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ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزي ﻣﻘﻄﻊ ﺳﺪ اﻧﺤﺮاﻓﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ژﻧﺘﯿﮏ
3

ﺳﻤﯿﺮا ﯾﻮﺳﻔﯽ ،1ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪي ﺣﯿﺪري ،*2ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ ادﯾﺐ راد
 .1داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ،ﮔﺮوه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ آب داﻧﺸﮕﺎه رازي
 .2اﺳﺘﺎدﯾﺎر ،ﮔﺮوه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ آب ﭘﺮدﯾﺲ ﮐﺸﺎورزي و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ داﻧﺸﮕﺎه رازي
 .3اﺳﺘﺎدﯾﺎر ،ﮔﺮوه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ آب ﭘﺮدﯾﺲ ﮐﺸﺎورزي و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ داﻧﺸﮕﺎه رازي
)ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ - 1394/11/11 :ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺼﻮﯾﺐ(1395/3/24 :

ﭼﮑﯿﺪه
ﺳﺪﻫﺎي اﻧﺤﺮاﻓﯽ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺗﺮاز ﺳﻄﺢ آب رودﺧﺎﻧﻪ و اﻧﺘﻘﺎل آب ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎل اﺻﻠﯽ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎي آﺑﯿﺎري ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﺑﻌﺎد ﻗﺴﻤﺖﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺪ اﻧﺤﺮاﻓﯽ در ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺰرگ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ،ﭘﺎﯾﺪاري آن ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺷﺪه اﻣﺎ ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺠﻢ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده ،ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺣﺪاث آن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻬﻨﺪس ﻃﺮاح ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻘﻄﻊ ﺳﺪي را
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺣﺠﻢ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﻪﮐﺎررﻓﺘﻪ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و در ﺿﻤﻦ ﭘﺎﯾﺪار ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻘﻄﻊ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺪ اﻧﺤﺮاﻓﯽ را
ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روشﻫﺎي ﮐﻼﺳﯿﮏ و ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ آورد .ﻫﺪف از اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ اراﺋﻪ ﻣﺪل ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮي ﺑﺮ اﺳﺎس
اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ژﻧﺘﯿﮏ ﺑﺮاي ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﻬﯿﻨﻪ اﺑﻌﺎد ﺳﺪ اﻧﺤﺮاﻓﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ رﻋﺎﯾﺖ ﺿﻮاﺑﻂ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻃﺮاﺣﯽ ،ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺣﺠﻢ
ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده در ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزي ﻣﻘﻄﻊ ﺳﺪ اﻧﺤﺮاﻓﯽ ﺷﺎﻣﻞ ارﺗﻔﺎع دﯾﻮاره
آبﺑﻨﺪ ﺑﺎﻻدﺳﺖ و ﭘﺎﯾﯿﻦدﺳﺖ ﺳﺪ ،ﺷﯿﺐ ﺑﺪﻧﻪ در ﺑﺎﻻدﺳﺖ ،ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺣﻮﺿﭽﻪ آراﻣﺶ ،ﺿﺨﺎﻣﺖ ﮐﻒ ﺑﻨﺪ ﺑﺘﻨﯽ و ﻃﻮل ﮐﻒ
ﺑﻨﺪ ﺑﺘﻨﯽ ﺑﺎﻻدﺳﺖ اﺳﺖ .ﺗﺎﺑﻊ ﻫﺪف ﻧﯿﺰ ﺣﺪاﻗﻞ ﮐﺮدن ﺣﺠﻢ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده و ﻗﯿﺪﻫﺎي ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺎﻣﻞ رﻋﺎﯾﺖ ﺿﺮاﯾﺐ
اﻃﻤﯿﻨﺎن ﭘﺎﯾﺪاري ﺳﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ آﺑﺸﺴﺘﮕﯽ ،ﻟﻐﺰش ،واژﮔﻮﻧﯽ و ﮔﺴﯿﺨﺘﮕﯽ ﺧﺎك ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ،اﺑﺘﺪا ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزي ﻣﻘﻄﻊ ﺳﺪ اﻧﺤﺮاﻓﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ژﻧﺘﯿﮏ ﺑﻪ زﺑﺎن وﯾﮋوالﺑﯿﺴﯿﮏ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ ﻣﻘﻄﻊ ﺳﺪ اﻧﺤﺮاﻓﯽ
ﻧﺎزﻟﯿﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل ﺑﺎزﻃﺮاﺣﯽ و ﺑﺎ ﻣﻘﻄﻊ اﺟﺮاﺷﺪه ،ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮔﺮدﯾﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ
ژﻧﺘﯿﮏ در ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺪ اﻧﺤﺮاﻓﯽ ﻧﺎزﻟﯿﺎن ﺑﺮاي ﺿﺮﯾﺐ واژﮔﻮﻧﯽ ﻣﺠﺎز  2/1ﺣﺪود  15/4درﺻﺪ ﺣﺠﻢ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ و
ازﻟﺤﺎظ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪﺗﺮ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﯽﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺗﻌﺪاد ﻧﺴﻞ ،اﻧﺪازه ﺟﻤﻌﯿﺖ ،اﺣﺘﻤﺎل
ﺗﺰوﯾﺞ و اﺣﺘﻤﺎل ﺟﻬﺶ ﺑﺮاي ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزي ﺳﺪ اﻧﺤﺮاﻓﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  0/55 ،30 ،100و  0/05ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪ.
واژهﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪي :ﺳﺪ ﻧﺎزﻟﯿﺎن ،ﺿﺮاﯾﺐ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﭘﺎﯾﺪاري ،ﺗﺎﺑﻊ ﺟﺮﯾﻤﻪ ،ﻋﻤﻠﮕﺮﻫﺎي ژﻧﺘﯿﮑﯽ

ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺳﺪﻫﺎي اﻧﺤﺮاﻓﯽ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺳﺎزه ﻫﺎي آﺑﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ
ﺑﺮاي ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺳﻄﺢ آب و اﻧﺤﺮاف ﺟﺮﯾﺎن از رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻃﺮف
دﻫﺎﻧﻪ آﺑﮕﯿﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﺑﻌﺎد
اﺟﺰاي ﻣﺨﺘﻠﻒ آن ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺑﺰرگ اﺳﺖ ،ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺣﺪاث آن ﻧﯿﺰ
ﻗﺎﺑﻞﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻻزم اﺳﺖ ﻣﻼﺣﻈﺎت دﻗﯿﻖ در
ﻃﺮاﺣﯽ ﻫﯿ ﺪروﻟﯿﮑﯽ و ﺳﺎزه اي اﺟﺰا ﻣﺨﺘﻠﻒ آن ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر اراﺋﻪ
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﯾﺪ .ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺪ اﻧﺤﺮاﻓﯽ ﺷﺎﻣﻞ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ
اﺻﻠﯽ اﺳﺖ ،ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﺷﺎﻣﻞ ﻃﺮاﺣﯽ ﻫﯿﺪروﻟﯿﮑﯽ ﺳﺮرﯾﺰ ،ﻧﻮع و
ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺣﻮﺿﭽﻪ آراﻣﺶ و رﻗﻮم ﮐﻒ آن اﺳﺖ .ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم
ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻫﯿﺪروﻟﯿﮑﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ دﺑﯽ ﻃﺮح ،رﻗﻮم ﮐﻒ رودﺧﺎﻧﻪ ،رﻗﻮم
ﺳﻄﺢ آب ﻣﻮردﻧﯿﺎز ﺷﺒﮑﻪ آﺑﯿﺎري و ﻃﻮل ﺳﺮرﯾﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺮﺣﻠﻪ
* ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل mm.heidari@razi.ac.ir :

دوم ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺎﯾﺪاري ﺳﺪ اﻧﺤﺮاﻓﯽ اﺳﺖ ،در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎ
ﻓﺮض ﮐﺮدن ﻣﻘﺎدﯾﺮي ﺑﺮاي ارﺗﻔﺎع دﯾﻮاره آبﺑﻨﺪ ﺑﺎﻻدﺳﺖ و
ﭘﺎﯾﯿﻦدﺳﺖ ،ﺷﯿﺐ وﺟﻪ ﺑﺎﻻدﺳﺖ ﺳﺪ ،ﮐﻒ ﺑﻨﺪ ﺑﺘﻨﯽ و ﺿﺨﺎﻣﺖ
ﮐﻒ ﺣﻮﺿﭽﻪ آراﻣﺶ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺎﯾﺪاري ﺳﺪ از ﻟﺤﺎظ ﻟﻐﺰش،
واژﮔﻮﻧﯽ ،آﺑﺸﺴﺘﮕﯽ و ﮔﺴﯿﺨﺘﮕﯽ ﭘﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺣﺠﻢ
ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده و ﭘﺎﯾﺪاري ﺳﺪ ﺑﻪ ﻓﺮﺿﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻃﺮاح در
ﻣﺮﺣﻠﻪي دوم ﺑﻪﮐﺎرﺑﺮده اﺳﺖ ،ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻃﺮاﺣ ﯽ
ﺳﺪ اﻧﺤﺮاﻓﯽ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد و زﻣﺎنﺑﺮ اﺳﺖ و ﻋﻼوه ﺑﺮ داﻧﺶ و ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﮐﺎﻓﯽ در ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺪ اﻧﺤﺮاﻓﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺣﻮﺻﻠﻪ زﯾﺎدي در اﻧﺠﺎم
ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت دارد .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﻃﺮاح ﻏﺎﻟﺒﺎً دو ﯾﺎ ﺳﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻓﺮﺿﯿﺎت
اﺳﺘﻔﺎدهﺷﺪه را ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻫﯿﺪروﻟﯿﮑﯽ و ﭘﺎﯾﺪاري ﺳﺪ را
اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ و از ﺑﯿﻦ آنﻫﺎ ﻃﺮﺣﯽ ﮐﻪ ﺳﺪ اﻧﺤﺮاﻓﯽ ﭘﺎﯾﺪار اﺳﺖ
و ﮐﻢﺗﺮﯾﻦ ﺣﺠﻢ ﺑﺘﻦرﯾﺰي را دارد ،اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎﻻي اﺣﺪاث ﺳﺪﻫﺎي اﻧﺤﺮاﻓﯽ و ﻋﺪم اﻣﮑﺎن اﻧﺘﺨﺎب اﺑﻌﺎد
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بهينه سد انحرافي بهصورت دستي ،نياز به توسعه يک مدل
بهمنظور طراحي بهينه اجزاي مختلف سد انحرافي ميباشد که
گزارشهاي طراحي هيدروليکي و محاسبات پايداري سد را نيز
در اختيار طراح قرار دهد .مقطع بهينه سد انحرافي را ميتوان با
استفاده از روشهاي کالسيک و هوشمند به دست آورد .طوالني
بودن زمان اجراي برنامه و پيدا کردن نقاط بهينه موضعي
بهجاي نقاط بهينه سراسري از معايب روش کالسيک است.
روشهاي غير کالسيک در مسايلي مورداستفاده قرار ميگيرد
که تابع هدف در آنها ناپيوسته و يا مشتق ناپذير و نيز در
مسايلي که توابع آنها مشتقپذير است اما تعيين حد نهايي آن
پيچيده ميباشد .در روشهاي هوشمند که الگوريتم ژنتيک يکي
از اين روشهاست ،نياز به داشتن رابطهي صريح بين تابع هدف
و متغيرهاي تصميم نبوده و سرعت همگرايي بااليي براي
رسيدن به نقاط بهينه سراسري دارند.
 (1994) Simoes and Lapaبا در نظر گرفتن وزن سد
بهعنوان تابع هدف و با استفاده از الگوريتم برنامهريزي درجه دوم
به بهينهسازي شکل سد وزني تحت تأثير نيروهاي استاتيکي و
ديناميکي پرداختند ،نتايج آنها نشان داد در صورت استفاده از
الگوريتم ارائهشده 13 ،درصد حجم بتنريزي در مثال
موردبررسي آنها کاهش مييابد(1996) Amiri Tokaldany .
نرمافزار  TABDAMرا در محيط  Dosبراي طراحي هيدروليکي
سد انحرافي و تحليل پايداري آن توسعه داد ،مدل کامپيوتري
مزبور قادر است بهينهترين مقطع سد را با استفاده از روش
کالسيک انتخاب کند .در اين مدل تمام احجام خاکبرداري،
خاکريزي ،بتنريزي و غيره محاسبه و بر اساس فهرستبهاي
ابنيه ساختماني ،هزينه اجراي سد محاسبه و ابعادي از سد که
کمترين هزينه را داشته باشد ،انتخاب ميشود .ورودي و
خروجيهاي اين برنامه بهصورت فايل متني است و کار کردن با
اين نرمافزار وقتگير و سخت است (2006) Heidari .ضمن
بهروز رساني مدل کامپيوتري  TABDAMزير برنامههاي
طراحي هيدروليکي دهانه آبگير ،مجراي تخليه رسوب و حوضچه
ترسيب را به آن اضافه کرد .با توجه به آنکه مدل کامپيوتري
 TABDAMاز روش کالسيک براي بهينهسازي استفاده ميکند،
ممکن است نقطه بهينه موضعي بهجاي نقطه بهينه سراسري
انتخاب شده باشد و ابعاد سد بهصورت دقيق بهينه نباشد.
(2008) Wu et alبا ترکيب الگوريتم هوش تجمعي )PSO( 1و
برنامه  ANSYSبه بهينهسازي مقطع سد وزني تحت بارگذاري
استاتيکي پرداختند .انتخاب پارامترها در الگوريتم  PSOموضوع
1. Particle swarm optimization

بسيار مهمي در همگرايي و نتايج حاصل از آن است و ترکيب
مختلف از پارامترهاي پيشنهادي را ميتوان ارزيابي کرد(2010) .
 Lin et alبا ترکيب الگوريتم ژنتيک با برنامه  ANSYSبه
بهينهسازي مقطع سد وزني تحت بارگذاري استاتيکي پرداختند
و نشان دادند که انتخاب بهترين مقادير عملگرها در اين روش
دقت محاسبات را افزايش خواهد داد (2012) Qi .بهمنظور
بهينهسازي مقطع سد وزني مدلي را با استفاده از الگوريتم
بهينهسازي غيرخطي در محيط برنامهنويسي  Cتهيه کرد،
متغيرهاي تصميم شامل شيب سد در باالدست ،پاييندست و
عرض کف سد ميباشد .تابع هدف در مدل کاهش حجم مصالح
و گسيختگي پي و ضريب اطمينان در مقابل لغزش بهعنوان قيد
پايداري در نظر گرفته شده است .مدل ايشان براي يک سد
وزني حدود  11درصد کاهش حجم را همراه داشت .الزم به ذکر
است ضريب اطمينان در مقابل واژگوني و آبشستگي در نظر
گرفته نشده است (2013) Aslani et al .از الگوريتم ژنتيک
براي به دست آوردن مقطع و ابعاد بهينه سد وزني استفاده
کردند و مقاديري را براي پارامترهاي الگوريتم ژنتيک پيشنهاد
نمودند .ايشان يک رابطه رياضي ساده براي محاسبه وزن و حجم
بتنريزي در نظر گرفت و حداقل کردن تابع رياضي مربوطه را
بهعنوان تابع هدف در نظر گرفته شد .براي بهينهسازي سد
انحرافي تا به امروز از الگوريتم هوشمند استفاده نشده است و
بيشتر تحقيقات گذشته مربوط به بهينهسازي سدهاي ذخيرهاي
وزني است .در تمام تحقيقات قبلي با در نظر گرفتن شکل ساده
براي سد وزني ،تابع هدف که عمدتاً حجم بتنريزي است بر
اساس يک رابطه رياضي ارائه شده و متغيرهاي طراحي بهطور
مستقيم در تابع هدف وجود دارد .اما در سد انحرافي به دليل
نامنظم بودن شکل مقطع و وجود پروفيل اوجي شکل تابع هدف
بهصورت يک تابع رياضي بيان نميشود .همچنين متغيرهاي
تصميم در بهينهسازي سد انحرافي به دليل وجود ديوارههاي
آببند باالدست و پاييندست ،حوضچه آرامش و کفبند بتني
باالدست بيشتر از سدهاي ذخيرهاي وزني است و بهينهسازي آن
بهمراتب مشکلتر ميباشد .با توجه به گزينههاي متعدد براي
شکل مقطع سد و طوالني بودن محاسبات طراحي ،تهيهي يک
مدل کامپيوتري که بتواند ضمن طراحي هيدروليکي سد و انجام
محاسبات پايداري ،بهترين شکل مقطع سد را طوري انتخاب
کند که کمترين حجم بتنريزي را داشته و در ضمن پايدار نيز
باشد ،ضروري است .هدف از اين پژوهش توسعه مدلي براي
طراحي هيدروليکي و انجام محاسبات پايداري سد انحرافي و
نشان دادن کارايي الگوريتم فراکاوشي ژنتيک براي طراحي
بهينه اجزاي سد ميباشد.
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ﻟﺰوم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﻘﻄﻊ از ﻃﺮﯾﻖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻃﻮل ﮐﻒ ﺑﻨﺪ

دادهﻫﺎي اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻮردﻧﯿﺎز ﺑﺮاي ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺪ اﻧﺤﺮاﻓﯽ ﺷﺎﻣﻞ دﺑ ﯽ
ﻃﺮاﺣﯽ ،ﺗﺮاز ﺳﻄﺢ آب ﻣﻮردﻧﯿﺎز دﻫﺎﻧﻪ آﺑﮕﯿﺮ و در ﭘﺎﯾﯿﻦدﺳﺖ
ﺳﺪ ،رﻗﻮم ﮐﻒ رودﺧﺎﻧﻪ ،ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ژﺋﻮﺗﮑﻨﯿﮑﯽ و ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﺼﺎﻟﺢ
و ﺿﺮاﯾﺐ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻣﺠﺎز اﯾﻤﻨﯽ ﺳﺪ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺑ ﯽ
ﻃﺮاﺣﯽ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺮافﻫﺎي اراﺋﻪﺷﺪه ،ﺿﺮﯾﺐ دﺑﯽ و ﻋﻤﻖ
ﺟﺮﯾﺎن روي ﺳﺮرﯾﺰ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺳﭙﺲ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﻣﻌﺎدﻟﻪ
ﻣﻨﺤﻨﯽ ﺳﺮرﯾﺰ در ﻗﺴﻤﺖ اوﺟﯽ ﺷﮑﻞ ،ﺷﻌﺎع ﻗﺴﻤﺖ داﯾﺮه اي
ﺷﮑﻞ ﺑﺎﻻدﺳﺖ ﺳﺮرﯾﺰ ،ﺷﻌﺎع اﻧﺤﻨﺎء ﻣﺤﻞ ﺗﻘﺎﻃﻊ ﻗﺴﻤﺖ
ﭘﺎﯾﯿﻦدﺳﺖ ﺳﺪ ﺑﺎ ﮐﻒ ﺣﻮﺿﭽﻪ آراﻣﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد .ﻧﻮع
ﺣﻮﺿﭽﻪ آراﻣﺶ ،ﻃﻮل ،ﺗﺮاز ﮐﻒ ﺣﻮﺿﭽﻪ و دﯾﮕﺮ ﻣﺸﺨﺼﺎت آن
ﺑﺎ اﺻﻼح ﺳﺮﻋﺖ در ﭘﻨﺠﻪ ﺳﺮرﯾﺰ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد .ﭘﺲ از ﻃﺮاﺣ ﯽ
ﻫﯿﺪروﻟﯿﮑﯽ ﺳﺪ ،ﻻزم اﺳﺖ ﻣﻘﻄﻊ ﺳﺎزه ﺑﻪﮔﻮﻧﻪ اي در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺷﻮد ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ آﺑﺸﺴﺘﮕﯽ ،ﻟﻐﺰش ،واژﮔﻮﻧﯽ و
ﮔﺴﯿﺨﺘﮕﯽ ﺧﺎك اﯾﻤﻦ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺎﯾﺪاري ﺳﺪ در
ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﯿﺮوﻫﺎي وارد ﺑﺮ ﺳﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﻮد ،ﻧﯿﺮوﻫﺎي
وارد ﺑﺮ ﺳﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﻣﺤﺮك و ﻣﻘﺎوم ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎ
ﺷﺎﻣﻞ ﻧﯿﺮوي وزن ﺟﺴﻢ ﺳﺪ ،Fv1 ،ﻧﯿﺮوي وزن ﺣﻮﺿﭽﻪ آراﻣﺶ،
 ،Fv2ﻧﯿﺮوي وزن آب روي ﮐﻒ ﺑﻨﺪ ﺑﺘﻨﯽ ﺑﺎﻻدﺳﺖ ،Fv3 ،ﻧﯿﺮوي
ﻋﻤﻮدي رﺳﻮﺑﺎت ﺗﻪ ﻧﺸﯿﻦ ﺷﺪه در ﺑﺎﻻدﺳﺖ ﺳﺪ ،Fv4 ،ﻧﯿﺮوي وزن
آب در ﺣﻮﺿﭽﻪ آراﻣﺶ ،Fv5 ،ﻧﯿﺮوي زﯾﺮ ﻓﺸﺎر ،Fv6 ،ﻧﯿﺮوي اﻓﻘﯽ
ﻓﺸﺎر آب وارد ﺑﺮ ﺑﺪﻧﻪ ﺳﺪ ،Fh1 ،ﻧﯿﺮوي اﻓﻘﯽ ﻓﺸﺎر رﺳﻮﺑﺎت در
ﺑﺎﻻدﺳﺖ ﺳﺪ ،Fh2 ،ﻧﯿﺮوي ﻓﺸﺎر آب وارد ﺑﺮ آبﺑﻨﺪ ﺑﺎﻻدﺳﺖ،
 ،Fh3ﻧﯿﺮوي ﻣﺤﺮك ﺧﺎك وارد ﺑﺮ آبﺑﻨﺪ ﺑﺎﻻدﺳﺖ ،Fh4 ،ﻧﯿﺮوي

ﺑﺘﻨﯽ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻤﻖ آبﺑﻨﺪﻫﺎي ﺑﺎﻻدﺳﺖ و ﭘﺎﯾﯿﻦدﺳﺖ ،ﮐﺎﻫﺶ
ﺷﯿﺐ وﺟﻪ ﺑﺎﻻدﺳﺖ ﺳﺪ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﮐﻒ ﺣﻮﺿﭽﻪ آراﻣﺶ
اﻗﺪام ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺗﺎ آﻧﺠﺎ اداﻣﻪ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﻄﻊ
ﺑﻪدﺳﺖآﻣﺪه ﮐﻢﺗﺮﯾﻦ ﺣﺠﻢ ﺑﺘﻦرﯾﺰي را داﺷﺘﻪ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻟﻐﺰش ،واژﮔﻮﻧﯽ ،ﮔﺴﯿﺨﺘﮕﯽ ﭘﯽ و آﺑﺸﺴﺘﮕﯽ ﭘﺎﯾﺪار ﺑﺎﺷﺪ.
در ﺷﮑﻞ ) (2ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻘﻄﻊ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺪ اﻧﺤﺮاﻓﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده
از اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ژﻧﺘﯿﮏ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﺟﺰاي ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزي

ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮي ،ﻗﯿﺪﻫﺎ و ﺗﺎﺑﻊ ﻫﺪف اﺟﺰاي اﺻﻠﯽ ﻫﺮ
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزي ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﺗﺼﻤﯿﻢ در ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺪ
اﻧﺤﺮاﻓﯽ ﺷﺎﻣﻞ ارﺗﻔﺎع دﯾﻮاره آبﺑﻨﺪ ﺑﺎﻻدﺳﺖ و ﭘﺎﯾﯿﻦدﺳﺖ ﺳﺪ
)  H1و  ،(H2ﺷﯿﺐ ﺑﺪﻧﻪ در ﺑﺎﻻدﺳﺖ ) ،(θﺿﺨﺎﻣﺖ ﺣﻮﺿﭽﻪ
آراﻣﺶ )  ،(T2ﺿﺨﺎﻣﺖ ﮐﻒ ﺑﻨﺪ ﺑﺘﻨﯽ در ﺑﺎﻻدﺳﺖ )  ،(T1ﻃﻮل ﮐﻒ
ﺑﻨﺪ ﺑﺘﻨﯽ ﺑﺎﻻدﺳﺖ )  (L1ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﺷﯿﺐ ﺑﺪﻧﻪ
در ﺑﺎﻻدﺳﺖ از ﻧﻮع ﻣﺘﻐﯿﺮ ﮔﺴﺴﺘﻪ اﺳﺖ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻤﻮدي3:1 ،
) 1اﻓﻘﯽ ﺑﻪ  3ﻋﻤﻮدي( 3:2 ،و  3:3ﺑﺎﺷﺪ .در ﺷﮑﻞ ) (3ﻧﻤﺎﯾﯽ از
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺣﺪاث ﺳﺪ راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﻣﺼﺎﻟﺢ و وزن
ﺑﺘﻦرﯾﺰي دارد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﮐﺮدن وزن ﺳﺪ ﻫﺪف ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزي
در ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺪ اﻧﺤﺮاﻓﯽ اﺳﺖ .در ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺪﻫﺎي اﻧﺤﺮاﻓﯽ ﻋﻼوه
ﺑﺮ ﻃﺮاﺣﯽ ﻫﯿﺪروﻟﯿﮑﯽ ،ﺑﻌﻀﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي اﺻﻠﯽ و ﯾﺎ رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ
آنﻫﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻗﯿﻮد ﻃﺮاﺣ ﯽ
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .اﯾﻦ ﻗﯿﻮد ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪه ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺮزي
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺳﺖ .روشﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮاي

ﻣﻘﺎوم ﺧﺎك وارد ﺑﺮ آبﺑﻨﺪ ﺑﺎﻻدﺳﺖ ،Fh5 ،ﻧﯿﺮوي ﻣﺤﺮك ﺧﺎك
وارد ﺑﺮ آبﺑﻨﺪ ﭘﺎﯾﯿﻦدﺳﺖ ،Fh6 ،ﻧﯿﺮوي ﻣﻘﺎوم ﺧﺎك وارد ﺑﺮ
آبﺑﻨﺪ ﭘﺎﯾﯿﻦدﺳﺖ ،Fh7 ،ﻧﯿﺮوي زﻟﺰﻟﻪ ﻧﺎﺷﯽ از اﯾﻨﺮﺳﯽ ﺟﺴﻢ ﺳﺪ،

اﻋﻤﺎل ﻗﯿﺪﻫﺎي ﻃﺮاﺣﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آنﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﺗﺎﺑﻊ ﺟﺮﯾﻤﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺎﺑﻊ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺗﺎﺑﻊ ﻫﺪﻓﯽ

ﺗﻌﺪادي از ﻧﯿﺮوﻫﺎﯾﯽ وارد ﺑﺮ ﺳﺪ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﮐﻪ ﻣﻘﯿﺪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﺎﻣﻘﯿﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮد .ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﻣﺘﻌﺪدي
ﺑﺮاي ﺟﺮﯾﻤﻪ ﮐﺮدن ﺗﺎﺑﻊ ﻫﺪف روشﻫﺎﯾﯽ را ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد دادهاﻧﺪ ،در
اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از روش (1992) Rajeev and Krishnamoorthy

 ،Fh8اﺿﺎﻓﻪ ﻓﺸﺎر آب ﻧﺎﺷﯽ از زﻟﺰﻟﻪ ،Fh9 ،و اﺿﺎﻓﻪ ﻓﺸﺎر ﻣﺤﺮك
ﻣﺼﺎﻟﺢ ﮐﻒ رودﺧﺎﻧﻪ ﻧﺎﺷﯽ از زﻟﺰﻟﻪ ،Fh10 ،ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در ﺷﮑﻞ )(1

اﺳﺘﻔﺎده و ﺗﺎﺑﻊ ﻫﺪف ﺑﻪﺻﻮرت راﺑﻄﻪ  1در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ:
)راﺑﻄﻪ (1

1
i n


W 1  K  Ci 
i 1



Maximize : OF 

ﮐﻪ در آن  OFﺗﺎﺑﻊ ﻫﺪف ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺗﻦ  W،وزن ﺑﺘﻦرﯾﺰي

ﺷﮑﻞ  .1ﻧﯿﺮوﻫﺎي وارد ﺑﺮ ﺳﺪ اﻧﺤﺮاﻓﯽ

ﻣﺪل ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮي ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺿﺮاﯾﺐ ﭘﺎﯾﺪاري ﺳﺪ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ
ﺑﺎ ﺿﺮاﯾﺐ اﯾﻤﻨﯽ ﻣﺠﺎز در ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺮﻣﺎل و ﺳﯿﻼﺑﯽ ،در ﺻﻮرت

ﺳﺪ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺗﻦ ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ∑Ci ،ﻣﺠﻤﻮع ﺗﺠﺎوز از ﻗﯿﺪﻫﺎ
)درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻗﯿﺪ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﻮد ﺻﻔﺮ اﺳﺖ( n ،ﺗﻌﺪاد ﻗﯿﺪﻫﺎ و K
ﺿﺮﯾﺐ ﺟﺮﯾﻤﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد،
در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ  25ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
ﮔﺮدﯾﺪ.
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ﺷﮑﻞ  .2ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻘﻄﻊ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺪ اﻧﺤﺮاﻓﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ژﻧﺘﯿﮏ

ﻗﯿﺪ ﺿﺮﯾﺐ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﭘﺎﯾﺪاري در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻟﻐﺰش 1ﮐﻪ ﻣﻘﺪار
آن ﺑﺮاي ﭘﺎﯾﺪاري ﺳﺪﻫﺎي اﻧﺤﺮاﻓﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺶ از ﻣﻘﺪار ﻣﺠﺎز در
ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺮﻣﺎل و ﺳﯿﻼﺑﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪﺻﻮرت راﺑﻄﻪ  2ﺑﺮاي ﻣﺪل در
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ):(USBR,1976
ﺷﮑﻞ  .3ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮي در ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻣﻘﻄﻊ ﺳﺪ اﻧﺤﺮاﻓﯽ ﺑﺎ
اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ژﻧﺘﯿﮏ

)راﺑﻄﻪ (2

Subject to :SFs  SFcs  0
CA  tan  FV
 FH

SFs 

1. Sliding

يوسفي و همکاران :بهينهسازي مقطع سد انحرافي بر اساس 871 ...

که در آن ∑FV ،و  ∑FHبه ترتيب برآيند نيروهاي عمودي

و افقي وارد بر سد برحسب تن C ،و  به ترتيب ضريب
چسبندگي برحسب تن بر مترمربع و زاويه اصطکاک داخلي
خاک A ،سطح مقطع تماس پي و کف سد برحسب مترمربع،
 SFsضريب اطمينان در مقابل لغزش و  SFcsضريب اطمينان
مجاز است.
1
قيد ضريب اطمينان پايداري در مقابل واژگوني يکي
ديگر از قيدهاي بهينهسازي ابعاد سد انحرافي است که مقدار آن
براي پايداري بايد بيش از مقدار مجاز باشد .اين قيد بهصورت
رابطه  3براي مدل در نظر گرفته شده است (:)USBR,1976
Subject to :SFo  SFos  0

(رابطه )3

 Mr
 Md

SFo 

در اين رابطه ∑Mr ،و  ∑Moبه ترتيب مجموع گشتاور
نيروهاي مقاوم و محرک برحسب تن متر SFo ،ضريب اطمينان
پايداري و  SFosضريب اطمينان مجاز در برابر واژگوني است.
براي جلوگيري از تخريب و گسيختگي پي سد انحرافي
بايد تنشهاي ايجادشده در مصالح پي از ظرفيت باربري مجاز
خاک کمتر باشد .قيد مربوط به گسيختگي پي سد بهصورت
رابطه  1در مدل وارد شده است (:)USBR,1976
Subject to :SFp  SFps  0

(رابطه )1

Pc
Pmax

SFp 

R  6e 
B M
1   , e  
B
B
2
R

Pmax 

در رابطه فوق Pmax ،حداکثر تنش وارد بر مصالح پي
برحسب تن بر مترمربع Pc ،فشار مجاز وارد بر مصالح پي
برحسب تن بر مترمربع R ،برآيند نيروهاي قائم وارد بر سد
برحسب تن B ،عرض کف سد برحسب متر ∑M ،برآيند گشتاور
حول محور دوران برحسب تن متر e ،خروج از مرکز تنشهاي
وارده بر سد برحسب متر SFp ،ضريب اطمينان در مقابل
گسيختگي و  SFpsضريب اطمينان مجاز در مقابل گسيختگي
است.
اختالف تراز سطح آب بين باالدست و پاييندست سد و
همچنين نفوذپذيري مصالح پي باعث ايجاد جريان تراوشي از
زير سد انحرافي ميشود .چنانچه گراديان هيدروليکي از مقدار
بحراني بيشتر باشد ،پديده آبشستگي اتفاق ميافتد .بهمنظور
بررسي پديده آبشستگي پي سد انحرافي ميتوان از روش لين و

1 Overturning

يا بالي استفاده نمود .قيد گراديان هيدروليکي خروجي 2که
مقدار آن بايد کمتر از مقدار بحراني باشد ،بهصورت رابطه 1
تعريف ميشود (:)Lane,1934
Subject to : SFi  SFis  0

(رابطه )1

Lw
H

SFi 

که در آن  SFiو  SFisبه ترتيب ضريب اطمينان واقعي و
مجاز سد در مقابل آبشستگي است .ضريب اطمينان مجاز در
مقابل آبشستگي به جنس و بافت مصالح پي بستگي دارد ،در
روابط فوق LW ،طول خزش برحسب متر و  ∆Hاختالف تراز
سطح آب در باال و پاييندست سد برحسب متر است.
الگوريتم بهينهسازي ژنتيک

يکي از روشهاي هوشمند در مسائل بهينهسازي ،الگوريتم
ژنتيک است .اين الگوريتم مبتني بر تکرار است و اصول اوليه آن
از علم ژنتيک اقتباس شده و با تقليد از فرايندهاي مشاهدهشده
در تکامل طبيعي توسعه يافته است .الگوريتم ژنتيک با استفاده
1
از قوانين موجود در علم ژنتيک مانند انتخاب ،3تزويج 1و جهش
از يک نسل (جوابهاي ممکن مسئله) به توليد فرزندان با
خصوصيت بهتر (جوابهاي نزديکتر به هدف مسئله) ميپردازد.
در فرايند تکامل طبيعي ،يک جامعه اوليه از موجودات وجود
دارند که زوجهاي آن بهصورت تصادفي با يکديگر تالقي نموده و
با ترکيب کروموزومها توليد مثل کرده و نسل بعدي را ايجاد
ميکنند .با توجه به اصل بقاي بهترين ،نسلهاي بعدي
شايستگي باالتري (نزديکتر بودن به هدف) خواهند داشت .در
الگوريتم ژنتيک هر يک از جوابهاي ممکن مسئله بهوسيله
رشتههاي عددي در سيستم دودويي يا سيستمهاي ديگر
رمزگذاري ميشود که هر يک از آنها يک کروموزوم ناميده
ميشوند .هر کروموزم شامل تعدادي ژن صفر و يک است که
بيانکننده مقادير متغيرهاي تصميمگيري مسئله ميباشد .تعداد
ژنهايي که براي کدگذاري متغيرهاي تصميم در نظر گرفته
محدوده انتخاب

يشود بهدقت الزم براي محاسبه آنها و
م 
متغيرها بستگي دارد (.)Goldberg,1989
در اين تحقيق تعداد ژنها براي تمامي متغيرها ثابت و
برابر  21در نظر گرفته شد .در جدول ( )1نمونهاي از يک
کروموزوم مورداستفاده در تحقيق حاضر آورده شده است ،در
اين کروموزوم متغيرها بهصورت سري قرار گرفته و از  121ژن
تشکيل شده است.
2 Exit hydrulic gradient
3. Selection
4. Cross over
5. Mutation
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شکل  .7نمونهاي از تزويج يک نقطهاي روي کروموزومها در الگوريتم ژنتيک

بعد از چيدمان متغيرهاي تصميم ،جمعيتي از کروموزومها
بهعنوان جمعيت اوليه در نظر گرفتهشده و بهصورت تصادفي
ايجاد ميگردند .کروموزومها در محدوده مسئله کدگشاييشده و
کارايي و عملکرد برازش افراد عضو جمعيت با استفاده از تابع
هدف تعيين ميگردد .بنابراين هر عضوي از جمعيت يک مقدار
برازش در تابع هدف دارد .عضوهايي که به ازاي آنها تابع هدف
نسبت به بقيه بيشتر شود ،احتمال انتخاب آنها براي توليد
جمعيت جديد و نسل آينده بيشتر ميباشد .بهمنظور دستيابي
به جواب بهينه مطلق تعدادي عملگر بر روي جمعيت اوليه
اعمال ميگردد که مهمترين آنها ،انتخاب ،تزويج ،جهش و
نخبهگرايي است .در مرحله انتخاب تعدادي جفت کروموزوم
انتخاب و با هم ترکيب شده و نسل آينده را ايجاد ميکنند.
احتمال انتخاب هر عضو براي توليد نسل بعدي بستگي به ميزان
برازش آن عضو در تابع هدف دارد .انتخاب بايد بهگونهاي صورت
گيرد که هر نسل جديد نسبت به نسل قبلياش تطابق ميانگين
بهتري داشته باشد .عملگر تزويج اصليترين عملگر الگوريتم
ژنتيک است که براي توليد کروموزومها يا اعضاي جديد به کار
ميرود .تزويج با تعويض ژنها بين دو کروموزوم انجام ميگيرد و
هر کدام از کروموزومها خصوصياتي از خود به فرزندان انتقال
ميدهند .عملگر تزويج روي کليه کروموزومهاي انتخابي اعمال
نشده و براي انجام اين عملگر يک احتمال بين  1/1تا  1/3در
نظر گرفته ميشود .)Goldberg,1989( .نمونهاي از عملگر تزويج
مورداستفاده در اين پژوهش در شکل ( )1آورده شده است.

عالوه بر عملگر انتخاب و تزويج ،براي دستيابي به بهينه
کلي از عملگر جهش نيز استفاده ميشود .در اين عملگر هر ژن
در هر کروموزوم در فضاي انتخاب با توجه به احتمال جهش
( )Pmمورد بررسي قرار ميگيرد و در صورت کم بودن احتمال
مقدار آن ژن از احتمال جهش ،دچار جهش خواهد شد .به
کمک اين عملگر ميتوان انتظار داشت ،کروموزومهاي خوبي که
در مراحل انتخاب و يا تزويج حذف شدهاند ،دوباره احيا شوند.
بهترين عضو هر نسل در الگوريتم ژنتيک بدون اينکه تغييري در
آنها ايجاد شود ،به نسل بعد منتقل ميگردد که اين پديده
نخبهگرايي ناميده ميشود .الزم به ذکر است در اين پژوهش در
هر نسل تنها يک فرد که بيشترين برازندگي را در بين افراد
همان نسل داشت بهعنوان نخبه انتخاب و بدون تغيير به نسل
بعدي منتقل شد .بعد از توليد نسل جديد ،درصورتيکه نتايج
مسئله به يکي از شرايط توقف الگوريتم برسد اجراي آن پايان
مييابد .شرايط توقف الگوريتم ژنتيک ميتواند تعداد نسلهاي
توليدشده و يا همگرايي به جواب بهينه باشد.
در اين پژوهش بعد از تهيه مدل بهينهسازي بر اساس
الگوريتم ژنتيک در محيط برنامهنويسي ويژوالبيسيک ،سد
انحرافي نازليان واقع در استان کرمانشاه بهمنظور آزمون و کاربرد
مدل مورد استفاده قرار گرفت و بازطراحي شد .مشخصات
عمومي سد انحرافي نازليان در جدول ( )2و نمايي از مقطع
طراحيشده در شکل ( )1آورده شده است.

جدول  .2مشخصات هيدروليکي و هندسي سد انحرافي نازليان

ارتفاع سد
)(m

3

طول سد )(m

01

دبي سيالبي
)(CMS

261

تراز کف رودخانه

1311

)(m

طول حوضچه آرامش

وزن سد در واحد
طول ()ton/m

0/22

62/02

)(m

شکل  .5مقطع طراحيشده سد انحرافي نازليان واقع در استان کرمانشاه

يوسفي و همکاران :بهينهسازي مقطع سد انحرافي بر اساس 875 ...

نتايج و بحث
متغيرهاي ورودي مربوط به الگوريتم ژنتيک شامل تعداد نسل
(تکرار) ،اندازه جمعيت ،احتمال تزويج و جهش ميباشد .در هر
مسئله بهينهسازي بايد مقدار اين متغيرهاي ورودي با استفاده از
روش تحليل حساسيت تعيين شود .بدين منظور ،در شروع انجام
تحليل حساسيت مقادير تعداد نسل (تکرار) ،اندازه جمعيت،
احتمال تزويج و جهش به ترتيب  1/6 ،61 ،121و  1/11در نظر

گرفته و برن امه اجرا شد .با تغيير دادن پارامترهاي ورودي در
محدوده قابلقبول و بررسي تأثير آن بر جواب بهينه ،مقدار
ضرايب عملگرهاي ژنتيکي تعيين شد .در شکلهاي ( )6و ()0
تأثير تعداد نسل و جمعيت بر وزن بهينه سد انحرافي نازليان به
ترتيب براي مقادير مختلف ضرايب مجاز واژگوني و لغزش آورده
شده است.

شکل  .6تأثير تعداد تکرار و اندازه جمعيت بر وزن سد براي ضريب لغزش  7و مقادير مختلف ضريب واژگوني

شکل  .4تأثير تعداد تکرار و اندازه جمعيت بر وزن سد براي ضريب واژگوني  3/5و مقادير مختلف ضريب لغزش

همانطور که مالحظه ميشود مقادير ضريب مجاز واژگوني و
لغزش تأثير چنداني بر مقادير نسل و جمعيت بهينه ندارد .براي
تکرارهاي بيشتر از  111و همچنين جمعيت بيش از  31وزن
سد تقريباً مستقل از تعداد نسل و جمعيت ميشود و تنها به
ضريب اطمينان مجاز بستگي دارد .ضريب مجاز واژگوني ،مقدار
بهينه وزن سد انحرافي را بيشتر از ضريب مجاز لغزش تحت
تأثير قرار ميدهد .بهعبارتديگر طراح بايد ضريب مجاز واژگوني
سد را با دقت بيشتري انتخاب کند .با افزايش ضريب مجاز
واژگوني از  1/1به  2/1وزن بهينه سد حدود  31درصد افزايش
مييابد .اما با افزايش ضريب مجاز لغزش از  1به  6وزن بهينه
سد حدود  1درصد افزايش مييابد .شکل ( )2و ( )3تغييرات

وزن بهينه سد انحرافي را نسبت بهاحتمال تزويج و جهش به
ترتيب براي مقادير مختلف ضريب مجاز واژگوني و لغزش نشان
ميدهد.
تابع هدف بهينهسازي مقطع سد انحرافي براي احتمال
تزويج بيش از  11درصد ثابت و مستقل از آن است و تنها به
ضريب اطمينان مجاز وابسته است .همچنين درصورتيکه
احتمال جهش بيشتر از  1درصد در نظر گرفته شود ،مقدار وزن
بهينه سد انحرافي نازليان افزايش مييابد .در جدول ( )3مقادير
بهينه عملگرهاي مختلف الگوريتم ژنتيک براي طراحي ابعاد سد
انحرافي آورده شده است.
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شکل  .8تأثير احتمال تزويج و جهش بر وزن بهينه سد نازليان براي ضريب لغزش  7و مقادير مختلف ضريب واژگوني

شکل  .9تأثير احتمال تزويج و جهش بر وزن بهينه سد نازليان براي ضريب واژگوني  3/5و مقادير مختلف ضريب لغزش
جدول  .1مقادير بهينه عملگرهاي الگوريتم ژنتيک در طراحي بهينه سد انحرافي

تکرار (نسل)

اندازه جمعيت

احتمال تزويج

احتمال جهش

111

31

1/11

1/11

پس از انجام تحليل حساسيت و تعيين مقادير بهينه
عملگرهاي ژنتيکي ،برنامه بهينهسازي با اعمال نخبهگرايي براي
سد انحرافي نازليان مجدداً اجرا شد .در شکل ( )11براي ضريب
مجاز واژگوني  2/1و ضريب مجاز لغزش  1و مقادير بهينه
عملگرهاي ژنتيکي ،تغييرات مقدار تابع هدف براي تکرارهاي
مختلف و با اعمال نخبهگرايي آورده شده است.
وزن سد انحرافي نازليان و مقادير بهينه ارتفاع ديواره
آببند باالدست و پاييندست سد ،شيب بدنه در باالدست،
ضخامت حوضچه آرامش ،ضخامت کف بند بتني در باالدست،
طول کف بند بتني باالدست براي ضريب لغزش مجاز  1و
ضرايب واژگوني مجاز مختلف به همراه مقادير طراحيشده در

جدول ( )1آورده شده است.

شکل  .38مقدار وزن سد انحرافي نازليان براي تکرارهاي مختلف به ازاي
مقادير بهينه عملگرهاي ژنتيکي

جدول  .7مقدار وزن سد انحرافي نازليان و متغيرهاي طراحي براي ضرايب اطمينان مجاز مختلف

ضريب واژگوني مجاز

وزن سد (تن بر متر)

شيب باالدست

H1

H2

L1

T1

T2

2/1
2/1
1/2
1/1
*2/1

60/13
12/13
13/11
10/36
62/02

عمودي
عمودي
عمودي
عمودي
عمودي

2
1/01
1/33
1/03
1

2/2
1/21
1/01
1/01
2

0
3/11
1/20
1/0
1

1/3
1/31
1/31
1/3
1

1
1
1
1
1

* بر اساس مقادير طراحیشده موجود در گزارشهای و نقشههای اجرايی

يوسفي و همکاران :بهينهسازي مقطع سد انحرافي بر اساس 874 ...

باالدست بهعنوان متغيرهاي تصميم در طراحي سد انحرافي در
نظر گرفته شده است .با وارد کردن ارتفاع ،طول و دبي طراحي
سد انحرافي توسط کاربر تنها شيب بدنه در باالدست از بين
متغيرهاي تصميم بر ضريب دبي و عمق آب روي تاج سرريز
تأثير دارد .با توجه به اينکه شيب باالدست مقطع طراحي و
بهينهشده سد انحرافي نازليان يکسان است ،بنابراين مشخصات
هيدروليکي سد بر اساس مدل و نقشههاي اجرايي با هم تطابق
کامل دارد.

ضريب واژگوني مجاز نسبت به ضرايب ديگر تأثير بيشتري
بر وزن بهينه سد دارد ،درصورتيکه اين ضريب رعايت شود
ضريب لغزش نيز رعايت شده است .همچنين طول و ضخامت
کفبند بتني باالدست بيشترين تأثير را بر پايداري در مقابل
واژگوني دارد ،به دليل فاصلهاي که مرکز ثقل اين قسمت تا
مرکز واژگوني دارد ،با افزايش  L1و يا  T1مقدار گشتاور مقاوم و
ضريب اطمينان پايداري در مقابل واژگوني افزايش مييابد.
درصورتيکه سد انحرافي نازليان با استفاده از الگوريتم ژنتيک
طراحي ميشد ،براي ضريب واژگوني مجاز  2/1حدود 11/1
درصد معادل  11/61تن در واحد طول ،در مصرف بتن
صرفهجويي ميشد .در شکل ( )11تأثير ضريب واژگوني مجاز بر
وزن بهينه سد نازليان آورده شده است.
در جدول ( )1مقادير ضرايب اطمينان پايداري در شرايط
نرمال و سيالبي براي مقطع طراحيشده سد انحرافي نازليان و
بهينهشده با استفاده از الگوريتم ژنتيک آورده شده است.
در مدل حاضر ،ارتفاع ديواره آببند باالدست و
پاييندست سد ،شيب بدنه در باالدست ،ضخامت حوضچه
آرامش ،ضخامت کف بند بتني در باالدست ،طول کف بند بتني

شکل  .33تأثير ضريب واژگوني مجاز بر وزن بهينه سد انحرافي نازليان

جدول  .5مقدار ضرايب اطمينان پايداري در شرايط نرمال و سيالبي

شرايط نرمال
طراحيشده
الگوريتم ژنتيک

شرايط سيالبي

SFS

SFo

SFp

SFi

SFS

SFo

SFp

SFi

<1
<1

2/1
2/1

1/10
1/1

2/01
1/33

<1
<1

1/21
1/0

2/11
2/61

2/61
1/30

نتيجهگيري
در اين پژوهش يک مدل در محيط برنامهنويسي ويژوالبيسيک
توسعه داده شد که امکان طراحي بهينه اجزاي مختلف سد
انحرافي با استفاده از الگوريتم ژنتيک را دارد .اين مدل در
مرحله طراحي به مهندس طراح کمک ميکند تا با دقت بااليي
بهترين مقطع سد را طراحي و محاسبات هيدروليکي و پايداري
سازه را ارائه نمايد .برخي از ويژگيهاي اين مدل شامل طراحي
مناسبترين مقطع براي طول انتخابشده با توجه به اطالعات
محل سد و با در نظر گرفتن حالتهاي مختلف در بدنه باالدست
مقطع سرريز و کنترل محاسبات پايداري سدهاي احداثشده
موجود ميباشد .مدل توسعهيافته براي سد انحرافي نازليان مورد
ارزيابي قرار گرفت و با استفاده از تحليل حساسيت تأثير

پارامترها و عملگرهاي الگوريتم ژنتيک بر وزن سد انحرافي که
بهعنوان تابع هدف در نظر گرفته شده است مورد بررسي قرار
گرفت .مقدار بهينه تعداد نسل ،اندازه جمعيت ،احتمال جهش و
تزويج براي سد انحرافي موردنظر 1/11 ،31 ،111و  1/11تعيين
گرديد .با استفاده از مدل توسعهيافته سد انحرافي نازليان
بازطراحي شد و با در نظر گرفتن ضريب واژگوني مجاز 2/1
مقدار وزن بهينه سد  12/13تن در واحد طول محاسبه گرديد.
با توجه به اينکه وزن سد انحرافي نازليان در طراحي  62/02تن
در واحد طول است ،درصورتيکه با استفاده از الگوريتم ژنتيک
اين سد طراحي ميشد حدود  11/1درصد کاهش وزن و حجم
داشت که از لحاظ اقتصادي مقرون بهصرفهتر بود.
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