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 خالصه

ّبی ّشص  اص ػشی . الگَسیتن ػلفاػتّبی ّشص، هَسد ثشسػی قشاس گشفتِ ؿذُّبی آثشػبًی ثب اػتفبدُ اص سٍؽ ػلفػبصی ؿجکِدس ایي هقبلِ ثْیٌِ

قبثل کِ دس هحیظ ،  ّؼتٌذ؛ ّبی خؼتدَگش ثِ كَست ثزسّبیی یبثی اػت کِ ثب الْبم اص قَاًیي هَخَد دس عجیؼت عشاحی ؿذُ ٍ ػبهل ّبی ثْیٌِ الگَسیتن

ّبی آثشػبًی، هؼئلِ  ػبصی ؿجکِ . ثِ هٌظَس اسصیبثی سٍؽ دس ثْیٌِکٌٌذَد اًتخبة هیخٍ ثْتشیي هحیظ ثشای تکثیش ٍ سؿذ سا ثشای ثقبء  ثبؿٌذ هی پخؾ

حبكل اص تحقیقبت ثب ًتبیح  ،(IWO) ّبی ّشصػلف ای هَسد ثشسػی قشاسگشفتِ ٍ ًتبیح ثذػت آهذُ اص الگَسیتن هشخؼی تحت ػٌَاى ؿجکِ دٍ حلقِ

 ؿًَذ.ؿَد ػپغ ًتبیح حبكلِ ثْیٌِ هیی آثشػبًی تحلیل هیی حل ؿذُ اثتذا ؿجکِدس ایي هؼألِ .اػتگزؿتِ هقبیؼِ ؿذُ

 های هزس، شبکه آبزسانیساسی، الگوریتم علف کلمات کلیذی : سیستم توسیع آب، بهینه

 

 

 مقدمه .1

 

ّبیی ثِ هٌظَس  گزاسی کالًی داسد. ثٌبثشایي ثکبسگیشی تکٌیک ػشهبیِ ثِ ّب ًیبص ی ّؼتٌذ کِ تحقق آىثؼیبس هْوّ ّبی ؿْشی ّبی تَصیغ آة صیشػبخت کِؿج

شّبی عشاحی دس ایي غیای اػت کِ هت ی پیچیذُ لِّبی ؿجکِ آثشػبًی هؼئ ػبصی ػیؼتن ثبؿذ. ثْیٌِ ّب ثؼیبس حبئض اّویت هی ّبی ػبخت ایي ؿجکِ کبّؾ ّضیٌِ

 . یبفت ؿَدتشیي قیوت نکّبی هَخَد ثب ّب ثب تَخِ ثِ هحذٍدیتٍ تالؽ ؿذُ اػت تب ثْتشیي قغشّب  ثشای لَلِ ثبؿٌذ ّبی اًتقبل آة هی لِ قغش لَِلهؼئ

ؿًَذ:  یػبصی ثِ دٍ گشٍُ تقؼین ه ّبی ثْیٌِ >. سٍؽ1ّبی ؿجکِ آثشػبًی اػتفبدُ ؿذُ اػت= ػبصی ػیؼتن ّبی هختلفی ثشای ثْیٌِ دس چٌذ دِّ گزؿتِ اص سٍؽ

ّبی هجتٌی ثش گشادیبى، اػتفبدُ  ػبصی هؼبئل هٌْذػی ثب اػتفبدُ اص سٍؽ ّبی هَخَد دس ثْیٌِ ّبی تکبهلی. ثِ دلیل ػختی سٍؽ-2ّبی هجتٌی ثشگشادیبى  سٍؽ-1

اسائِ ؿذُ اػت.  1977س ػبل > د2ػبصی ؿجکِ آثشػبًی تَػظ آلپشٍتیغ ٍ ؿبهیش = اٍلیي سٍؽ ثْیٌِاػت.ی تکبهلی اّویت ثیـتشی پیذا کشدُّب اص سٍؽ

ثشای را  2ػبصی  ًَسد فلضات> الگَسیتن ؿجِی4اًذ. ػَػب ٍ چَاًب = ّبی آثشػبًی سا ثْیٌِ کشدُ ّضیٌِ ؿجکِ 1> ثب اػتفبدُ اص الگَسیتن طًتیک3ػیوپؼَى ٍ ّوکبساى=

                                                             
1 Genetic Algorithm 
2 Simulated Annealing 
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 اًذ. هبیش ٍ           صیغ آة سا ثْیٌِ کشدُ، ّضیٌِ ؿجکِ تSFLA1َن > ثب اػتفبدُ اص الگَسیت5ّبی آثشػبًی هؼشفی کشدًذ. ایؼَف ٍ الًؼی = ثْیٌِ ػبصی ؿجکِ

چٌیي دکتش هؼؼَد ّو ،گیشد اًدبم هی 2یبثی ؿجکِ آثشػبًی ثب اػتفبدُ اص الگَسیتن اختوبع هَسچگبىثذاع کشدًذ کِ ثش اػبع آى، ثْیٌِ> سٍؿی ا6ػیوپؼَى =

> اص الگَسیتن 7. هًَتبلَ ٍ ّوکبساى =شداختٌذپ اختوبع هَسچگبى، الگَسیتن ّبی آثشػبًی ثب ّویي الگَسیتن،ػبصی ؿجکِثِ ثْیٌِ 1389دس ػبل  >10= تبثؾ

 ّبی آثشػبًی اػتفبدُ کشدًذ.ِ ػبصی ؿجک ثشای ثْیٌِ 3خؼتدَی پشًذگبى

ّبی هَخَد اػتفبدُ ؿذُ  ای ثب دس ًظش گشفتي هحذٍدیت حلقِدٍ ػبصی ػیؼتن ؿجکِ آثشػبًی  ثِ هٌظَس ثْیٌِ 4(IWOّبی ّشص)دس ایي هقبلِ اص الگَسیتن ػلف

ػبصی تَاثغ هقیذ ٍ ًبهقیذ اسائِ ؿذُ اػت. ایي  ثشای ثْیٌِ> 8ٍ لَکبع= اٍلیي ثبس تَػظ دکتش هحشاثیبى ّبی ّشص الگَسیتن خذیذی اػت کِاػت. الگَسیتن ػلف

ایي سٍؽ تب . ثبؿٌذ ای اص ثزسّب هی ّبی خؼتدَگش هدوَػِ ؿذُ اػت. دس ایي الگَسیتن ػبهل ّبی ّشص دس عجیؼت ًَؿتِی اًتـبس ػلفالگَسیتن ثب الْبم اص ًحَُ

ّبی ّشص ثشای عشاحی تشیي ّذف ایي هقبلِ پیـٌْبد الگَسیتن ػلفُ قشاس ًگشفتِ اػت. هْنػبصی ػیؼتن تَصیغ ؿجکِ آثشػبًی هَسد اػتفبد کٌَى ثشای ثْیٌِ

 ػیؼتن ؿجکِ آثشػبًی اػت.
 

 

 سازی فرمول بندی مدل بهینه .2
 

ٌِ ؿجکِ آثشػبًی سا ّب اص قغشّبی تدبسی هَخَد ثغَسیکِ ّضی تَاى ثِ ایي كَست تؼشیف کشد: اًتخبة تشکیت هٌبػجی اص قغش لَلِ ػبصی سا هی ی ثْیٌِ لِهؼئ

ثبؿذ ٍ ثِ ؿکل صیش دس ًظش گشفتِ  کویٌِ ػبختِ ٍ فـبس ٍ ػشػت دس لَلِ اص هحذٍدُ هدبص تدبٍص ًکٌذ. ثٌبثشایي دس ایي هؼبلِ حذاقل کشدى ّضیٌِ تبثغ ّذف هی

 ؿَد: هی

{

                                                                               
                                                                        

                                      
          

 

 ثبؿٌذ. لِ قیذ فـبس ٍ ػشػت هیّبی هؼئ تؼذاد قیَد هؼئلِ ّؼتٌذ. قیذ  ام عشاحی ٍ  قیذ        تبثغ ّذف،      دس ساثغِ ثبال

      
  

  
                            

 

 هیضاى هدبص هقبدیش هضثَس ثبؿذ.   ّب ٍ ػشػت دس لَلِ ٍ  تَاًذ هقذاس فـبس دس گشُ هی   

 

 

 های هرزالگوریتم علف .3

 

ی تکثیش ثزسّبی ػلف ّشص اػت، کِ دس یبثی ثِ کوک هٌغق ًحَُثْیٌِ ّبی ّشصسٍؽ ػلف. دس اػتِ ؿذُاسائ ّبی ّشصػلفدس ایي قؼوت تـشیح الگَسیتن 

لیِ دس ػغح صهیي ِث یک ػیؼتن هلٌَػی ثِ كَست پیَػتِ اًدبم هی ؿَد. اػبع ایي سٍؽ ثِ ایي كَست اػت کِ اثتذا تؼذادی ثزس ثِ ػٌَاى خوؼیت ٍا

گیشد خَد تَلیذ هثل کشدُ ٍ ثزسّبی دیگشی سا دس ػپغ ّش یک اص ایي ثزسّب هتٌبػت ثب هکبًی کِ دس آى قشاس هیؿًَذ، كَست تلبدفی دس ًظش گشفتِ هی

                                                             
1 Shuffled Frog Leaping Algorithm 
2 Ant Colony Optimization 
3 Particle Swarm Optimization 
4 Invasive Weed Algorithm 

 (1)  

(2)  
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-ػبصی ثِ سٍؽ ػلفّذف دس سٍؽ ثْیٌِ ،ذٌکٌجیـتشی دس آى هٌغقِ سؿذ هییی ّبثزس ،تش ثبؿذهٌبػت ثشای سؿذ ثزسّب کٌذ کِ ّش چِ صهیيصهیي پخؾ هی

 ّبی ّشص ثِ تشتیت صیش اػت:ػبصی ثِ سٍؽ ػلف. هشاحل ثْیٌِاػت ّبی ّشصسؿذ ػلفحیظ ثشای ّبی ّشص یبفتي ثْتشیي ه

 خوؼیت اٍلِی ی اٍل:هشحلِ

ای ّن تَاًین ثبصُآیذ کِ دس ایي هشحلِ ّیچ هحذٍدیتی ًذاسین ٍ حتی هیای دلخَاُ ثذػت هیتلبدفی دس ثبصُدس ایي هشحلِ اثتذا خوؼیت اٍلیِ ثِ كَست 

 ؿًَذ.ّب تَلیذ ٍ پشاکٌذُ هی، دس ٍاقغ تؼذاد هـخلی اص داًِهشحلِ دس ًظش ًگیشین ثشای ایي

 تَلیذ خوؼیت ثبًَِی دسم:هشحلِ

بثی ثشاصًذگی آى ثزس خْت هؼیبسی ثشای اسصی آهذُآیذ؛ دس ٍاقغ ایي هقبدیش ثذػتثذػت هیؿَد ٍ هقبدیش آى ی ایدبد ؿذُ ٍاسد تبثغ ّذف هیخوؼیت اٍلِی

یِ اص ساثغِاػت، داًِ هثلتَلیذ  کِ دس ایي ساثغِ  ؿَدهحبػجِ هی (3)ی ّبیی کِ ثشاصًذگی ثیـتشی داسًذ تَلیذ هثل ثیـتشی ًیض خَاٌّذ داؿت. خوؼیت ثبًَ

Smin  ٍSmax  ذًؿَش ثِ دلخَُا اًتخبة هیبدیتؼذاد فشصًذاى اػت ٍ ایي هقٍ حذاکثش حذاقل ثِ تشتیت  ٍf ّ ذف ثشای ػضَ هتٌبظش هقذاس ثِ دػت آهذُ اص تبثغ

 ثِ هؼٌبی خضء كحیح اػت: [ ]ثبؿٌذ ٍ ػالهت آهذُ اص تبثغ ّذف هیثِ تشتیت ثْتشیي ٍ ثذتشیي هقذاس ثذػت  fbest   ٍfworst، اص آى خوؼیت اػت

S = [Smin+(Smax- Smin)×
        

                     
   

                                                                                            

 ّبی فشصًذپخؾ ؿذى داًِ ی ػَم:هشحلِ

اػت؛ دس ایي ساثغِ کِ ی ایي تَصیغ پشداختِ ؿذُکِ دس صیش ثِ ًحَُ ؿًَذپشاکٌذُ هی ثب اػتفبدُ اص یک تَصیغ ًشهبل ی هبدس خَدّبی فشصًذ دس اعشاف داًِداًِ

ی تکشاس هَسد ًظش ّؼتٌذ ٍ ػبصی ٍ ؿوبسُی ثْیٌِی حذاکثش تؼذاد تکشاس حلقِدٌّذُثِ تشتیت ًـبى T  ٍtّبی فشصًذ اػت، ی هَقؼیت خذیذ داًِدٌّذًُـبى

initialσ  ٍfinalσ ٌِِکٌذ ّش چًَذ سا هـخق هیای سا کِ ثبیذ ثزسّبی تَلیذ ؿذُ دس آى پشاکٌذُ ؿدس ٍاقغ هحذٍدُػبصی ّؼتٌذ کِ پبساهتشّبیی اص سٍؽ ثْی 

 ،تش ّؼتینهحذٍدتش اػت ٍ ثِ خَاة ثْیٌِ ًضدیک یبفتي هحیظ هٌبػت خْت سؿذ، ّب ثشایٍخَی داًِی خؼتتش ثبؿذ، هحذٍدُكفش ًضدیک ثِ finalσهقذاس 

کٌذ ٍ ّش چِ ثیـتش ذ سػیذى ثِ خَاة ثْیٌِ سا ثْتش هیدس ایي ساثغِ سًٍ nداسًذ. پبساهتش  finalσهقذاس صیبد  حبلت ثِ  تشی ًؼجتٍ دس ػَم اػذاد تغییشات کن

ی ی فشصًذ ًؼجت ثِ داًِشػت سػیذى ثِ خَاة ثْیٌِ کوک کٌذ. حبل تغییش هکبى داًِتَاًذ ثِ ػهی finalσ ٍnتش اػت پغ تشکیت هٌبػت ثبؿذ تغییشات ًضٍلی

حشاف اص هؼیبس  2هبدس ػذدی ًشهبل اػت ثب هیبًگیي كفش ٍ ًا
tσ   ِکtσ ِآیذ:ی صیش ثذػت هیاص ساثغ 

t= (
   

 
   (σ        σ     )  σ     σ 

 

 1حزف سقبثتی ی چْبسم:هشحلِ

لِ اص کَچک ثِ دس ایي هؼئؿًَذ )هشتت هی ثذػت آهذُ اص تبثغ ّذف کِ حذاکثش خوؼیت هَسد ًیبص اػت، ثشػذ هقبدیش Pmaxاگش تؼذاد کل گیبّبى ثِ 

 اػت کِ ًجبیذ اص ایي هقذاس تدبٍص ؿَد. Pmaxل ، دس ٍاقغ حذاکثش خوؼیت قبثل قجَهبًٌذؿذ ٍ هقبدیش ثشتش ثبقی هی خَاٌّذخذا  ،Pmaxثضسگ( ٍ ثِ تؼذاد 

 الگَسیتن ثشسػی پبیبى ی پٌدن:هشحلِ

 یبثذ.خَ خبتوِ هیٍخؼتکٌین دس غیش ایي كَست ػولیبت دٍثبسُ ؿشٍع هی 2ی دس ایي هشحلِ اگش ؿشایظ خبتوِ ثشقشاس ًجبؿذ اص هشحلِ

 

 

 

 

 

 

                                                             
1
 Competitive exclusion 

(3)  

(4)  
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 :مطالعه موردی .4

 

ِ اثتذا . دس ایي هؼئلاػتی دٍ حلقِ هَسد ثشسػی قشاس گشفِتلِهشخغ، هؼشٍف ثِ هؼئ یلِیک هؼئ ّبی ّشصػبصی ػلفثشای ًـبى دادى کبسایی سٍؽ ثْیٌِ

 ؿَدهیتحلیل  ،ی دس ًظش گشفتِ ؿذُپشداصد، ؿجکٍِد ثِ تحلیل ؿجکِ هیکِ ثب سٍؽ اخضاء هحذ ،ی تحلیل ؿجکِؿَد ػپغ تَػظ ثشًبهِخوؼیت اٍلیِ تَلیذ هی

 .گشددحبكل ّب اعویٌبى اص اسضبء ؿذى هحذٍدیت تب

ش یک اص آىاػت ٍ عَل لَلًِـبى دادُ ؿذُ( 1)اػت کِ دس ؿکل 1گشُ ٍ یک هخضى دس گشُ  7لَلِ  15ایي ؿجکِ آثشػبًی ؿبهل    دادُ ؿذُ ب ًـبىّّب سٍیّ 

. ؿَد هیدس خَاة ًْبیی تجییي ثیش ایي پبساهتشّب سًٍذ تأ ،ػبصیثْیٌِ سٍؽدس ًظش گشفتِ ؿذُ ٍ ثب تغییش ػبیش پبساهتشّبی  100ِ خوؼیت اٍلیِ س ایي هؼئلاػت. د

 .اػت فشتشى ًَؿتِ ؿذًَُیؼی  ثب اػتفبدُ اص صثبى ثشًبهِػبصی ثْیٌِثشًبهِ تحلیل ؿجکِ ٍ ّوچٌیي  ثشًبهِالصم ثِ رکش اػت کِ 

( آهذُ اػت. 1ّب دس خذٍل ؿوبسُ ) استفبع ٍ دثی خشٍخی هشثَط ثِ گشُ

بؿذ. ثهتش هی 30ای حذاقل  ت کِ ّذ گشُلِ ًیض ثذیي كَست اػقیَد هؼئ

هدوَػِ قغشّبی تدبسی ثش حؼت هتش ٍ ّضیٌِ ٍاحذ عَل ّش کذام اص 

 اسائِ ؿذُ اػت. گَپتب ٍ ّوکبساى ثب اػتفبدُ اص (2) ّب دس خذٍل ؿوبسُ آى

ػبصی ؿجکِ هزکَس ًوَدًذ. هقذاس حذاقل  الگَسیتن طًتیک اقذام ثِ ثْیٌِ

دالس ؿذُ  6/407624ّضیٌِ ثذػت آهذُ ثب اػتفبدُ اص الگَسیتن طًتیک ثشاثش 

ّبی ّشص ثب اػتفبدُ اص الگَسیتن ػلف ی آثشػبًیؿجکِ ؛اػت. دس ایي هقبلِ

سػیذى ثِ خَاة  ػبصی سًٍذِ ثْیٌِ ؿذُ اػت ٍ ثب تغییش پبساهتشّبی ثْیٌ

 اػتدادُ ؿذُتغییش  finalσ  ٍnلِ پبساهتش دس ایي هؼئ .ؿَدهی هالحظِثْیٌِ، 

ش یک اص ایي حبلت اػت، سػن ؿذُ (2) ّب دس ؿکلٍ ًوَداس حبكل اصّ 

اػت، دس حبلت ؿذُدس ًظش گشفِت finalσ  ٍ1;n;01/0ثشای حبلت )الف( 

 دس حبلت )ج( ٍ اػتقشاس دادُ ؿذُ finalσ ٍ1;n;0001/0 ()ة

 0001/0;finalσ ٍ 3;n،  )01/0دس ًْبیت ثشای قؼوت  )د ;finalσ  ٍ3;n 

( 1ٍل )ط ثِ قغشّبی ثْیٌِ ؿذُ ًیض دس خذد. اعالػبت هشثََؿفشم هی

 .اػتاسائِ ؿذُ

 

 ها در واحذ طول لولهقیمت لوله -2جذول 

 
 ّضیٌِ)دالس 

 ثش هتش( 

 قغش لَلِ

 )هتش(

 ّضیٌِ)دالس

 ثش هتش(

 قغش لَلِ

 )هتش(

50 3048/0 2 0254/0 

60 3556/0 5 0508/0 

90 4064/0 8 0762/0 

130 4572/0 11 1016/0 

170 508/0 16 1524/0 

300 5588/0 23 2032/0 

550 6096/0 32 254/0 

 
 ایی دو حلقهشبکه  -1شکل                           

 

 هامشخصات گزه -1جذول           

دثی خشٍخی 

 تش ثش ثبًیِ()لی

تشاص 

 ّیذسٍلیکی 

 )هتش(

ّذ 

 گشّی

 )هتش( 

استفبع 

گشُ 

 )هتش(

 ؿوبسُ 

 گشُ

1111/311- 210 00/0 210 1 

7778/27 24/203 24/53 150 2 

7778/27 06/190 06/30 160 3 

3333/33 57/198 57/43 155 4 

0000/75 04/180 04/30 150 5 

6667/91 11/195 11/30 165 6 

5556/55 09/190 09/30 160 7 
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 نمودار جواب بهینه -2شکل                                           

 

های بهینه شذهلوله -3 جذول  

 ؿوبسُ لَلِ اثتذا ٍ اًتْبی لَلِ عَل لَلِ )هتش( قغش لَلِ )هتش( دثی آة دس لَلِ) لیتش ثش ثبًیِ( افت ّذ

7/6  1/311  4572/0  1000 
2 

1 
1 

308/1  1/102  3048/0  72/210  3 
2 

91/11  1/102  254/0  28/789  2 

409/0  9/180  4064/0  17/923  4 
3 

56/0  9/180  3556/0  83/67  2 

3/1  3-  0254/0  55/57  4 
4 

6/12  6 0254/0  45/942  5 

512/2  4/174  4064/0  22/836  6 
5 

943/0  4/174  3556/0  78/163  4 

82/4  56 254/0  13/989  7 6 

 

 

 

053/0  9/59  254/0  

87/10  6 

۴۰۰۰۰۰ 

۴۲۰۰۰۰ 

۴۴۰۰۰۰ 

۴۶۰۰۰۰ 

۴۸۰۰۰۰ 

۵۰۰۰۰۰ 

۵۲۰۰۰۰ 

۰ ۱۰۰۰ ۲۰۰۰ ۳۰۰۰ ۴۰۰۰ ۵۰۰۰ ۶۰۰۰ 

b
e

st
 c

o
st

 

NO. of Evaluations 

 الف

 ة

 ج

 د
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3ادامه جذول  -4جذول   

 ؿوبسُ لَلِ اثتذا ٍ اًتْبی لَلِ عَل لَلِ )هتش( قغش لَلِ )هتش( دثی آة دس لَلِ) لیتش ثش ثبًیِ( افت ّذ

554/7  4/74  254/0  81/899  5 
7 

841/0  4/74  254/0  19/100  3 

99/3  3 0254/0  81/535  5 
8 

606/4  3 0254/0  19/464  7 

 

 گیری.    نتیجه5

 

یٌِ ّبی ّشصػلفالگَسیتن  اص دس ایي هقبلِ یٌِ ّبی ّشص،الگَسیتن ػلفػبصی ؿجکِ تَصیغ آة پیـٌْبد ؿذُ اػت.  ثشای ْث ػبصی  الگَسیتن خذیذی اػت ٍ تب کٌَى ثشای ْث

ؿجکِ تَصیغ آة  اػتفبدُ ؿذُ ٍ ًتبیح آى ثب ًتبیح کبسّبی قجلی هقبیؼِ ؿذُ اػت. ػبصی  ثْیٌِ ثذیي هٌظَس اص ایي الگَسیتن ثشای ثَد؛ هؼبئل هٌْذػی ػوشاى ثکبسگشفتِ ًـذُ

صادُ ٍ کَچک ثضسگ حذاد قبخبسًیب، پظٍّـی کِ آقبیبى دالس ثَدُ اػت 407624/ 6دس کبسّبی گزؿتِ کوتشیي ّضیٌِ ثذػت آهذُ ثب اػتفبدُ اص الگَسیتن طًتیک ثشاثش   

یٌِ ، دس خذٍل ]11[ی ؿجکِ آثشػبًی سػیذًذدالس ثشای ّضیٌِ 419000بم دادًذ، دس ًْبیت ثِ هقذاسؿبخق اعویٌبى پزیشی فبصی اًد ػبصی ّویي هثبل ثِ سٍؽتشیتیت ثشای ْث

یٌِ (5وبسُ )ؿ  .اػتّبی پیـیي اؿبسُ ؿذُػبصی ایي ؿجکِ دس پضٍّؾثِ ًتبیح كَست گشفتِ ثشای ْث

                                                           

 ایی دو حلقهنتایج حاصل بزای شبکه -4جذول                                                                     

 اًدبم تحقیق ػبل اسصیبثی تبثغ ّذفتؼذاد  ) دالس(ّضیٌِ  هذل

GA ]12[ 419000 250000 1997 

SFLA ]13[ 419000 11323 2003 

HS ]14[ 419000 5000 2006 

 ] HBMO15[ 419000 735 2010 

 

ّبی ػلفاػت. ًتبیح ًـبى دٌّذُ کبسایی ٍ قذست الگَسیتن  هذُ ثِ دػت آ ثبس تکشاس، 1000، دس 56/407304ّبی ّشص ّضیٌِ ثشاثش دس ایي تحقیق ٍ ثب اػتفبدُ اص الگَسیتن ػلف

تش اػت ٍ ثب ؿشٍع حل، ثِ خَاة ًْبیی ًضدیک ؛0001/0ثِ  01/0 اص finalσؿَد ثب کبّؾ ( هـبّذُ هی3ثب تَخِ ثِ خذٍل )ثبؿذ.  آثشػبًی هیّبی  ػبصی ؿجکِ ثْیٌِّشص دس 

 تش ثِ خَاة سػیذ.تَاى ػشیغهی  nٍ حذاکثش  finalσیبثذ دس ًتیدِ ثب حذاقل ؾ هیّب دس ّش تکشاس، افضایػشػت کبّؾ خَاة nافضایؾ 
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