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کارآیی روشهای مختلف بهینهسازی در بهرهبرداری از مخزن سد هراز
عیسی کیاء ،1علیرضا عمادی ،*2محمدعلی غالمی سفیدکوهی
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مقاله برگرفته از رساله دکتری

چکیده
بهره برداری بهینه از مخازن سدها با توجه به نقش آنها در کنترل آبهای سطحی و تأمین نیاز آبی بخشهای مختلف،
از اهمیت بسزایی برخوردار میباشد .در این پژوهش ،قابلیت الگوریتم کرم شب تاب ( )FAبرای حل مسأله بهرهبرداری
بهینه از مخزن سد هراز به منظور تأمین آب مورد نیاز کشاورزی ،شرب و صنعت و زیستمحیطی پایاب سد برای یک
دوره  27ساله (از سال آبی  63-64تا  )89-90مورد برر سی قرار گرفته است .تابع هدف به صورت کمینه کردن مجموع
مجذور کمبودهای نسبی ماهانه در طول دوره بهرهبرداری تعریف گردید .کارآیی این الگوریتمها با تعیین شاخصهای
عملکردی مخزن ،مقدار تابع هدف ،کمبود ساالنه ،متوسط ماهانه کمبود و برداشت آب مورد مقایسه و ارزیابی قرار
گرفت .روش  FAبا اعتمادپذیری تأمین آب  88/3درصد ،بهتر از دو روش  GAو  SOPبا مقدار  82/4و  66/7توانسته
است نیازهای پاییندست سد را تأمین کند .شاخص آسیبپذیری سه مدل به ترتیب  0/23 ،0/20و  0/99به دست آمد.
نتایج حاکی از عملکرد بهتر الگوریتم  FAنسبت به دو روش دیگر در حل مسآله بهرهبرداری از مخزن میباشد.
واژههای کلیدی :اعتمادپذیری ،بهرهبرداری ،ژنتیک ،سیاست بهرهبرداری استاندارد ،کرم شبتاب ،هراز.

1دانشجوی دکتری سازه های آبی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، 09113543163 .
2دانشیار گروه مهندسی آب ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری (* -نویسنده مسئول)emadia355@yahoo.com ،09123931311 ،
 3دانشیار گروه مهندسی آب ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساریmagholamis@yahoo.com ، 09121535477 ،
eassa_kia@yahoo.com
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مقدمه
امروزه با توجه به رشد روزافزون نیاز به منابع آب
که نتیجه رشد جمعیت ،صنعت و کشاورزی است،
نمیتوان تنها با اکتفا به منابع آب متغیر و غیرمطمئن،
برنامهریزی نمود .لذا احداث مخازن ،جهت رسیدن به
اهداف فوق یک امر اجتنابناپذیر و قطعی است .افزایش
بیرویه مصرف و منابع محدود آب در آینده بسیار
نزدیک ،کشور را با بحرانهای جـدی مواجه میسازد.
بنابراین ،عالوه بر احـداث سد ،چگونگی بهرهبرداری از
سدهای مخزنی نیز باید به نحوی انجام شود که با توجه
به دبی ورودی به سد ،هندسه مخزن ،شرایط آب و
هوایی و نوع مصرف ،کمترین کمبود در طول دوره
بهرهبرداری اتفاق افتد.
با احداث سد ،برنامههای کشاورزی ،صنعتی و
توسعه شهری و در نهایت ساختار سیستم آبی حوضه
آن تغییر میکند .تغییر در ساختار سیستم آبی حوضه
به علت تغییر در سیستم تأمین آب و یا تقاضای آبی،
تغییر در شرایط زمانی و مکانی از سیستم آبی را به
همراه دارد .بنابراین ،کاربرد شیوه کنونی بهرهبرداری از
سیستم آبی در شرایط جدید ،الزاماً بهینه نبوده و باعث
کاهش ظرفیت تأمین آب و عدم قابلیت اطمینان تأمین
و در نهایت منجر به ناکـارآمـدی بهرهبرداری از سیستم
آبی میگردد .لـذا ،بـرای برنامهریزی در مورد نحوه
بهرهبرداری از سد در حال ساخت ،نیاز به مدلسازی و
تخصیص بهینه منابع آب میباشد .تاکنون از روشهای
بهینهسازی مختلفی برای بهرهبرداری از مخازن استفاده
شده است .با این وجـود روشهای جدیدتر بـه منظور
رفـع نواقص روشهای قبلی توسعه داده میشوند .به
طور نمونه ،با توجه به میزان آب مصرفی در سه بخش
کشاورزی ،صنعت و خدمات به عنوان مهمترین مصرف
کنندگان منابع آب ،تابع هدف غیرخطی تشکیل یافت.
برای حل این مدل بهینهسازی ،از الگوی پیشرفتهای
مانند الگوریتم فرا ابتکاری تلفیقی  GA-PSOاستفاده
گردید .با ارائه این مدل ،جوابهای قابل قبولی در
زمینه حداکثرسازی سود اقتصادی در حوضه کویر
مرکزی ایران به دست آمد (حبیبی داویجانی و
همکاران .)1392 ،همچنین ،برای اولین بار یک سامانه
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سه مخزنه نمونه با اهداف کلی تولید انرژی برقآبی،
تأمین نیازهای پائیندست (کشاورزی ،شـهری و
صنعتی) و کنتـرل سیـل ارائه شد .نتایج نشان داد که
اطالعات تعیین شده برای این سامانه ،کامالً به صورت
منطقی و با روند واقعی تعریف شدهاند و میتوانند
عملکرد سامانه مخازن را در حالتهای تک مخزنه یا
چند مخزنه و تک هدفه یا چند هدفه به خوبی نمایان
سازند (سیفاللهی آغمیونی و بزرگ حداد.)1393 ،
) ،Esat and Hall (1994الگوریتم ژنتیک را در یک
مسئله چهار مخزنه به کار برده و نتیجه گرفتند که
 GAبا صرفهجویی قابل مالحظهای در زمان و حافظه
کامپیوتر ،پتانسیل مناسبی در حل مسائل بهینهسازی
منابع آب دارد .در پژوهشی در تایلند ،برای تخصیص
بهینه آب در دسترس محدود به چهار بخش کشاورزی،
خانگی ،صنعت و برقآبی ،مدلی با هدف حداکثرسازی
سود خالص اقتصادی برای حوضه رودخانه چائو فاریا
ارائه کردند .این مدل قادر به بهبود سود اقتصادی در
مقایسه با شیوههای تخصیص آب میباشد ( Divakar
 .)et al.,2011برای حداقل کردن کمبود آب و تولید
حداکثر نیروی برقآبی منابع آب رودخانه تائو از مدل
تلفیقی  GA-PSOاستفاده گردید ( Chang et
 .)al.,2013در پژوهشی دیگر ،طرح بهرهبرداری از
سامانه سه مخزنه با هدف تأمین آب شرب ،کشاورزی و
تولید انرژی در حوضه رودخانه کوتیادی مـورد بررسی
قرار گرفت .برای مدلسازی این سیستم در مراحل
آغازین ،از سیاست بهرهبرداری خطی استاندارد 1به
دلیل رابطه خطی میان تولید انرژی و ذخیره مخزن
استفاده شد .همچنین ،برای تحلیل مخزن از نرمافزار
موسسه ملی هیدرولوژی بنام  NIH-ReSypاستفاده
شد که قادر به محاسبه ظرفیت مخزن ،روندیابی مخزن،
برآورد جریان ورودی ،منحنی فرمان اولیه ،بهرهبرداری
از سیستم مخازن چند هدفه ،کنترل سیالب و  ...بوده
است (.)Thankachan and Anitha,2015
الگوریتم کـرم شبتاب ( )FAتوسط یانگ2در سال
 2008معرفی گردید .این الگوریتم ،تکنیکی جدید در

)Standard Linear Operation Policy (SLOP
Yang

1
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مسائل بهینهسازی منابع آبی بوده که کمتر به آن
پرداخته شده است .در پژوهشی ،جهت تأمین آب
کشاورزی از الگوریتم کرم شبتاب برای تعیین
سیاستهای بهینه بهرهبرداری از مخزن بازفت استفاده
شد .سپس عملکرد آن با  GAو  PSOمورد مقایسه و
ارزیابی قرار گرفت .نتایج حاکی از عملکرد بهتر
الگوریتم  FAنسبت به دو روش دیگر بود (حسینی
موغاری و بنی حبیب .)1393 ،در پژوهشی دیگر ،در
بهینهسازی بهرهبرداری از مخزن سد درودزن در یک
دوره  99ماهه از روش  FAاستفاده شد و نتایج حاصل
از آن با نتایج الگوریتمهای سیستم مورچگان پیوسته و
ترتیبی مورد مقایسه قرار گرفت .نتایج نشان داد که
روش  FAنسبت به دو روش دیگر از تابع هدف کمتر و
اعتمادپذیری باالتری برخوردار میباشد (زینلی و
همکاران،Garousi-Nejad et al. (2016) .)2015 ،
کارآیی الگوریتم  FAنسبت به  GAدر بهرهبرداری از
مخزن با هدف تامین آب کشاورزی و تولید برقآبی را
مورد بررسی قرار دادند .نتایج نشان داد که سرعت
همگرایی در  FAبرای رسیدن به نقطه بهینه سراسری
و مقدار تابع هدف بهتر از  GAمیباشدBozorg- .
) ،Haddad et al. (2017عملکرد الگوریتم کرم شب-
تاب توسعه یافته چندمنظوره ( )MODFAرا برای
بهینهسازی تولید برقآبی یک سیستم سه مخزنه در
ایران مورد ارزیابی قرار دادند .هدف از پژوهش ،بیشینه
کردن قابلیت اطمینان تولید برقآبی و کمینه کردن
آسیبپذیری بوده است .نتایج نشان داد که MODFA
از عملکرد بهتری نسبت به  MOGAو MOFA
برخوردار میباشد ،Ritthipakdee et al. (2017) .از
الگوریتم جفتگیری کرم شبتاب ( )FMAبرای حل
مسائل بهینهسازی پیوسته استفاده نمودند .هسته
مرکزی این الگوریتم ،الگوریتم ژنتیک است .برای
مقایسه عملکرد این روش با  11الگوریتم دیگر نظیر
 DFOA ،DE ،FAو  ،...از  20تابع معیار (شانزده تابع
 30بعدی و چهار تابع  2بعدی) استفاده شد .نتایج
نشان داد که میزان موفقیت الگوریتم پیشنهادی در
رسیدن به نقطه بهینه سراسری بیشتر از الگوریتمهای
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دیگر بوده و در مقایسه با الگوریتم  FAنیاز به تعداد
تکرار کمتری دارد.
با بررسی مطالعات گذشته میتوان نتیجه گرفت که
استفاده از روشهای فراکاوشی در بهینهسازی مسئله
پیچیده و غیرخطی بهرهبرداری از مخزن سد در سال-
های اخیر بیشتر مورد توجه محققین قرار گرفته است.
این روشها نه وابسته به نوع مسئله از نظر خطی و
غیـرخطی بودن هستند و نه نیازی به گسستهسازی
مسئله دارند؛ همچنین دارای سرعت و دقت مناسب در
مقایسه با سایر روشهای موجـود میباشند ( Rani
 .)and Moreira, 2010لذا در این تحقیق از الگوریتم
فراکاوشی جدید نظیر کرم شبتاب با هدف بهینهسازی
تخصیص آب در حوضه هراز ،مدلی تهیه شد که
خروجیهای مخزن را کنترل نموده و میزان برداشت
بهینه آب از مخزن را در ماههای مختلف  27سال
( )1363-1390به نحوی مشخص میکند که در سال-
های خشک ،با کمترین مقدار کمبود آب و خسارت
همراه باشد .به منظور بررسی کارآیی الگوریتم ،FA
نتایج حاصل از آن با الگوریتم ژنتیک و روش سیاست
بهرهبرداری استاندارد ( )SOPمورد مقایسه قرار می-
گیرد .کدنویسی هر سه روش  GA ،SOPو  FAدر
نرمافزار  MATLABانجام شده و برای بررسی کارآیی
آنها ،از شاخصهای عملکرد مخزن شامل؛ قابلیت
اعتماد زمانی و حجمی و شاخص آسیبپذیری استفاده
شده است.

مواد و روشها
الف -مشخصات عمومی حوضه مطالعاتی
حوضه هراز در بخش شرقی منطقه ساحلی دریای
مازندران بر روی یک دشت آبرفتی قرار دارد که توسط
رودخانه هراز ایجاد شده است .این حوضه از شمال به
دریای خزر و از شرق و شمال شرقی به حوضه رودخانه
بابل رود و از غرب به حوضه رودخانه چالوس و از شمال
غربی به حوضه رودخانههای حد فاصل چالوس تا
آلشرود محدود است .شکل ( )1موقعیت حوضه هراز و
ساختگاه سد در حال احداث هراز را نشان میدهد.
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شکل ( :)1موقعیت حوضه و ساختگاه سد هراز
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استان به میزان  115میلیون متر مکعب در سال از
دیگر اهداف مهم این سد میباشد .برای مدلسازی ،از
آمار جریان ورودی به مخزن در طی  27سال (-1390
 )1363به صورت سری زمانی ماهانه استفاده گردید .در
جدول ( ،)1توزیع ماهانه دبی ورودی ،تبخیر و بارندگی
از سطح آزاد آب در مخزن ،در جدول ( )2توزیع ماهانه
نیاز آبی پاییندست به تفکیک کشاورزی ،شرب و
صنعت و زیستمحیطی و در شکل ( ،)2وضعیت
سیستم منابع و مصارف سد مخزنی هراز ارائه شده
است.

سد مخزنی هراز از نوع خاکی با هسته مخلوط به
ارتفاع  120متر ،طول تاج  388متر و حجم مفید 151
میلیون متر مکعب به فاصله  20کیلومتری جنوب آمل
و قبل از ورود رودخانه به دشت هراز به منظور جبران
حقابههای حذف شده دشت هراز از سد الر ،مورد
مطالعه قرار گرفته و از سال  1392در حال اجرا می-
باشد .آب تنظیمی این سد با رقوم  502متر از سطح
دریا و حجم کل مخزن  230میلیون مترمکعب در پی
انتقال به سد انحرافی هزار سنگر از طریق شبکه آبیاری
دشت هراز ،اراضی کشاورزی این دشت را مشروب می-
سازد .تأمین آب آشامیدنی و صنعت شهرهای بزرگ

شکل ( :)2وضعیت سیستم منابع و مصارف سد هراز

جدول ( :)1توزیع ماهانه دبی ورودی ،تبخیر و بارندگی پاییندست مخزن سد هراز (میلیون مترمکعب)
مهر
بارندگی
تبخیر
دبی

آبان

آذر

دی بهمن اسفند فروردین

70/5 72/4 74/7 100/9 104/3 114/5
55/9 39/1 34/0 31/8 50/7 79/9
33/3 26/4 26/5 28/9 30/9 32/5

50/3
83/8
66/9

اردیبهشت
42/9
117/3
118/4

خرداد

تیر

مرداد شهریور

ساالنه

840/0 86/6 42/2 46/1 34/8
1034/2 109/8 140/1 150/8 114/0
632/0 38/8 47/3 71/8 110/3

جدول ( :)2توزیع نیاز ماهانه پاییندست مخزن سد هراز (میلیون مترمکعب)
مرداد

شهریور

ساالنه

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن اسفند فروردین اردیبهشت خرداد

کشاورزی
شرب و صنعت
زیستمحیطی

0
0
0
0
0
0
9/1 9/5 9/5 9/5 9/5 9/5
32/1 29/5 30/8 34/2 34/5 33/2

199/1
9/8
46/4

268/0
9/8
82/9

152/3 214/6 216/4
9/8
9/8
9/8
38/1 53/6 80/1

1/5
9/8
33/4

1051/9
115/4
528/8

مجموع

41/2 39/0 40/3 43/7 44/0 42/7

255/3

360/7

200/2 278/0 306/3

44/7

1696/1

ب -سیاست بهرهبرداری از مخزن سد
مسأله بهرهبرداری بهینه از مخازن سدها ،مسأله

تیر

بهینهسازی مقید است که به منظور مدلسازی آن می-
بایست تابع هدف مسأله و قیـود آن تعریف شود .تابع
هدف مسـأله میتواند به شکلهای مختلف تعریف
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گردد .قیـود مسأله را میتوان معادله پیوستگی ،حداقل
و حداکثر حجم مخزن یا مقدار آب رها شده از مخزن و
غیره در نظر گرفت .در این پژوهش ،تابع هدف به
صورت حداقلسازی مجموع مجذور کمبودهای نسبی
در تخصیص به آن در هر ماه در طول دوره بهرهبرداری
تعریف شده است:
2

() 1






1 n  De  Re t
Min F    t
n t 1 D max

که در آن ،F :تابع هدف در تخصیص آب n ،طول دوره
بهرهبرداری Det ،حجم مورد نیاز در ماه  tام Ret ،حجم
برداشت یا رهاسازی از مخزن در ماه  tام و Dmax
حـداکثر حجـم مـورد نیـاز در طـول دوره بهرهبرداری
میباشد.
با توجه به معادله پیوستگی (رابطه  )2که از
اساسیترین روابط مدلسازی بهرهبرداری از مخزن می-
باشد و نیز محدودیتها و قیود مربوطه در حالت کلی
(روابط  3تا  ،)8سیاست بهرهبرداری بهینه از مخزن سد
تعیین میگردد.
() 2
() 3
() 4
()5

()6

() 7
() 8

St 1  St  Q t  Pt  Evt  Re t  Sp t
0  Re t  Det

S min  S t  S max
St  Q t  Pt  Evt  Re t  Smax

 if St  Q t  Pt  Evt  Re t  Smax
Sp t  
0
 if St  Q t  Pt  Evt  Re t  Smax

S t  Q t  Loss t

 if S t  Q t  Loss t  R max
R max
Re t  
 if R max  S t  Q t  Loss t  S max
S t  Q t  S max

 if S t  Q t  Loss t  R max  S max

) Losst  At  (Evt  R t
2

A t  a  b  St  c  St

که در آن؛  St+1و  ،Stبه ترتیب حجم مخزن در ابتدا و
انتهای دوره  Qt ،tحجم جریان ورودی به مخزن در
طول دوره  Spt ،tحجم سرریز از مخزن در طول دوره ،t
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 Evtحجم تبخیر از سطح مخزن در ماه  tام Pt ،حجم
بارش بر روی سطح مخزن Smin ،و  Smaxبه ترتیب
حجم کمینه و بیشینه مخزن Losst ،میزان تلفات
مخزن ،در ماه  tام و  b ،aو  cضرایب رابطه حجم-
سطح مخزن میباشند.
وجود قیود در مسأله بهینهسازی موجب میشود که
برخی از جوابهای موجود در فضای جستجوی مسأله،
جوابهای ناشدنی باشند .در این مسأله از روش تابع
جریمه برای اعمال قیود استفاده شده است .بدین
منظور پس از ساخت یک جواب کامل ،مقدار حجم
مخزن در طول دوره بهرهبرداری توسط رابطه پیوستگی
به دست میآید .سپس اگر حجم و رهاسازی مخزن از
محدودهای مجاز تعریف شده تخطی کرده باشد ،تابع
هدف مسأله به صورت رابطه زیر اصالح میگردد.
2

  Pen1  Pen 2



() 9

1 n  De t  Ret

n t 1 Dmax

Min F 

که در آن:
()10

D  (Smin  St ) / Smin if St  Smin
Pen1  
D  (St  Smax ) / Smax if St  Smax

()11
E  (Re t  Demin t ) / Demin t if Re t  Demin t

P en2  
E  (Re  De
) / De
if Re  De

t
max t
max t
t
max t


که Pen1 ،و  Pen 2به ترتیب تابع جریمه مربوط به
حجم و رهاسازی از مخزن Demaxt ،و  Demintحداکثر و
حداقل نیاز سد در ماه  D ،tو  Eضرایب ثابت که در
این مسأله با سعی و خطا حدود  1بدست آمدند.
ج -الگوریتم کـرم شبتاب ()FA
الگوریتم کـرم شبتاب ،تکنیکی جدید مبتنی بر
رفتارهای جمعی است که از رفتار اجتماعی کـرم شب-
تاب در طبیعت الهام گرفته شده است .کرمهای شب-
تاب به منظور جذب جفت و شکار نورهایی تولید می-
کنند که الگوی نوری هر کدام با دیگری متفاوت است.
میزان این نور رابطه مستقیم با جذابیت کرم شبتاب
دارد .با در نظر گرفتن میزان نور کرم به عنوان تابع
هدف ،میتوان رفتار کرمهای شبتاب را به صورت یک
الگوریتم بهینهساز مدل نمود.
در این الگوریتم ،هر کرم شبتاب یک راه حل
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ممکن مسأله در یک فرم برداری است که هر بردار،
طولی برابر  Nخواهد داشت .پس از ایجاد جمعیت اولیه
به صورت تصادفی و تعیین ارزیابی شایستگی متناظر با
هر کرم با استفاده از تابع ارزیابی ،میزان درخشندگی
کـرم شبتـاب  iاز رابطه ( )12حاصـل میگردد.
()12

1
Cost i

Brightnessi 

که در رابطهی فوق Costi ،بیانگر تابع هدف محاسبه
شده برای هر کرم شبتاب است و  Brightnessiمیزان
درخشندگی کرم شبتاب  iرا بیان میکند .در این
الگوریتم برای بهبود سرعت همگرایی الگوریتم ،در هر
تکرار ،تعدادی از کرم شبتابها که بیشترین میزان
درخشندگی را بدست آوردهاند ،انتخاب شده و از بیـن
کرمهای باقیمانده ،هر کدام بـه سمت نزدیکترین کرم
شبتاب درخشنده حرکت میکنند .فاصله بین دو کـرم
از رابطه ( )13محـاسبه میشود.
()13
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در مسأله بهرهبرداری از مخزن ،هدف یافتن بهترین
نقطه از فضای تصمیم مسئله است ،با این شرط که
تمامی قیودات مسئله رعایت شوند .بنابراین در صورت
استفاده از الگوریتم کرم شبتاب ،بهترین نقطه محلی
است که کرم شبتاب بیشترین جذابیت را داشته باشد.
این نقطه خروجیهای بهینه مخزن در دوره بهرهبرداری
میباشد .شکل ( ،)3الگوریتم تلفیقی  FAو سیستم
بهرهبرداری از مخزن را نشان میدهد.

ri, j  xi  x j

میزان جذابیت کرمهای شبتاب (  ) نسبی بوده
و به فاصله بین دو کرم (  ) ri, jو ضریب جذب نور ( ) 
بستگی دارد که از رابطه ( )14قابل محاسبه است:
()14

 ri, j2

 (r )   0 e

که در این رابطه ،  0 ،میزان جذابیت کرم درخشانتر
در  r  0میباشد .موقعیت کرم  iام پس از حرکت به
سمت کرم  jام که درخشـانتر اسـت از رابطـه ()15
محاسبه میگردد:
)xi  xi  (x j  xi )   (rand  0.5
()15
که  ، x iموقعیت کرم شبتاب کم نورتر ، x j ،موقعیت

کرم شبتاب درخشانتر و  عددی تصادفی که نشان
دهنده میزان جهش هر کرم شبتاب است .جمله سوم
در این رابطه ،حرکت تصادفی در فرآیند جذب را بیان
میکند که باعث جستجوی جامعتر فضای تصمیم
مسأله توسط الگوریتم میشود.

شکل ( :)3فلوچارت تلفیقی الگوریتم  FAو بهرهبرداری از
مخزن

د -الگوریتم ژنتیک ()GA
الگوریتم ژنتیک ،مشـهورترین الگـوریتم فراکاوشـی
است که توسط هالنـد1در سـال  1975معرفـی گردیـد.
ابتدا یک نسل تصادفی یا جمعیت اولیهای از کروموزوم-
ها تولید میگردد .این کروموزومها به تعداد ابعاد مسئله
دارای ژن میباشند .سـپس بـا اعمـال عملگـر انتخـاب،
نســل بعــدی انتخــاب مــیشــود .در ادامــه ،عملگرهــای
ترکیب و جهش بـرای بهبود فــرآیند بهینـهسـازی بـر
Holland

1
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روی نسل انتخاب شده اعمال مـیشـوند .در تولیـد هـر
نسل جدید سه عملگر انتخاب ،جهش و ترکیب ،فرآینـد
بهینهسازی را به نحوی پیش میبرند که کروموزومهـای
ایجاد شده ،مقدار تابع هدف را در هر تکرار ،بهتر و بهتر
کنند تا جایی که این فرآیند توسط یکی از شـرطهـای
توقف پایان یابد .مقدار هر یـک از عملگرهـا وابسـته بـه
نوع مسأله است و نمیتوان مقدار دقیقی بـرای آنهـا در
نظر گرفت .نوع تابع انتخـاب و تـابع جهـش نیـز تـأثیر
بسزایی در عملکرد الگوریتم دارند و باید با روش آزمون
و خطا برای هر مسأله تعیین گردد .بهتـرین کرومـوزوم
در انتهای الگوریتم ،بهتـرین خروجـیهـای مخــزن در
طول دوره بهرهبـرداری (هـر ژن خروجـی یـک مـاه) را
نشان میدهد.
ر -سیاست بهرهبرداری استاندارد ()SOP
در بهــرهبــرداری از مخــزن بــا روش  ،SOPمیــزان
برداشت آب برابر با مقدار نیاز فرض مـیشـود .هنگـامی
که مخزن نتوانـد نیـاز را بـه طـور کامـل تـأمین کنـد،
درصدی از آن را تأمین مـیکنـد .در ایـن روش ،فـرض
میشود که ، Re t  De t :سپس صحت این فرضیات
کنترل میشود که در صورت برقرار نبودن آنها دو حالت
زیر ممکن است رخ دهد:
 -1اگر  ، S t 1  Smaxبه علت بیشتر بودن حجم
آب مخزن از حجم نرمال سد سرریز خواهیم
داشت که در این حالت ،به مقدار نیاز از مخزن آب
برداشته میشود.
(Spt  St 1  Smax , St 1  Smax , Ret  De t )16
 -2اگر  : S t 1  Smaxکل َآب موجود در مخزن
برداشته شده و مخزن کامالً خالی میشود.
()17
Def t  Smin  St 1 , St  1  Smin
 -1-2اگر  ، Deft  Detآنگاه:
Ret  De t  Def t
 -2-2اگر  ، Deft  Detآنگاه:
Ret  St 1  De t
ز -شاخصهای عملکرد مخزن
برای مقایسه و ارزیـابی روشهـای بهینـهسـازی در
تخصــیص آب ،از شــاخصهــای اعتمادپــذیری زمــانی و
حجمی و آسیبپذیری به عنـوان یک مبنا برای مقایسه
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روشهای مختلف بهرهبرداری از مخـزن اسـتفاده مـی-
گردد (.)Hashimoto et al.1982
 N

Re l t  1  Def   100
T 

)  (  Det  Re tتعداد N Def 

()18

T

)  Re (t
t 1
T

()19

)  De(t

Re l V 

t 1

()20






)  De( t )  Re ( t ) De( t )  Re ( t

Vul  Max
) De( t
t 1 

T

کــه در آن NDef ،تعــداد کــل شکســتهــای رخ داده در
طول دوره بهـرهبـرداری  ،درصـد تـأمین نیـازRelt ،
شـاخص اعتمادپذیری زمـانی ،RelV ،شـاخص اعتماد-
پــذیری حجمــی (بــر حســب درصــد) و  Vulشــاخص
آسیبپذیری میباشد .برای دستیابی به عملکرد مطلوب
مخزن ،الزم است معیار اعتمادپذیری زمـانی و حجمـی،
حداکثر و معیار آسیبپذیری حداقل شود.

بحث و نتایج
معموالً پس از تهیه مدل بهینـهسـاز ،کـارآیی مـدل
تهیه شده در یافتن نقاط بهینه مـورد بـررسی قرار می-
گیرد که در این پژوهش جهت صـحتسـنجی مـدل از
چند تابع استاندارد نظیـر ،Six Hump ،Rosenbrock
 Mc Cormicو  Goldsten-Priceکه دارای یک نقطه
بهینه سراسری و چندین نقطه بهینه محلی مـیباشـند،
استفاده شده است .نتـایج نشـان داد کـه هـر دو مـدل
قابلیت حل هـر یـک از توابـع اسـتاندارد را دارنـد ،امـا
الگوریتم  FAاز عملکرد بهتری نسبت به  GAبرخوردار
است .بنابراین ساختار مدلها به شکلی است که جهـت
بهینهسازی توابع مختلف نیازی به تغییر آنها نمیباشـد.
برای حل مسأله بهرهبرداری بهینه از مخزن سـد عـالوه
بر مدل بهینهساز ،جهت ارزیابی تابع در فرآینـد بهینـه-
سازی نیاز به یک مدل شبیهساز است که در مواقع لزوم
مقدار تابع هدف تعیین شود .بنابراین یک مدل ریاضـی
شـبیهسـازی مخـزن بـر اسـاس سیاسـت بهـرهبـرداری
استاندارد تهیه شده و با تلفیق آن با مدل بهینهسازی و
تعریف تابع هدف ،قیدها و محدودیتها ،متغیر حالـت و
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زیستمحیطی ،شرب و صـنعت) در طـول دوره آمـاری
تعریف گردید.
به منظور ارزیابی ،نتایج حاصل از الگـوریتم  FAدر
بهرهبرداری از مخزن با نتایج حاصل از الگـوریتم  GAو
روش سیاســت بهــرهبــرداری اســتاندارد ( )SOPمــورد
مقایسه قرار گرفت .کدنویسی الگوریتمهای مورد نظر در
نرمافزار  MATLAB 2011bانجام شد .برای دستیابی
به بهترین عملکرد مدلها ،مقـدار مطلـوب پارامترهـای
آزاد دو الگوریتم با تحلیل حساسیت به دسـت آمـد کـه
در جداول ( )3و ( )4مقـادیر مناسـب پارامترهـای آنهـا
ارائه شده است.

متغیر تصمیم در نظر گرفته میشوند.
به منظور استفاده از سری درازمدت آبـدهی ورودی
به مخزن سد هراز در فرآیند مدلسازی ،ابتدا یک سری
تحلیلهای آماری از قبیل بازسـازی و تخمـین دادههـا،
آزمون همگنی ،کفایت دادهها ،حـذف دادههـای پـرت و
حذف روند دادههـا بـر روی آنهـا انجـام گرفـت .سـپس
مقادیر اصالح شده آنها به همراه حجم نیازهـا و مقـادیر
تبخیر و بارش بـه صـورت ماهانـه بـه عنـوان اطالعـات
ورودی به مدل معرفی شد .متغیرهای تصـمیم در مـدل
بهینهسازی ،حجم برداشت یا رهاسازی از مخزن سد در
ماههای مختلـف دوره برنامـهریـزی ( 324مـاه) و تـابع
هدف آن به صورت کمینهسازی کل کمبود (کشـاورزی،

جدول ( :)3پارامترهای بهینه الگوریتم  FAبا توجه به نتایج تحلیل حساسیت
تعداد تکرار

تعداد جمعیت



1000

20

0/02

o





2/0

10

جدول ( :)4پارامترهای بهینه الگوریتم  GAبا توجه به نتایج تحلیل حساسیت
تعداد تکرار

تعداد جمعیت

نرخ ترکیب

نرخ جهش

تابع انتخاب

تابع جهش

1000

200

0/8

0/3

چرخ رولت

یکنواخت

با توجه به متفاوت بـودن جـواب حاصـل از فرآینـد
اجرای هر الگوریتم در اجراهای مختلف به دلیل انتخاب
تصادفی جمعیت اولیـه 10 ،اجـرای مختلـف بـا 1000
تکرار برای هر الگوریتم انجام شد و به ترتیب  20000و

 200000هــزار تــابع هــدف بــرای  FAو  GAارزیــابی
گردیــد .میــانگین مقــادیر تــابع هــدف و شــاخصهــای
عملکرد مخزن حاصل از اجرای مختلـف دو الگـوریتم و
روش  ،SOPدر جدول ( )5ارائه شده است.

جدول ( :)5نتایج حاصل از اجرای مختلف الگوریتم  GA ،FAو روش SOP

الگوریتم

زمان اجرا
(ثانیه)

مقدار تابع هدف

کمبود ساالنه
()MCM

اعتمادپذیری زمانی اعتمادپذیری حجمی

آسیبپذیری

FA

160

0/21

199/4

94/2

88/3

0/20

GA

240

0/23

301/1

79/2

82/4

0/23

SOP

-

2/50

564/4

72/2

66/7

0/99

با توجه به جدول ( )5مالحظه میشود که متوسـط
تابع هدف حاصل از الگوریتم  FAبرابر  0/21و کمتـر از
روش  SOPبا مقدار  2/5و حتی الگوریتم  GAبا مقـدار

 0/23میباشد .برای مقایسـه بهتـر ،نحـوه همگرایـی دو
الگــوریتم  FAو  GAدر شــکل ( )4نشــان داده شــده
است.
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شکل ( :)4نحوه همگرایی دو الگوریتم  FAو GA

در شــکل ( )4مشــاهده مــیشــود کــه همگرایــی
الگــوریتم  FAمناســبتــر از الگــوریتم  GAمــیباشــد.
بنابراین با توجه به برتری روش  FAنسبت به  ،GAچه
به لحاظ مدت زمان محاسبه بهینهسازی و مقـدار تـابع
هــدف و چــه بــه لحــاظ ســرعت همگرایــی الگــوریتم،
اثربخش بودن این روش را نشان مـیدهـد .مقـدار تـابع
هدف در روش  SOPنیز به دلیل عـدم آینــدهنگـری و
انعطافپذیری الزم در سیـاست بهـرهبرداری ،بیشـتر از
دو روش دیگر بـه دست آمده است .با مقایسه شـاخص-
های عملکردی مخزن مشخص میشود که روش  FAبا
اعتمادپذیری زمانی  94/2درصد و اعتمادپذیری حجمی
 88/3درصد ،بهتر از دو روش دیگر نیازهای پایـاب سـد
را تأمین نموده است .از لحاظ شاخـص آسیبپذیری نیز
این الگوریتم با مقدار  0/20از حـداکثر کمبــود نسـبی
کمتری در طـول دوره بهرهبرداری برخوردار مـیباشـد.
الگوریتم  GAبا مقـدار  0/23بعـد از  FAدر رتبـه دوم
قرار داشته و بهتر از روش  SOPمیباشـد .روش SOP
اگرچه از نظر شـاخص اعتمادپـذیری زمـانی و حجمـی
عملکرد نسبتاً خوبی دارد اما به دلیل کمبودهای شـدید
ناشی از خشکسالی در تعدادی از ماهها ،از آسیبپذیری
باالیی برخوردار بوده (برابر  )0/99که اگر سیستم واقعـاً

با آن مواجه شود ،زیانهای جبرانناپذیری به بار خواهد
آورد .مقدار خروجی بهینه حاصل از مدلهای مختلـف،
نیاز واقعی پاییندست و کمبودهای ایجاد شده در طول
دوره بهرهبرداری در شکل ( )5نشان داده شده است.
با مشاهده این شکل ،مشخص اسـت کـه خروجـیهـای
حاصل از مدل ( FAشکل  -5الف) بـه نیازهـای واقعـی
پایاب سـد نزدیکتـر بـوده و کمبـود کمتـری را ایجـاد
کرده است .اما روش ( SOPشکل  -5ج) از این لحـاظ
در وضعیت بدتری قـرار داشـته و نتوانسـته اسـت نیـاز
واقعی پاییندست را در اکثر ماهها تـأمین کنـد .میـزان
کمبود در روش  FAبرابر  11/7درصـد و در روش GA
و  SOPبه ترتیب برابر  17/6و  33/3درصـد مـیباشـد.
شکل ( ،)6نیاز کل پایاب و متوسط رهاسـازی از مخـزن
حاصل از مدلهای مختلف را در طول ماههـای مختلـف
سال نشان میدهد .بر طبق ایـن نمـودار ،مـدل  FAدر
کل ماههای سال ،میزان برداشـت آب از مخـزن سـد را
بیشتر از مدل  GAو نزدیکتر به نیـاز کـل پایـاب سـد
برآورد نموده است .مدل  SOPتنها در مـاههـای تیـر و
مرداد ،میزان برداشت را به ترتیب  5و  12درصد بیشتر
از مدل  FAبرآورد نموده است.
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شکل ( :)5خروجی بهینه حاصل از مدلهای مختلف ،نیاز واقعی پایاب ( )Deو کمبودها ( )Defدر دوره بهرهبرداری

شکل ( :)6نیاز واقعی پایاب و متوسط برداشت ماهانه

در بقیه ماهها مدل  FAاین میزان را بیشتر از مدل
 SOPبدست آورده است .همچنین نتایج حاصله نشـان
میدهد که میزان برداشـت آب از مخـزن در مـاههـای
اردیبهشـت و خـرداد که دارای بیشـترین نیــاز مـی-
باشنـد ،در مـدل  FAبیشـتر از دو مـدل  GAو SOP
میباشد .به عبارت دیگر ،روشهای الگوریتم فراکاوشـی
بهتر از سیاست بهرهبرداری استاندارد ،میزان رهاسـازی

از مخزن را بهینه نمودهاند.
متوسـط ماهانــه کمبـود آب در شــکل ( )7رسـم شــده
است .بـا توجه بـه کمبودهای حاصله توسط سه مـدل،
میزان کمبود در نیمه دوم سال ناچیز است ،زیرا در این
ماهها ،جـریان ورودی بــه مخـزن جوابگـوی نیازهـای
پایاب سد میباشد .در نیمـه اول سـال بـه خصـو در
ماههای اردیبهشت و خرداد ،شدت کمبودهـای حاصـل
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از مدل  SOPبسیار زیاد است کـه اگـر سیسـتم بـا آن
مواجه شود ،خسارات جبرانناپذیری ایجاد خواهد شـد.
مدل  FAمتوسط کمبود سـاالنه آب را بـه ترتیـب بـه
میزان  8/48و  31/83درصد کمتر از مدلهـای  GAو
 SOPبه دست آورده اسـت .ایـن مقـدار در مـدل GA
حــدود  23/35درصــد کمتــر از مــدل  SOPاســت .بــه
عبارت دیگر ،تعداد ماههای مواجه با کمبود آب در مدل
 FAو  GAبـا ایـن که بیشتر از روش  SOPمیباشـد،
امــا بــه دلیــل توزیــع یکنواخــت ایــن کمبودهــا (FA
یکنواخــتتــر از  ،)GAاز ایجــاد کمبودهــای شــدید در
برخی از ماهها جلوگیری شده است.
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به این ترتیب ،میتوان به این جمعبندی رسید کـه
الگوریتم  FAعملکرد بهتری نسبت بـه الگـوریتم GA
دارد که با نتایج حسینی موغاری و بنیحبیـب ()1393
در بهینهسازی بهرهبـرداری از مخـزن بازفـت بـا هـدف
تــأمین نیــاز کشــاورزی و )Gandomi et al.,(2011
مطابقت دارد .از طرفی بر طبق نتایج حاصله ،الگوریتم-
هــای فراکاوشــی نظیــر  FAو  GAبرتــری کــاملی بــر
روشهای شبیهسازی سیاست بهـرهبـرداری اسـتاندارد
( )SOPداشته که مطابق با نتـایج برهـانی و مرتضـوی
( )1387میباشد.

شکل ( :)7متوسط ماهانه کمبود آب حاصل از سه مدل

نتیجهگیری
با توجه بـه لـزوم اسـتفاده بهینـه از منـابع آب بـه
خصــو مخــازن ســطحی ،در ایــن پــژوهش ،کــارآیی
الگـوریتم  FAبـه عنوان یک روش نـوین بـرای بهینه-
سازی بهرهبرداری از سد مخزنی هراز بـا هـدف تـأمین
نیاز کشـاورزی اراضـی پایـاب ،شـرب و صـنعت و نیـاز
زیستمحیطی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت .پس از
آزمون صحت مدل با چند تابع ریاضی استاندارد ،بـرای
بررسی کارآیی مدل بهرهبرداری با هدف حـداقلسـازی
کمبـــودها در یــک دوره  324ماهــه ،از شــاخصهــای
عملکردی مخزن شامل اعتمادپذیری زمانی و حجمـی،
و آسیبپذیری استفاده گردید .همچنین بـرای قضـاوت
بهتر ،با نتایج حاصل از الگوریتم  GAبه عنوان یکـی از
مطرحترین و قدرتمندترین الگوریتمهای بهینهسـازی و
روش  SOPمورد مقایسه قرار گرفت .نتـایج نشـان داد
که مدل  FAنسبت به دو روش دیگـر ،از لحـاظ زمـان

اجرای مدل ،مقدار تابع هدف ،کمبود ساالنه و شـاخص
آسیبپذیری دارای حداقل مقـدار و از لحـاظ شـاخص
اعتمادپذیری زمانی و حجمی ،حداکثر مقدار را به خود
اختصا داده اسـت .از نظـر معیارهـای فـوق GA ،در
رتبه دوم و  SOPدر جایگاه سوم قـرار دارد .بـر طبـق
نتایج ،خروجی یا رهاسازی مدل  FAنسبت به دو روش
دیگر ،به نیازهای واقعی پایـاب سـد نزدیـکتـر بـوده و
کمبود کمتری ایجاد نموده اسـت .همچنـین ،متوسـط
ماهانه و ساالنه کمبود در مـدل  FAکمتـر از دو مـدل
دیگر و مدل  GAکمتر از  SOPمـیباشـد .بـه عبـارت
دیگــر ،کمبودهــا در مــدل  FAیکنواخــتتــر از  GAو
 SOPتوزیع شده و از کمبودهای شدید جلوگیری شده
است .در حالی که کمبودهای حاصل از مـدل  SOPدر
برخی از ماهها بسیار شـدید بـوده بـه طـوری کـه اگـر
سیستم با آن مواجه شود ،خسارات جبرانناپـذیری بـه
بار خواهد آمد.
با توجه به نتایج حاصل مـیتـوان گفـت مـدل FA
نســبت بــه دو مــدل دیگــر ،ایــن قابلیــت را دارد کــه
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 این مدل در بهینهسازی بهرهبرداری از مخزن،درنتیجه
و کمینهسـازی کمبودهـا مـیتوانـد بـه عنـوان ابـزاری
- پاسخ،کارآمد و موثر باشد که با صحت و دقت مناسب
.های معتبری را ارائه میدهد
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خروجــیهــای مخــزن را بهتــر کنتــرل کنــد و میــزان
برداشت بهینه آب از مخزن را در ماههای مختـلف سال
بـه نحـوی مشخص کند کـه در سـالهـای خشـک بـا
.کمتــرین مقــدار کمبــود آب و خســارت همــراه باشــد
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Efficiency of Various Optimization Methods in the Operation
of Haraz Dam Reservoir
E. Kia1, A. Emadi2* , M.A. Gholami Sefidkohi3

Abstract
Optimal operation of dam reservoirs is important due to their role in runoff control and water
supply for different sectors. In this study, the Firefly Algorithm (FA) is investigated to solve the
problem of optimal operation of Haraz dam reservoir to provide water for agriculture, drinking,
industry and environmental of downstream for a period of 27 years (since 1984 to 2011). The
objective function was defined as minimizing the sum of squared monthly relative deficiencies
during operation. The efficiency of these algorithms was compared and evaluated by
determination of reservoir performance indices, the value of objective function, annual deficit,
monthly average deficit and release. FA method with reliability of 88.3 percent is supplied the
downstream demands better than GA and SOP with reliability of 82.4 and 66.7 percent. The
Vulnerability index of models is obtained 0.20, 0.23 and 0.99, respectively. The results showed
the better performance of FA algorithm compared to the other two methods in solving the
problem of the reservoir operation.
Keywords: Reliability, Operation, Genetic, Standard Operation Policy, Firefly, Haraz.
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