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ارزیابی الگوریتمهای نهنگ ،مگسمیوه و فاخته در بهینهسازی بهرهبرداری چندهدفه از مخزن
سد گلستان مبتنی بر روش تصمیمگیری چندمعیاره
علیرضا دنیایی ،1دکتر امیرپویا صراف ،*2دکتر حسن

احمدی3

تاریخ دریافت 98/10/7 :تاریخ اولین بازنگری 99/5/25 :تاریخ پذیرش 99/6/9 :صص85-100 :

چکیده
در این پژوهش ،پس از معرفی الگوریتم بهینهسازی چندهدفه نهنگ ،جست و جوی فاخته و مگس میوه عملکرد آنها در
قیاس با یکدیگر جهت بهینهسازی سیاستهای بهرهبرداری از مخزن سد گلستان بهصورت چند هدفه مورد مقایسه و ارزیابی قرار
گرفت .در این راستا کاهش کمبودهای نیاز آبی اراضی پاییندست و مدیریت حجم ذخیره سیالب بهعنوان توابع هدف بهینهسازی
پس از اعمال محدودیتهای معادله پیوستگی تعریف شدند .سپس بر اساس شاخصهای ارزیابی عملکرد مدل مشتمل بر معیارهای
اطمینانپذیری ،برگشتپذیری ،آسیبپذیری و پایداری و نتایج حاکی از الگوریتمهای پیشنهادی در بهینهسازی توابع هدف نسبت
به یکدیگر مورد ارزیابی قرار گرفت؛ بهطوری که الگوریتم بهینهسازی چندهدفه نهنگ ،کمترین مقدار برآوردی در توابع هدف
کمینهسازی ،پایینترین انحرافمعیار و بهترین عملکرد را دارا میباشد .همچنین هر دو الگوریتم جستجوی فاخته و نهنگ به
مراتب از الگوریتم مگسمیوه بهتر عمل نموده و در مدت زمان بسیار کمتری به همگرایی میرسند .در صورت مقایسه الگوریتم
نهنگ بهعنوان کارآمدترین الگوریتم با الگوریتم مگسمیوه بهعنوان ناکارآمدترین الگوریتم مقادیر شاخصهای اطمینانپذیری و
برگشتپذیری مدل بهترتیب به میزان 44درصد و 52درصد افزایش و آسیبپذیری آن به میزان 23درصد کاهش مییابد .مضاف
بر این،نتایج حاصل از روشهای تصمیمگیری چندمعیاره نیز حاکی از برتری الگوریتم بهینهسازی چندهدفه نهنگ میباشدکه
این مهم ،نشاندهنده عملکرد بهتر الگوریتم نهنگ نسبت به سایر الگوریتمها است .لذا الگوریتم بهینهسازی چندهدفه نهنگ از
عملکرد و همگرایی مناسبتری در مقایسه با سایرین برخوردار بوده و الگوریتمهای چندهدفه جستجوی فاخته و مگس میوه در
ردههای دوم و سوم قرار میگیرند.
واژههای کلیدی :الگوریتمهای نهنگ،جست وجوی فاخته و مگس میوه ،بهرهبرداری بهینه چندهدفه ،کنترل سیالب و تأمین
نیاز پاییندست ،روش تصمیمگیری چند معیاره ،مخزن سدگلستان.

 1کاندیدای دکتری مهندسی و مدیریت منابع آب ،گروه مهندسی عمران ،واحد رودهن ،دانشگاه آزاد اسالمی ،رودهن ،ایران
 2استادیار گروه مهندسی عمران ،واحد رودهن ،دانشگاه آزاد اسالمی ،رودهن ،ایران
 3استادیار گروه مهندسی عمران ،واحد رودهن ،دانشگاه آزاد اسالمی ،رودهن ،ایران
* نویسنده مسئول مقالهEmail: sarraf@riau.ac.ir :
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مقدمه
بهرهبرداری بهینه از مخازن سدها از جمله مسائل
مهم در علوم و مهندسی آب است که روشهای بهینهسازی
متعددی به منظور حل آنها بهکارگرفته شده است .شروع
استخراج سیاستهای بهرهبرداری بهینه از مخازن بهویژه
مخازن سدهابا برنامهریزی خطی بوده است .این روشها به
ترتیب دارای محدودیت خطی در نظرگرفتن مسائل،
گسستهسازی و نفرین ابعادی هستند .نفرین ابعادی به
مفهوم افزایش نمایی حجم محاسبات با افزایش متغیرهای
تصمیمگیری است که با ظهور الگوریتمهای فراکاوشی،
بهینهسازی سمت و سوی جدیدی یافت .ویژگی
الگوریتمهای فراکاوشی این است که این الگوریتمها نه
وابسته به نوع مسأله از نظرخطی یا غیرخطیبودنمیباشند
و نه نیازی به گسستهسازی مسأله دارند (رانی و موریرا،
 .)2010لذا با عنایت به غیرخطی و پیچیدهبودن مسأله
بهرهبرداری از مخازن ،نمیتوان از هر روش بهینهسازی در
این زمینه سود جست .از اینروست که استفاده از روشهای
فراکاوشی در این زمینه ،بارها بهصورت موفقیتآمیزی به
کار گرفته شده است (حسینیموغاری .)2014 ،با معرفی
الگوریتم جستجوی فاخته در سال ،2011استفاده از آن
جهت بهینهسازی چندهدفه در قیاس با سایر الگوریتمهای
بهینهسازی چندهدفه دیگر نظیر  (NSGA-II)1مورد
بررسی قرار گرفت که نتایج آن ،حاکی از همگرایی بهتر
الگوریتم جستجوی فاخته در رسیدن به جبهه پرتو علیرغم
سادگی آن بوده است (کاوه و بخشیپور.)2016 ،
حسینیموغاری و همکاران ( )2017کارایی الگوریتم
فاخته را در سامانههای منابع آب به منظور استخراج
سیاستهای بهرهوری بهینه برای یک مخزن با هدف برقابی
بررسی کردند .آنها دریافتند که الگوریتم فاخته نه تنها
توانایی باالتری در رسیدن به جواب بهینه نسبت به
الگوریتم ژنتیک  (GA)2از خود نشان میدهد بلکه جواب-
های حاصله از آن فاصله کمی را با جواب بهینه مطلق دارد.
ظاهرموندهر یاسین و همکاران ( )2018از یک رویکرد
ترکیبی جدید از الگوریتم بهینهسازی ازدحام ماهیهای
مصنوعی (AFSA)3و الگوریتم بهینهسازی ازدحام ذرات

 )PSOA(4برای بهینهسازی مخزن کارون  ،4با هدف
افزایش تولید انرژی و به حداقل رساندن کمبود آب در
پاییندست استفاده کردند .نتایج نشان داد که ویژگیهای
الگوریتم ترکیبی در مقایسه با  AFSAو  PSOAقابلیت
اطمینان ،آسیبپذیری و انعطافپذیری باالتر را دارند .فالح
مهدیپور و بزرگ حداد در سال  ،2018کاربرد
الگوریتم  MOPSO5را در مسأله بهرهبرداری بهینه از مخزن
بازفت ،با اهداف تولید انرژی برقابی ،تأمین نیاز پایین دست
(شرب ،صنعت و کشاورزی) ،کنترل سیالب و تفریحات
مورد بررسی قرار دادند و نتایج حاکی از برتری جوابهای
الگوریتم  MOPSOبا متوسط 0/3درصد اختالف نسبت
به  NLP6بود .صمدیانفرد و همکاران ( )2019ضمن
بررسی دقت رگرسیون بردار پشتیبان و رگرسیون بردار
پشتیبان تنظیم شده با الگوریتم بهینهسازی مگسمیوه
)(FOASVR7و درخت مدل 8M5در پیشبینی جریان
رودخانه در دو ایستگاه حوضه دریاچه ارومیه دریافتند که
اگرچه  FOASVRو M5هر دو جریان رودخانه را مطابق با
جریانهای مشاهدهشده رودخانه پیشبینی میکنند ،اما
عملکرد FOASVRنسبتاً بهتر از M5بود .آنها FOASVR
را بهعنوان روش دقیق پیشبینی جریان رودخانه پیشنهاد
دادند
بهرهبرداری بهینه از مخازن سدها ،یکی از مسائل
ضروری در مدیریت منابع آب بهویژه آبهای سطحی به
شمار میرود (حجتی و همکاران )2013 ،و اغلب مسائل
تصمیمگیری در دنیای واقعی بهویژه در زمینه مهندسی و
مدیریت منابع آب ،مسائل چندهدفهای هستند که
تصمیمگیری در آنها بر اساس اهداف متفاوت و متضاد
انجام میشود (پرهیزکاری و مازندرانیزاده.)2019 ،
پورطبری و همکاران ( )2009جهت ارزیابی بهرهبرداری
بهینه از مخزن سد کرج با اهداف تأمین انرژی ،تأمین نیاز
پاییندست ،کنترل سیالب از الگوریتم  NSGA-IIاستفاده
نمودند .ایشان حهت ارزیابی پاسخهای بهدست آمده ،از
معیارهای اطمینانپذیری ،برگشتپذیری و آسیبپذیری
فازی استفاده کردند .نتایج حاکی از عملکرد مطلوب
الگوریتم  NSGA-IIبود .بزرگحداد و همکاران ()2016
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سه تابع هدف اطمینان پذیری ،برگشتپذیری و
آسیبپذیری تولید انرژی برقآبی در مخزن سد کارون  4را
با استفاده از الگوریتم چندهدفه  NSGA-IIبهینهسازی
کردند .دشتی و همکاران ( )2016عملکرد الگوریتم تکامل
تفاضلی در مقایسه با الگوریتم جستجوی هارمونی اصالح
شده و برنامه ریزی غیرخطی به منظور بهره برداری بهینه
از مخزن سد در حوضه دریاچه ارومیه ،مورد بررسی قرار
دادند .ایشان جهت بررسی عملکرد الگوریتم های مذکور،
از شاخص های عملکرد مخزن شامل قابلیت اعتماد ،آسیب
پذیری و شاخص پایداری مخزن استفاده نمودند .نتایج به
دست آمده حاکی از عملکرد باالی الگوریتم تکامل تفاضلی
در مقایسه با دیگر روش های مورد بررسی در بهره برداری
بهینه از سیستم تک مخزنه سد علویان بود.
دنیائی و همکاران ) )2020aضمن معرفی الگوریتم
بهینهسازی چندهدفه نهنگ) ،(MOWOAعملکرد آن در
مسأله بهرهبرداری بهینه از مخزن سد بوستان با دو هدف
کمینهسازی کمبودهای نیاز آبی اراضی پاییندست و
کمینهسازی انحراف از حجم ایدهآل کنترل سیل طی دوره
بهرهبرداری براساس روش حل تعارض کاالی و
اشمورودینسکی ارزیابی نمودند .نتایج ایشان نشان داد که
 MOWOAنسبت به  NSGA-IIاز عملکرد بهتری
برخوردار بوده و شاخصهای ارزیابی عمکرد مدل حاکی از
آن است که از دیدگاه اطمینانپذیری  MOWOAاز مقادیر
باالتری ( 86درصد) نسبت به الگوریتم  NSGA-IIبرخوردار
است .در پژوهشی دیگر در همان سال ضمن مقایسه
الگوریتم های بهینهسازی گرگخاکستری ،جستجویکالغ
و نهنگ ,عملکرد آنها را در بهرهبرداری بهینه از سیستم
تکمخزنه سد گلستان با هدف تأمین نیاز آبی اراضی پایین
دست ،بر اساس شاخصهای اطمینان پذیری،
برگشتپذیری و آسیبپذیری مورد ارزیابی قرار دادند.
ایشان ضمن اینکه نتایج به دست آمده را با پاسخ بهینه
مطلق به دست امده از روش برنامهریزی غیرخطی حاصل
از نرمافزار گمز 1مقایسه نمودند؛ از یک مدل تصمیمگیری
چند معیاره رتبهبندی الگوریتمها نیز استفاده نمودند .نتایج
نشان داد که الگوریتم گرگخاکستری در بهینهسازی تابع
هدف بهتر از سایر الگوریتمها عمل مینماید(دنیائی و
همکاران( 2020b ,
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از آنجاییکه تا به حال در تحقیقات پیشین استفاده
از الگوریتمهای بهینهسازی چندهدفه مگس میوه،
چندهدفه نهنگ و چندهدفه جستجوی فاخته در
بهرهبرداری از مخازن بهصورت مقایسهای در حل مسائل
چندهدفه تامین نیاز آبی اراضی پاییندست سد و کنترل
سیالب مورد اریابی قرار نگرفته است ،لذا در این پژوهش
از الگوریتمهای فوقالذکر جهت بهینهسازی سیاستهای
بهرهبرداری از مخزن سدگلستان با رویکرد کاهش
کمبودهای نیاز آبی اراضی پاییندست و مدیریت حجم
ذخیره سیالب (با عنوان دوهدف) استفاده شد و نتایج آنها
با یکدیگر مقایسه گردید که در نوع خود ،نوآوری محسوب
میشود
مواد و روشها
مدل بهرهبرداری بهینه از مخزن سد
افق برنامهریزی از مرداد  1390الی خرداد  1398به
مدت  95ماه در نظر گرفته شده است .دادههای ورودی به
مدل حجم آورد ماهانه رودخانه ،حجم تبخیر از سطح
مخزن و حجم نیازهای پاییندست سد میباشد .میزان
رهاسازی از مخزن بهعنوان متغیر تصمیمگیری مسأله
بهینهسازی تعیین شده است .توابع هدف مدل بهینهسازی
بهصورت  )1کمینهسازی کمبود تأمین آب مورد نیاز
پاییندست و  )2کمینهسازی حجم مخزن از حجم ایدهآل
برای کنترل سیالب تعریف شده که بهصورت زیر تعریف
میشود:
 تابع هدف تأمین نیازهای کلتابع هدف اول مربوط به تأمین نیازهای پاییندست
میباشد که بهصورت کمینهسازی مجموع مربعات انحراف
مقدار تقاضای آب پاییندست از میزان رهاسازی آب تعریف
میشود:
()1

Det − Ret 2
(
)
Demax
t=1
T

∑ = )Minimize F(Re

که در آن  Detنیاز پاییندست مخزن سد در دوره ،t
 Retخروجی سد در دوره  tو  Demaxنیاز بیشینه سد
گلستان است.
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 -تابع هدف کنترل سیل

این تابع هدف بهصورت کمینهسازی مجموع مربعات
انحراف حجم مخزن از حجم ایدهآل برای کنترل سیالب
تعریف میشود:
)Minimize F(Flood Control
T

SG − St 2
(∑ =
)
SG

()2

t=1

که در این رابطه  SGحجم ایدهآل مخزن برای کنترل
سیالب St ،حجم مخزن در دوره زمانی  tمیباشد.
معادله پیوستگی نیز از اساسیترین روابط مدلسازی
بهرهبرداری از مخزن است که بهصورت زیر تعریف میشود:
)S(t+1) = S(t) + Q (t) − Re(t) − Sp(t
)− Ev(t

()3

که در این رابطه S(t) ،و ) S(t+1به ترتیب حجم مخزن
ابتدا و انتهای دوره Q(t)،tجریان ورودی به مخزن درطول
دورهSp(t) ،tمقدار سرریز از مخزن در طول دورهEv(t) ،t
میزان تبخیر از سطح مخزن در طول دوره ،tاست.سرریز از
مخزن قیدهایی را در محاسبات اعمال میکند ،بهطوریکه:

()4

الگوریتم بهینهسازی نهنگ
میرجلیلی و لوییس ( )2016برای اولین بار الگوریتم
بهینهسازی نهنگ (WOA)1را ارائه نمود .این الگوریتم
همانند سایر الگوریتمهای فراابتکاری الهامگرفته از
طبیعت ،رفتار اجتماعی نهنگهای گوژپشت را به تصویر
میکشد بهطوری که با مجموعهای از راهحلهای تصادفی
شروع به کار می کند .با استفاده از سه عملگر محاصره
طعمه ،روش حمله حباب -تور (مرحله استخراج) و
جستجوی طعمه (مرحله اکتشاف) به روزرسانی موقعیت
عوامل جستجو در هر تکرار صورت میپذیرد .در فاز
محاصره طعمه ،نهنگها با فرض اینکه بهترین راهحل در
حال حاضر طعمه است ،طعمه را شناسایی و محاصره می-
کنند (شکل شماره  .)1پس از اینکه بهترین عامل جستجو
شناسایی شد ،سایر عوامل جستجو مکان خود را نسبت به
بهترین عامل بهروزرسانی میکنند (روابط  7و .)8

𝑡𝑆
𝑡𝑄 +
𝑡𝑒𝑅 −
𝑡𝑣𝐸 −
𝑥𝑎𝑚𝑆 >

= 𝑡𝑃𝑆
𝑓𝑖 𝑥𝑎𝑚𝑆 𝑆 + 𝑄𝑡 − 𝑅𝑒𝑡 − 𝐸𝑣𝑡 −
𝑡 {
0
𝑡𝑆 𝑓𝑖
𝑡𝑄 +
𝑡𝑒𝑅 −
𝑡𝑣𝐸 −
𝑥𝑎𝑚𝑆 ≤

شکل  –1روش حمله حباب – تور
(مکانیزم محاصره انقباضی)

سایر قیود نیز بهصورت زیر میباشد:
()5

𝑥𝑎𝑚𝑆 ≤ 𝑡𝑆 ≤ 𝑛𝑖𝑚𝑆

()6

𝑥𝑎𝑚𝑒𝑅 ≤ 𝑡𝑒𝑅 ≤ 𝑛𝑖𝑚𝑒𝑅

که در این روابط 𝑥𝑎𝑚𝑆 و 𝑛𝑖𝑚𝑆به ترتیب حجم بیشینه
و کمینه مخزن و و  Remaxو  Reminبه ترتیب بیشینه و
کمینه حجم قابل رهاسازی از مخزن میباشد.
()7

⃗⃗⃗⃗ ⃗ .
⃗D
⃗ = |C
|)X ∗ (t) − X(t

()8

⃗⃗⃗⃗ = )⃗X(t +1
⃗
X ∗ (t) − ⃗A . ⃗D

Whale Optimization Algorithm

در روابط ( )7و ( t ،)8تکرار جاری⃗ ،
 Aو  ⃗Cبردارهای
⃗⃗⃗⃗ بردار مکان بهترین راه حل به دست آمده در
ضرایبX ∗ ،
حال حاضر ⃗X ،بردار مکان I I ،عالمت قدرمطلق و  .ضرب
نقطهای المان در المان میباشد .شایان ذکر است که در
⃗⃗⃗⃗
صورت وجود راه حل بهتر ،نیاز است که در هر تکرار ∗ X
بهروزرسانی شود .بردارهای  ⃗Aو  ⃗Cبا روابط  9و  10محاسبه
می گردند:

()9
()10

1

⃗A= 2a
⃗ . 𝑟 −a
⃗
𝑟 ⃗C= 2.
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که در آنها  ⃗aبهصورت خطی از مقدار  2تا صفر طی
تکرارها کاهش مییابد و 𝑟بردار تصادفی در فاصله صفر تا
یک میباشد .در روش حمله حباب  -تور،
نهنگهای گوژپشت در اطراف طعمه در امتداد یک دایره
انقباضی و بطور همزمان در مسیر مارپیچی شکل شنا می-
کنند (شکل شماره  .)2جهت مدلسازی این رفتار فرض
میشود که نهنگ با احتمال 50درصد از بین ساز و کار
محاصره انقباضی و یا مدل مارپیچی یکی از آنها را انتخاب
میکند تا موقعیت نهنگها طی فرآیند بهینهسازی به روز
شود.
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نموده و در آن هنگام الگوریتم از روابط  7و  8تبعیت می
نماید و عوامل جستجو (نهنگها) موقعیت خود را نسبت
به بهترین عامل جستجو بهروز مینمایند .درصورتیکه اگر
مقادیر قدر مطلق  Aبزرگتر یا مساوی یک باشد الگوریتم
در فاز اکتشاف قرار گرفته و نهنگها در جستجوی طعمه
از یکدیگر دور میشوند(روابط  12و  )13که مدل ریاضی
آن بهصورت زیر تعریف میشود:

⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ بردار موقعیت تصادفی منتخب از جمعیت
که 𝑑𝑛𝑎𝑟𝑋
جاری بوده و بردار 𝐴 با مقادیر تصادفی بزرگتر از  +1و یا
کمتر از  -1به کار گرفته میشود تا عامل جستجو مجبور
به دورشدن از نهنگ مرجع شود.

شکل  –2روش حمله حباب – تور
(مدل بروزرسانی مارپیچی)

مدل ریاضی این فاز به صورت رابطه ( )11تعریف می شود:
⃗⃗⃗⃗
⃗⃗ . ⃗D
⃗
X ∗ (t) − A
(t +1) ⃗X ={ bt

if
p < 0.5
⃗D
⃗⃗⃗⃗ ⃗ . e . cos(2πl) +
X ∗ (t) if p ≥ 0.5

()11

𝑝 < 0.5
𝑝 ≥ 0.5

(t +1) ⃗X
⃗⃗⃗⃗
⃗
X ∗ (t) − ⃗A . ⃗D
if
{=
bt
⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ . e . cos(2πl) +
D
X ∗ (t) if

بهطوری که ⃗ ⃗Dاز رابطه ( )7بدست میآید و به فاصله
iمین نهنگ تا طعمه (بهترین راهحل بدستآمده تاکنون)
اشاره دارد b ،ثابتی برای تعریف شکل مارپیچی لگاریتمی،
 lعددی تصادفی بین  -1تا  +1و  Pعددی تصادفی بین
صفر و یک میباشد .ضمناً  ⃗Aبا مقادیر تصادفی بین  -1تا
 +1نشانگر نزدیکی عامل جستجو به نهنگ مرجع است .در
جستجو برای طعمه جهت بهروزرسانی موقعیت عامل
جستجو ،به جای استفاده از دادههای بهترین عامل
جستجو ،انتخاب تصادفی عامل مدنظر قرار میگیرد .در
واقع اگر مقادیر قدر مطلق  Aکوچکتر از یک باشد الگوریتم
در فاز حمله قرار گرفته و نهنگ ها اقدام به محاصره طعمه

Fruit Fly Optimization Algorithm

1

الگوریتم بهینهسازی مگسمیوه
پَن ( )2011برای اولین بار الگوریتم بهینهسازی
مگس میوه (FOA)1را ارائه نمود .این الگوریتم ساده و
روان ،بخشی از چالشهای مرتبط با دشواریهای الگوریتم-
های پیشین را برطرف نموده است .اهمیت این الگوریتم به
این دلیل است که که روشی آسان و کارا در بهینهسازی را
معرفی میکند و با استفاده از آن ،مسائل بسیار زیادی را
میتوان حل نمود .این الگوریتم مشابه بسیاری از
الگوریتمهای فراابتکاری دیگر که بر اساس الهام از طبیعت
طراحی شدهاند ،مبتنی بر رفتار طبیعی موجودات است.
الگوریتم  FOAمبتنی بر رفتار غذایی مگسمیوه است .این
حشره نسبت به حشرات دیگر دارای حس بویایی و بینایی
قویتری است ،بهطوری که میتواند بوی انواع میوهها را در
هوا تشخیص دهد .مگسمیوه پس از اینکه بوی میوه را در
هوا احساس کرد به موقعیت میوه نزدیک میشود.
این حشره با استفاده از حس بینایی خود و همکاری
با سایرین ،موقعیت دقیق میوه را مییابد .این الگوریتم از
چندین مرحله تشکیل شده که در زیر به شرح آن پرداخته
میشود (حزیم و همکاران2014 ،؛ پَن.)2012 ،
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مگس میوهای که آن شدت بو را حس کرده
است) (bestIndexنگه داشتهشده و در این زمان است که
حشره میتواند با توجه به قدرت بینایی خود به سمت میوه
حرکت کند (روابط  21و .)22

(وانگ)2015 ،

الف -موقعیت مگس میوه بهصورت تصادفی مقداردهی
میشود.
ب -جهتی تصادفی و مسافتی برای جستجوی غذا با
استفاده از حس بویایی مگس تعریف میشود:
()14
()15

Y1 = Yaxis + Random Value

ج -فاصله تا مبدا ) (Distو شدت بو) (Sمحاسبه شده،
بهطوری که این دو مقدار نسبت عکس با هم دارند.
()16

Dist i = √Xi2 + Yi2

()17

Si = 1⁄Dist i

د-مقدار شدت بو در تابع برازندگی جایگزین گردیده
و سپس شدت بوی موقعیت موجود ) (Smelliبدست می
آید.
()18

)Smelli = Function(Si

ه -یافتن مگس میوه با بیشترین شدت بو (یافتن
بیشترین مقدار) صورت میپذیرد.
()19

()21

)Xaxis = X(bestIndex

()22

)Yaxis = Y(bestIndex

ز -مراحل "ب" تا "و" از بهینهسازی تا رسیدن به
شرط توقف تکرار می شود.

شکل  – 4الگوریتم جست و جوی غذای مگسمیوه

X1 = Xaxis + Random Value

()20

Smellbest = bestSmell

)[bestSmellbestIndex] = Max(Smell

در واقع سمت راست رابطه  19نشانه بیشترین بو و
سمت چپ رابطه نشانگر مگسی است که بیشترین بو را
حس کرده است.
و -اگر شدت بو در هر تکرار بیشتر از مقدار کنونی
باشد (رابطه  ،)20آنگاه بیشترین مقدار شدت بو و مختصات
Cuckoo Search Optimization Algorithm

1

الگوریتم بهینهسازی جستوجوی فاخته
الگوریتم بهینهسازی جستوجوی فاخته  1یکی از
جدیدترین و قویترین روشهای بهینهسازی تکاملی
میباشد که تاکنون معرفی شده است .الگوریتم فاخته
الهامگرفته از روش زندگی پرندهای به نام فاخته است که
در سال  2009بهوسیله شین او یانگ و دبساوش ،توسعه
یافته است .این الگوریتم بهوسیله پرواز levyبه جای پیاده-
روی ایزوتروپیک ساده ،توسعه یافته است .الگوریتم فاخته
بعدها در سال  2011بهوسیله رجبیون به طور کامل با
جزییات بیشتر مورد بررسی قرار گرفت (رجبیون2011 ،؛
یانگ و دِب.)2011 ،
همانند سایر الگوریتمهای تکاملی ،الگوریتم
بهینهسازی فاخته هم با یک جمعیت اولیه کار خود را
شروع میکند .جمعیتی که متشکل از فاختههاست .این
جمعیت از فاختهها تعدادی تخم دارند که آنها را در النه
تعدادی پرنده میزبان خواهند گذاشت .تعدادی از این تخم-
ها که شباهت بیشتری به تخمهای پرنده میزبان دارند،
شانس بیشتری برای رشد و تبدیلشدن به فاخته بالغ
خواهند داشت .سایر تخمها بهوسیله پرنده میزبان
شناساییشده و از بین میروند .میزان تخمهای رشد کرده،
مناسببودن النههای آن منطقه را نشان میدهند.هرچه
تخمهای بیشتری در یک ناحیه قادر به زیست بوده و نجات
یابند ،به همان اندازه سود (تمایل) بیشتری به آن منطقه
اختصاص مییابد .بنابراین موقعیتی که در آن بیشترین
تعداد تخمها نجات یابند ،پارامتری خواهد بود که الگوریتم
فاخته قصد بهینهسازی آن را دارد (شکل شماره .)4
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این الگوریتم از ترکیب متعادل بین جست و جوی
محلی و جست و جوی اکتشافی منطقهای که هر دو
بهصورت تصادفی اتفاق میافتند استفاده میکند .بهطوری
که به وسیله پارامتر  Paقابل کنترل است .همچنین جست
و جوی محلی تصادفی با رابطه زیر تعریف میشود:
()23

شکل  -4مهاجرت یک نمونه فاخته به سمت زیستگاه
هدف

در فرآیند مدلسازی الگوریتم جستجوی فاخته،

که در آن 𝑥𝑗𝑡 ,و 𝑡𝑘𝑥 دو راه حل متفاوت بوده که
بهصورت تصادفی انتخاب میگردند H(u) .تابع هویساید،
یک عدد تصادفی منتج از توزیع یکنواخت و  sاندازه
پیمایش میباشد .درحالیکه جستجوی تصادفی منطقهای
به واسطه پرواز لِوی صورت میپذیرد که در زیر به رابطه
آن اشاره میشود:

روش کار الگوریتم را میتوان بهصورت زیر نمایش
داد:
الف -هر تخم در هر النه نشانگر یک راه حل است.
ب -هر فاخته تنها میتواند یک عدد تخم بگذارد که
بیانگر یک راهحل است.
ج -هدف الگوریتم استفاده از راهحل بهتر و جایگزینی
آن با راهحل نسبتاً بدتر میباشد.
واضح است که این الگوریتم میتواند شامل موارد
بسیار پیچیدهتری باشد که در آن هر النه حاوی تعداد
زیادی تخمها که هر کدام از آنها بیانگر یک سری از راه
حلهاست .بنابراین ،سادهترین راهکار زمانی مورد استفاده
قرار میگیرد که هر النه حاوی تنها یک تخم فاخته باشد.
در اینصورت ,هیچ تمایزی بین تخمها و النهها وجود ندارد.

)𝜆 𝑥𝑖𝑡+1 = 𝑥𝑖𝑡 +∝ 𝐿(𝑠,

()24

چند قانون را میبایست درنظر گرفت:
 -1هر فاخته در یک زمان مشخص تنها یک تخم
میگذارد و آن را در النههای پرنده میزبان بهصورت
تصادفی قرار میدهد.
 -2النهای که حاوی تخمهایی با کیفیت باال هستند،
بهعنوان بهترین النه جهت انتقال به نسلهای بعدی در نظر
گرفته میشود.
 -3تعداد النههای پرنده میزبان ثابت درنظر گرفته
شده و آن تعداد از تخمهای فاخته که به وسیله پرنده
میزبان شناسایی میشوند دارای احتمال ]Pa[0,1
میباشند .در اینصورت پرنده میزبان یا النه را ترک کرده
و یا اینکه تخم بیگانه را از النه خارج میسازد.

) 𝑡𝑘𝑥 𝑥𝑖𝑡+1 = 𝑥𝑖𝑡 +∝ 𝑠⨂𝐻(𝑝𝑎 − 𝜀)⨂(𝑥𝑗𝑡 −

()25

𝑠(
𝑜𝑠 ≫
)> 0

)𝜆 𝐿(𝑠,
𝜆Γ(𝜆) sin(𝜋𝜆⁄2) 1
=
𝜋
𝜆𝑠1+

در رابطه فوق)𝜆  𝐿(𝑠,بیانگر اندازه پیمایش و یا به
عبارتی مقیاس جستجوست که ارتباط تنگاتنگ با منافع
مسأله دارد .در بسیاری از موارد ،میتوان
)∝= 𝑂(𝐿⁄10درنظر گرفت بهطوری که  Lمعیاری
نشانگر منافع مسأله بوده ،درحالیکه در دیگر موارد نظیر ∝
)= 𝑂(𝐿⁄100میتوان عملکرد مؤثرتری را از انتظار
داشت چرا که از پرواز تا نواحی دور دست جلوگیری
مینماید .از دیدگاه احتمال ،رابطه  25ضرورتاً یک رابطه
استوکاستیک جهت جستجوی تصادفی محسوب میشود.
عموماً یک جستوی تصادفی میتواند شامل یک زنجیره
مارکف باشد که مکان بعدی آن به مکان فعلی (بخش اول
از رابطه  )25و احتمال تدریجی (بخش دوم از رابطه )25
مربوط است .بنابراین ،یک بخش مهم و اساسی از راهحل-
های جدید میبایست از تصادفیسازی جستجوها تأمین-
شده و مکان آنها بایستی به میزان کافی از راه حلهای
موجود دور بوده تا اینکه سیستم در بهینههای محلی ،گیر
نیفتد (یانگ و دِب .)2009 ،مطالعات اخیر حکایت از
کارایی بسیار خوب الگوریتم جست و جوی فاخته نسبت
به سایر الگوریتمها نظیر  PSOو  GAدارد (یانگ و دِب،
.)2009

ارزیابی الگوریتمهای نهنگ ،مگسمیوه و فاخته در بهینهسازی بهرهبرداری…

92

شاخصهای ارزیابی عملکرد مدلها
عملکرد مدلها با استفاده از شاخصهای اطمینان-
پذیری ،برگشتپذیری ،آسیبپذیری و پایداری ارزیابی
میشوند .برای محاسبه شاخصهای ارزیابی ابتدا پارامتر
Ctبهصورت رابطه زیر محاسبه میگردد:
S
) ( = 𝐶t
D t

()26

که در آن  Sمیزان تأمین D ،میزان نیاز t=1,…,T ،و
 Tطول دوره شبیهسازی است .در یک سیستم زمانیکه Ct
در بین حد باال و پایین محدوده قابل قبول واقع شود ،آنگاه
سیستم در حالت مطلوب قرار گرفته و در غیر اینصورت،
سیستم در حالت شکست قرار میگیرد .در پژوهش حاضر
حدود باال و پایین محدوده قابل قبول  Ctبه ترتیب یک و
 0/8در نظر گرفته شده است.
 شاخص اطمینانپذیری ) :(REاحتمال موفقیتسیستم طی دوره بهرهبرداری را نشان میدهد (نبینژاد و
همکاران .)2013 ،اطمینانپذیری عبارت است از تعداد
دفعاتی که  Ctدر حالت مطلوب قرار دارد نسبت به کل
دوره شبیهسازی (حافظپرست و همکاران.)2015 ،
برگشتپذیری):(RSسرعت بازگشت از حالتشکست به حالت مطلوب را نشان میدهد (نبینژاد و
همکاران .)2013 ،برگشتپذیری عبارت است از تعداد
دفعاتی که  Ctاز حالت شکست به حالت مطلوب میرسد
نسبت به کل مقادیر شکست (حافظپرست و همکاران،
)2015
آسیبپذیری) :(VUشدت بزرگی شکست سیستمرا نشان میدهد (نبینژاد و همکاران .)2013 ،آسیبپذیری
عبارت است از مجموع مقادیر  Ctدر حالت شکست نسبت
به تعداد کل مقادیر Ctدر حالت شکست (حافظپرست و
همکاران.)2015 ،
-پایداری):(SI

برای

پایداری

شاخصهای

اطمینانپذیری ،برگشتپذیری حداکثر و آسیبپذیری
حداقل است (ساندوال سولیس و همکاران .)2011 ،
()27

3

) SI = √R E × R S × (1 − VU

در پژوهش حاضر ،عملکرد مدلهای مختلف
بهینهسازی با استفاده از الگوریتمهای چندهدفه مگس
میوه ،جستجوی فاخته و نهنگ بر اساس

شاخصهای فوقالذکر مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفت و
بر این اساس مدلهای مختلف رتبهبندی شدند.
روش آنتروپی شانون برای وزندهی شاخصها
روش آنتروپی) (Entropyیکی از روشهای تصمیم
گیری چند معیاره برای محاسبه وزن معیارها بر اساس
ماتریس معیار-گزینه می باشد .این روش در سال 1974
توسط شانون و ویور ارائه شد .آنتروپی بیان کننده مقدار
عدم اطمینان در یک توزیع احتمال پیوسته است .ایده
اصلی این روش آن است که هر چه پراکندگی در مقادیر
یک شاخص بیشتر باشد آن شاخص از اهمیت بیشتری
برخوردار است (پارسامهر و خسروانی.)2017 ،
این روش دارای پنج مرحله است:
مرحله اول :ابتدا ماتریس تصمیم تشکیل میشود که
در آن ستونها معرف معیار و سطرها بیانگر گزینهها
هستند.
مرحله دوم یا نرمالسازی ماتریس؛ منظور از نرمال-
سازی این است که درایه هر ستون بر مجموع آن ستون
تقسیم شود .هر درایه نرمالشده pijنامیده میشود.
مرحله سوم :محاسبه آنتروپی هر شاخص :آنتروپی
Ejبهصورت زیر محاسبه میگردد و 𝑚𝑛𝐿 𝑘 = 1⁄بهعنوان
مقدار ثابت مقدار Ejرا بین صفر ویک نگه میدارد.
()28

𝐸j=−K ∑m
) i=1(Pij ∗LnPij

مرحله چهارم :در ادامه مقدار ( djدرجه انحراف)
محاسبه شده که بیان میکند شاخص مربوطه ) (djبه چه
میزان اطالعات مفید برای تصمیمگیری در اختیار تصمیم-
گیرنده قرار میدهد.
()29

dj=1-Ej

مرحله پنجم :مقدار وزن Wjمحاسبه میگردد .در
واقع وزن معیار برابر با هر djتقسیم بر مجموع djها میباشد.
تکنیک تاپسیس )(TOPSIS

روش تاپسیس یکی از روشهای تصمیمگیری چند
شاخصهاست که به رتبهبندی گزینهها میپردازد .در این
روش از دو مفهوم “حل ایدهآل” و “شباهت به حل ایدهآل”
استفاده شده است .حل ایدهآل همانگونه که از اسمش
پیداست ،حلی است که از هر جهت بهترین باشد که عموماً
در عمل وجود ندارد .به منظور اندازهگیری شباهت یک
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طرح (یا گزینه) به حل ایدهآل و ضد ایدهآل ،فاصله آن
طرح (یا گزینه) از حل ایدهآل و ضدایدهآل اندازهگیری
میشود (فالحیو همکاران .)2017 ،سپس گزینهها بر
اساس نسبت فاصله از حل ضد ایدهآل به مجموع فاصله از
حل ایدهآل و ضد ایدهآل ارزیابی و رتبهبندی میشوند.
جهت پیادهسازی و انجام روش تاپسیس گامهای زیر اجرا
میشوند (بهزاد.)2017 ،
 -1تشکیل ماتریس تصمیم :این روش شامل
یکسری معیار و گزینه میباشد.ماتریس تصمیم ماتریسی
است که معیارها در ستونها قرار گرفته و گزینهها در
سطرها
میباشند.
 -2بیمقیاسکردن ماتریس تصمیم (نرمال-
سازی ماتریس تصمیم) :بیمقیاسکردن در روش
تاپسیس با استفاده از روشنرم صورت میگیرد و به این
صورت انجام میشود که هر درایه بر جذر مجموع مربعات
درایههای آن ستون معیار تقسیم میشود .در این گام در
واقع ماتریس تصمیم ،تبدیل به یک ماتریس بیبعد می-
شود.
 -3تعیین ماتریس بیمقیاس وزندار :در این گام
باید وزن معیارها که از روشهای دیگر بدست آمده در
ماتریس نرمال ضرب شده تا ماتریس وزندار حاصل شود.
روش تاپسیس به تنهایی قادر به محاسبه وزن معیارها
نبوده و بنابراین باید از روشهای دیگر نظیر  ،AHPآنتروپی
و  ...وزن معیارها را محاسبه و بهعنوان ورودی به این روش
وارد نمود.
 -4یافتن حل ایدهآل و ضد ایدهآل :در این
قسمت باید نوع معیارها مشخص شود .معیارها یا جنبه
مثبت دارند یا منفی .معیارهای مثبت ،معیارهایی هستند
که افزایش آنها باعث بهبود در سیستم شده و حل ایدهآل
آن برابر با بزرگترین درایه ستون معیار و ضد ایدهآل؛ برابر
با کوچکترین درایه سلولستون معیار است .این مهم برای
معیارهای منفی بالعکس میباشد.
 -5محاسبه فاصله از حل ایدهآل و ضد ایدهآل:
در این گام بر اساس رابطه زیر ،فاصله هر گزینه از ایدهآل
مثبت و منفی آن محاسبه میشود.
()30

2

) 𝑑i+ =√∑𝑛𝑗=1(𝑉𝑖𝑗 − 𝐴𝑗+

()31
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) 𝑑i− =√∑𝑛𝑗=1(𝑉𝑖𝑗 − 𝐴𝑗−

 -6محاسبه شاخص شباهت و رتبهبندی
گزینهها :شاخص شباهت نشان دهنده امتیاز هر گزینه
است و براساس رابطه زیر محاسبه می شود هرچقدر این
شاخص به عدد یک نزدیکتر باشد ،نشان از برتری آن گزینه
میباشد.
()32

𝑑𝑖−
𝑑𝑖− + 𝑑𝑖+

= ∗𝑖𝑙𝑐

منطقه مطالعهشده و اطالعات آماری
سد مخزنی گلستان بر روی رودخانه گرگانرود در
فاصله  12کیلومتری شمال شرقی شهر گنبد احداث شده
است .این سد از نوع خاکی همگن بوده و هدف از احداث
آن تأمین نیازهای کشاورزی ،بهبود و توسعه اراضی ساحل
راست گرگانرود با ایجاد شبکه آبیاری و زهکشی تحت فشار
بهوسعت خالص  8600هکتار ،تأمین نیازهای آبی بخش
صنعت،
حقابههای زیستمحیطی ،بهبود عملکرد فعلی شبکه
آبیاری و زهکشی سد وشمگیر ،افزایش عمر مفید باقیمانده
این سد از  25به  40سال و کنترل و مهار سیالب بوده
است .این حوضه در محدوده طول جغرافیایی’54˚00تا
‘ 56˚29شرقی و عرض جغرافیایی ’36˚36تا ’37˚47
شمالی واقع شده است و از شمال و شرق به حوضه رودخانه
اترک و از جنوب به حوضه های آبریز کویر نمک و ازجنوب
غربی به حوضه رودخانه نکا مطابق شکل شماره ( )5می-
باشد.
ظرفیت مخزن سد در ابتدای بهره برداری حدود 86
میلیون متر مکعب بوده که با توجه به نقش مهم ذخیره
سازی سد گلستان در مهار سیالب سال  ،1380حجم
ذخیره سد از  86به  50میلیون مترمکعب کاهش یافت.
حجم مخزن در تراز نرمال  48میلیون متر مکعب و در تراز
سرریز  86میلیون متر مکعب بوده ،حجم آب قابل تنظیم
 101میلیون متر مکعب و حجم رسوبات موجود در مخزن
دو میلیون متر مکعب برآورد میگردد .بر این اساس
حداکثر نیاز آبی اراضی پایین دست سد گلستان بالغ بر
 125میلیون متر مکعب بوده که از حجم قابل تنظیم
ساالنه آن کمی بیشتر است.
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شکل  -5موقعیت سد گلستان در حوضه آبریز گرگانرود

گرفت جستجوی فاخته بسیار زیادتر از سایر الگوریتمها
است .نتایج حاصل از آن با  10مرحله اجرا و  100تکرار در
هر مرحله برای هریک از الگوریتمها در مجموع 3000
مرتبه ارزیابی هر تابع هدف مورد ارزیابی قرار گرفت(جدول
شماره  .)2نتایج حاصل ارزیابی فوقالذکر حاکی از آن است
که الگوریتمهای پیشنهادی در بهینهسازی توابع هدف
نسبت به یکدیگر متفاوت عمل میکنند .بهطوری که
الگوریتم بهینهسازی نهنگ با کمترین مقدار برآوردی در
توابع هدف و پایینترین انحراف معیار ،بهترین عملکرد را
داراست .پس از آن ،الگوریتمهای جستجوی فاخته و مگس
میوه به ترتیب رتبههای دوم و سوم را از آن خود میکنند.
ضمناً الگوریتم جستجوی فاخته مدت زمان بیشتری را
جهت انجام فرآیند بهینهسازی صرف میکند .بهطوری که
این مسأله را میتوان به افزایش تعداد پارامترهای تنظیمی
این الگوریتم ،نسبت به سایر الگوریتمها نسبت داد.

بحث و نتیجه گیری
از آنجاییکه مقدار مطلوب پارامترهای تنظیمی
الگوریتمها با توجه به نوع مسأله متفاوت میباشد و به
دامنه دادهها و پیچیدگی مسائل بستگی دارد ،تغییر هر
یک از آنها زمان اجرای الگوریتم و حتی مقادیر جواب
بهینه توابع هدف را تغییر میدهد .به همین جهت مقادیر
عددی مناسب پارامترهای الگوریتمهای چندهدفه
بهینهسازی مگسمیوه ،جستو جوی فاخته و نهنگ در
بهینهسازی توابع هدف مخزن سد گلستان را که با روش
آزمون و خطا تنظیم شدهاند در جدول شماره  1نشان داده
شده است .با توجه به جدول شماره 1مشخص است که
تعداد پارامترهای تنظیمی الگوریتم جهت بررسی نتایج
حاصل از بهینهسازی با الگوریتمهای فوقالذکر ،کدنویسی
الگوریتمها در محیط نرمافزار  MATLAB R2015صورت

جدول  - 1مقادیر مناسب پارامترهای الگوریتمهای بهینهسازی چندهدفه جستجوی فاخته ،مگسمیوه و نهنگ
الگوریتم بهینهسازی چندهدفه

جمعیت اولیه

حداکثر تکرار

اندازه پیمایش α-

نرخ کشف تخمهای بیگانه

جستجوی فاخته

50

100

0/2

0/25

مگسمیوه

50

100

فاقد مقادیر تعریف شده در الگوریتم

نهنگ

50

100

فاقد مقادیر تعریف شده در الگوریتم
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جدول  - 2نتایج حاصل از بهینهسازی چندهدفه با الگوریتمهای مگسمیوه ،جستجوی فاخته و نهنگ
الگوریتم

تابع
کنترل سیالب

مگسمیوه

تأمیننیاز
زمان اجرای
الگوریتم
کنترل سیالب

جستوجوی
فاخته

تأمیننیاز
زمان اجرای
الگوریتم
کنترل سیالب

نهنگ

تأمیننیاز
زمان اجرای
الگوریتم

واحد
میلیون
مترمکعب
میلیون
مترمکعب
ثانیه
میلیون
مترمکعب
میلیون
مترمکعب
ثانیه
میلیون
مترمکعب
میلیون
مترمکعب
ثانیه

ماکزیمم

متوسط

مینیمم

انحراف معیار

تکرار

تعداداجرای الگوریتم

3040

921/2

254

908.2

100

10

131

114

106/7

8/14

100

10

32/52

32/45

32/44

0/00

100

10

201

170

138

22/2

100

10

94/95

90/77

86/97

2/4

100

10

52/9

51/66

51/6

0/73

100

10

65/09

55/89

48/18

5/54

100

10

88/07

80/89

78/05

2/29

100

10

30/9

30/59

30/17

0/00

100

10

در این پژوهش با ثابت فرضکردن پارامترهای
طراحی مخزن اعم از حجم بیشینه و کمینه مخزن به
بهینهسازی بهرهبرداری بهنگام در یک دوره  95ماهه از
مرداد  1390الی خرداد  1398پرداخته شد .از اینرو،
قواعد ماهانه بهرهبرداری بهصورت چندهدفه مورد بررسی
قرار گرفتند .بررسی و مقایسه الگوریتمها از دیدگاه
نشان
مدل
عملکرد
ارزیابی
شاخصهای
میدهد که از دیدگاه اطمینانپذیری ،برگشتپذیری و
پایداری الگوریتم چندهدفه نهنگ ) (MOWAمقادیر

باالتری را نسبت به سایر الگوریتمهابه خود اختصاص می-
دهد .بهطوری که در صورت مقایسه الگوریتم نهنگ به
عنوان کارآمدترین الگوریتم با الگوریتم مگسمیوه بهعنوان
ناکارآمدترین الگوریتم ،مقادیر شاخصهای اطمینانپذیری
و برگشتپذیری مدل بهترتیب به میزان 44درصد و 52
درصد افزایش و آسیبپذیری آن به میزان  23درصد
کاهش مییابد که این مسأله نشاندهنده عملکرد بهتر
الگوریتم نهنگ نسبت به سایر الگوریتمها است(جدول
شماره.)3

جدول  - 3مقادیر شاخصهای ارزیابی عملکرد مدلهای مختلف سد مخزنی گلستان (درصد)
الگوریتم بهینهسازی چندهدفه

اطمینانپذیری

برگشتپذیری

آسیبپذیری

پایداری

مگسمیوه

33

31

63

1/3

جستجوی فاخته

43

40

50

2/9

نهنگ

59

64

48

6/5

در بهینهسازی چندهدفه ،مجموعهای از پاسخهای
بهینه به عنوان جواب بهدست میآید که منحنی َپرتو
نامیده میشوند .منحنیهای پرتوی شکلهای  6تا  8نشان
الگوریتمهای
عملکرد
اگرچه
که
میدهند

مگس میوه و نهنگ بسیار شبیه یکدیگر است ،اما از آنجایی
که مطلوبترین و نامطلوبترین مقادیر توابع هدف به
دست آمده بهوسیله الگوریتم بهینهسازی چندهدفه نهنگ
کمتر است میتوان عملکرد الگوریتم چندهدفه نهنگ را
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مناسبتر و همگرایی بهتری در مقایسه با سایر الگوریتمها
برخوردار بوده و الگوریتمهای چندهدفه جستجوی فاخته
و مگسمیوه در ردههای دوم و سوم قرار میگیرند.

مناسبتر تشخیص داد .این برتری در مقایسه با عملکرد
الگوریتم چندهدفه جستجوی فاخته نیز دیده میشود .در
نهایت میتوان نتیجه گرفت که الگوریت منهنگ از عملکرد

2600

1600
1100

تابع کنترل سیل

2100

600
100
130

120

125

110

115

105

تابع تامین نیاز

شکل  -6منحنی پرتوی حاصل از بهینهسازی با الگوریتم بهینهسازی چندهدفهمگسمیوه
220
200

160
140

تابع کنترل سیل

180

120
100
110

100

105

90

95

85

تابع تامین نیاز
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شکل  -8منحنی پرتوی حاصل از بهینهسازی با الگوریتم بهینهسازی چندهدفه نهنگ

نمودار مقایسهای حجم آب موردنیاز و رهاسازی شده
از مخزن سد گلستان در دوره آماری  95ماهه در
الگوریتمهای سهگانه در شکلهای  9الی  11نشان داده
شده است .همانگونه که از نمودارهای مربوطه برمیآید با

توجه به این مطلب که تفاوت میان منحنی نیاز و رهاسازی
در ماههای مختلف بهویژه در ماههای اوج نیاز در الگوریتم
نهنگ کمتر از سایر الگوریتمها است ،میتوان کارایی بهتر
الگوریتم نهنگ را نسبت به سایر الگوریتمها تشخیص داد.

97

مجله ی مهندسی منابع آب  /سال سیزدهم  /شماره چهارم  /زمستان 1399
30

20
15
10
5

حجم آب بر حسب میلیون متر مکعب

25

0
78

89

34
45
56
دوره بهره برداری بر حسب ماه

67

حجم آب رهاسازی شده بااستفاده از الگوریتم بهینه سازی چندهدفه نهنگ

23

12

1

حجم آب مورد نیاز پایین دست

شکل  -9مقایسه حجم آب مورد نیاز و رهاسازیشده از مخزن با استفاده از الگوریتم چندهدفه نهنگ

25
20
15
10
5
0
89

78

67

56

34

45

23

12

1

دوره بهره برداری بر حسب ماه
حجم آب رهاسازی شده بااستفاده از الگوریتم بهینه سازی چندهدفه جستوجوی فاخته

حجم آب بر حسب میلیون متر مکعب

30

حجم آب مورد نیاز پاییندست

شکل  -10مقایسه حجم آب مورد نیاز و رهاسازیشده از مخزن با استفاده از الگوریتم چندهدفه جست و جوی فاخته

25
20
15
10
5
0
89

78

67

56

45

34

23

12

1

حجم آب بر حسب میلیون متر مکعب

30

دوره بهره برداری بر حسب ماه
حجم آب رهاسازی شده بااستفاده از الگوریتم بهینه سازی چندهدفه مگس میوه

حجم آب مورد نیاز پاییندست
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ارزیابی الگوریتمهای نهنگ ،مگسمیوه و فاخته در بهینهسازی بهرهبرداری…
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جدول  -4ماتریس تصمیمگیری با استفاده از روش تاپسیس
معیار 1

معیار 2

معیار 3

معیار 4

معیار 5

معیار 6

گزینه 1

0/2444

0/2296

0/3913

0/1250

0/3991

0/8031

گزینه 2

0/3185

0/2963

0/3106

0/2813

0/3178

0/1482

گزینه 3

0/4370

0/4741

0/2981

0/5938

0/2832

0/0487

وزن معیارهای حاصل از روش آنتروپی و همچنین
مثبت یا منفی بودن معیارها در جدول  5نشان داده شده
است .نتایج نشان میدهد که دو معیار پایداری و
برگشتپذیری بهترتیب ،دارای بیشترین وزن در بین
معیارها هستند و سایر معیارها از اوزان کمتری برخوردار
هستند .از دیدگاه دیگر میتوان اینگونه دریافت که در
روش آنتروپی ،شاخصهای ارزیابی مدل از وزن بیشتری
نسبت به توابع هدف برخوردار هستند.

مقادیر ماتریس تصمیمگیری در جدول شماره 4
نشان داده شده است .الگوریتمهای بهینهسازی چندهدفه
مگسمیوه ،جستجوی فاخته و نهنگ به ترتیب بهعنوان
گزینههای اول تا سوم ماتریس تصمیمگیری و شاخصهای
اطمینانپذیری ،برگشتپذیری ،آسیبپذیری ،پایداری و
همچنین توابع هدف (تأمین نیاز و کنترل سیالب) بهعنوان
معیارهای اول تا ششم انتخاب شدهاند.

جدول  -5بردار وزن محاسبهشده به روش آنتروپی
معیار 1

معیار 2

معیار 3

معیار 4

معیار 5

معیار 6

مثبت یا منفیبودن معیارها

مثبت

مثبت

منفی

مثبت

منفی

منفی

وزن معیارها

0/1762

0/1777

0/1694

0/1781

0/1685

0/1301

رتبه

3

2

4

1

5

6

نتایج حاصل از روش تاپسیس بر اساس گزینههای
ماتریس تصمیمگیری ،نشان میدهد که عملکرد الگوریتم
بهینهسازی چندهدفه نهنگ در رتبه نخست با حداکثر
شباهت قرار داشته و الگوریتم بهینهسازی چندهدفه
جستجوی فاخته و مگسمیوه دررتبههای دوم و سوم قرار
میگیرند (جدول .)6
جدول  -6رتبهبندی گزینههای مختلف با روش
تاپسیس
گزینه های
ماتریس تصمیمگیری

شاخص شباهت

رتبهبندی

الگوریتم بهینهسازی
چندهدفه مگس میوه

صفر

3

الگوریتم بهینهسازی
چندهدفه جستجوی فاخته

0/139

2

الگوریتم بهینهسازی
چندهدفه نهنگ

1

1

نتایج به دست آمده در این تحقیق با نتایج حاصل از
تحقیق دنیائی و همکاران ( ،)2020حسینی موغاری و
همکاران ( )2017و صمدیان فرد و همکاران ()2019
مطابقت دارد.
نتیجهگیری کلی
از آنجاییکه بهرهبرداری بهینه از سدها با اهداف
متفاوت صورت میپذیرد ،در این پژوهش جهت بهینهسازی
سیاستهای بهرهبرداری از مخزن سد گلستان واقع در
حوضه آبریز گرگانرود با رویکرد توأمان کاهش کمبودهای
نیاز آبی اراضی پاییندست و مدیریت حجم ذخیره سیالب
از الگوریتمهای بهینهسازی چندهدفه مگسمیوه،
چندهدفه نهنگ و چندهدفه جستجوی فاخته استفاده
شده و نتایج آنها با یکدیگر مقایسه گردید .افق طرح از
مرداد  1390الی خرداد  1398به مدت  95ماه در نظر
گرفته شد .دادههای ورودی به مدل حجم آورد ماهانه
رودخانه ،حجم تبخیر از سطح مخزن و حجم نیازهای

مجله ی مهندسی منابع آب  /سال سیزدهم  /شماره چهارم  /زمستان 1399
پاییندست سد بودهاست .ازآنجاییکه هر مسأله
بهینهسازی از سه بخش اصلی متغیرهای تصمیم ،توابع
هدف و قیود مسأله تشکیل شده است ،در بهینهسازی
چندهدفه مخزن سد گلستان دو هدف؛
 -1کمینهسازی کمبود آب مورد نیاز پاییندست اعم از
کشاورزی ،صنعت ،آبزیپروری ،تأمین بخشی از نیاز سد
وشمگیر و محیط زیست و  -2کمینهسازی مجموع مربعات
انحراف حجم مخزن از حجم ایدهآل برای کنترل سیالب
آن،
از
پس
شدهاند.
تعریف
محدودیتهای معادله پیوستگی به توابع هدف اعمال
شدند .سپس عملکرد الگوریتمهای بهینهسازی چندهدفه
مگسمیوه ،چندهدفه نهنگ و چندهدفه جستجوی فاخته
براساس معیارهای اطمینانپذیری ،برگشتپذیری،
آسیبپذیری و پایداری مورد ارزیابی قرار گرفت.
نتایج بهدستآمده از جوابهای بهینه حاکی از آن
است که الگوریتمهای پیشنهادی در بهینهسازی توابع
هدف نسبت به یکدیگر متفاوت عمل میکنند .اگرچه
عملکرد الگوریتمهای چندهدفه مگسمیوه و نهنگ بسیار
شبیه یکدیگر است اما از آنجاییکه مطلوبترین و
نامطلوبترین مقادیر توابع هدف برآوردشده بهوسیله
الگوریتم بهینهسازی چندهدفه نهنگ کمتر است ،عملکرد
الگوریتم چندهدفه نهنگ مناسبتر تشخیص داده میشود.
این برتری در مقایسه با عملکرد الگوریتم چندهدفه
جستجوی فاخته نیز دیده میشود .در خصوص مدت زمان
انجام عملیات بهینهسازی اگرچه اختالف فاحشی بین
الگوریتم مگسمیوه و نهنگ وجود ندارد ولی هر دو به
مراتب از الگوریتم جستجوی فاخته بهتر عمل کرده و در
مدت زمان بسیار کمتری به همگرایی میرسند ،بهطوری
که این اختالف را میتوان به افزایش تعداد پارامترهای
تنظیمی الگوریتم جستجوی فاخته نسبت به سایر
الگوریتمها نسبت داد .از سوی دیگر درصورتیکه الگوریتم
نهنگ بهعنوان کارآمدترین الگوریتم با الگوریتم مگسمیوه
بهعنوان ناکارآمدترین الگوریتم مقایسه شود ،نه تنها مقادیر
اطمینانپذیریو برگشتپذیری مدل بهترتیب به میزان
44درصد و  52درصد افزایش و آسیبپذیری آن به میزان
23درصد کاهش مییابد بلکه با توجه به منحنی پرتو
حاصله کاهش  60درصد حجم مخزن جهت کنترل سیالب
موجب کاهش تأمین نیاز آب پاییندست به میزان
37درصد میگردد .بهطوری که این مسأله نشاندهنده
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عملکرد بهتر الگوریتم نهنگ نسبت به سایر الگوریتمها
است .نتایج حاصل از روش تاپسیس بر اساس گزینه های
ماتریس تصمیمگیری نیز حاکی از برتری الگوریتم
الگوریتمهای
بهینهسازی چندهدفه نهنگ بوده
بهینهسازی چندهدفه جستجوی فاخته و مگس میوه در
رتبه های دوم و سوم قرار میگیرند .بنابراین الگوریتم
بهینهسازی چندهدفه نهنگ از عملکرد مناسبتر و
همگرایی بهتری در مقایسه با سایر الگوریتمها برخوردار
بوده و الگوریتمهای چندهدفه جستجوی فاخته و
مگسمیوه در ردههای دوم و سوم قرار میگیرند.
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