نداهداشت یسازنهیبه دهیچیمشکل و پ لیدر حل مسا یعیسر شرفتیپ هاتمیالگور نیا راًیهستند و اخ عتیاز طب

ذکر  یهاتمیالگور یایاز مزا هاانیگرادمحاسبات مربوط به محدب بودن تابع هدف و  ،یوستگیپ ،یرپذیبه مشتق ازین

 ریو به علت درگ شودیم یمحل ینهیهوشمندانه مانع به دام افتادن در نقاط به یرفتار جستجو نیباشد. همچنیشده م

 یفراابتکار یهاتمیخواهند کرد. از جمله الگور نییرا تع نهیبه یهااز جواب یادی، تعداد زهااز جواب یابودن با مجموعه

 یجامعه یسازنهیبه تمی(، الگورHBMOزنبور عسل) یریگجفت تمی(، الگورGA)کیژنت تمیبه الگور توانیم

 ( و... اشاره کرد. ABC)یزنبور عسل مصنوع یکلون تمی( و الگورPSOذرات) یهوش جمع تمیالگور ،(ACOمورچگان)

حل  یبرا جامع و قطعی تمیالگور کیاست که  نیا باشندیدارا م یفراابتکار یهاتمیکه الگور یبیمعا نیمهمتر از

تر است ها مشخصچند به طور تقریبی تکلیف برخی از الگوریتمهر  .وجود ندارد یدر حالت کل یسازنهیمسائل به یتمام

 رینظ وستهیحل مسائل گسسته مناس  است و حل مسائل پ یمورچگان برا یجامعه یسازنهیبه تمیربه عنوان مثال الگو

 . شودیخطا م جادیمسئله است و باعث ا یسازاز مخازن، مستلزم گسسته نهیبه یبرداربهره یمسئله

و  یاز جمله مسائل مهندس یمسائل مهندس یسازنهیدر به یفراابتکار یهاتمیاستفاده از الگور ریاخ یهاسال در

 یاز نظر محاسبات یخطریو غ دهیچیحل مسائل پ ییها توانامدل نیداشته است و ا یادیمنابع آب گسترش ز تیریمد

 یهاریمتغ یبودن دارا دهیچیو پ یخطریعالوه بر غ یآب یهاستمیس یو طراح نهیبه یبردارسخت را دارند. مسائل بهره



 

 یخط یزیرمحاسبات سخت همچون روش برنامه یاتیاضیر یهاهستند که جز در موارد ساده حل آنها با روش زین یادیز

 یهااز کاربرد مدل یادیز اریموارد بس کنیل ست؛ین ریپذامکان و... انیبر گراد یمبتن یها، روشیخطریغ یزیرو برنامه

مطالعات اشاره خواهد  نهیشیآنها در قسمت پ نیمتراز مه یمسائل گزارش شده که به تعداد نیمحاسبات نرم در حل ا

 شد.

 یسازنهیبه یفراکاوش نینو یهاتمیاز الگور یکیکه  یریادگی-آموزش تمیدر نظر است که از الگور نامهانیپا نیا در

در حل مسئله  تمیالگور نیا تیو در نظر است که قابل شودیآب استفاده م یاز مسائل مهم مهندس یدر حل تعداد ستا

چند مخزنه )چهار و ده مخزنه (، آزموده شده و  هایستمیاز س برداریبهرهو  از آن برداریمخزن و بهره تیظرف نییتع

 شود. سهیمقاژنتیک  تمیالگور جیبا نتا جینتا

( TLBO)به اختصار  است یسازنهیبه تمیهوشمند الگور یسازنهیبه یهاتمیالگور نیدتریاز جد یکیاین الگوریتم که 

که  ییهایژگیاز و یکیو آموزش، ابداع شده است.  یریادگی ندیو با الهام گرفتن از فرا 2011در سال و  شودنامیده می

تعداد پارامتر ممکن را  نیکمتر تم،یالگور نیبه پارامترهاست چرا که ا یاست عدم وابستگ تیحائز اهم تمیالگور نیدر ا

 را داشته باشد. ژهیو ازیامت کی تواندینظر، م نیدارد و از ا

 

  های پژوهشسؤال  -1-2

 ها هست یا نه؟قادر به حل مسائل پیچیده مطرح در هیدروسیستم TLBOآیا الگوریتم  -1

)با حفظ دقت  دارد ژنتیکزمان رسیدن به جواب بهینه در این الگوریتم چه تفاوتی با زمان محاسباتی الگوریتم  -2

 محاسبات(؟

 یابد یا خیر؟کاهش می TLBOهای تصمیم کارایی الگوریتم آیا با افزایش تعداد متغیر -3

 

 های پژوهشفرضیه -1-3

پذیری کارایی الگوریتم استفاده خواهد شد در مسئله تک جهت مقایسه 1در این تحقیق از تعدادی از مسائل تیپ -1

 .مخزنه سد مخزنی دز به عنوان مطالعه موردی استفاده خواهد شد

 .ها صرف نظر شده و مسائل در حالت قطعی حل خواهد شدی عدم قطعیتاز کلیه -2

  

  اهداف پژوهش -1-4

سازی پیچیده و غیر قطعی مطرح در در حل مسائل بهینه TLBOهدف اصلی از این پژوهش بررسی قابلیت الگوریتم 

برداری از قابلیت این الگوریتم در حل مسائل مربوط به بهره رو در نظر است کهاز اینباشد. می برداری از مخازنبهره

با دو معیار دقت محاسبات و زمان انجام محاسبات سنجیده و نتایج را با الگوریتم  مدیریت مخازن چندگانه و مخزن

 . شودهای شناخته شده در حل مسائل پیچیده مهندسی است مقایسه که از الگوریتم ژنتیک

 

                                                                                                                                                                        
1 Benchmark Problem 



  ضرورت و اهمّیت پژوهش -1-5

هستند. پژوهشگران این رشته   2از آنجایی که عموم مسائل در مدیریت منابع آب از نوع مسائل پیچیده و غیر خطی

همواره به دنبال یافتن ابزارهای جدیدی بودند به نحوی که بتواند در زمان مناس  و با دقت کافی به حل مسائل خود 

های فراکاوشی و بررسی قابلیت آنها اهمیت ی این مدلدست یابد از این رو هر نوع پژوهش و تحقیقی در باب توسعه

ی قابلیت صنعت آب دارد لذا در این راستا در این تحقیق نیز سعی بر بررسی استفاده و توسعه ای نزد پژوهشگرانویژه

 .خواهد بود (TLBO)ها کاربردی یکی از جدیدترین این الگوریتم

 

  های انجام تحقیق حاضرگام-1-6

 .مروری بر تحقیقات و کارهای قبلی انجام شده -1

متل  و صحت سنجی عملکرد مدل با برخی توابع ریاضی  نویسیدر محیط برنامه TLBOکدنویسی الگوریتم  -2

 .متداول

 .برداری از مخازن در محیط متل  و ارتباط دادن این کدها با کد اصلی الگوریتمنوشتن کدهای مربوط به بهره -3

برقابی و همچنین سیستم نیز سیستم سد و نیروگاه  اجرای مدل برای سیستم چهار مخزنه و ده مخزنه تیپ و -4

 ی آبریز زهره.چند مخزنه در حوزه

 در همان مسائل. ژنتیکمقایسه نتایج مدل تدوین شده در گام قبلی با نتایج الگوریتم  -5

و ارائه پیشنهادات در جهت حل نقاط   TLBOها در جهت استخراج نقاط ضعف و قوت الگوریتم کلی نتیجهآنالیز  -6

 ضعف.

 نامه.یاننگارش متن پا -7

 

 پایان نامه هایمعرفی فصل -1-7

 ی کلیات و معرفی اهداف طرح اختصاص دارد.فصل اول که فصل حاضر بوده و به ارائه -1

 فصل دوم که مروری بر مطالعات پیشین خواهد بود. -2

نامه در آن متدولوژی انجام تحقیق و نیز ابزارهای مورد استفاده در این پایان بودهفصل سوم که ادبیات فنی طرح  -3

 بحث خواهد شد.

 فصل چهارم که بحث مفصلی بر روی نتایج تحقیق در آن صورت خواهد گرفت. -4

 ی نتایج کلی و نیز پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی اختصاص خواهد داشت.فصل پنجم که به ارائه -5

 

                                                                                                                                                                        
2 NP-hard 



 

  

 قیتحق نهیشیو پ یمبان -2

 

 

 مقدمه -2-1

شده  صری از کارهای انجام  ضیحات مخت صل تو های از الگوریتم تعدادیبرداری از مخزن با در زمینه بهرهدر این ف

  .شودانجام شده بررسی می TLBOی کارهایی که توسط الگوریتم همچنین تاریخچه .شده استفراابتکاری ارائه 

 

 برداری از مخزنسازی فراکاوشی در بهرهانجام شده در زمینه استفاده از مدلهای بهینهمروری بر تحقیقات  -2-2

هدف اصلی  .مخزن استفاده کردند برداری ازبهره( برای ALSهوش مصنوعی ) سازی عمدتاًاز چندین تکنیک بهینه

در این  بود.های دیگر مورد بحث نیکو توانایی ادغام آن با تک (EASهای تکاملی)در مورد توانایی الگوریتمآنها تحقیق 

گیرد. از جمله این های جستجوی تکاملی مورد بحث قرار میهای الگوریتممختلف غلبه بر ضعف هایمطالعه، روش

 .(Shabbir et al.,2013) خطی اشاره کردریزی خطی و غیرهای تکاملی با الگوریتم برنامهتوان به ادغام الگوریتمها میروش

ها از الگوریتم آن. استفاده کردندهای چند مخزنه سازی سیستمبرای بهینه CACOASهای از الگوریتممعینی و افشار 

و نتایج ارائه شده استفاده کرده  ه تیپچهار و ده مخزنهای برداری از سیستمبهرهمشهور  مسالهسازی برای بهینه یاد شده

های پیشنهادی دهنده برتر بودن روشآمده نشان . نتایج بدستشده است مقایسههای موجود و روش ACOبا الگوریتم 

در مقیاس بزرگ  هچند مخزن برداری سیستممساله بهرهسازی برای بهینهدیگر های های معمولی و روشACO  نسبت به

 .(Moeini and Afshar.,2009) است

انرژی برقابی از منابع  بهینه ریزی تولیدهدف برنامهبرای  است انجام شده طیبیان و همکارانتوسط  ای کهدر مطالعه   

از  اکثر انرژی استجهت تولید حد مخزنمشخص کردن مقدار آب رهاسازی شده از که متغیر تصمیم آن محدود آب، 

 الگوریتم ژنتیکاستفاده شده است.  SHPHPو  BSOPHP ،CSOPHPرهاسازی آب شامل  جدید برای هایروش

شده سازی استفاده به عنوان یک روش بهینهها سیاستبرای مشخص کردن کارکرد بهینه این  3واقعیگذاری شده کد

 و همچنینیابد تولید برق افزایش می رهاسازی،بهینه  هایسیاستکه با استفاده از دهنده این است نشان. نتایج است

دارای بامترین عملکرد  SHPHPداد که سیاست  شود. نتایج نشانمینیز ها باعث افزایش ثبات سیستم مخزن این سیاست

 ((Tayebian et al.,2016 است.دیگر  هایدر میان سیاست

قرار بررسی  موردبهینه از مخزن  برداریبهرهبرای  را گانمورچجامعه سازی الگوریتم بهینه کاربردمعینی و افشار 

 رهاسازیمخازن با استفاده از دو مجموعه متفاوت متغییر تصمیم یعنی حجم ذخیره و از بهینه  برداریبهرهمسئله  .دادند

سازی جهش زنبور عسل های ژنتیک، بهینههای دیگر مانند الگوریتمسپس نتایج با یکدیگر و روش. صورت پذیرفته است

سازی سیون پیشنهادی برای بهینهدهنده توانایی فرمومشود. نتایج نشانمقایسه می lingoو نتایج حاصل از نرم افزار 

                                                                                                                                                                        
3 Real coded genetic algorithm 



 . (Moeini and Afshar.,2009) مخزن است برداری ازبهرهمربوط به  مساله

های ها که یکی از مهمترین الگوریتمی مورچهسازی جامعهدر پژوهشی کارایی الگوریتم بهینهمعینی و افشار 

شده در این  استفادهالگوریتم در زن سد بررسی کردند. برداری بهینه از مخبرای حل مساله بهرهرا باشد فراابتکاری می

برداری ساده و برقابی از مخزن سد دز استفاده کمینه برای مسائل بهره -های بیشینهپژوهش از الگوریتم سیستم مورچه

های کمینه مورچه الگوریتمبا توجه به مقایسه نتایج  .مقایسه شد LINGOروشها از جمله نتایج حاصل با سایر  شده است.

 (1387 ،معینی و افشار) است. یبهتر الگوریتم بیشینه –

برداری از مخزن سد دز پرداختند. رقابت استعماری در حل مساله بهرهبه بررسی قابلیت الگوریتم افشار و همکاران 

و خطوط شکسته توسعه آنها در این تحقیق، برای هر ماه میالدی، یک منحنی فرمان با استفاده از تعدادی زوج مرت  

 ,.Afshar et al)دهنده برتری این الگوریتم بر الگوریتم جامعه مورچگان در حل مساله مورد اشاره بود. دادند. نتایج نشان

2015) 

 یاحتمامت یممنوعه یاز مخزن سد از روش جستجو نهیبه یاربردبهره برای در پژوهشی حسینی نورزاد و افشار

ی استاندارد از یک مکانیزم احتمامتی ی انتخاب روش جستجوی ممنوعهابتدا در مرحله استفاده کردند. در این تحقیق

نتایج استفاده شد.  گردان انجام شدی پاسخ در همسایگی و مقدار تابع هدف پاسخ با روش چرخکه دارای دو معیار رتبه

حسینی نورزاد و ) .است عملکرد بهتری دارای هامعیار از سایر روش -روش رتبه که ی این استدهندهبدست آمده نشان

 (1388، افشار

های چند هدفه منابع آب پژوهشی سازی سیستمهای فراکاوشی در بهینهبرای مقایسه کاربرد روش حجتی و همکاران

سازی یک سامانه دو مخزنه بهینهبرای اینکه درآمد حاصل از حجم ذخیره سیالب و فروش انرژی نیروگاه در  .انجام دادند

بر  کردند.ی جمعیت هستند استفاده که بر پایه NSGAهای ژنتیک و اوزن حداکثر شود از الگوریتمحوضه آبریز قزل

، حجتی و همکاران) .باشددارای جواب بهتری نسبت به الگوریتم ژنتیک می  NSGAاساس نتایج بدست آمده الگوریتم 

1392) 

 (GA) کیژنت تمیمدل الگور کیاز  مخزن چند منظوره در حوضه کادیار هندبرای بررسی جتیپراکاش و شانتی 

های مدل .نمودند( مقایسه SDP) ریزی دینامیکی دقیقبا عملکرد یک مدل برنامه را GAو نتیجه مدل  کردند استفاده

SDP اینکند. تابع هدف به خوبی ثابت شده است که از عدم قطعیت در شرایط رویکرد ضمنی یا صریح استفاده می 

. از عملکرد باشدمیمورد نظر و حجم ذخیره سازی مورد نظر  بآجریان رساندن مقدار سامنه انحراف از  به حداقل هامدل

  GAکه مدل تامین نیاز آبیاری مواجه شده، در حالیکه کمبودشویم که سیستم با متوجه می SDPهای مدل سیاست

در انتخاب جمعیت بهینه، احتمال تقارن  GAکند تجزیه و تحلیل حساسیت مدل بیشترین میزان تقاضا را تامین می

بهتر از مدل  GAتوان نتیجه گرفت که مدل بود و می 175 ،0.76، 150مطلوب و تعداد نسل بهینه نشان داد که مقادیر 

SDP کند.عمل می (Jotiprakash and shanti.,2009) 

-برای بهینههای حل منازعات مدل از بهینه مخازن و تخصیص آب برداریبهرهدر پژوهشی برای کارآموز و همکارن 

برای حل مدل پیشنهادی  ICAو الگوریتم رقابت امپریالیستی  PSOسازی ذرات . الگوریتم بهینهاستفاده کردند کردن سود

از سیاست مخزن )سیاست عملیاتی  های پیشنهادی. برای ارزیابی عملکرد مدلمورد استفاده قرار گرفتندسازی بهینه

مورد سیستم آبخیز رودخانه کرخه واقع در جنوب غربی ایران  برایمدل پیشنهادی  شد و( نیز استفاده SOPاستاندارد،

ای سازی پیشنهاد شده برای تخصیص آب در مقیاس منطقههای بهینهکه الگوریتم دادان . نتایج نشاستفاده قرار گرفت

 (Karamouz et al.,2014) های تامین آب پیچیده دارای اهمیت هستند.به ویژه در سیستم

 یبراسازی های مختلف بهینهبرای استفاده بهینه آب در بخش کشاورزی از روشحسینی موغاری و بنی حبی  

از جمله در این تحقیق برای  باشد.های فراکاوشی میکه مهترین آنها روش کردند استفاده از مخازن نهیبه یبرداربهره



 

برداری از مخزن بازفت مورد های بهینه بهرهبرای تعیین سیاست FAتاب روش نوینی به نام الگوریتم کرم ش  اولین بار

استفاده قرار گرفته است. تابع هدف با کمینه کردن مجموع مجذور نسبت تفاضل مقدار نیاز و مقداری که از مخزن رها 

های گوریتمبا سایر ال FAاست. مقایسه عملکرد  بوده 74-75الی  65-66ماهه طی سالهای  120شود برای یک بازه می

GA  وPSO دهد که الگوریتم نشان می سازی هستندهای شاخص بهینهکه از روشFA  دارای مقدار تابع هدف متوسط

دارای تابع  FAالگوریتم  . بنابراینباشدمی 913/0و  618/0و تابع برای دو الگوریتم ذکر شده به ترتی  برابر  408/0

 (1393، حسینی موغاری و بنی حبی )باشد. را میهای کمتری را داو کمبودبوده هدف مناس  

برای مدلسازی  GAمقایسه آن با الگوریتم ژنتیک  و ACORاز الگوریتم جامعه مورچگان برهانی داریان و مرادی 

ها در یک سیستم سه مخزنه در حوزه استفاده کردند. این الگوریتم GAهای پیچیده چند مخزنی از سیستم داریبربهره

برداری بهینه در طومنی مدت مورد استفاده قرار گرفت و تخصیص بهینه بین چهار منطقه آبریز کرخه برای میزان بهره

و مقایسه  ACORنام الگوریتم ه بکار بردن الگوریتم جدیدی ب نتایجانجام شده است.  برای تامین نیاز آبیاری کشاورزی

. در شودمیترکممیزان بهینگی  یابد آن با الگوریتم ژنتیک حاکی از آن است که هر چه میزان متغییر تصمیم افزایش

دهد و نتایج را بهبود زمان محاسبات را کاهش میGA نسبت به  ACORالگوریتم مجموع نتایج نشانگر این است که 

 (1389، و مرادیبرهانی داریان ) بخشد.می

( استفاده NSGA-II)تک مخزنه از یک الگوریتم ژنتیک چند هدفه  برداری از یک سیستمبهرهبرای کیم و همکاران 

شود. از ارزیابی میو  های تاریخی با دقت بازبینیبا استفاده از تحلیل فرکانس داده NSGA-II. فضای جستجو کردند

بینی در نتیجه پیشدر این تحقیق . شده استسازی استفاده برای مدل شبیهطومنی مدت چند ساله های تاریخی داده

تواند به اپراتور سیستم ارائه شود تا اپراتور بتواند وضعیت فعلی یک مخزن را به صورت سازی احتمالی مخزن میذخیره

 (Kim et al.,2008) کمی ارزیابی کند.

برداری کمی و کیفی از مخازن آبی با های مناسبی که برای بهرهمدلالگوریتم ژنتیک را از میان نوروزی و همکاران 

برداری بهینه اند. از الگوریتم ژنتیک برای بهرههای منابع آب مورد استفاده قرار دادههای سیستمدر نظر گرفتن پیچیدگی

و با در  کردنداستفاده باشد های گلستان و بوستان و وشمگیر در حوضه گرگانرود میسیستم چند مخزنه که شامل سد

نظر گرفتن مقدار نیاز آبی گیاهان و مقدار حجم ورودی ماهانه در سد گلستان تابع هدف مد نظر قرار گرفته شده اجرا 

و 8/0های مختلف با احتمال پیوند شده است. با توجه به نتایج حاصل بهترین حالت همگرایی براساس خروجی آب در ماه

های بدست شود. براساس جوابها حاصل میمیزان بهینه کمیتنسل  600بعد از گذشت و باشد می 1/0احتمال جهش 

 71/85درصد و سد وشمگیر  100سد گلستان  تامین نیاز کشاورزی در نانیاطم  یضرها ی نیازمندیآمده و مقایسه

 (.1390و همکاران ینوروز) باشدمی

تخطی از حداقل کردن پذیری سیستم و احیای آبخوان، کردن اطمینانر حداکثدر خصوص پورطبری و همکاران 

. سازی فراکاوشی استفاده کردنداز مدلهای بهینه های ناشی از عدم تامین نیازهزینهنیز حداقل کردن و  آبخوانظرفیت 

ای سازی الگوریتم ژنتیک مبتنی بر جواب غیر پست در مقایسه با الگوریتم ژنتیک مرحلهاز مدل بهینهدر این تحقیق 

مقدار بهینه تخصیص  NSGA-IIی این است که مدل دهندهبرای نمایش منحنی تبادل استفاده شده است. نتایج نشان

 (1387، پورطبری و همکاران)دهد. را در مدت زمان کمتری ارائه می

 وریایش بهرهکنندگان و افزسازی برای رفع مشکالت نیاز مصرفهای تحلیلی و بهینهاز روشصابر چناری و همکاران 

های برای تامین نیازاین است که برداری بهینه منابع آبی های بهرهکردند. زیرا از دمیل عملکرد نامناس  پروژه استفاده

هایی از جمله عدم توانایی ریزی درستی صورت نگرفته است. برای رفع محدودیتآبی در زمینه شرب و کشاورزی برنامه

هایی های کالسیک توانایی حل آنها را نداشت از روشوقف در نقاط بهینگی موضعی که روشبکارگیری انواع متغیرها و ت

مانند الگوریتم جامعه ذرات و ژنتیک استفاده شده که کاربرد زیادی در حل مسائل پیچیده دارند. مقایسه کارایی این 



ی بهتر الگوریتم ژنتیک در رسیدن به جواب برداری بهینه مخزن انجام شده است و نتایج حاصل کارایها در بهرهالگوریتم

 (1391، صابر چناری و همکاران) .دهدنشان میبهینه را 

یک و همچنین برده  نی چندگانه بهرهوکه از مزیت مفهوم کلNA-ACO جدید به نام روش یکافشار و همکاران 

مساله ریاضی چند هدفه  دواستفاده از با  NA-ACOعملکرد  کند، ارائه کردند.روش مبادله اطالعات را نیز دخیل می

های الگوریتم قابل مقایسه با نتایج بدست آمده از NA-ACOحاصل از نتایج مرجع مورد آزمایش قرار گرفته است. 

، گیرندسازی چند هدفه واقعی در دنیای واقعی مورد استفاده قرار میهای بهینهکه در زمینه ،NSGA-IIشناخته شده 

 سیالب،)به عنوان مثال کنترل  سازی سیاست عملیاتی مخزن با اهداف متعددبهینهدر این تحقیق  این، بر عالوه هستند.

 (Afshar et al., 2009) .مورد بررسی قرار گرفتآبیاری(  برای آبی و تامین آببرقانرژی تولید 

 های پیوستهسازی کلون مورچهمخزن مطلوب با بهینه حجمی مستقیم برای تعیین از روش جستجوداریان و مرادی 

(ACOR )سال مراحل  42بهینه در طول  رهاسازی. این مدل به یک سیستم مخزن منفرد برای تعیین استفاده کردند

 مورد نیاز برای محاسباتزیاد  زمان، ACORنی مورچه و به ویژه وهای مبتنی بر کلروشعی  شود. یک ماهانه اعمال می

 GAنتایج با مدل  و. در این مطالعه یک روش بسیار موثر برای کاهش زمان اجرا توسعه داده شده باشدمی ییوترکامپ

 (Darian and moradi.,2009) مقایسه شده است.

سازی بهینهدر  شودمیسازی گسسته به طور عمده برای بهینهکه  ACOهای مورچه از الگوریتمجلیلی و همکاران 

های عملکرد الگوریتم ،فضای جستجو بر متغیر تصمیم تاثیربا توجه به . برداری از مخزن سد استفاده کردندبهره پیوسته

ACO  یک نسخه ویژه از الگوریتم چند کلونی پیشنهاد شده است و این  در این تحقیق پیوسته ضعیف است. مسالهدر

 (Jalali et al.,2007) .دهدنی طرح جدیدی را ارائه میوالگوریتم چند کل

. عملکرد الگوریتم کردند پیوسته استفاده فضایمنابع آب از الگوریتم مورچه در  مساله تخصیصسازی برای بهینه

سازی منابع آب در دنیای واقعی مورد آزمایش قرار گرفته است. مقایسه بهینه مسالهیافته پیشنهادی بر روی یک بهبود

های مبتنی بر مشتق شده بر قابلیت الگوریتم پیشنهادی در جستجوی فضای ریتمنتایج حاصل از روش حاضر با سایر الگو

 (Madadgar and Afshar., 2009)کند. بیشتر تاکید می

  Neuro-Fuzzyتکنیکبرای یک مخزن چند منظوره از  برداریبهرههای با هدف توسعه سیاستمهتا و کی جین 

های آسی هدف این تحقیق این است که باشد. در هند می Ramgana سد . مخزن مورد مطالعه مخزناستفاده کردند

آنها  کند.بی تعیین ارا در برابر تقاضای آبیاری و تولید برق آب بهینه رهاسازیناشی از خشکسالی را کاهش دهد و میزان 

. مقادیر دادندیش قرار برای دوره زمانی و برای توسعه مورد آزما را (FRBسه مدل مبتنی بر قانون فازی ) در این تحقیق

مقایسه شده است و یافته  ANFISو  Fuzzy Mamdani(FM) یافته با استفاده ازهای توسعهاز تمام مدل نتایج مستخرج

 (Mehta and K.Jain.,2009)بیشتر کاربر پسند است.  FMآورد. اما بهترین نتایج را به ارمغان می ANFISشده که 

برای یک سیستم چند مخزنی از یک نسخه  برداریبهرهقوانین  برای تدویندر پژوهشی استاد رحیمی و همکاران 

 را HEC-ResPRMسازی مدل شبیه . آنها در این تحقیقاستفاده کردند (MSPSOسازی ذرات )ای از بهینهچند مرحله

سازی د عملکرد الگوریتم بهینههبوببرای  آنها .بردند بکار شناخته شده S-Oبهینه سازی پارامتریک -سازیشبیه در قال 

های در توسعه سیاست MSPSO. مفید بودن بکار گرفتند را ذرات از یک مکانیزم استراتژیک جدید بنام الگوریتم چندگانه

مخزن با استفاده از سیستم موجود سه مخزن میکا، لیبی و گراند کوئلی به عنوان بخشی از توسعه حوضه  برداریبهره

 .کردندمقایسه  HEC-ResPRMبا مقادیر را مخزن مبتنی بر قانون  یبرداربهرهنتایج  را بررسی کردند ورودخانه کلمبیا 

(Ostadrahimi et al., 2012)  

. کردند استفادهسدها سیستم مخزن از  برداریبرای بهره سازیسازی و بهینهشبیههای ترکی  مدلاز را یرانی و مر

مانند محاسبات تکاملی، نظریه  های هوش محاسباتیتکنیک سازی کالسیک، کاربردهای بهینهعالوه بر تکنیک آنها



 

 Rani) .قرار دادندبررسی  مورد سیستم مخزن برداریبهرهدر مطالعات  را های عصبی مصنوعیمجموعه فازی و شبکه

and Moreira., 2010) 

بردای بهینه از منابع آب از روش در بهرههای کاوشی برای مقایسه کاربرد روش برهانی داریان و مرتضوی نائینی

مدت  بر روی مدت یکساله و بلندکوتاههای این دو روش برای مدل .الگوریتم مورچه استفاده کردند الگوریتم ژنتیک و

های معمول هایی هستند که با روشهای منابع آب دارای پیچیدگیسازی سیستمزیرا بهینه .مخزن دز انجام شده است

دهنده این است که های بامیی هستند. مقایسه نتایج نشاننجام آنها وجود ندارد و یا از نظر اقتصادی دارای هزینهامکان ا

، برهانی داریان و مرتضوی نائینی) یی بهتری نسبت به الگوریتم مورچه در یافتن جواب بهینه دارد.آالگوریتم ژنتیک کار

1387) 

. تجزیه بررسی کردندبی اتولید برق سامنه برق بیشینه کردنبرای  را مخزن ی ازبردارسازی بهرهبهینهاصفای و هاشیم 

توربین، تولید برق، بارندگی و تبخیر انجام  گردشهای روزانه سطح مخزن، و تحلیل در یک دوره زمانی با استفاده از داده

 44/31نرژی برق هیدرولیکی چهارساله از ا. نتایج نشان داد ظرفیت تولید بودسال متغیر  20تا  4ها از شد. طول داده

آنها در این درصد با سطح مخزن بهتر و تغییرات کمتر در نرخ آزاد شدن توربین بهبود یافته است.  67/33درصد به 

 (Asfaw and Hashim., 2011) های فراکاوشی استفاده کرده بودند.تحقیق از الگوریتم

، استفاده (ACO) الگوریتم جامعه مورچگانمخزن چند منظوره از یک  یبرداربهرهسازی برای بهینهکومار و ردی 

برای مطالعه موردی مخزن  ACOروش  در این تحقیق کردند. این الگوریتم تکاملی برای حل مشکالت بزرگ کاربرد دارد.

ماهیانه  یاربردبهرهیافته برای شود که یک سیستم مخزن چند منظوره در هند است. مدل توسعههیرکود استفاده می

مدت. برای افق بلند در یبرداربهرهمدت و برای افق کوتاه در یبرداربهرهاست، برای  سناریوشود و شامل دو اعمال می

. نتایج حاصل مقایسه شدند (GA)یافته نیز با استفاده از الگوریتم ژنتیک واقعی های توسعهمدل ACO ارزیابی عملکرد 

نیازهای  تامین از نظر تولید سامنه تولید برق بامتر است، در حالیکه رضایت از ACOدهد که مدل از دو مدل نشان می

نیز افق بلند مدت  در مخزناز ی برداربهره است. در مورد بهتر GA عملکرد مدلهای کنترل آلودگی آبیاری و محدودیت

 (kumar and Reddy., 2006) بهتر است. GAمدل از  ACOمدل عملکرد مشخص شد که 

برداری بهینه از سیستم از الگوریتم جستجوی گرانشی که بر مبنای قانون گرانش نیوتن است برای بهره معینی و داعی

 60های برداری بهینه ساده و هم برقابی دز در دوره. از این الگوریتم هم برای مسئله بهرهکردندسد تک مخزنه استفاده 

. حالت اول میزان آب رها شده از مخزن و حالت دوم متغیر تصمیم که همان حجم به کار بردندماهه در دو حالت  240و 

گیری زنبور ی مخزن در انتهای هر ماه است. الگوریتم جستجوی گرانشی با الگوریتم هوش جمعی ذرات و جفتذخیره

ی سرعت و عملکرد مناس  این الگوریتم است. نتایج الگوریتم دهندهنشانی مورچگان مقایسه شده و نتایج عسل و جامعه

های فراکاوشی مورد مقایسه شده است و دارای کارایی بهتری ماهه بهتر از سایر الگوریتم 60گرانشی در دوره زمانی 

 (1396، معینی و داعی) باشد.می

دو نوع الگوریتم ژنتیکی رمزگذاری شده با از  GAهای ژنتیکی سازی الگوریتمبرای رفع مشکالت بهینهچانگ و چن 

از مخزن سد انجام  یبرداربهرهاین مقایسه بر روی  .کردند استفادهسازی بهینهعملکرد گذاری باینری برای قانون و کد

  .تر استجستجوی تصادفی قوی دهد که هر دو الگوریتم ژنتیکی از روش. نتایج نشان میگرفت

(chang and Chen., 1998) 

های پیوسته فراکاوشی مبتنی بر ( که یکی از الگوریتمICAاز الگوریتم رقابت استعماری ) هاشمی منفرد و همکاران

مدلسازی  .کردند استفادهاجتماعی است برای تخمین مقادیر بهینه برداشت آب از مخزن سد پیشین  -تکامل سیاسی

ای بین مقدار تابع هدف . مقایسهاست ساله است انجام شده 41 آمارماهه که میانگین  12برای این مخزن در یک دوره 

دو الگوریتم رقابت استعماری و ازدحام ذرات صورت گرفت و این دو الگوریتم دارای عملکرد یکسانی بودند. نتایج 



برداری درصد نسبت به روش بهره 1/31صل این دو الگوریتم به مقدار های حای این است که شدت کمبوددهندهنشان

 (1396، هاشمی منفرد و همکاران) استاندارد کاهش داشته است.

ضرای  معادمت  در این مطالعه .کردندسازی استفاده ( برای حل مدل بهینهGAاز الگوریتم ژنتیک )زهرایی و حسینی 

شود. سیستم زاینده رود در مرکز ایران گیری در نظر گرفته میهای تصمیممتغیر مخزن به عنوان از یبرداربهرهسیاست 

تواند به طور دهد که الگوریتم توسعه یافته میمورد مطالعه قرار گرفته شده است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می

  را کاهش دهد. GAهای مدلسازی و زمان اجرا مدل قابل توجهی زمان و هزینه

(Zahraie and Hosseini., 2010) 

 استفادهطراحی مخازن جدید به دلیل کاهش منابع آب  درباره گیریاز روشی جدید برای تصمیمپاسکا و همکاران 

 براییک رویکرد جدید  و پذیری و استحکام استهای مورد استفاده در مورد نظریه تصمیم، روش انعطاف. روشکردند

تامین آب خانگی و صنعتی،  ،های زیرزمینیدهد که آب کافی برای جریان آبطراحی مطلوب مخزن چند منظوره ارائه می

یک مدل در این تحقیق دهد. در شرایط فعلی عدم قطعیت آب و هوا ارائه می ،بیاتامین آب کشاورزی و تولید برق

پذیری و گیری انعطافها برای اندازهکند و از این دادهعیین میآب را در دراز مدت ت تامینسازی شده که توانایی شبیه

جهت ژنتیک  الگوریتم با GANETXLسازی با استفاده از نرم افزار کند. مدل شبیهتامین آب استفاده می پذیریاطمینان

در آن سد جدید با بر روی حوضه رودخانه موراوا که  انجام شده عملکرد مخزن مرتبط است. مطالعه موردیسازی بهینه

 (Paseka et al., 2018)گیرد. مورد استفاده قرار می قرار دارد مخزن چند منظوره

 های مختلف مسائل مربوط به منابع آبدر زمینه را ACO در پژوهشی مزایا و معای  الگوریتمافشار و همکاران 

های مخزن و مدیریت آب سطحی، سیستم برداری ازبهرههای مورچه در الگوریتم آنها در این تحقیق کاربرد بررسی نمودند.

حوزه آبریز شناسایی و مدیریت زمینی، مدیریت زیست محیطی و های فاضالب، مدیریت آبهای زیرتوزیع آب، سیستم

 (Afshar et al., 2015) .را به طور مفصل بحث نمودند هایروند و چالش آنها در این تحقیق ارائه نماید.

تابو  الگوریتم جستجوی ترکی  باسازی مخزن در مقیاس بزرگ با برای بهینه ACOاز الگوریتم ی افشار و معین

 شده استبی مخزن دز در ایران استفاده ابرق ساده و برداریبهرهسازی های پیشنهادی برای بهینهروشاز استفاده کردند. 

های پیشنهادی برای دهد که توانایی روشی. نتایج نشان ممعمولی مقایسه گشته است ACOو نتایج با الگوریتم 

عملکرد بهتری  ACO تمیالگورهای متعارف روش نسبت بهمخزن در مقیاس بزرگ  برداری ازمساله بهرهسازی حل بهینه

 (Afshar and Moeini., 2008) دارد.

اند مطلوب مخزن چند منظوره ارائه داده یبرداربهره( را برای یافتن سیاست GA) مدل الگوریتم ژنتیکاحمد و سرما 

ساله  100های مصنوعی واقع شده است. از جریان Brahmaputraهای عمده رود که در رودخانه پگدادیا، یکی از شاخه

مدل نتایج با  شوداستخراج می GAهایی که توسط مدل استیاستفاده شده است. س یبرداربهرهسیاست  بررسیبرای 

سازی سال جریان ماهانه مقایسه شده است. نتایج شبیه 20سازی مخزن برای در شبیه SDP)ایی تصادفی )ریزی پویبرنامه

ی برداربهره تواند به طور موثر برایامیدوارکننده و رقابتی هستند و می GAهای مشتق شده از دهد که سیاستنشان می

 (Ahmed and Sarma., 2005) مخزن مورد استفاده قرار گیرد.از 

از آنها مخزن در زمان واقعی را مورد بررسی قرار دادند.  از یبرداربهرهکاربرد روشی جدید برای بهبود چانگ و چانگ 

مخزن بهینه  منحنی فرمان( برای جستجوی ANFIS( و سیستم استنتاج فازی مبتنی بر شبکه )GAالگوریتم ژنتیک ) دو

لی بودن و اثر بخشی رویکرد پیشنهاد شده بر روی عملیات مخزن . عمکردنداستفاده  واقعیهای براساس یک سری داده

شوند. نتایج می مقایسهمخزن شیخان نیز  یبرداربهره M-5های منحنی نتایج با نتایج شیخان در تایوان تست شده است.

کل و شاخص  بینی کمبود آببا پیش M-5های قانون ، در مقایسه با منحنیالگوریتمدهد که این سازی نشان میشبیه

 (Chang and Chang.,2001) کمبود عمومی، کارایی بامیی دارد.



 

 یبرداربهرههای قانون برای تولید منحنیاست ژنتیک که بر پایه اصل تکاملی  الگوریتمدو نوع از پانگ و همکاران 

مخزنی در تایوان  یروهای پیشنهادی بر کاربرد و اثربخشی روش در این تحقیق .استفاده کردندمخزن چند منظوره 

ها GAدهد که شوند. نتایج نشان مینیز ارزیابی می Shih-Menمخزن  M-5های فعلی منحنینتایج تست شده است. 

های قانون دهند. هر دو مجموعه منحنیهای قانون ارائه مییک روش کافی، موثر و قوی برای جستجوی منحنی

در  ،فعلی هستند M-5های بی بهتر از منحنیاتنظیمات آبی و نیروی برق از نظر آیدبدست می هاGAکه از  یبرداربهره

 (Chang et al., 2005) با کدگذاری دودویی شده است.  GAواقعی با کارایی بهتر از  GAحالیکه 

به  در این تحقیق بهینه مخزن به کار بردند. یبرداربهرهبرای را ی مورچگان الگوریتم فراابتکاری جامعهنگ اجیو و و

 استفادهمورد  Max-Min ACOحل بهینه محلی، به راه رسیدنو جلوگیری از  ACOسازی منظور بهبود توانایی بهینه

. مقایسه شده است( DPریزی پویا )برنامهنتایج با نتایج مدل  Max-Min ACOقرار گرفت. برای ارزیابی عملکرد الگوریتم 

 کند.( از نظر سرعت و همگرایی محاسبات بهتر عمل میDP)نسبت به  Max-Min ACOدهد که مدل نتایج نشان می

(Guo and Wang.,2010) 

در جفتگیری زنبور عسل را در نظر گرفتند.  ، الگوریتماز مخزن یبرداربهره سازیبهینهیند فرابرای حداد و همکاران 

یک پیشرفته مقایسه شده است. الگوریتم با نتایج الگوریتم ژنت گیری زنبور عسلجفت عملکرد الگوریتماین تحقیق 

HBMO شود. با هدف به حداقل رساندن مجموع انحراف مربع  اعمال می ماه 60برداری از یک مخزن تنها با برای بهره

های شناخته شده اکتشافی همخوانی امیدوارکننده است و با نتایج سایر روش HBMOاز الگوریتم  نتایج بدست آمده

 (Haddad et al., 2006) دارد.

استفاده  ACOASچند مخزنه از الگوریتم مورچه  هایبهینه از سیستم یبرداربهرهسازی برای بهینهجاللی و همکاران 

 (PRI)برای به حداقل رساندن همگرایی زودرس به یک بهینه محلی، ترکیبی از مکانیزم مجدد فرآیند دوباره آنها . کردند

معیار غیر خطی و چند بعدی  با در یک تابع ریاضی این ترکی  راو اثرات  دادند( ارائه (PPRو جایگزینی جابجایی جزئی

مورد استفاده بهینه برای یک مخزن  یبرداربهره. سپس مدل نهایی برای توسعه یک سیاست دادندمورد آزمایش قرار 

 Jalali et)بخشد. ی همگرایی را بهبود میادغام این مکانیسم نتیجه نهایی و نرخ اولیه و نهاینتایج نشان داد . قرار گرفت

al., 2007) 

انرژی  تولیدسازی ظرفیت یک پروژه سازی اعداد صحیح مختلط برای بهینهاز یک مدل بهینهموسوی و شوریان 

سازی بهینهدر این تحقیق از با کنترل بر قابلیت اطمینان از برآورده ساختن عملکرد انرژی پروژه طراحی کردند.  برقابی

های پیشنهادی برای طراحی و اجرای مطلوب پروژه سد آبی مدل سازی استفادهبه عنوان الگوریتم بهینه (PSO)ذرات 

های مناس  حلقادر به یافتن راه PSOدهد که الگوریتم گیرند. نتایج نشان میبختیاری در ایران مورد استفاده قرار می

سازی مبتنی بر شی  های بهینهبا استفاده از تکنیک LINGOافزار لیکه نرمهای توضیح داده شده است، در حابرای مدل

 (Mousavi and Shourian., 2010) است. سازیمساله بهینهحل  ناتوان از

در هند  Pechiparaiمخزن  بهینه یبرداربهرههای از الگوریتم ژنتیک برای تدوین استراتژی جتیپراکاش و شانتی

آبیاری مطلوب و حجم  جریان مورد نیاز. تابع هدف برای به حداقل رساندن مقدار سامنه انحراف مربع از کردنداستفاده 

ی برداربهرهتواند بهترین عمل را در می GAشود که مدل گیری مینتیجه از این مطالعهسازی مورد نظر است. ذخیره

 (Jothiprakash and Shanthi., 2006) مخزن انجام دهد.بهیته واقعی از 

مساله های بهینه پارتو برای حلبرای تولید راهرا  (MOPSO) سازی ذرات چند هدفهبهینه الگوریتمیک ردی و کومار 

توسعه  (PSO)سازی ذرات از طریق ادغام اصول تسلط پارتو به الگوریتم بهینه الگوریتم. این کردندمخزن ارائه  یبرداربهره

دهد که رویکرد پیشنهادی یک جایگزین مناس  برای حل مسائل آب منابع داده شده است. نتایج بدست آمده نشان می

 (Reddy and kumar., 2007) است. چند منظوره



مخزن را بررسی کردند. بهینه از ی برداربهره برای (ACO)سازی مورچه کاربرد الگوریتم بهینهجاللی و همکاران 

بندی حجم مخزن را به چندین با در نظر گرفتن یک افق نهایی با سری زمانی ورودی طبقه ACOیتم پیشنهادی الگور

د. نتایج نشان کندر هر دوره با توجه به معیار بهینه از پیش تعیین شده حل میرهاسازی گیری برای فواصل و تصمیم

های مطلوب مخزن دز را در مقایسه با الگوریتم ازیرهاسهای پیشرفته برآورد ACOدهد که الگوریتم پیشنهادی می

های الگوریتم بینی شده است که تنظیم بیشتر پارامتردهد. پیشارائه می تریپیشرفته در حالت بهتر و ژنتیکی سنتی

 (Jalali et al., 2006) بیشتر باعث افزایش کارایی و پایایی محاسبات روش پیشنهادی خواهد شد.

. برای اعمال استفاده کردندبرای افزایش زمانبندی تولید برقابی  ACSسازی روش بهینه کاربرد ازهیونگ و همکاران 

ای از شود. از طریق مجموعهای ابتدا تعیین میریزی چند مرحلهبرنامه یفضای جستجو ،روش و برای حل این مشکل

تواند به طور موثر بدست ریزی میی مشکل برنامهحل نزدیک به مطلوب براشوند راهها نامیده میعوامل تعاونی که مورچه

 (Huang et al., 2001)آید. 

به عنوان  PSO .کردندرا بررسی  PSOهای تامین آب عملکرد برای محاسبه طراحی بهینه سیستممنتالوی و همکاران 

های آن بسیار دست پارامتر لکن تنظیم است. شدهیک روش کارآمد و قدرتمند برای حل مسئله به طور گسترده بررسی 

یک چارچوب خودسازگار برای بهبود قابلیت  در این تحقیق به زمان، تالش و موفقیت نیاز دارد. و پاگیر است و معمومً

دهد که استفاده از این ویژگی خود سازگارانه، عملکرد پیشنهاد شده است. نتایج عملکرد آن نشان می PSO اطمینان

PSO  های تامین آبطراحی سیستم را دراستاندارد (WSS)نتایج ارائه شده در مورد یک مشکل  .بخشدبسیار بهبود می

 Montalvo et)  .کاربردی بودن و قابلیت بامی رویکرد پیشنهادی استدنیای واقعی در طراحی توزیع آب واقعی 

al.,2010)  

سازی چند هدف با دو هدف رقابتی و هینهاز الگوریتم ژنتیک چند هدفه موازی برای حل مسئله بفنگ و همکاران 

دهد که روش ارائه شده . نتایج حاصل از سیستم هیدرولیکی نشان میکردندهای فیزیکی متعدد استفاده محدودیت

 %69.23تواند به ترتی  میتواند برای بهبود عملکرد جمعیت استفاده شود. در مقایسه با روش سنتی، روش ارائه شده می

 (Feng et al, 2018)بود در انحراف استاندارد تولید برق و کسری آب باشد. به %27.44و 

 نسخه .کردنداستفاده  (PV)لتائیک و انرژی فتو برای تبدیل انرژی آبی به را سازی چند هدفهبهینه روشلی و کیو 

شده است. این مدل پیشنهادی  به کار بردهچند هدفه  مسالهسازی برای بهینه (NSGA-II)اصالح شده الگوریتم ژنتیک 

آبی در جهان باشد اعمال  PVهیبرید در استان چینگهای چین که قرار است بزرگترین ایستگاه  تولید انرژیبرای سیستم 

 (Li and Qui., 2016)شده است. 

. نددر مقیاس بزرگ را مورد بررسی قرار داد مخازنسازی برای بهینهرا  PSO الگوریتمکاربرد افشار و همکاران 

شود. استفاده می FCPSOو  PCPSOهای شوند که برای رفع آنها از روشگیری با مشکالتی مطرح میهای تصمیممتغیر

و نتایج آن با مقادیر  شودیاستفاده م بی مخزن دز در ایراناآب و تامین نیروی برقین تامها برای حل دو مشکل این روش

PSO .های پیشنهادی برای کارایی روش دهد کهنتایج نشان می بدون محدودیت و الگوریتم ژنتیک مقایسه شده است

و الگوریتم  PSOی این هستند که دهندهنشان همچنین این مطالعهدر مقیاس بزرگ است.  یبرداربهرهحل مسائل 

 (Afshar et al.,2012) های همگرایی دارند.ژگیحل نزدیک به مطلوب و ویژنتیک توانایی بهتری در پیدا کردن راه

های سیاستارائه  برایرا  SLGAاز یک مدل جدید بنام الگوریتم ژنتیک خودآموز حکیمی آسیابار و همکاران 

تم سسی ،کارایی روش پیشنهادی استفاده کردند. برای ارزیابی 4سه هدفه همخزن چند برای یک سیستم بهینه برداریبهره

 ی که در. توابع هدفگرفتمورد استفاده قرار  ،ی ایران استحدز که شامل یک پنجم منابع آب سط -کارون هچند مخزن

های آب، تولید نیروی برقابی و کنترل تامین نیازمساله مربوط به این پژوهش استفاده گردید شامل مواردی همچون 

                                                                                                                                                                        
4 Three-objective multi reservoir system 



 

 (Hakimi Asiabar et al., 2010) کیفیت آب در رودخانه رو به پایین است.

مخزن  یبرداربهرهسازی برای حل مشکل بهینه را (IAPSO)سازی ذرات بهبود یافته الگوریتم بهینهژنگ و همکاران 

یک  (IAPSO)ها در مقایسه با سایر روش که دهدینشان م جینتا .کردندکه یک مشکل غیر خطی پیچیده است استفاده 

تولید برق و عملکرد  مزایای بازدهی بیشتررسد که از کند و به نظر میرا با کارایی بیشتر فراهم میو مفید عملی  ابزار

 (Zhang et al., 2014)سازگاری بهتر برخوردار است. 

رای . مدل پیشنهادی باستفاده کردندمخازن آبی از مدل مبتنی بر قاعده فازی  اییکارافزایش برای معینی و همکاران 

دهد مقایسه شده است. نتایج نشان می  SDPشده و نتایج آن با مدل به کار گرفته ولیکی مخزن دز در ایران هیدر سیستم

 ,.Moeini et al) بسیار بام است.  SDPمدل نسبت به  روش برای حل مشکالت عملیات مخزن هیدرولیکیاین توانایی 

2011) 

که  دهدینشان م جینتاریزی طومنی مدت برای برنامهرا ( (DPریزی پویا سازی برنامهمدل بهینهموسوس و کارآموز 

ابعاد بامی برای غلبه بر مشکل  یفراابتکار یهااز روش یریگبهرهکردند. در این مطالعه طراحی  هچند مخزنسیستم 

در  هچهار مخزن. این روش برای سیستم های مساله بام باشد( موثر بوده استزمانی که تعداد متغیر) سازیبهینهمساله 

 مراحل در های نامطلوب را از حالت اولیه به حالت نهاییبسیاری از انتقال توانسته است به طوریکه ،گردیدایران اعمال 

 (Mousavi and karamouz., 2003) تشخیص دهد.را  DP مختلف

در باشند، قطعیت همراه میمسائلی با مقیاس بزرگ که با عدم  را برای حلهای پیشرفته روش ایدر مطالعهنیکال 

 (Nicklow et al., 2009). دادندریزی و مدیریت منابع آب ارائه زمینه برنامه

 

 یادگیری در علوم مختلف-مروری بر کاربرد الگوریتم آموزش-2-3

مسائل حل  یتاکنون برا الگوریتم توانمندی است که استفاده شده است قیتحق نیکه در ا TLBO تمیالگور

مختلف  یهاشیتوسط پژوهشگران در گرا ییهامنابع آب استفاده نشده است که در ادامه پژوهش تیریدر مد سازیبهینه

 باشد:می ریصورت گرفته است که به شرح ز

 جی. نتاکردندحل مساله توسعه شبکه انتقال استفاده  یبرا TLBO تمیاز الگور یادر مقالهو همکاران  یزارع شهر

 گریبا د سهیرا در مقا یشنهادیپ تمیبهتر الگور یی، کاراIEEEباسه  25باسه گارور و  6 یهاشبکه یبدست آمده بر رو

 (1392،و همکاران  یزارع شهر ) دهد.ینشان م یتکامل یهاتمیالگور

 یشده یسبد سهام، در چارچوب مدل معرف یسازنهیمساله به سعی کردند که یدر پژوهش سروش و همکاران

 قیتحق نیبدست آمده از ا جینتا .کنندحل  یریادگیبر آموزش و  یمبتن یسازنهیبه تمیبا استفاده از الگور تز،یمارکوو

مرز کارا و  افتنی یها براتمیالگور ری، نسبت به سایریادگی وبر آموزش  یمبتن یسازنهیبه تمیالگور که دهدینشان م

 (1396، کارانسروش و هم) دارد. یسبد سهام، عملکرد بهتر یسازنهیبه

 ،یمال یارهایعالوه بر مع یریادگیآموزش و  ندیبر فرا یکارا مبتن یتمیالگور از یریگبا بهره یادر مقاله یو آذر خیش

 یهاسازمان در پرتو پروژه یتحقق راهبردها زانیم ،هاپروژه زیآمتیموفق یسازمان در اجرا ییهمچون توانا یعوامل

چند  کیصفر و  یزیرمدل برنامه کیدر قال   گریکدیمنتخ  بر  یهامجموعه پروژه بلمتقا ریتاث نیو همچن یانتخاب

آن نسبت  یو برتر نهیبه پاسخ به یابیدر دست یشنهادیپ تمیالگور ییاز توانا یحاک جی. نتادیگرد نهیو به یهدفه بررس

 (1394، یو آذر خیش) است. نیریبه سا

دهنده ترمودینامیکی محلول در آب دمای تشکیل هیدرات متان درحضور ماده بهبود یادر مقالهبردول و همکاران 

ه یک ک باشدمی هیدرات تشکیل آنتالپی روش پایه بر شده انجام مطالعه .دادند قرار بررسی مورد اکسان دی – 4و 1

دهنده ارائه شده است. این رابطه تجربی  متان در حضور این بهبود راتی تجربی ساده برای آنتالپی تشکیل هیدرابطه



( و الگوریتم GPریزی ژنتیکی )های برنامهدر این تحقیق با استفاده از روش اکسان است.دی -4و 1تابعی از فشار و غلظت 

 (1394 ،بردول و همکاران ) رابطه تجربی بدست آمده است. نیا(TLBO) یادگیری -سازی مبتنی بر آموزشبهینه

 یسازنهیبنام آموزش به دیکارآمد جد یسازنهیاز روش به یکیمکان یمشکالت طراح یسازنهیبه یبراران رائو و همکا

 یسازنهیبه یهاروش ریموثرتر و کارآمدتر از سا TLBOکه  دهدینشان م جی( به کار بردند. نتاTLBO) یریادگیبر  یمبتن

 (Rao et al., 2010) است. یکیمکان یطراح یسازنهیمشکالت به یبرا

 یبه منظور به حداقل رساندن آنتروپ یریادگیبر  یآموزش مبتن یسازنهیبه تمیاز الگور سینگ گیل و همکاران

 یشنهادیمشاهده شده است که که روش پ یتجرب جیاستفاده کردند. از نتا یچند سطح یهاانتخاب آستانه یمتقاطع برا

 Singh Gill et) است. 5و4،3،2آستانه در سطوح  ریاز مقاد نهیبه یبیترک یجستجو یروش کارآمد و قابل اجرا برا کی

al.,2019) 

 

 بندی و پیشنهاداتجمع -2-4

ترین تحقیقات انجام شده در زمینه پیشینه پژوهش آورده شده است. به طور خالصه ( برخی از مهم1-2در جدول )

 در بندهای زیر خالصه کرد: تواننتایج حاصل از مطالعه پیشینه پژوهش در زمینه تحقیق حاضر را می

های مخازن آب برداری از سیییسییتمسییازی بهرههای فراکاوشییی متعددی برای بهینهاگر چه تاکنون الگوریتم -1

ستیابی آنها به  سبت به د شی جامعی که بتوان با قاطعیت ن شده، لکن هنوز الگوریتم فراکاو شنهاد  سطحی پی

 جواب قطعی دقیق نظر داد ارائه نشده است.

شته در زمینه بهرهریتمالگو -2 ستفاده قرار گرفتههایی که در گذ اند، عمدتاً نیازمند تنظیم برداری از مخازن مورد ا

یادی را از محقق و از  قت و انرژی ز که این امر و ند  طا بود فاده از آزمون و خ با اسیییت های مختلف  پارامتر

 گرفت.کنندگان میاستفاده

فراکاوشییی جدید اسییت که اسییتفاده از آن نیاز به تنظیم پارامترهای آموزش یک الگوریتم -الگوریتم یادگیری -3

 ی فراکاوشی است.هازیادی ندارد و این امر یک حسن نسبت به دیگر الگوریتم

مهندسی نشان داده، سازی یادگیری تاکنون کاربرد خود را در تعدادی از مسائل بهینه-اگرچه الگوریتم آموزش -4

 شود.برداری از مخزن احساس میسازی بهرههلکن جای خالی آن در مساله بهین

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 پیشینه پژوهشات در زمینه قیقتحمهمترین  جمع بندی -1-2جدول 
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Abstract 

Research Aim:  The purpose of this study was to investigate the capability of the teaching-learning 

optimization algorithm in various problems related to optimal operation of surface water reservoirs. 
Research method:  At first, the capability of the teaching-learning algorithm in solving some popular 

mathematical examples is discussed. Then, a four-type reservoir system and a ten- reservoir system 

were used to evaluate the capability of this algorithm. Then, the operation of the Dez dam in different 

simple operation modes as well as the hydropower operation were evaluated for time series with 

different statistical lengths. Finally, exploitation of a four-reservoir system in the Zohreh catchment 

was used to evaluate the capability of the teaching-learning algorithm. In all the mentioned scenarios, 

the results of the mentioned Teaching-Learning algorithm were compared with the results of the genetic 

algorithm. 

Findings:  In the mathematical relations optimization problem, the Teaching-Learning algorithm had a 

tangible advantage over the genetic algorithm both in terms of accuracy of answers and time. In the 

case of four-system and ten-type system operation, the number of decision variables were 48 and 120, 

respectively, both in terms of execution time and the accuracy of the solutions was superior to the 

teaching-learning algorithm. Regarding the problem of operating Dez Reservoir system with a 

command curve method with a number of decision variables equal to 36, has always been superior to 

the teaching-learning algorithm. In the case of operation of single- and multi-reservoir systems by time 

series method, whenever the number of decision variables is equal to or less than 240, it is both in 

terms of runtime and in precision with the teaching-learning algorithm but for problems with 480 

variables Decision, Learning-Learning algorithm unlike genetic algorithm, it has not been able to find 

optimal solutions. 

Conclusion:  Teaching-learning algorithm as one of the new meta-search algorithms, it is easy to adjust 

the model parameters of many of his algorithms. When dealing with a small number of decision 

variables, both the speed and accuracy of computation work better than the genetic algorithm, but when 

the number of decision variables increases, this algorithm is disrupted. Special attention should be paid 

to this in future research. 
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