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ABSTRACT
In this paper, the artificial gorilla troops (GTO) optimizer algorithm with the gray wolf optimizer (GWO) and
particle swarm optimization (PSO) algorithms was compared for optimal operation of dam reservoir. The
results of the GTO were evaluated with GWO and PSO results which are successful in complex engineering
issues and reservoir operation. The objective function of minimizing the total squares of the downstream
demand deficit was defined during the operation period. The constraints of the operating equation include the
reservoir continuity equation, the reservoir volume, and the release volume. A case study of Jamishan reservoir
dam located in Kermanshah province was considered. In this regard, runoff values related to the statistical years
1991-2011 were introduced as input to the reservoir for optimal operation management. The obtained results
from optimization algorithms using error estimation indices including mean square root of error (RMSE), mean
absolute value of error (MAE), Nash-Sutcliffe criterion (NSE), ratio of root mean square error to standard
deviation of observational data (RSR), Reliability, Resiliency, Vulnerability And the minimization values of
the objective function were evaluated. The values of these indicators for GTO were 2.86, 1.85, 0.73, 0.52, 69%,
36%, 23% and 4.7, respectively. The results showed that the GTO algorithm had very good accuracy in
minimizing the objective function and based on the values of proposed indicators performed better than the
GWO and PSO algorithms. Based on this algorithm, the amount of water release volume was brought to the
reservoir as a function of the reservoir volume and the amount of water demand volume for the months of the
year was determined.
Keywords: Optimization, Meta-Heuristics Algorithm, Artificial Gorilla Troops Optimizer, Reservoir
Operation.
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کاربرد الگوريتم نوين بهينهسازی گروه گوريلها برای مديريت بهرهبرداری مخزن
ايرج پسنديده 1و بهروز يعقوبی

*1

 -1گروه مهندسی آب ،واحد کرمانشاه ،دانشگاه آزاد اسالمی ،کرمانشاه ،ایران.
(تاریخ دریافت -1400/7/27 :تاریخ بازنگری -1400/9/11 :تاریخ تصویب)1400/9/20 :

چکيده
در این مقاله الگوریتم فرا ابتکاری بهینهساز گروه گوریلهای مصنوعی ( )GTOبا الگوریتمهای بهینهساز گرگ خاکستری
( )GWOو ازدحام ذرات ( )PSOبه منظور مدیریت بهرهبرداری بهینه از مخزن سد مقایسه شد .نتایج الگوریتم  GTOبا
الگوریتمهای  GWOو  PSOکه در زمینه مسائل پیچیده مهندسی و بهرهبرداری از مخزن موفق عمل کردند ،ارزیابی شد.
تابع هدف کمینهسازی مجموع مربعات کمبود نیاز پاییندست طی دوره بهرهبرداری تعریف شد و قیود مربوط به معادله
پیوستگی مخزن ،حجم مخزن و حجم رهاسازی بر آن اعمال گردید .مطالعه موردی سد مخزنی جامیشان واقع در استان
کرمانشاه در نظر گرفته شد .در این راستا مقادیر رواناب مربوط به سالهای آماری  1370-1390بعنوان جریان ورودی آب
به مخزن برای مدیریت بهرهبرداری بهینه از مخزن معرفی شد .نتایج بدست آمده از الگوریتمهای بهینهسازی با استفاده از
شاخصهای ارزیابی خطا شامل جذر میانگین مربعات خطا ( ،)RMSEمیانگین قدر مطلق خطا ( ،)MAEمعیار نش-ساتکلیف
( ،) NSEنسبت جذر میانگین مربعات خطا به انحراف معیار دادههای مشاهداتی ( ،)RSRاطمینانپذیری ،برگشتپذیری،
آسیبپذیری و کمینه سازی تابع هدف مورد ارزیابی قرار گرفتند .مقادیر این شاخصها به ترتیب برای ،1/85 ،2/86 GTO
 %23 ،%36 ،%69 ،0/52 ،0/73و  4/7میباشند .مقادیر این شاخصها مشخص کردند الگوریتم  GTOدارای دقت بسیار
خوبی بوده و بهتر از الگوریتمهای  GWOو  PSOعمل میکند .لذا الگوریتم  GTOمیتواند بعنوان یک الگوریتم قدرتمند
برای حل مسائل بهرهبرداری بهینه از مخزن سد بکار رود .براساس این الگوریتم ،مقدار حجم رهاسازی آب بصورت تابعی از
حجم مخزن سد ،آورد به مخزن و مقادیر حجم تقاضای آب برای ماههای سال تعیین گردید.
واژههای کليدی :بهینهسازی ،الگوریتم فرا ابتکاری ،گروه گوریلهای مصنوعی ،بهرهبرداری از مخزن.

مقدمه
سهم عمدهای از نیازهای مختلف توسط منابع آب سطحی تأمین
میشود .در سالهای اخیر کاهش بارندگیها و به تبع آن کاهش
این منابع سبب شدهاست که مدیریت و برنامهریزی منابع آب
بیشتر مورد توجه قرار گیرد ( ;Labadie, 2004; Wurbs, 1993
 .)Yaghoubi et al., 2020; Yan et al., 2017سدهای مخزنی از
جمله سازههایی هستند که برای ذخیره و استفاده از منابع سطحی
مورد استفاده قرار گرفته و اهداف مختلفی نظیر تأمین آب مورد
نیاز صنعت ،کشاورزی ،همچنین تولید انرژی الکتریکی ،کنترل
سیالب ،تأمین نیازهای کشتیرانی ،زیستمحیطی و تأمین نیاز
شرب را برآورد مینمایند .برنامه بهرهبرداری از مخازن باید
براساس تغییرات منابع و مصارف آب مورد بررسی و بازنگری
مجدد قرار گیرد ،تا کمترین شکست در طول دوره بهرهبرداری
روی دهد .سدهای مخزنی در ایجاد تعادل بین تغییرات منابع و
مصارف آب از اهمیت باالیی برخوردار هستند .در این میان
ضروری است که با استفاده از قوانین بهینه ،به تأمین تقاضای آب
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مورد نیاز دورههای آتی توجه شود؛ بنابراین ،اتخاذ سیاستهای
بهینه بهرهبرداری برای مدیریت بهتر منابع آب ضروری میباشد
( ;Ahmadi et al., 2015; Bolouri-Yazdeli et al., 2014
Bozorg-Haddad et al., 2017; Emami et al., 2020; Fallah;Mehdipour et al., 2011; Jahandideh-Tehrani et al., 2019
 .)Mohammadi et al., 2019برای بهرهبرداری بهینه از مخازن

نیاز به حل معادالت بهینه بهرهبرداری از مخزن میباشد .از آنجا
که این معادالت دارای قیدهای متعدد و پیچیده غیرخطی و
همینطور شامل تعداد زیاد متغیرهای تصمیم و حالت میباشند،
لذا برای حل این معادالت غیرخطی و پیچیده نیاز به استفاده از
الگوریتمهای فرا ابتکاری است .این روشها معمو ًال ساده هستند
و به عملیات اضافی پیچیده ریاضی مانند مشتقات نیاز ندارند ،و
به ندرت در نقاط بهینه محلی به دام میافتند .بههمین دلیل
استفاده از الگوریتمهای فرا ابتکاری برای حل مسائل بهینه
بهره برداری از مخزن توسط بسیاری از پژوهشگران برای مدیریت
و برنامهریزی منابع آب استفاده شده است ( ;Afshar, 2012
;Bozorg-Haddad et al., 2017; Bozorg-Haddad et al., 2015
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;Chang et al., 2005; Che et al., 2020; Chong et al., 2021
;Donyaii et al., 2020a, 2020b; Emami et al., 2020
Garousi-Nejad et al., 2016; Jahandideh-Tehrani et al.,
Sharifi et al., 2021; Yaghoubi ;0202019; Noori et al., 2

 .)& Kumar, 2007; Zhang et al., 2013الگوریتم گرگ
خاکستری در زمینههای مختلف کارایی خود را نشان دادهاست.
از الگوریتم  GWOدر زمینه مدیریت منابع آب نیز استفاده شده
و کارایی این الگوریتم به اثبات رسیدهاستEmami et al., ( .
 )2020از الگوریتم بهینهساز گرگ خاکستری و مقایسه آن با
الگوریتم رقابت استعماری در حل مسأله بهرهبرداری از مخزن سد
شهرچای استفاده کردند .نتایج برتری الگوریتم بهینهساز گرگ
خاکستری نسبت به الگوریتم رقابت استعماری نشان داد.
( Dahmani & Yebdri, (2020از هیبرید الگوریتمهای گرگ
خاکستری و ازدحام ذرات برای بهینهسازی بهرهبرداری از مخزن
سد حمام بوغرارا 4در شمال الجزایر استفاده کردند .نتایج کار را با
الگوریتمهای جستجوی گرانشی و ژنتیک مقایسه کردند .برای
ارزیابی از شاخصهای اطمینانپذیری ،برگشتپذیری و
آسیبپذیری استفاده کردند .نتایج نشان داد الگوریتم ترکیبی
گرگ خاکستری و ازدحام ذرات نسبت به الگوریتم ژنتیک برتر و
نسبت به الگوریتم جستجوی گرانشی حالت برابر دارد .در
تحقیقات دیگری نیز از الگوریتم گرگ خاکستری در زمینه
بهرهبرداری بهینه از مخزن استفاده شدهاست ( Ahmadianfar et

.)et al., 2020
( Donyaii et al.,(2020bبرای بهینهسازی سیاستهای
بهرهبرداری از مخزن سد گلستان از الگوریتمهای بهینهسازی
نهنگ ،جستجوی فاخته و مگس میوه استفاده کردند و با استقاده
از شاخصهای اطمینانپذیری ،برگشتپذیری ،آسیبپذیری و
پایداری و نتایج حاکی از الگوریتمهای مذکور در بهینهسازی توابع
هدف نسبت به یکدیگر مقایسه کردند .در این مقایسه برتری
الگوریتم بهینهسازی نهنگ در مقایسه با الگوریتمهای جستجوی
فاخته و مگس میوه مشخص گردیدMasoumi et al., (2020( .
الگوریتم بهینهسازی ملخ به عنوان یکی از الگوریتمهای
بهینهسازی فرا ابتکاری در مسأله بهرهبرداری از سد مخزنی دز را
مورد بررسی قرار دادند .در این تحقیق کارآیی مناسب این
الگوریتم در حل مساله بهرهبرداری از مخزن مشخص گردید.
( Mohammadrezapour & Zeynali, (2018مقادیر رهاسازی آب
از مخازن سدهای گلستان و وشمگیر بهمنظور تأمین نیاز
پاییندست با استفاده از الگوریتمهای مورچگان نخبه ،بیشینه–
کمینه ،مورچگان رتبهبنـدی شـده و الگـوریتم ازدحام ذرات
تعیین و کارایی هریک از این الگوریتمها با یکدیگر مقایسه کردند.
این الگوریتمها مقدار رهاسازی را به شکل بسیار خوبی بهینه
کردند .در این پژوهش مشخص شد الگـوریتم مورچگـان نخبه در
رتبه یک و الگوریتمهای ازدحام ذرات ،الگـوریتم مورچگـان
رتبهبندی شده و الگوریتم مورچگان بیشینه-کمینه در رتبـههـای
بعدی عملکرد بهینهسازی مقادیر رهاسازی از سدهای گلستان و
وشمگیر قرار دارند.
 .با توجه به اینکه در پژوهش حاضر از الگوریتمهای ازدحام
ذرات ( ،1)PSOبهینهساز گرگ خاکستری ( 2)GWOو بهینهساز
گروه گوریلهای مصنوعی ( 3)GTOبرای حل مسأله بهرهبرداری
از مخزن استفاده شده است .لذا در این قسمت به کاربرد این
الگوریتمها در زمینه بهرهبرداری بهینه از مخزن اشاره میگردد.
الگوریتم  PSOدارای سرعت همگرایی باال است و به سختی در
بهینههای موضعی به دام میافتد ( .)Montalvo et al., 2008در
مقاالت مختلف از الگوریتم  PSOدر زمینه مدیریت منابع آب و
سیاست بهرهبرداری بهینه از مخزن استفاده شدهاست ( Afshar,
2012; Jahandideh-Tehrani et al., 2020; Moeini & Babaei,
2017; Ostadrahimi et al., 2012; Rani et al., 2020; Reddy

)1 Particle Swarm Optimization (PSO
)2 Grey wolf optimizer algorithm (GWO

al., 2021; Choopan & Emami, 2019; Davani Motlagh et
.)al., 2021; Donyaii et al., 2020c; Feng et al., 2020

الگوریتمهای فرا ابتکاری دیگری که در این مقاله برای تدوین
سیاستهای بهینه بهرهبرداری از مخزن استفاده شده است؛
الگوریتم نوین  GTOاست ،که از زندگی اجتماعی گوریلها الهام
گرفته است ( .)Abdollahzadeh et al., 2021بررسی پیشینه
تحقیق نشان میدهد از الگوریتم  GTOبرای مسائل مدیریت
منابع آب استفاده نشدهاست .از آنجا که کارایی الگوریتمهای
 GWOو  PSOدر حل مسئله بهرهبرداری از مخزن و تدوین
سیاستهای بهینه بهرهبرداری که دارای دارای پیچیدگیهای
خاصی است به اثبات رسیدهاست برای مقایسه با  GTOانتخاب
شدند و راندمان الگوریتم  GTOدر مقایسه با الگوریتم قدرتمند
 GWOمشخص گردید؛ لذا در این پژوهش هدف کاربرد
الگوریتمهای ازدحام ذرات ( ، )PSOبهینهساز گرگ خاکستری
( )GWOو بهینهساز گروه گوریلهای مصنوعی ( )GTOبرای
مدیرت بهینه بهرهبرداری از مخزن سد جامیشان است .همچنین
در این پژوهش الگوریتم  GTOبعنوان روشی جدید و قدرتمند
برای حل مسئله بهرهبرداری از مخزن معرفی شدهاست .تعیین
مقادیر رهاسازی آب از مخزن برای نیازهای پاییندست در ماههای
مختلف با کمینهسازی مجموع مربعات کمبود نیاز پاییندست طی
)3 Artificial gorilla troops optimizer (GTO
4 Hammam Boughrara reservoir
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دوره بهرهبرداری انجام شد .حل مدل ریاضی بهرهبرداری بهینه از
مخزن با الگوریتمهای  GWO ،PSOو  GTOانجام و نتایج حاصل
از این الگوریتمها با استفاده از مقادیر شاخصهای مختلف و مقدار
تابع هدف مورد ارزیابی قرار گرفت .و مقادیر رهاسازی آب از مخزن
بصورت تابعی از حجم مخزن ،مقادیر نیاز و آورد به مخزن سد
تعیین گردید.

مواد و روشها
الگوريتم ازدحام ذرات ()PSO

 PSOاز الگوریتمهای فرا ابتکاری و از دسته هوش جمعی ،یک
الگوریتم قوی برای بهینهسازی میباشد که از عملکرد
دستهجمعی حیوانات مانند پرندگان ،ماهیها ،حیوانات اقتباس
شدهاست .در الگوریتم  PSOهر یک از جوابهای مسئله به عنوان
یک ذره در در نظر گرفته میشود هر ذره مقدار تابع هدف را در
موقعیتی از محدوده متغیرها محاسبه میکند و سپس با استفاده
ال در آن
از ترکیب اطالعات محل فعلیاش و بهترین محلی که قب ً
بوده است و همچنین اطالعات بهترین ذرات موجود در جمع
جهتی را برای حرکت انتخاب میکند ،بر این اساس مقدار مرحله
بعد هر ذره به صورت رابطه ( )1یعنی سرعت حرکت مرحله فعلی
اش و رابطه ( )2تعریف میشود (.)SaberChenari et al., 2016
این روابط شامل پارامترهای  Xi,j,kموقعیت ذره Vi,j,k ،سرعت ذره
است k ،تعداد تکرار c1 ،و  c2دو پارامتر مثبت و  c1+c2=4و معموالً
 r2 ،r1 ،c1=c2=2دو عدد تصادفی با توزیع یکنواخت در بازه []0،1
هستند .موقعیت فعلی هر ذره با  PBestkو بهترین موقعیت تمام
ذرات با  GBestkنشان دادهمی شود .مقدار وزن اینرسی  wk ،به
طور خطی از حداکثر مقدار اولیه  wmaxبه حداقل مقدار  wminدر
پایان تکرار کاهش می یابد.
(رابطه )1
Vi,j,k = wk Vi,j,k + c1 r1,i,j (PBest k − Xi,j,k ) +
) c2 r2,i,j (GBest k − Xi,j,k

(رابطه )2

مبتنی بر جمعیت 2قرار دارد .الگوریتم گرگ خاکستری از سلسله
مراتب رهبری و ساز و کار شکار گرگهای خاکستری در طبیعت
تقلید مینماید .گرگهای خاکستری زندگی اجتماعی دارند و
تعداد متوسط گرگهای هر گله بین پنج تا  12است در هر گله
چهار رتبه اصلی وجود دارد .گرگهای رهبر گروه آلفا ( )نامیده
میشود این گرگها برگله مسلط هستند .گرگهای بتا ( )به
گرگهای آلفا در فرآیند تصمیمگیری کمک نموده و همچنین
مستعد انتخاب شدن به جای آنها هستند .گرگهای دلتا ()
پایینتر از گرگهای بتا و شامل گرگهای پیر ،شکارچیها و گرگ
های مراقبتکننده از نوزادان هستند .گرگهای امگا ( )پایین
ترین مرتبه در هرم سلسله مراتب که کمترین حق را نسبت به
بقیه اعضای گروه دارد .گرگهای خاکستری شکار را بصورت
گروهی در سه مرحله انجام میدهند ،که در مرحله اول ردیابی،
تعقیب و نزدیک شدن به طعمه انجام میشود .در مرحله دوم
تالش برای محاصره و خسته کردن طعمه تا زمانی که حرکت آن
متوقف شود و در نهایت حمله به سمت طعمه میباشد .گرگهای
خاکستری در طول شکار خود طعمه را محاصره میکنند .معادالت
 4تا  8برای پیادهسازی ریاضی محاصره طعمه میباشند.
(رابطه )4
|)𝑡(𝑋 𝐷 = |𝐶 × 𝑋𝑃 (𝑡) −

(رابطه )5
𝐷 × 𝐴 𝑋(𝑡 + 1) = 𝑋𝑃 (𝑡) −

که در آن  tبیانگر تکرار فعلی الگوریتم A ،و  Cبردارهای
ضریب Xp ،بردار موقعیت طعمه D ،بردار فاصله گرگ فعلی تا
گرگهای رهبر و  Xبیانگر بردار موقعیت گرگ خاکستری می
باشد .بردارهای  Aو  Cنیز بهصورت زیر محاسبه میگردند
(رابطه )6
|)𝑡(𝑎 𝐴 = |2 × 𝑎 × 𝑟1 −

(رابطه )7
𝐶 = 2 × 𝑟2

(رابطه )8
)𝑡×(2

Xi,j,k+1 = Xi,j,k + Vi,j,k+1

(رابطه )3
) k×(wmax −wmin
kmax

wk+1 = wk −

الگوريتم بهينهساز گرگ خاکستری ()GWO

الگوریتم بهینهساز گرگ خاکستری 1در سال  2014توسط
 )2014( Mirjalili et al.,ارائه شد .این الگوریتم از الگوریتمهای
فرا ابتکاری است که در دسته الگوریتمهای هوش ازدحامی و
1 Grey Wolf Optimizer Algorithm

𝑟𝑒𝑡𝐼𝑥𝑎𝑀

𝑎(𝑡) = 2 −

که مؤلفههای  aبهصورت خطی در مراحل تکرار الگوریتم،
از دو تا صفر کاهش مییابند و  r1و  r2نیز بردارهای تصادفی در
بازه [ ]0،1هستند t .تکرار جاری و  MaxIterحداکثر تعداد تکرار
الگوریتم میباشد.
در یک فضای جستجوی انتزاعی ،دانشی در مورد راهحل
بهینه (موقعیت شکار) [) ]Xp(tوجود ندارد .از این رو موقعیت
شکار را همان موقعیت آلفا (بهترین موقعیت بدست آمده) در نظر

(علمی  -پژوهشی)
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گرفته میشود .بهمنظور شبیهسازی ریاضی رفتار شکار گرگهای
خاکستری ،فرض میشود که آلفا ،بتا و دلتا ،دانش بهتری در مورد
موقعیت بالقوه شکار دارند .روابط زیر بعنوان معادالت شکار
پیشنهاد شده است:
(رابطه )9

میانجی را ایفا میکند و برای حرکت گروه تصمیم میگیرد .هر
گوریل پشت نقرهای رهبر یک گروه  5تا  30عددی است .فلوچارت
 GTOدر شکل  2نشان دادهشدهاست ،الگوریتم  GTOاز
مکانیزمهای مختلفی برای عملیات بهینهسازی (اکتشاف و
استخراج) استفاده میکند .در مکانیزمهای مورد استفاده در
مرحله اکتشاف از سه مکانیزم مختلف مهاجرت به مکان نامعلوم،
مهاجرت به مکان شناخته شده و حرکت به سمت گوریلهای
دیگر استفاده شده است .هر یک از این سه مکانیزم طبق یک
روش کلی انتخاب میشوند .از پارامتری به نام  pبرای انتخاب
مکانیزم مهاجرت به مکان نامعلوم استفاده میشود .اولین مکانیزم
هنگام  rand <pانتخاب میشود .اگر  rand≥0.5باشد ،مکانیزم
حرکت به سمت دیگر گوریلها انتخاب میشود .اگر rand<0.5
باشد ،مکانیزم مهاجرت به یک مکان شناخته شده انتخاب می
شود .با توجه به مکانیزمهای مورد استفاده ،هر یک از مکانیزمها
توانایی فوقالعادهای به الگوریتم  GTOمیدهد .مکانیزم اول این
امکان را به وجود میآورد که الگوریتم بتواند کل فضای مسأله را
به خوبی کنترل کند ،مکانیزم دوم عملکرد اکتشافی  GTOرا
بهبود میبخشد و در نهایت ،مکانیزم سوم  GTOرا در فرار از نقاط
بهینه محلی تقویت میکند .از رابطه  12برای شبیه سازی سه
مکانیزم مورد استفاده در فازاکتشاف استفاده شدهاست.
(رابطه )12

𝐷𝛼 = |𝐶1 × 𝑋𝛼 − 𝑋(𝑡)|, 𝐷𝛽 = |𝐶2 × 𝑋𝛽 −
|)𝑡(𝑋 𝑋(𝑡)| , 𝐷𝛿 = |𝐶3 × 𝑋𝛿 −

(رابطه )10
= 𝑋3

𝑋2 = |𝑋𝛽 − 𝐴2 × 𝐷𝛽 |,

𝑋1 = |𝑋𝛼 − 𝐴1 × 𝐷𝛼 |,
| 𝛿𝐷 × |𝑋𝛿 − 𝐴3

(رابطه )11
𝑋1 +𝑋2 +𝑋3
3

= )𝑋(𝑡 + 1

که  C2 ،C1و  C3از رابطه  7محاسبه میشوند .مقادیر ،A1
 A2و  A3از رابطه  6و مقادیر  D ،Dو  Dاز رابطه  9تعیین می
شوند .فلوچارت این الگوریتم در شکل  1ارائه شدهاست.

GX(t + 1) = {■((UB − LB) × r_1 + LB

@(r2 − C) × Xr (t) + L × H
if rand ≥ 0.5@X(i) − L × [L × (X(t) − GXr (t)) +
if rand < p

]))r3 × (X(t) − GXr (t
┤)if rand < 0.5
تکرار  t+1استX(t) .

شکل  -1فلوچارت الگوريتم GWO

الگوريتم بهينهساز گروه گوريلهای مصنوعی )(GTO

الگوریتم بهینهساز گروه گوریلهای مصنوعی 1در سال 2021
توسط آقای  )2021( Abdollahzadeh et al.,ارائه شد .این
الگوریتم براساس زندگی اجتماعی گوریلها تدوین شدهاست.
گوریلها فعالیتهایی مانند استراحت ،مسافرت و غذا خوردن در
طول روز را انجام میدهند .رهبر گروه گوریلها ،گوریل پشت
نقرهای یک گوریل نر بالغ و قوی است معمو ًال بیشتر از  12سال
سن دارد و از موهای نقرهای پشتش شناخته میشود و همه
تصمیمها را میگیرد .در درگیریها بین اعضای گروه نقش
)1 Artificial Gorilla Troops Optimizer (GTO

) GX(t+1بردار موقعیت گوریل در
بردار موقعیت فعلی گوریل است .عالوه براین r3 ،r2 ،r1 ،و rand
مقادیر تصادفی هستند که در بازه [ ]0،1در هر تکرار
بههنگامسازی میشوند .مقدار پارامتر  pباید قبل از عملیات بهینه
سازی در بازه [ ]0،1تعیین شود .این پارامتر احتمال انتخاب
مکانیزم مهاجرت به مکان نامعلوم را تعیین میکند UB .و  LBبه
ترتیب حداکثر و حداقل متغیرهای تصمیم را نشان میدهندXr .
یکی از اعضای گوریلهای گروه است که به طور تصادفی از کل
جمعیت انتخاب شدهاند و همچنین  GXrیکی از بردارهای مکان
کاندیدای گوریل به طور تصادفی انتخاب شده و شامل موقعیت
های بههنگام شده در هر مرحله است .در نهایت L ،C ،و  Hبه
ترتیب با استفاده از روابط  14 ،13و  15محاسبه میشوند.
(رابطه ) 13

)

It
Max It

C = F × (1 −
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F = Cos(2 × r4 ) + 1

(رابطه )14
L=C×l
(رابطه )15
در رابطه  It 13مقدار تکرار جاری Max It ،مقدار کل
تکرارها برای انجام عملیات بهینهسازی و مقدار  Fاز رابطه 14
محاسبه میشود .در این رابطه  Cosتابع کسینوس است و  r4مقدار
تصادفی در بازه [ ]0،1و در هر تکرار بهنگام میشود .در رابطه
 ،13در تکرارهای اولیه بهینهسازی مقادیر با تغییرات ناگهانی در
یک بازه بزرگ ایجاد میشود و اما این بازه در تکرارهای نهایی
کاهش مییابد L .با استفاده از رابطه  15تعیین میشود ،که در
آن  lیک مقدار تصادفی در بازه [ ]-1،1است .از رابطه  15برای
شبیهسازی رهبری گوریل پشتنقرهای استفاده میشود .در دنیای
واقعی ،گوریل پشتنقرهای به دلیل عدم تجربه کافی در مراحل
اولیه رهبری گروه ،ممکن است تصمیمات درستی برای یافتن غذا
یا کنترل گروه اتخاذ نکند .با این حال ،این تجربه کافی را برای
رهبری به دست میآورد .همچنین ،در رابطه  H ،12با استفاده از
رابطه  16محاسبه میشود ،و در رابطه  Z ،16با استفاده از رابطه
 17که یک مقدار تصادفی در ابعاد مسئله دارد و در بازه ][-C,C
تعیین میشود.
)H = Z × X(t
(رابطه )16
]Z = [−C, C
(رابطه )17
در پایان مرحله اکتشاف ،تابع هزینه (هدف) تمام راهحل
های  GXمحاسبه میشود و اگر تابع هدف ) GX(t)<X(tباشد،
مقدار ) GX(tبجای ) X(tاستفاده میشود .بنابراین ،بهترین راهحل
تولید شده در این مرحله نیز به عنوان یک پشتنقرهای در نظر
گرفته میشود .در مرحله استخراج دو مکانیزم امکان انتخاب
گزینه پیروی از گوریل پشتنقرهای و رقابت برای گوریلهای ماده
بالغ با استفاده از مقدار  Cدر معادله  13وجود دارد .اگر ،C≥W
مکانیزم پیروی از پشتنقرهای را انتخاب کنید  ،اما اگر ،C<W
رقابت برای گوریلهای ماده بالغ انجام میشود .پارامتر  Wباید
قبل از عملیات بهینهسازی تنظیم شود .برای شبیهسازی مکانیزم
پیروی از پشتنقرهای از رابطه  18استفاده میشود.
(رابطه )18
)GX(t + 1) = L × M × [X(t) − XSilverback ] + X(t
1

g g

1

M = [| ∑N
] |)i=1 GXi (t

(رابطه )19
g=2
(رابطه )20
در معادله  X(t) ،18بردار مکان گوریل است و Xsilverback
بردار مکان گوریل پشت نقرهای (بهترین راه حل) است .عالوه بر
این L ،با استفاده از رابطه  15و  Mبا استفاده از رابطه  19محاسبه
میشود .در معادله  GXi(t) ،19مکان بردار هر گوریل کاندید را
N
L

در تکرار  tنشان میدهد N .نشان دهنده تعداد کل گوریلها است.
 gنیز با استفاده از معادله  20و در این رابطه L ،نیز با استفاده از
رابطه  15محاسبه میشود .در اگر  ،C<Wمکانیزم رقابت برای
گوریلهای ماده بالغ در مرحله استخراج انتخاب میشود .پس از
مدتی ،وقتی گوریلهای جوان به سن بلوغ میرسند ،با گوریلهای
نر دیگر مبارزه میکنند و گروه خود را در انتخاب گوریل ماده بالغ
گسترش میدهند و این رقابت اغلب خشونتآمیز است .برای
شبیهسازی این رفتار از معادله  21استفاده میشود.
(رابطه )21
GX(i) = XSilverback − (XSilverback × Q − X(t) × Q) × A
Q = 2 × r5 − 1
(رابطه )22

(رابطه )23
(رابطه )24

A=β×E
N
if rand ≥ 0.5
E={ 1
N2 if rand < 0.5

در رابطه  Xsilverback ،21بردار موقعیت پشت نقرهای
(بهترین راهحل) و ) X(tبردار موقعیت گوریل فعلی است Q .برای
شبیهسازی نیروی ضربه ،از رابطه  22محاسبه میشود .در معادله
 r5 ،22مقادیر تصادفی در بازه [ ]0،1است A .بردار ضریب برای
تعیین میزان خشونت در درگیریها با استفاده از رابطه 23
محاسبه میشود .در معادله  β ،23پارامتری است که باید قبل از
عملیات بهینهسازی تعیین شود و  Eاز رابطه  24تعیین و برای
شبیهسازی اثر خشونت بر ابعاد راهحلها استفاده میشود .اگر
 rand≥0.5باشد ،مقدار Eبرابر با مقادیر تصادفی در توزیع نرمال و
ابعاد مسأله است ،اما اگر  rand<0.5باشد E ،در توزیع نرمال برابر
با یک مقدار تصادفی است rand .نیز یک مقدار تصادفی در بازه
[ ]0،1است .در پایان مرحله استخراج ،عملیات شکلگیری گروه
انجام میشود ،که در آن تابع هزینه تمام راهحلهای  GXبرآورد
میشود و اگر تابع هزینه ) ،GX(t)<X(tاز راهحل ) GX(tبه عنوان
راهحل ) X(tو بهترین راهحل به دست آمده در بین کل جمعیت
به عنوان یک پشتنقرهای در نظرگرفته میشود.
منطقه مورد مطالعه

سد مخزنی جامیشان در استان کرمانشاه از کشور ایران با
مختصات ' 34o40عرض شمالی و ' 47o30طول شرقی واقع
شدهاست .حوضه آبریز این سد بخشی از سرشاخههای حوضه
آبریزکرخه است .مساحت حوضه آبریز سد  524.07Km2و آورد
متوسط سالیانه رودخانه در محل سد  58.35MCMمیباشد.
ارتفاع سد ازبستر رودخانه  53متر و عرض تاج سد هشت متر
است .حجم مخزن در رقوم نرمال بهرهبرداری  62.8MCMو حجم
رسوبات  50ساله  962MCMاست .سردترین و گرمترین ماه سال
به ترتیب دی و مرداد میباشد و متوسط درجه حرارت سالیانه

(علمی  -پژوهشی)
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 11.6oCاست .میانگین بارندگی سالیانه  441mmاست .بیشترین
و کمترین بارندگی به ترتیب در ماههای اسفند و شهریور میباشد.
مقادیر متوسط رواناب ورودی به سد ،نیازهای آبی ،بارندگی و

تبخیر و تعرق ماهانه در شکل  3نشان داده شده است .در شکل
 4موقعیت سد نشان داده شدهاست.

مقداردهی اولیه گوریل در فضای مسئله و
تنظیم پارامترهای Pop , MaxIt, , p

ارزیابی اعضای جمعیت )گوریلها(

شروع
خير

t

MaxIt
بله

بههنگامسازی  A , cبا استفاده از روابط  13و 15

ارزیابی پاسخها)گوریلها( و انتخاب پاسخهای
برتر از میان پاسخهای قبلی و جدید

خير

i

Pop
بله

بههنگامسازی مکان گوریلها براساس رابطه 12

بهترین پاسخ بعنوان مکان پشتنقرهای انتخاب
شود )بهترین مکان(

خير

Pop

j
بله

خير

W

C

بله

بههنگامسازی مکان گوریلها براساس رابطه 21

بههنگامسازی مکان گوریلها براساس رابطه 18

ارزیابی پاسخها)گوریلها( و انتخاب پاسخهای
برتر از میان پاسخهای قبلی و جدید

بهترین پاسخ بعنوان مکان پشتنقرهای انتخاب
شود )بهترین مکان(

نمایش بهترین مکان گوریل و بهترین تابع
هدف

پایان

شکل  -2فلوچارت الگوريتم GTO
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شکل  -3مقادير متوسط رواناب ورودی به سد ،نيازهای پاييندست ،بارندگی و تبخير و تعرق ماهانه در حوضه مورد مطالعه
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شکل  -4موقعيت سد جاميشان

مدل رياضی بهرهبرداری از مخزن

میزان خروجی از مخزن در هر بازه زمانی با توجه به مقدار تقاضا،
جریان ورودی به مخزن و اهدف بهرهبرداری تعیین میشود و
تعیین میزان آب خروجی بهینه میتواند اهداف مورد نظر از
بهرهبرداری مخزن را به مطلوبترین حالت نزدیک نماید.
ورودیهای مدل ریاضی بهرهبرداری از مخزن سری زمانی حجم
آورد رودخانه به مخزن ،حجم ماهانه نیازهای پاییندست ،حجم
تبخیر از سطح دریاچه سد و منحنی سطح-حجم-ارتفاع مخزن
میباشد .متغیرهای تصمیم مدل مقادیر حجم رهاسازی ماهانه از
مخزن ،متغیرهای حالت حجم مخزن در انتهای ماه و تابع هدف
مدل بصورت مینممسازی مجموع مربعات کمبود آب موردنیاز طی
دوره بهرهبرداری تعریف شدهاست .تابع هدف مدل برای رفع
نیازهای آبی پاییندست بصورت رابطه  25میباشد ( Karami et
.)al., 2019
(رابطه )25

Dt −Rt 2

)

Dmax

( Objective function = Minimize ∑Tt=1
Rt ،t

در این رابطه  Dtحجم مورد نیاز پاییندست در ماه
حجم آب رهاسازی از مخزن در ماه  Dmax ،tحداکثر حجم مورد
نیاز پاییندست طی دوره بهرهبرداری و  Tطول دوره بهرهبرداری
میباشد.
قیدهای مدل بهینهسازی بهرهبرداری از مخزن شامل
محدودیت رابطه پیوستگی مخزن ،محدودیت مربوط به متغیرهای
مدل (متغیرهای تصمیم و حالت) است .قید مساوی مدل
بهینهسازی بصورت معادله پیوستگی مخزن بصورت معادله 26
است:
St+1 = St + It − R t − SPil𝑡 −Et
(رابطه )26
که در این معادله  Stحجم ذخیره مخزن در زمان  tبر حسب
میلیون متر مکعب ) It ،(MCMجریان ورودی به مخزن در زمان
 SPilt ،(MCM) tحجم سرریزی در زمان  (MCM( tو  Etحجم

تبخیر از سطح آب دریاچه سد در زمان  (MCM) tاست که برای
تعیین آن بعد از محاسبه حجم مخزن بر اساس مدل بهرهبرداری
بهینه با استفاده از منحنی سطح -حجم -ارتفاع که یکی از
ورودیهای مدل است ،سطح آب دریاچه سد تعیین میشودEt .
از رابطه  27محاسبه میشود:
A𝑟𝑒𝑎t ×Evt

(رابطه )27
در این رابطه  Areatسطح دریاچه مخزن ( )Km2و  Evtعمق
تبخیر از سطح دریاچه سد ( )mmدر زمان  tاست.
مقدار حجم سرریزی 1از رابطه زیر محاسبه میشود:
(رابطه )28
1000

else SPilt = 0

if St+1 ≥ Smax

= Et

SPilt = St+1 − Smax

قیود دیگر مدل بهینه بهرهبرداری از مخزن حدود (حداقل
و حداکثر) متغیرهای تصمیم و حالت مدل را بیان میکنند.
0 ≤ R t ≤ Dt
(رابطه )29
Smin ≤ St ≤ Smax
(رابطه )30
در این روابط مقادیر آب رهاسازی باید نامنفی و حداکثر آن
برابر با مقدار تقاضا است و  Smaxحداکثر حجم و  Sminحداقل
حجم(حجم مرده) مخزن سد ( )MCMاست.
توابع جریمه برای تخطی و ارضا نشدن قیود بصورت روابط
( )31تا ( )33در نظر گرفته شدهاست:
(رابطه )31
P1t = 0

else

(Smin − St+1 )2
if St+1 ≤ Smin
Smin

P1t = Pf1

(رابطه )32
P2t = 0

else

if St+1 ≥ Smax

(St+1 −Smax )2
Smax

P2t = Pf2

(رابطه )33
P3t = 0

else

if R t ≥ Dt

(Rt −Dt )2
Dmax

P3t = Pf3

در این روابط  P2t ،P1tو  P3tتوابع جریمه هستند که به تابع
هدف اضافه میشوند و  Pf2 ،Pf1و  Pf3ثابتهای توابع جریمه
1 Overflow

(علمی  -پژوهشی)
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هستند.

(رابطه )39
) ≤ R t+1 |Dt > R t

بررسی کارايی سياستهای بهرهبرداری از مخزن

NT
) t=1 (Dt >Rt

معموالً برای ارزیابی عملکرد مدل و مقایسه روشهای حل مدل
بهینه بهرهبرداری مورد استفاده از شاخصهای ارزیابی خطا
استفاده میشود .این شاخصها بهصورت زیر تعریف میشوند:
شاخص جذر میانگین مربعات خطا :(RMSE) 1این شاخص
جذر میانگین مربعات خطا بین مقادیر نیاز ) (Dtو رهاسازی
آب) (Rtرا بیان میکند و از رابطه زیر بدست میآید:
(رابطه )34
(Dt −Rt )2
T

RMSE = √∑Tt=1

شاخص میانگین قدرمطلق خطا :(MAE)2این شاخص برای
آب تخصیصی ) (Rtو مقادیر تقاضا از رابطه زیر تعیین میشود:
(رابطه )35
∑T
| t=1|Dt −Rt
𝑇

= MAE

معیار نش-ساتکلیف :(NSE) 3این شاخص از رابطه زیر
تعیین میشود:
(رابطه )36
∑𝑇 (D −Rt )2
̅ 2
) 𝑡𝐷𝑡=1 t −

t
NSE = 1 − ∑𝑡=1
𝑇 (D

در این رابطه 𝑡̅𝐷 میانگین نیازهای آبی پاییندست است.
معیار نسبت شاخص مربعات خطا به انحراف معیار استاندارد
مشاهداتی )RSR( 4ترکیبی از دو معیار  RMSEو انحراف معیار
استاندارد دادههای مشاهداتی ( )STDEVobsاست و در بهترین
حالت مقدار آن صفر است.
(رابطه )37
∑𝑇 (D −Rt )2
̅ 2
) 𝑡𝐷𝑡=1 t −

t
= √∑𝑡=1
𝑇 (D

𝐸𝑆𝑀𝑅
𝑠𝑏𝑜𝑉𝐸𝐷𝑇𝑆

= RSR

شاخص اظمینانپذیری :5درصد دورههایی است که سیستم
به طور کامل نیازهای موجود را تـأمین کـرده و با شکست روبرو
نمیشود .و از رابطه  38تعیین میشود:
(رابطه )38
) NT (D ≤R

α = t=1 T t t
T
 Nt=1تعدادماههایی که
در این رابطه ) (Dt ≤ R t
مقداررهاسازی ) (Rtبیشتر یا مساوی مقادیر نیاز ) (Dtاست.
شاخص برگشتپذیری :6نشاندهنده احتمال بازگشت
سیستم به حالت مطلوب پس از حالت شکست است و از رابطه
 39محاسبه میگردد.
)1 Root mean square error (RMSE
2 Mean absolute error
3 Nash-Sutcliffe efficiency
4 RMSE-observations standard deviation ratio

NT
t=1 (Dt+1

) ≤ R t+1 |Dt > R t

=β

T (D
Nt=1
t+1

تعداد
در این رابطه
ماههایی که مقدار نیاز ) (Dtکمتر از مقدار رهاسازی ) (Rtاست،
بطوریکه در ماه قبل مقدار نیاز بیشتر از مقدار رهاسازی باشد و
T
 Nt=1تعداد ماههایی که مقادیر نیاز بیشتر از رهاسازی
) (Dt > R t
است.
شاخص آسیبپذیری :7این شاخص بیانگر بزرگی
شکستهای سیستم در طول دوره بهرهبرداری است و از رابطه 40
بدست میآید.
(رابطه )40
) − R t |Dt > R t
∑T
t=1 Dt

∑T
t=1(Dt

=υ

در این رابطه )  ∑Tt=1(Dt − R t |Dt > R tمجموع مقدار
کمبود برای ماههایی که مقادیر نیاز بیشتر از مقادیر رهاسازی
است ∑Tt=1 Dt .مجموع مقادیر نیازها در طول دوره بهرهبرداری
است.

نتايج و بحث
مقایسه کارایی الگوریتمهای  GWO ،PSOو  GTOدر بهینه کردن
مدیریت بهرهبرداری از مخزن سد جامیشان و همچنین مقایسه
این الگوریتمها با همدیگر از اهداف این تحقیق میباشد .دوره
بهرهبرداری از سد  10ساله ( 120ماه) در نظر گرفته شد.
ورودیهای مدل حجم جریان آب ورودی به مخزن ،حجم تقاضا،
ارتفاع تبخیر ماهانه ،منحنی سطح -حجم -ارتفاع مخزن ،مقادیر
حداقل و حدکثر آب رهاسازی و حجم مخزن ،جمعیت اولیه ،تعداد
تکرار و پارامترهای تنظیم مربوط به الگوریتمها مذکور میباشند.
در این الگوریتمها با سعی و خطا بهترین ترکیب جمعیت ،تعداد
تکرار و پارامترهای تنظیم اعمال شدهاست .در این مدل برای
سری زمانی حجم جریان ورودی از آمار سالهای 1390-1370
استفاده شد .برای این تحقیق مدل بهرهبرداری بهینه در محیط
نرم افزار متلب تهیه شد .و حل مدل بهینه با استفاده از
الگوریتمهای  GWO ،PSOو  GTOانجام گردید .پارامترهای
تنظیم این الگوریتمها در جدول  1ارائه شدهاست؛ این پارامترها
بر اساس بازه تعریف شده در مقالههای ارائه دهنده این الگوریتمها
و با اجراهای مختلف با آزمون و خطا تعیین شدهاند .با اجرای مدل
مقادیر مجهول که مقادیر رهاسازی آب و حجم مخزن در ماههای
مختلف است ،تعیین شد .شکل  5مقادیر کمینهسازی تابع هدف
5 Reliability Index
6 Resiliency Index
7 Vulnerability Index
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را که با استفاده از الگوریتمهای  GWO ،PSOو  GTOانجام شده
است نشان میدهد .این شکل نشان میدهد که الگوریتمهای
 GWO ،PSOو  GTOدر تکرارهای مختلف (تعداد دفعات ارزیابی
تابع هدف) مقدار تابع هدف را کمینه کردند .همچنین سرعت

همگرایی باال و مقدار کمتر تابع هدف محاسبه شده با
الگوریتمهای  GTOو  GWOنشان از عملکرد مطلوب این
الگوریتمها دارد .برخی از نتایج اجراهای مدلها در قالب جداول
و شکلهای زیر نشان داده شده است.

جدول  -1پارامترهای الگوريتمهای  GWO ،PSOو GTO
PSO

اندازه جمعیت
200

حداکثر تکرار
1000

GWO
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wMin

C1 , C2

0/8

0/5

2

اندازه جمعیت
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حداکثر تکرار
1000

GTO

اندازه جمعیت
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حداکثر تکرار
1000

P



w

0/04
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شکل  -5تغييرات مقدار تابع هدف در طی فرآيند بهينهسازی با الگوريتمهای  GWO ،PSOو GTO

الگوریتمهای  GTOو  GWOدر تعداد تکرار و تعداد دفعات
ارزیابی تابع هدف کمتری به مقدار کمینه تابع هدف نسبت به
الگوریتم  PSOدست یافتهاند .همچنین مقدار تابع هدف محاسبه
شده توسط الگوریتم  GTOمقدار کمتری نسبت به مقدار
محاسباتی توسط الگوریتم  GWOدارد .دو عامل سرعت همگرایی
S
Inflow

باال و دقت نشان از عملکرد بهتر الگوریتم  GTOرا در حل مسئله
بهرهبرداری مخزن سد جامیشان نسبت به الگوریتمهای  GWOو
 PSOدارد .نتایج مدل بهینه بهرهبرداری از سد مخزنی جامیشان
با الگوریتمهای  GWO ،PSOو  GTOدر قالب شکلهای  6تا 8
نشان دادهشدهاست.
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شکل 6تا  8مقادیر حجم رهاسازی آب در ماههای مختلف
دوره که به ترتیب بر اساس الگوریتمهای  GWO ،PSOو GTO
تعیین شدهاند ،نشان میدهند .در این شکلها حجم مخزن در
ماه های مختلف ،حجم حداکثر ،حجم مرده ،حجم جریان ورودی
و مقادیر تقاضا برای آب نیز ارائه شدهاست .در شکلهای  6تا 8
مقادیر ورودی به مخزن در شروع سالهای بهرهبرداری به نسبت
مقادیر کمتری داشتهاست ،بنابراین مخزن در این سالها خالی
شده است و تقریباً برابر حجم مرده شده است .در ماههای میانی
دوره آورد رودخانه بیشتر بوده و مخزن پر شده است .و در انتهای
دوره مجدداً خالی شدهاست .به همین دلیل مقادیر رهاسازی
جریان در ماههای آخر دوره کمتر از مقادیر نیاز پاییندست
هستند .در بعضی از ماهها سد سرریز داشته است .حجم مخزن در
دوره بهربرداری در بازه هفت و  63میلیونمترمکعب پر و خالی
میشود .در شکلهای  6تا  8عملکرد مطلوب مدل را در تعیین
مقادیر رهاسازی از مخزن توسط مدل بهینه بهرهبرداری که با
الگوریتمهای  GWO ،PSOو  GTOحل شده است به تصویر
کشیده است .جدول  2مقادیر شاخصهای ارزیابی مدل بهینه

بهرهبرداری که با الگوریتمهای  GWO ،PSOو  GTOحل
شدهاست نشان میدهد .در این جدول شاخصهای ارزیابی خطا
  ، ،NSE ،RSR ،MAE ،RMSEو  محاسبه شدهاست .هرچه
مقادیر شاخصهای  RSR ،MAE ،RMSEو  اعداد کوچکتر و
شاخصهای   ،NSEو  اعداد بزرگتری باشند نشان دهنده
عملکرد بهتر الگوریتمهای  GWO ،PSOو  GTOدر حل مدل
بهینه بهرهبرداری است .مقادیر شاخص  RMSEبرای الگوریتمهای
 GWO ،PSOو  GTOبهترتیب برابر  2/99 ،3/09و  2/86میلیون
مترمکعب میباشد .که نشان میدهد نتایج مدلها بسیار مناسب
بوده و نتیجه الگوریتم  GTOبهتر از  GWOو  PSOاست .مقادیر
شاخص  MAEبرای الگوریتمهای  GWO ،PSOو  GTOبهترتیب
برابر  1/96 ،2/09و  1/85میلیون مترمکعب میباشد .که نشان
میدهد نتایج این الگوریتمها برای حل مدل بهرهبرداری بسیار
مناسب بوده و کارایی الگوریتم  GTOبیشتر از  GWOو PSO
است .شاخص  RSRدر بهترین حالت نزدیک صفر است .مقادیر
کمتر از  0/7برای این شاخص نشان از نتایج رضایتبخش
روشهای به کار رفته بود و در مطالعه حاضر ،مقادیر آن برای
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الگوریتمهای  GWO ،PSOو  GTOبهترتیب برابر  0/55 ،0/56و
 0/52میباشد .با توجه به مقادیر شاخص  RSRنتایج حل این
الگوریتمها رضایتبخش و بسیار مناسب ارزیابی میشود .شاخص
 NSEمیتواند در بازه ] [-∞,1تغییر نماید .اگر مقادیر  NSEدر
بازه [ ]0/75 ,1تغییر نماید نشان کارایی بسیار خوب مدل و اگر
مقادیر  NSEدر بازه [ ]0/36 ,0/75باشد ،نتایج مدل رضایتبخش
است .مقادیر شاخص  NSEمحاسبه شده برای حل مدل
بهرهبرداری با الگوریتمهای  GWO ،PSOو  GTOبهترتیب برابر
 0/7 ،0/68و  0/73میباشد .که نشان میدهد نتایج مدلها
رضایتبخش و تقریباً بسیارمناسب است .مقادیر شاخصهای
اطمینانپذیری ،برگشتپذیری و آسیبپذیری برای الگوریتم
 GTOبه ترتیب برابر  %36 ،%69و  %23میباشد .همین مقادیر

برای الگوریتم  GWOبه ترتیب برابر  36%/4 ،%68و  %25و برای
الگوریتم  PSOبهترتیب برابر با  %32 ،%65و  %29است .لذا
براساس شاخصهای ارزیابی ،همگرایی سریعتر و دقت بیشتر رتبه
الگوریتمهای  GTOبرابر یک GWO ،برابر دو و  PSOبرابر سه
است .با توجه به عملکرد باالی  GTOدر مدل بهینه بهرهبرداری
از مخزن سد جامیشان برای تعیین مقادیر آب رهاسازی شده از
آبگیر سد (منحنی فرمان) از رابطه  41بصورت تابعی از حجم
مخزن سد ( ،)Stمقدار جریان ورودی به مخزن( )Itو مقادیر نیاز
پاییندست ( )Dtاستقاده شد و ضرایب معادله برای هر ماه بصورت
شکل  9ارائه گردید.
𝑡R 𝑡 = 𝑎 × S𝑡 + 𝑏 × I𝑡 + 𝑐 × D
(رابطه )41

جدول  -2مقادير شاخصهای ارزيابی الگوريتمهای بکار رفته در حل بهينه مدل بهرهبرداری
الگوریتم

تابع هدف

)RMSE(MCM

)MAE(MCM

RSR

NSE







GTO

4/70
5/12
6/38

2/86
2/99
3/09

1/85
1/96
2/09

0/52
0/55
0/56

0/73
0/70
0/68

69
68
65

36
36/4
32

23
25
29

GWO
PSO
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نتيجهگيری
در این پژوهش با توجه به قابلیتها و راندمان باالی الگوریتمهای
فرا ابتکاری در حل مسائل بهینهسازی از الگوریتم  GTOبرای حل
مسئله بهرهبرداری بهینه از مخزن سد جامیشان استفاده شد.
الگوریتم  GTOاز الگوریتمهای نوین فرا ابتکاری است که از پنج
عملگر مختلف برای اکتشاف و استخراج بهره میگیرد .این
الگوریتم از سه عملگر در فاز اکتشاف و دو عملگر در فاز استخراج
استفاده میکند .الگوریتم  GTOتوانایی باالیی در تنظیم فازهای
اکتشاف و استخراج و تعادل بین آنها دارد .نتایج حاصل از این
الگوریتم را با الگوریتمهای  GWOو  PSOمقایسه شد .مقادیر تابع
هدف که کمینهسازی کمبود نیازهای آبی است برای الگوریتمهای

 GWO ،GTOو  PSOبه ترتیب  5/12 ،4/7و  6/38بدست آمد،
که توانایی باالی الگوریتم  GTOرا در حل مسائل بهرهبرداری
بهینه از مخزن را نشان میدهد .شاخصهای ارزیابی خطا نیز برای
بررسی نتایج کار استفاده شد .شاخصهای ،RMSE RMSE
  ، ،NSE ،RSR ،MAEو  نشان دادند که الگوریتم GTO
نسبت به الگوریتمهای  GWOو  PSOدارای دقت بیشتری است.
همچنین الگوریتم  GTOدر حل مسأله بهرهبرداری بهینه از مخزن
عالوه بر دقت سرعت همگرایی باالی آن نیز قابل توجه است.
اصوالً علت اصلی توسعه الگوریتمهای فرا ابتکاری عاملهای دقت
و سرعت حل است .لزوم ًا همه الگوریتمها برای مسائل پیچیده
مهندسی دارای دقت باالیی نیستند و ممکن است تنظیم فاز
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) پژوهشی- (علمی

.مطلوبی برخوردار است

 در حلGTO  الگوریتم.اکتشاف و استخراج بهدرستی انجام نشود
مسئله بهرهبرداری بهینه از مخزن که جزء مسائل پیچیده
 و از عملکرد.مهندسی محسوب میشود بخوبی عمل نمودهاست

""هيچگونه تعارض منافع بين نويسندگان وجود ندارد
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