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Abstract 
Background and Objectives 

Generally, Iran has an arid and semi-arid climate with a high population. In recent years, the shortages 

of surface water and groundwater have become a main national challenge in Iran. The optimum 

operation of reservoirs is one of the most critical challenges in water resources management. In a 

situation where the drying crisis of the Urmia Lake is serious, comprehensive management of water 

resources in this basin, allocation of environmental water rights, and the optimal operation of dam 

reservoirs are the most principled methods of allocation to combat the drying crisis of this lake. The 

choice of management policies and optimization method depends on the system specification, 

availability of data, type of objective function, constraints, and variables. The Eleviyan dam is located 

on the Sufi-Chay river and is one of the main existing dams in the Urmia Lake basin. Therefore, in 

this research, the performance of the Teaching Learning Based Optimization algorithm (TLBO) is 

compared with Improved Harmony Search (IHS) and Particle Swarm Optimization (PSO) algorithms 

in order to optimize the Eleviyan reservoir operation, located across the Sufi-Chay river. 

Methodology 

Considering the vital importance of environmental flow to prevent the death of Urmia Lake, the 

minimum environmental flow of the Sufi-Chay river was estimated by two hydrological methods: 

Tennant (first scenario) and Flow Duration Curve analysis (second scenario). The Teaching Learning 

Based Optimization algorithm, Improved Harmony Search, and Particle Swarm Optimization 

algorithms were used for optimization. The optimization models were written in the form of two 

scenarios, taking into account the complete provision of the minimum environmental flow, the 

municipal demands, and industry, and minimizing the severity of agricultural shortages. In order to 

check the performance of the studied algorithms in the optimal exploitation of the reservoir, the 

performance indicators of the reservoir including reliability, vulnerability, and stability index of the 

reservoir were used. 

Findings 

The results in this study showed better performance of the TLBO algorithm method compared with 

both scenarios. In TLBO algorithm, the objective function values for both scenarios are calculated, 

respectively 2.43 and 7.54. While with Improved Harmony Search algorithm objective function 

values are calculated respectively 2.81 and 8, and with the Particle Swarm Optimization algorithm 

objective function values are calculated 3.34 and 8.45 with both Tenant and Flow Duration Curve 

(FDC) methods. Based on the obtained results, the TLBO algorithm has been able to supply the 

downstream demand of the dam. So, for the first scenario, it will provide 81.40% and for the second 

scenario, 62.55% of the demands. The release of observation has been able to provide about 70% of 

the total demand and according to the situation of Urmia Lake, the current policy of the dam is not 

suitable and should be revised. Taking place according to the second scenario (flow duration curve 

method), in case of reducing about 8% of agricultural expenses and allocating it to the environmental 
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flow, the problem of water rights of Urmia Lake from the Sufi-Chay river will also be solved to some 

extent. 

Conclusion 

One of the main causes of drying of the Urmia Lake is the reduction of inflow to the Lake due to the 

development of agricultural lands, allocation of irregular water resources to the agricultural sector 

regardless of the environmental right of water, and irregular yields of surface and groundwater 

resources. Regarding the scenarios, it seems that if the downstream agricultural demand is reduced by 

about 8% in methods such as lessened irrigation of gardens, changes to crop cultivation, and revising 

the curve of dams around the Lake, it would aid the recovery of Urmia Lake and play an important 

role in adequately supplying the downstream needs. The results show that managing the Eleviyan dam 

is required to reduce the agricultural demand through the methods such as reducing the crop area and 

changing the cropping patterns such as low consumption plant cultivation or changing the type of 

irrigation method in order to optimize the operation of water resources in the basin. Otherwise, water 

stress will increase in the basin. The results in this study showed a higher performance of the 

Teaching algorithm compared with the other methods employed in the optimum release from the 

Eleviyan reservoir with considering environmental flow. 

Keywords: Eleviyan reservoir, Environmental flow, Improved Harmony Search algorithm, Optimum 

Operation of reservoir, Teaching Learning Based Optimization algorithm 

 

 

 

 مقدمه 

اراضی    رویهیبحداث  ا توسعه  و    یر زسدها 

عمده  کشت ارومیه  از  دریاچه  خشکیدگی  علل  ترین 

آبریز  می در حوضه  آب  منابع  جامع  مدیریت  باشد. 

حق تخصیص  ارومیه،  زیستدریاچه  محیطی آبه 

برداری بهینه از آب مخازن سدها از  دریاچه و بهره

  خشک شدن های مبارزه با بحران  ترین روشاصولی

است. ارومیه  بهینه  دریاچه  روش  به  انتخاب  سازی 

، در دسترس  شده گرفتهخصوصیات سیستم در نظر  

ها، نوع تابع هدف، قیود و متغیرها بستگی  بودن داده

( روش(۲00۴البادیه  دارد  از  تاکنون  بهینه.  -های 

بهره  برای  مختلفی  مخازن بسازی  از  رداری 

روشاست.    شدهاستفاده ظهور  فراکاوشی،  با  های 

این  بهینه  ینهدرزمانقالبی   گرفت.  صورت  سازی 

مسئله  روش نوع  به  وابسته  نه  و    ازنظرها  خطی 

سازی  غیرخطی بودن هستند و نه نیازی به گسسته

دارند، مناسب   مسئله  دارای سرعت و دقت  همچنین 

روش سایر  با  مقایسه  میدر  موجود  باشند های 

های فراکاوشی نیز در  روش   . (۲0۱0  یراو مور  یران)

روش به  خود  الگوریتمدرون  و  مختلفی  ها  های 

معرتقسیم می تنوع و  این  علت  که  -فی روششوند 

توان بهبود بخشیدن دقت و افزایش  های جدید را می

بررسی منابع    سرعت رسیدن به جواب بهینه دانست.

برداری بهینه از مخازن دهد در زمینه بهرهنشان می

روش از  کشور  خارج  و  داخل  فراکاوشی  در  های 

است تریپانی فادهگوناگونی  و  پرادهان  است.  شده 

بهره۲0۱۳) به  مخزن  (  از  چندمنظوره  بهینه  برداری 

پرداختند.   ژنتیک  الگوریتم  از  استفاده  با  هیدراکورد 

فعلی،   سیاست  با  ژنتیک  الگوریتم  نتایج  مقایسه 

و   بود. سونالیا  الگوریتم  این  تأثیر  و  توانایی  بیانگر 

( الگوریتم ژنتیک  ( با استفاده از  ۲0۱۴سوریانارایانا 

بهره هند  به  در  یوکای  سد  مخزن  از  بهینه  برداری 

می ژنتیک  الگوریتم  که  داد  نشان  نتایج  -پرداختند. 

به پایینتواند  نیازهای  کامل  را  طور  آبیاری  دست 

و   برساند. جی  حداقل  به  را  کند و رهاسازی  تأمین 

بینی تقاضای آب  ( برای عملکرد پیش۲0۱۴همکاران )

م تأمین آب در شانگهای، از روش  ساعتی از سیست

( پشتیبان  بردار  ماشین  مربعات  و  LS-SVMحداقل   )

بهینه یادگیری  الگوریتم  و  آموزش  بر  مبتنی  سازی 

(TLBO استفاده کردند. نتایج نشان داد که الگوریتم )  

TLBO    به نسبت  بهتری    . دارد  LS-SVMعملکرد 

)  اترابی بشیری همکاران  الگوریتم    (۲0۱5و  کاربرد 

بهرهجست در  را  هارمونی  از  جوی  بهینه  برداری 

و نتایج حاصله   قرار داده مطالعه  مخزن نرماب مورد



روش   با  و  ریگجفتی  سازنهیبهرا  زنبورعسل  ی 

ریزی غیرخطی مورد مقایسه قراردادند.  روش برنامه

جستجوی هارمونی، برای    تمی الگور  نشان داد،  جینتا

بخشی در  ابع هدف نتایج رضایتبهینه کردن مقدار ت

روش سایر  به  نسبت  همگرایی  دارا  سرعت  ها 

)صابرچنار  باشد.می همکاران  و  از  ۲0۱6ی   )

بهینه بهینهالگوریتم  در  ژنتیک  بهرهسازی  -سازی 

تابع   و  کرده  استفاده  مهاباد  سد  مخزن  از  برداری 

به را  کمینههدف  مقدار  صورت  اختالف  سازی 

دست بر اساس برقراری  رهاسازی با نیاز آبی پایین

ارائه دادند نتایج نشان داد که مدل    رابطه پیوستگی 

سازی الگوریتم ژنتیک حتی در شرایط بحرانی  بهینه

تواند نیاز  کارایی مناسبی داشته و می  از خشکسالی

(  ۲0۱6)چن و همکاران    دست را تأمین کند. آبی پایین

بهینه بهرهبرای  استان سازی  در  مخزن  از  برداری 

چین،   تأثیر    منظوربههوبی  از سالخشککاهش  ی، 

، الگوریتم تکامل تفاضلی  زنبورعسلالگوریتم کلونی  

و الگوریتم ازدحام ذرات استفاده کردند. نتایج نشان 

شده   گفته  مدل  سه  به  نسبت  یکپارچه  مدل  که  داد 

بهمی قابل  تواند  تأثیر  صورت  کاهش  در  توجهی 

باشد.سالخشک  داشته  نقش  همکاران  ی  و    ونخیا 

درازمدتبردار بهره  برای (۲0۱8) و  بهینه  از    ی 

الگوریتم  مخزن   نتایج    TLBOاز  کردند.  استفاده 

 یدقت محاسبات  یایاز مزانشان داد که این الگوریتم  

کومار   زمان محاسبات کوتاه برخوردار است.  و   باال

( یاداو  هدف  ۲0۲۱و  با  رساندن (  حداکثر  به 

آب    ینتام  ی برااوکای در هند  آب مخزن    یص تخص

خانگ  یاری،آب الگوریتم  یو صنعت  یمصارف  های  از 

TLBO  ،PSO    وDE  کردند داد  نتایج    .استفاده  نشان 

الگوریتم   شاخص   TLBOکه  عملکرد  براساس  های 

می و  است  اعتماد  قابل  برای  مختلف  تواند 

و    یکپاتنابرداری بهینه از مخزن استفاده شود.  بهره

از مخزن از    بهینه  یبرداربهرهبرای    (۲0۲۱)   ینسوا

  استفاده کردند   TLBOو    PSO  ی فراابتکار  یهایکتکن

را مطالعه  این  از  هدف  س  و    یبرا  یاستیتوسعه 

برا  ی آزادساز  یسازینهبه آب    ید تولیاری،  آب  ی کل 

صنا و  غ  یعبرق  دوره  مخزن   در   یموسمیردر 

بیان کردند. نتایج نشان   در هند   یراکود منظوره هچند

روش که  استفادهداد  در    های  خوبی  کارایی  شده 

برداری بهینه از  جهت بهره دارند.مورد مطالعه زمینه 

سیک  های کالمخزن سد علویان با استفاده از روش

است گرفته  انجام  زیادی  مطالعات  فراکاوشی   ،و 

 محیطیزیستآبه  کدام از مطالعات فوق حقلیکن هیچ

نداده دخالت  بیالن  معادله  در  را  ارومیه  اند.  دریاچه 

محیطی و در  که تعین نیاز زیست  است  یدر حالاین  

آن   گرفتن  مدل    عنوانبهنظر  در  محدودیت  یک 

بهبهینه مخزن  خشک  سازی  از  جلوگیری  منظور 

است.   ضروری  دریاچه  این  شدن  اساسی  هدف 

نوین   الگوریتم  عملکرد  بررسی  سازی  بهینهمطالعه، 

آموزش   و  یادگیری  بر  با  مبتنی  مقایسه  در 

بهینهالگوریتم ذراتهای  مجموعه  و   سازی 

اصالح هارمونی  برداری  بهرهدر   شدهجستجوی 

سد مخزن  از  نظر    بهینه  در  با  که  هست  علویان 

نیاز   کامل  تأمین  حقگرفتن  و  صنعت  آبه  شرب، 

روش  زیست دو  اساس  بر  ارومیه  دریاچه  محیطی 

جریان   تداوم  منحنی  تحلیل  و  تنانت  هیدرولوژیک 

کشاورزی   کمبودهای  شدت  کاهش  باهدف  و  بوده 

ین سد  برداری موردمطالعه در ادر طول دوره بهره 

منطقه   .باشدمی خصوصیات  به  توجه  با  لذا 

و    موردمطالعه اهداف  و  مخزن  بر  حاکم  شرایط  و 

های در دسترس،  های خاص مخزن و دادهمحدودیت

شده در مخزن سد و  یرهذخی آب  تعیین حجم بهینه

دوره در  بهینه  برداشت  مقدار  مختلف همچنین    های 

این تحقیق میبهره با  اشدببرداری از اهداف اصلی   .

زمان  تا  گرفته  صورت  منابع  بررسی  به  توجه 

مبتنی    رسد از الگوریتم نگارش این مقاله، به نظر می

آموزش و  یادگیری  بهره بر  از  در  بهینه  برداری 

این   بار  اولین  برای  و  است  نشده  استفاده  مخازن 

در   الگوریتم  این  عملکرد  بررسی  به  تحقیق 

میبهره مخازن  از  بهینه  همچنین،    پردازد. برداری 



کار رفته  هسازی بهای بهینهالگوریتممقایسه عملکرد  

گرفتن   نظر  در  با  تحقیق  این  زیستدر  محیطی  نیاز 

روش  شدهمحاسبه تداوم  با  منحنی  و  تنانت  های 

مورد استفاده  در سد علویان  برای اولین بار    جریان

است. از محدودیت  قرار گرفته  تحقیق،  یکی  این  های 

بهینه پارامترهای تنظیمبه دست آور کننده  دن مقدار 

پارامترها الگوریتم این  بهینه  تنظیم  عدم  است.  ها 

عملکرد   ضعف  و  همگرایی  سرعت  شدن  کند  سبب 

 شود.  ها میالگوریتم

 ها روشمواد و 

 موردمطالعه منطقه 

ر دامنههه جنههوبی کههوه سهههند در سد علویان د

آبریههز دریاچههه ارومیههه، بههر روی رودخانههه  حوضههه

کیلومتری شمال شهر مراغههه در   5/۳چای در  صوفی

. (۱)شکل    استان آذربایجان شرقی احداث شده است

و   ۳برابههر    بههه ترتیههب  سد  حداکثر  و  حداقل  هایحجم

و میههانگین تبخیههر و بههارش  مترمکعههب میلیههون 60

 55/۳۳0متههر و میلی 5۱/۱885 سههاالنه بههه ترتیههب

 ۳/9۱۴مسهههاحت حوضهههه سهههد  .متهههر اسهههتمیلی

کیلومترمربههع بههوده و از اهههداف اصههلی احههداث سههد 

آب موردنیهههاز کشهههاورزی در محهههدوده  تهههأمین

 ۱۲00با وسههعتی برابههر بهها    شهرستان مراغه و بناب

بخشی از آب شرب شهرستان مراغههه،   تأمینهکتار،  

مهههار   آب موردنیاز صنایع منطقههه و همچنههین  تأمین

بهها توجههه یالب رودخانه صوفی چای است.  کردن س

بههه گههزارش کمیتههه اجتمههاعی فرهنگههی سههتاد احیههای 

(، سهههم رودخانههه ۲0۱5بههی نههام دریاچههه ارومیههه )

 .است %۲آب دریاچه ارومیه   تأمینصوفی چای در  

هههای بندی آمبههرژه، اقلیمروش طبقه  بر اساس

چای خشک سرد، مورد انتظار در زیرحوضه صوفی

بههرای .  باشههندسرد و اقلههیم ارتفاعههات می  خشکیمهن

 و دریاچههه سههط  از تبخیههر حجههم مقههدار محاسههبه

 سههد، دریاچههه سههط  بههه مسههتقیم بارنههدگی همچنههین

 -حجههم  -سط   منحنی  استفاده از  با  دریاچه  مساحت

 گردید. حاصل ۱  ریاضی  رابطه با  و سد  ارتفاع

]۱[ At= −0.0006St
2 + 0.072St + 0.123  

   (R2= 0.993) 

مساحت دریاچه سد علویان در    tAکه در آن،  

و   tماه   کیلومترمربع  به  ذخیره   Stام  آب  شده  حجم 

 .باشدعلویان به میلیون مترمکعب می  در مخزن سد 

  توزیع  و   مخزن  به  ورودی  جریان  رژیم   ۲در شکل  

  این   در .  است  شدهارائه  سد   دستپایین  ماهانه  نیاز

تا    ۱۳80  سال آبی   )ازساله    ۱۴  آماری  مطالعه دوره 

جریان۱۳9۴   مورداستفاده   سد  مخزن  به  ورودی  ( 

جدول    در   هادادههای آماری  ویژگی  . است  قرارگرفته

 . شده استارائه ۱

 

 موقعیت جغرافیایی سد علویان.  -۱شکل
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های آمار پایه هیدرولوژیک سد ویژگی -۱جدول 

 . ۱۳80-۱۳9۴علویان در طی دوره آماری 

آمار پایه  

 هیدرولوژیک 

انحراف  میانگین 

 از معیار 

بیشینه 

 مقدار

کمینه  

 مقدار

  یکشاورز یازن
(MCM ) 

6۴/6 ۱۲/6 9۲/۱5 00/0 

نیازشرب 

 ( MCM)صنعت 

۱0/۱ ۲7/0 0۳/۲ 55/0 

بارش ماهانه  

 ( mm)مخزن 

55/۲7 ۱۱/۲۱ ۳0/60 57/۲ 

تبخیر ماهانه  

 (mm) مخزن

۱۳/۱57 ۲0/۱۴۱ 77/۳8۴ 00/0 

 محیطی زیستنیاز 

ارومیه،   دریاچه  بحران  اصلی  عوامل  از 

ها به دریاچه  کاهش سهم جریان ورودی از رودخانه

سال در  در  آب  زیاد  مصرف  اثر  در  گذشته،  های 

بخش کشاورزی بوده است. درروند احیای دریاچه  

زیست جریان  سهم  تخصیص  برای  ارومیه،  محیطی 

تداوم جریان  هر یک از ده رودخانه اصلی و تضمین  

راه از  دریاچه،  است  تا  پایدار  و  اصلی  کارهای 

و  احمدی) آبی    .)۲0۱۴یاسی  پور  نیازهای 

رژیمزیست دربرگیرنده  که  محیطی،  است  آبی  های 

ارزشمی ریسک،  حداقل  با  اکولوژیکی  توانند  های 

در  (.  ۲008ببران  های آبی را حفظ نمایند )اکوسیستم

جریان   حداقل  برآورد  برای  پژوهش  این 

صوفیمحیطی  زیست روش  رودخانه  دو  از  چای 

جریان  هیدرولوژیک   تداوم  منحنی  تحلیل  و  تنانت 

حاصل    شدهاستفاده نتایج  سناریو  و  دو  با  تحت 

 . اندهشد یکدیگر مقایسه 

 یا مونتانا   ۱هیدرولوژیک تنانت  روش

از روش  ترین  سریع  و  ترینساده  این 

 آب  نیاز  تعیین   برای  هیدرولوژیک   هایروش

سال    .شودمی   محسوب  محیطیزیست   ، ۱976در 

زیستتنانت   جریان  تعیین  برای  محیطی روشی 

ماهی  یازموردن )مونتانا(  برای  روش  به  معروف  ها 

(. در این روش، درصدهای  ۱976تنانت  معرفی کرد )

ساالنه   جریان  متوسط  از  در  MAR)۲مختلفی  نظر  ( 

می )گرفته  روش۲00۳  ثارمهشود    از  تنانت،  (. 

  در   که  سال  ماهه  6  دو  برای   ساالنه  متوسط جریان

رودخانه  آن   حفظ  قبولیقابل  حد  در   اکوسیستم 

  قبول قابل  (. سط ۱976تنانت  کند )می  استفاده  شود،

استاندارد  توجه   با   روش،   این   از نشریه    وزارت   به 

دبی  ۳0  معادل  نیرو،   برای   ساالنه  متوسط  درصد 

  ۱0  و   آبی(پر  دوره  عنوانبه)  شهریور  تا  فروردین

مهر  ساالنه  متوسط  دبی   درصد    اسفند   تا  برای 

در  .  (۲009  نامبی)  باشدمی  آبی(کم  دوره  عنوانبه)

 
1 Tenant 
2 Mean Annual Runoff 



اصالح تنانت  روش  از  تحقیق  به  این  توجه  با  شده 

ماه رودخانه،  بهدبی  تیر  تا  بهمن  عنوان  های 

ماهدوره و  پرآبی  بههای  دی  تا  مرداد  عنوان  های 

 شده است.  آبی در نظر گرفتههای کمدوره

 (FDCA)۳جریان  تداوم منحنی تحلیل روش

خصوصیات مربوط به جریان آب در   یکی از

  ازنظر ارزیابی نوسانات و تغییرپذیری آب رودخانه  

است.  زیست جریان  تداوم  منحنی  این  درمحیطی، 

تا    %70اطمینان   سط  در جریان بده عموماً روش

95%   (Q95   تا  Q70 ،)آبی،کم جریان شاخص عنوانبه 

حداقل گرفته   نظر در  محیطیزیست جریان برای 

)می جریانی    Q95  جریان  . (۲00۴یرس  پشود  معرف 

این  درصد مواقع جریان دارد و در    95  که در   هست

محیطی در نظر  حداقل جریان زیست  عنوانبهتحقیق  

می زیست  شود.گرفته  نیاز  روشمقادیر  با    محیطی 

اصالح  وتنانت  در    شده  جریان  تداوم  منحنی  تحلیل 

  است. شده ارائه ۲جدول 

 صوفی رودخانه محیطیزیست  نیاز حداقل -۲ جدول

 در جریان تداوم منحنی تحلیل و تنانت روش با چای

 .(MCM) ماهانه مقیاس

حجم جریان  ماه 

براساس روش  

 تنانت

حجم جریان براساس 

 جریان  تداوم منحنی

 ۲۴/۱ 8۴9/0 مهر

 ۴9/۱ 8۴9/0 آبان

 8۱/۱ 8۴9/0 آذر

 08/۲ 8۴9/0 دی

 99/۱ 5۴8/۲ بهمن

 ۳6/۲ 5۴8/۲ اسفند

 85/6 5۴8/۲ فروردین

 6۱/۱۳ 5۴8/۲ اردیبهشت

 57/5 5۴8/۲ خرداد 

 ۱5/۱ 5۴8/۲ تیر 

 7۱/0 8۴9/0 مرداد 

 88/0 8۴9/0 شهریور

 
3 Flow Duration Curve Analysis 

جدول    ورطهمان از  مشاهده    توانیم   ۲که 

از روش تنانت   شده محاسبه  محیطییستزنیاز    ، کرد

روش تحلیل  از  و    ۳8/۲0برای یک سال آبی برابر با  

با   برابر  جریان  تداوم  میلیون    7۴/۳9منحنی 

مالحظه    طور همان.  باشدی ممترمکعب   ،  شودمیکه 

جریان   تداوم  منحنی  از    95/۱روش  بیشتر  برابر 

جریان   تنانت  رودخانه   محیطییست زروش 

تواند  میکه این مقدار  گیرد یمنظر در را  چای صوفی

حوضه    در   یری گچشم  تأثیر  آب  دریاچه مدیریت 

رودخانه صوفی و   یجنتا  .  باشدداشته  چای  ارومیه 

نتا  ینا با  همکاران    یمیکر  یشاعر  یجبخش  و 

همخوان۲0۱۴) آن  ی(  تنانت، دارد.  روش  پنج  از  ها 

روش محدوده    (،DRM)   یزیروم  یرهتسمن، مدل ذخ

منحنRVA)   ییرپذیریتغ انتقال  و  جر  ی(    یانتداوم 

(FDC برا جر  ی(    یاچهدر  محیطییستز  یانمحاسبه 

نت   ارومیه و  گرفتند که دو روش    یجهاستفاده کردند 

FDC    وDRM  ها  روش  یرنسبت به سا  ی عملکرد بهتر

    دارند.

یادگیری  سازیبهینه الگوریتم   بر  و   مبتنی 

 (TLBO) آموزش

بهینه یادگیریالگوریتم  بر  مبتنی  و    سازی 

فرایند  TLBO)۴  آموزش از  برگرفته  الگوریتمی   )

که است  یادگیری  و  سال    آموزش  در  بار  اولین 

شد    ۲0۱۱ ارائه  وخایار  و  ساوسانی  رائو،  توسط 

  تأثیر بر مبنای    این الگوریتم  .(۲0۱۱و همکاران    رائو)

دانش بازده  بر  بنا آموزگار  کالس  یک  در  آموزان 

سازی  فرایند بهینهو طی دو مرحله  نهاده شده است  

می انجام  کرانرا  پهایین  دهد.  و  باال  متغیرهها،  های 

برازندگی ورودی این الگوریتم    تعهداد تولیهد و تهابع

شود. ابتدا اعضای کالس بها توجهه بهه  محسوب می 

شوند. بهترین پاسخ  متغیرها تولید می  حهدود کهران 

به برازندگی  تابع  به  توجه  انتخاب با  استاد  عنوان 

درمی نامیده    شهود.  آموزش  فاز  که  اول  مرحلة 

 
4 Teaching-learning based optimization algorithm 

 



سمی استاد  می شود،  سهط   عی  بهر  تهأثیر  با  کند 

اعضهای تا    دانهش  برد  باال  را  آن  میانگین  کالس 

میانگین   Miبا فرض اینکه  .  سط  خود را افزایش دهد

پس از  م باشد،  iیک استاد در تکرار    Tiیک کالس و  

  یابد و برابر میانگین جدید بهبود می  آموزش اسهتاد

Ti  با که  شد  می  Mnew   خواهد  داده  شود.  نشان 

براساس اختالف بین میانگین موجود  خ  بنابراین پاس

 . شودروز میبه ۲و جدید طبق رابطة  

]2[ Difference_Meani=ri(Mnew − TfMi) 

فاکتور    Tf[ و  0,۱یک عدد تصادفی بین ]  riکه  

تدریس است که کیفیت آموزش و توانایی استاد در  

می تعیین  را  دانش  مقدار  انتقال  طور  به  Tfکند. 

احتمال    یتصادف با    rand(0,1)+۱  ]round  =Tf{۲-۱]}و 

توان  یم  را  موجود  حلراه.  باشد  ۲  ای  ۱  تواندیم

 . روزرسانی کرد به  ۳رابطه   صورتبه
]۳[ Xnew,i=Xold,i+ Difference_Meani 

Xnew,i    راه حل جدید وXold,i  باشد.راه حل قبلی می 

دانش حاصل  یادگیری(،  )فاز  دوم  مرحلة  در 

کالس را    ها میانگین سط از تعامل متقابل یادگیرنده

می این  بهبود  به  دوم  فاز  در  الگوریتم  روند  دهد. 

کالس  از  عضو  دو  که  است  با    ترتیب  تصادفی 

در   مییکدیگر  قرار  از  تعامل  حاصل  دانش  و  گیرند 

سایر دانش  سط   بر  دو  آن  تأثیر    تعامل  اعضا 

رابطة  می براساس  تأثیر  میزان  تعیین    ۴گذارد. 

 .شودمی
 

]۴[ 

if f (Xi) < f (Xj) 

Xnew,i=Xold+r(Xi − Xj) 

Else 

Xnew,i=Xold+r(Xj − Xi) 

تأثیر   این  برازندگی  تابع  در  بهبود  صورت  در 

بهینه .  شودپذیرفته می پاسخ  یافتن  تا  مذکور  فرایند 

 .شودیا برآورد شرایط توقف تکرار می

 ( IHSشده جستجوی هارمونی )الگوریتم اصالح 

سال   همکاران   ،  ۲00۱در  و  الگوریتم  گیم 

را ارائه نمود که طرح کلی    (HS)  جستجوی هارمونی

موس رفتار  از  برگرفته  یک    هادانیقیآن  ساخت  در 

است همکاران    موسیقی  و  الگوریتم    .(۲00۱)گیم 
5IHS  سال در  همکاران  و  مهدوی  توسط   ،۲007  

یافته  از    هاآناست.    بهبود  حاصل  نتایج  مقایسه  با 

الگوریتم  سرعت     IHSو   HSکاربرد  که  دریافتند 

به سریعهمگرایی  حاصل مراتب  بهتری  نتایج  و  تر 

)می همکاران  شود  و  در    bwو PAR (.۲007مهدوی 

میزانHSالگوریتم   در  مهمی  پارامترهای  سازی  ، 

سرعت   تنظیم  و  بهینه  جواب  بردارهای  دقیق 

در   پارامتر  دو  این  هستند.  الگوریتم  همگرایی 

شود و  استفاده میصورت عدد ثابت  به HS الگوریتم

نمی تغییر  جدیدتر  تکرارهای  طول  ایندر  یک   کند، 

شود.  ظاهر میHS   مانع بزرگی است که در الگوریتم

برای اصالح الگوریتم و از بین بردن این مانع بجای  

متغیرها،   این  ثابت  مقادیر  از  را    هاآن استفاده 

 گیرند صورت متغیر و وابسته به تکرار در نظر میبه

اصالح  بنامکه   هارمونی الگوریتم  جستجوی  شده 

است. شده  تنظیم  معرفی  این  پارامترهای  کننده 

شامل   تنظیم    PARminالگوریتم،  سرعت  مینیمم 

قطعات،  PARmaxقطعات،   تنظیم  سرعت   ماکزیمم 

bwmax    ،باند پهنای  پهنای   bwminماکزیمم  مینیمم 

هارمونی،  HMS،  باند حافظه  نرخ    HMCR  اندازه 

 . هستند و تعداد جمعیت ارمونیبررسی حافظه ه

 ( PSO)6الگوریتم مجموعه ذرات  

تکاملی،الگوریتم از اصول تکامل طبیعی    های 

می تقلید  بهینه  جستجوی  دو  برای  دارای  و  کنند 

الگوریتم  عملیات مشخص انتخاب و جستجو هستند.  

PSO  ابتکاری است که  های فرایکی از اولین الگوریتم

این    است.از مدل واقعی در طبیعت الهام گرفته شده  

پرندگان   جمعی  رفتار  از  بهره    افتنیدرمدل  غذا 

یک  می از  متشکل  جمعیتی  که  ترتیب  بدین  گیرد، 

دهد که هر ذره معرف یک  سری ذرات را تشکیل می

با بروز کردن    PSOپرنده در فضای جستجو است و  

 
5 Improved Harmony Search Algorithm 
6 Particle swarm optimization 



را به    هاآنموقعیت ذرات با توجه به میزان جمعیت،  

نین اطالعات  کند و همچسمت جواب بهینه هدایت می

جمع،   در  موجود  ذرات  بهترین  از  ذره  چند  یا  یک 

کنند و پس از انجام جهتی را برای حرکت انتخاب می

رسد. این  حرکت، یک مرحله از الگوریتم به پایان می

می تکرار  بار  چندین  تا  مراحل  جواب    کهآن شوند 

انبوه ذرات که کمینه    درواقعآید.    به دست  موردنظر 

می جستجو  را  تابع  دستهیک  همانند  از  کنند،  ای 

می عمل  میپرندگان  غذا  دنبال  که   گردندکنند 

کند) و  تنظیم  (.۱995  ی ابرهارت  کننده  پارامترهای 

شامل   الگوریتم  یادگیری،    C2و    C1این    Wضرایب 

 .هستندضریب اینرسی و تعداد جمعیت 

 از مخزن  ینهبه یبرداربهره یاضیمدل ر

بهینهدر روش اینکه  های  برای  مخزن،  سازی 

سازی  صورت بیشینهتابع هدف مسئله که معموال به

کمینه یا  سد  مخزن  از  خروجی  اختالف  آب  سازی 

دست و آب رهاشده از مخزن سد  بین نیاز آب پایین

می تصمیم  تعریف  متغیرهای  و  شود  ارضا  گردد، 

بایست گردند  محدودیتمحاسبه  سری  یک  و  ی  ها 

اعمال   مسئله  بر  حاکم  شرایط  با  رابطه  در  قیدها 

این تحقیق،   مقدار خروجی و حجم مخزن  گردد. در 

می  حالت  و  تصمیم  متغیر  ترتیب  هدف  به  باشد. 

بهینه در  شدت  مسئله  مجذور  کردن  حداقل  سازی، 

بهره دوره  طول  در  کشاورزی  برداری  کمبودهای 

بهینه مدل  هدف  تابع  بهرهاست.  از  سازی  برداری 

معادله  مخزن سد علویان به ارائه گردیده    5صورت 

همکاران،)است   و  موردنظر  (۲0۱6  دشتی  تحقیق   .

تصمیم   ۱68دارای   پارامتر   متغیر  هر  ازای    به 

باشد و به  باشد و تابع هدف از نوع غیرخطی میمی

روش   بهترین  موردنظر  تابع  حل  برای  دلیل  همین 

های  ریزی غیرخطی یا روشاستفاده از روش برنامه

 باشد. فراابتکاری می
 

]5[ Minimize = ∑(
R(t) − D(t)

Dmax

)2                   
t = 1,2, … T

T

t=1

 

بهینه از  سازی بهرهدر تمامی مراحل  برداری 

و   ورودی  مقادیر  بین  جرمی  موازنه  باید  مخزن 

رابطه   باشد.  برقرار  مخزن  ذخیره  حجم  و  خروجی 

به پژوهش  این  در  مورداستفاده  صورت  پیوستگی 

و  می  6رابطه   مخزن  سط   از  تبخیر  میزان  باشد. 

همچنین میزان بارش به سط  مخزن برای محاسبه 

رابطه  میزان   طبق  هرماه  در  مخزن،    7ذخیره 

 شده است. بیان

]6[ S(t + 1) = S(t) + Q(t) + PP(t) − EV(t)
− Spill(t) − R(t) − DM(t)
− DE(t) 

 

 

]7[ {
PP(t) = P(t) ∗ A(t)

EV(t) = E(t) ∗ A(t)
 

سازی را نشان ینهبهمدل    قیود  9و    8همچنین روابط  

 دهد. می
]8[ Smin ≤ S(t) ≤ Smax 

]9[ 0 ≤ R(t) ≤ D(t) 

باال،   روابط  آب    R(t)در  حجم  میزان 

ماهانه،   موردنیاز    D(t)رهاسازی  آب  حجم  میزان 

در   ماهانه    Dmax، هرماهکشاورزی  نیاز  حداکثر 

بهره دوره  حداقل    Sminبرداری،  کشاورزی در طول 

مخزن،   مخزن،  Smaxحجم  حجم  S(t   حداکثر  + 1) 

،  t+1شده در مخزن در دوره  مقدار حجم آب ذخیره

S(t)  شده در مخزن در دوره  مقدار حجم آب ذخیره

t  ،Q(t)    ماه به مخزن در    ،ام  tحجم جریان ورودی 

PP(t)  به بارش  سط   حجم  بر  مستقیم  صورت 

حجم آب تبخیر شده    EV(t)،  ام  tدریاچه سد در ماه  

ماه   در  دریاچه  سط   آب   Spill(t)،  ام  tاز  حجم 

مجموع حجم نیاز   DM(t)و    ام  tسرریز شده در ماه  

ماه  شر در  صنعت  و  حجم    DE(t)،  ام   tب  حداقل 

زیستآحق  ماه  به  در  رودخانه   A(t)،  ام  tمحیطی 

الزم به    آید. به دست می  ۱سط  مخزن که از رابطه  

که   است  میلیون  ذکر  برحسب  پارامترها  واحد 

 باشد.مترمکعب می 

 های عملکرد مخزن شاخص



  ی هاتمیالگورعملکرد    یامکان بررس  منظوربه

گرفته کار  سه    (TLBO ,IHS, PSO)شده  به  از 

قابل آس  تیشاخص  پا  ی ریپذبیاعتماد،    داری یو 

اختصار شرح  که در ادامه به  شودیاستفاده م  مخزن

 .شودیداده م

 شاخص قابلیت اعتماد 

سیستم   اینکه  احتمال  اعتماد،  قابلیت  شاخص 

برداری  ی عملکرد خود در حالت بهرهدر طول دوره

دهد. این  نرمال )عدم شکست( قرار گیرد را ارائه می

شاخص به دو صورت زمانی و حجمی به شرح زیر  

تعریف است. قابلیت اعتماد زمانی، درصدی از  قابل  

باشد  تقاضا می   تأمینزمان است که مخزن قادر به  

شود. مقدار این شاخص از  و با شکست روبرو نمی

می  ۱0رابطه   همکاران  )شود  محاسبه  و  الکس 

۲005) . 
]۱0[ 

δ = 100 ∗ (1 −
f

T
) 

آنکه   کل    f  در  شکست،  هادورهتعداد   Tی 

کل   و  برداربهرهی  هادورهتعداد  قابلیت    ی 

می   اعتمادپذیری پارامتر  نباشزمانی  این  درواقع  د. 

 .باشداحتمال شکست مخزن میمتمم 

نسبت  از  است  عبارت  حجمی  اعتماد  قابلیت 

( به مقدار  ReTدر کل دوره )  رهاشدهمقدار حجم آب  

آب   حجم  ) یینپایاز  موردنکل  مخزن  (.  DeTدست 

رابطه   از  شاخص  این  محاسبه  استفاده    ۱۱برای 

 .شودیم
]۱۱[ 

δv = 100 ∗
ReT

DeT

 

 پذیریشاخص آسیب

شاخص   شکستنشان این  بزرگی  های دهنده 

رابطه   از  که  است  می   ۱۲سیستم    شودمحاسبه 

 . (۲005الکس و همکاران )
]۱۲[ 

ɳ =
(∑ Rt

∗
t∈f − ∑ Rtt∈f )

∑ Rt
∗  

آن   در  شکست،     ɳکه  Rtبزرگی 
  تقاضای   ∗

  آب  مقدار Rtشکست،   دوره   امین tطول  در موردنظر 

  fامین دوره شکست،    tطول    در  سیستم  ازرهاشده  

 باشد.های شکست میتعداد کل دوره

 یری( پذانعطاف (شاخص پایداری

بین  رابطهبا توجه به عدم وجود   ی همگرایی 

برخی  اشاخصه  در  مخزن  عملکرد  ها،  یبررسی 

که ترکیبی از سه شاخص   شاخص پایداری را  الکس

بود،  نمود.    فوق  که  ینهگزمعرفی  ترین  یشبای 

باشد داشته  را  پایداری  گزینه    نوانعبه  ،شاخص 

  ۱۳شود. شاخص پایداری از رابطه  بهینه معرفی می

 (. ۲005الکس و همکاران شود )محاسبه می

]۱۳[ φ = δγ(1 − η) 

آن   در  پایداری،    که  شاخص    شاخص 

و  پذ برگشتشاخص سرعت    اعتمادپذیری،     یری 

آسیب  میشاخص  باال  پذیری  رابطه  در  باشد. 

محاسبه    ۱۴یری از رابطه  پذبرگشتشاخص سرعت  

 .شودیم

]۱۴[ 
γ =

1

f
fs

⁄
 

آن، در    طور بهی شکست  هادورهتعداد     fsکه 

 .باشدی زمانی می هادورهتعداد کل  fپیوسته و 

 نتایج و بحث

زیست جریان  حداقل  تحقیق  این  محیطی در 

صوفی روش  رودخانه  دو  با  هیدرولوژیک  چای 

اول(  اصالح تنانت   )سناریوی  منحنی شده  تحلیل  و 

جریان دوم(   تداوم  مدل    )سناریوی  و  شده  برآورد 

گرفتن  بهینه نظر  در  با  ح  تأمینسازی  داقل  کامل 

نیاز شرب،    صد درصد   تأمینمحیطی،  جریان زیست

به و  کمبودهای    صنعت  شدت  رساندن  حداقل 

بهینه مدل  شد.  داده  توسعه  بر    سازیکشاورزی 

  افزار نرمدر    PSOو    TLBO  ،IHSهای  الگوریتم  اساس

شرایط    ۲0۱5متلب   یک  تعداد   کامالًدر  با  یکسان 

برابر   تکرار    ۲000جمعیت  تعداد  کدنویسی    ۳000و 

اجرا گردید.   تابع    ۴و    ۳های  شکلو  تغییرات  میزان 

تعداد   برحسب  را    تکرار هدف  الگوریتم  سه  هر  در 

 دهند. برای هر دو سناریو نشان می 



 
تغییرات تابع هدف با تعداد تکرار متفاوت در   -۳شکل  

 بهترین اجرای هر سه روش برای سناریوی اول. 

 

 
تغییرات تابع هدف با تعداد تکرار متفاوت   -۴شکل  

 اجرای هر سه روش برای سناریوی دوم.در بهترین 
 

 
 

شکلهمان در  که  مالحظه    ۴و    ۳های  طور 

باالیی  می همگرایی  سرعت  الگوریتم  سه  هر  گردد، 

الگوریتم    . دارند قابلیت دو  باال بودن  و    IHSبه علت 

PSO  است شده  ثابت  نیز  مشابه  مقاالت  در    که 

همکاران  ) و  تئودوس  یاسکوگ،  ۲0۱۲آذرافزا  یو  و 

همکاران    اترابیبشیری،  ۲0۱۳ برای    ، (۲0۱5و 

است شده  انتخاب  اصلی  روش  با  اما    .مقایسه 

میهمان  TLBOگوریتم  لا نمودار  از  که  توان  طور 

هدف   تابع  مقدار  اولیه  را  دریافت  تکرارهای  در 

بهینه  دادهکاهش    یعاًسر از  فاصله و  محلی  های 

مدت همچنین  است.  الگوریتم  گرفته  اجرای  کل  زمان 

TLBO    الگوریتم    ، دقیقه  ۱7برابر باIHS    5/۲برابر با  

الگوریتم    ساعت با    PSOو  باشد.  می  دقیقه   ۱7برابر 

الگوریتم   باالی  قابلیت  نشان   TLBOاین موضوع  را 

لپمی سیستم  در  زمان  )این  مشخصات دهد  با  تاپ 

ثبت    RAM 16 GBو    CPU Corei7،  ۱0ویندوز  

است(. جداول    گردیده  مطلوب    ۳در  مقادیر 

نشان   الگوریتم  سه  هر  موردنیاز    داده پارامترهای 

 . است شده

 

 .PSOو  TLBO ،IHSهای مقادیر مطلوب پارامترهای موردنیاز برای الگوریتم  -۳جدول 

TLBO 
 تعداد جمعیت 

۲000 

IHS 
 𝑃𝐴𝑅𝑚𝑖𝑛 𝑃𝐴𝑅𝑚𝑎𝑥 𝑏𝑤𝑚𝑖𝑛 𝑏𝑤𝑚𝑎𝑥 HMCR HMS تعداد جمعیت 

۲000 0000۱/0 80/0 000009/0 ۱85/0 95/0 50 

PSO 
  W C1 C2 جمعیت تعداد 

۲000 5۴5۳ /0 ۴9/۱ ۴9/۱  

روشعمده ضعف  و  ایراد  در  ترین  فراکاوشی  های 

 است مترها در رسیدن به جواب بهینه  راحساسیت پا

ضعف   این  در    عنوانبهکه  محققان  اساسی  مشکل 

روش میاین  یک    TLBOالگوریتم  باشد.  ها  دارای 

حساسیت مشکل    جمعیت( بوده و لذا پارامتر )تعداد  

پارامترها در رسیدن به جواب بهینه در این الگوریتم  

 ترین  پارامتری از اصلی است. ویژگی تکحل شده 

 است  یدر حالباشد. این  می  TLBOمزایای الگوریتم  

بیشتر  الگوریتمبقیه  که   یا  پارامتر  سه  حداقل  ها 

عملکرد مخزن  های  مقدار تابع هدف و شاخص.  دارند

اجرای از  تابع هدف در  الگوریتم حاصل  ها بر روی 

( آماری  دوره  اول  ماه(  ۱68کل  در    برای سناریوی 

دوم در جدول    ۴جدول   آورده شده    5و سناریوی 

 .است

 



سناریوی برای  هاالگوریتم  اجرای از حاصل عملکرد هایشاخص  و هدف تابع مقدار -۴ جدول

 .اول مخزن علویان

 تابع هدف  ها روش
 مجموع کمبودها 

(MCM ) 

قابلیت اعتماد 

 حجمی )درصد( 

پذیری  آسیب

 )درصد(
 شاخص پایداری

TLBO ۴۳/۲ ۲07 ۴0/8۱ ۴0/۳0 ۱7/۱۳ 

IHS 8۱/۲ ۲۳5 00/79 ۱0/۲۳ 00/۱۱ 

PSO ۳۴/۳ ۲۴0 ۴0/78 07/۲۳ 80/۱0 

 

برای سناریوی دوم  هاالگوریتم  اجرای از حاصل عملکرد هایشاخص  و هدف تابع مقدار -5 جدول

 .مخزن علویان

 تابع هدف  ها روش
 مجموع کمبودها 

(MCM ) 

قابلیت اعتماد 

 حجمی )درصد( 

پذیری  آسیب

 )درصد(
 شاخص پایداری

TLBO 5۴/7 55/۴۱7 55/6۲ 85/۳8 ۱0/5 

IHS 00/8 ۳6/۴۲8 5/6۱ ۴/۳8 70/۴ 

PSO ۴5/8 5۳/۴۳7 70/60 ۲0/۳8 ۳0/۴ 

 

جدول  همان در  که  می  ۴طور  شود  مشاهده 

هدف  تابع  اول   مقدار  سناریوی  الگوریتم    برای  در 

TLBO،  ۴۳/۲  درحالیدستبه الگوریتم  آمده  در  که 

IHS    الگوریتم  و    8۱/۲برابر باPSO ،  ۳۴/۳  باشد.  می

شاخص به  توجه  الگوریتم  با  مخزن  عملکرد  های 

TLBO  است اول  توانسته  سناریوی    ۴0/8۱  در 

،  PSOالگوریتم  درصد و    IHS  ،79  الگوریتم   درصد و 

دست سد  درصد از نیاز آبی کشاورزی پایین  ۴0/78

کند. همچنین شاخص پایداری برای    تأمینعلویان را  

،  ۱7/۱۳ترتیب برابر  به    PSOو    TLBO  ،IHSالگوریتم  

جدول  ؛  باشدیم  80/۱0و    ۱۱ از  می  5و  توان  نیز 

الگوریتم   بهتر  این   TLBOعملکرد  با  دریافت    را 

دوم   سناریوی  در  که  دلتفاوت  از    یل به  استفاده 

زیست آب روش  جریان  تداوم  منحنی  محیطی 

یطی اختصاص داده  حمبیشتری برای جریان زیست

دومشده   سناریوی  در    TLBOگوریتم  لا  است. 

 دستیینپادرصد از نیازهای    55/6۲توانسته حدود  

 با در نظر گرفتن زمان   وکند  تأمینسد علویان را 

 

 

الگوریتم   به    TLBOاجرای    PSOو    IHSنسبت 

الگوریتم  می گرفت  نتیجه  مسائل   TLBOتوان  برای 

می مناسبی  عملکرد  دارای    5های  شکل.  باشدبزرگ 

مقادیر کمبودهای کل دوره سد علویان را برای    7تا  

 دهند. سناریوی اول نشان می 

 
 سد آمدهدست به ماهانه آب کمبود حجم مقادیر-5 شکل

 در سناریوی اول برای  TLBO الگوریتم از علویان

 . ۱۳9۴ تا ۱۳80 دوره



 
 آمدهدست به ماهانه آب کمبود حجم مقادیر -6 شکل

 در سناریوی اول برای IHS  الگوریتم از علویان سد

 . ۱۳9۴ تا ۱۳80 دوره

 
 آمدهدست به ماهانه آب کمبود حجم مقادیر -7 شکل

  در سناریوی اول برای PSO  الگوریتم از علویان سد

 . ۱۳9۴ تا ۱۳80 دوره

به   توجه  کل    7تا    5های  شکلبا  مجموع  از 

مترمکعب  ۱۱۱5تقاضای   سناریوی    ،میلیون  برای 

دارای    IHS، الگوریتم ۲07دارای   TLBOالگوریتم  اول

میلیون مترمکعب   ۲۳8دارای    PSOو الگوریتم    5/۲۳6

  ۱۳80از سال    یبردار بهرهکمبود در طول کل دوره  

بیشترین مقدار کمبود در طول کل  .  باشدیم  ۱۳9۴تا  

،  9۲/۴برابر    TLBOای الگوریتم  دوره برحسب ماه بر

الگوریتم    6برابر    IHSالگوریتم   برای  برابر    PSOو 

  ۱0تا    8های  باشد. شکلمیلیون مترمکعب می  50/8با

برای   را  علویان  سد  دوره  کل  کمبودهای  مقادیر 

 دهند.  سناریوی دوم نشان می

 
 آمدهدست به ماهانه آب کمبود حجم مقادیر -8 شکل

 در سناریوی دوم برای  TLBO الگوریتم از علویان سد

 . ۱۳9۴ تا ۱۳80 دوره

 
 آمدهدست به ماهانه آب کمبود حجم مقادیر -9 شکل

  در سناریوی دوم برای IHS  الگوریتم از علویان سد

 . ۱۳9۴ تا ۱۳80 دوره

 
 سد آمدهدست به ماهانه  آب کمبود حجم -۱0 شکل

  دوره در سناریوی دوم با  PSO الگوریتم از علویان

 .۱۳9۴ تا ۱۳80

در شکلهمان که  مشاهده    ۱0تا    8  های طور 

کل  شود  می مجموع  از  نیز  دوم  سناریوی  برای 

الگوریتم    ۱۱۱5تقاضای   مترمکعب،    TLBOمیلیون 

الگوریتم  55/۴۱7دارای    ،IHS    و    ۳6/۴۲8دارای

مترمکعب   5۳/۴۳7دارای    PSOالگوریتم   میلیون 

  ۱۳80از سال    یبردار بهرهکمبود در طول کل دوره  



. بیشترین مقدار کمبود در طول کل  باشدیم  ۱۳9۴تا  

الگوریتم   برای  ماه  برحسب  برابر    TLBOدوره 

الگوریتم  97/۱0   ،IHS    الگوریتم    ۲7/8برابر و برای 

PSO  با می  ۴7/۱0  برابر  مترمکعب    باشد.میلیون 

مقادیر تغییرات حجم مخزن در طول دوره    ۱۱شکل  

 دهد. برداری را برای هر سه الگوریتم نشان میبهره

 
مقادیر تغییرات حجم مخزن در طول دوره  -۱۱ شکل

  ،TLBO ،IHS الگوریتم  توسط برداری سد علویانبهره

PSO  . 

شکل  همان در  که  می  ۱۱طور    ، شودمشاهده 

برابر   که  مرده  حجم  مقادیر  بین  مخزن  و    ۳حجم 

حداکثر   می   60حجم  مترمکعب  در  باشدمیلیون   ،

است.     تقاضای   مقادیر  ۱۳و    ۱۲  هایشکلنوسان 

  توسط   آمدهدستبه  رهاسازی  مقادیر  کشاورزی، 

مقادیر  TLBO  ،IHS،  PSOالگوریتم     رهاسازی   و 

 )مشاهداتی(   علویان  سد  فعلی  با سیاست  گرفتهانجام 

سناریو    سال  ترین بحرانی  در  دو  هر  برای  را  آبی 

شود  د. سال بحرانی به سالی اطالق میندهنشان می 

که میانگین حجم ورودی به مخزن سد در آن سال 

 کمترین مقدار باشد.  هانسبت به بقیه سال

 

  مقادیر کشاورزی، تقاضای مقایسه مقادیر -۱۲ شکل

  ، TLBO ،IHS الگوریتم توسط آمدهدستبه رهاسازی

PSO در علویان سد مشاهداتی رهاسازی مقادیر و 

 آبی برای سناریوی اول.  سال ترینبحرانی 

 

 
  مقادیر کشاورزی، تقاضای مقایسه مقادیر -۱۳ شکل

  ، TLBO ،IHS الگوریتم توسط آمدهدستبه رهاسازی

PSO در علویان سد مشاهداتی رهاسازی مقادیر و 

 آبی برای سناریوی دوم. سال ترینبحرانی 

شکل همان در  که  می  ۱۲  طور  شود  مشاهده 

بحرانی برای  اول  سناریوی  در  در  آبی  سال  ترین 

بهره دوره  الگوریتم  طول  برابر    TLBOبرداری 

الگوریتم    ۲0/56 درصد،    80/5۳برابر    IHSدرصد، 

رهاسازی    50/5۲برابر    PSOالگوریتم   و  درصد 

است   توانسته  نیازهای    ۴8/ 50مشاهداتی  از  درصد 

پایین سازندکشاورزی  برآورده  را  در  دست  اما   .

)شکل   دوم  الگوریتم  ۱۳سناریوی   )TLBO    برابر

الگوریتم    ۱0/۴0 درصد،    ۲0/۳8برابر    IHSدرصد، 

رهاسازی    ۳0/۳7برابر    PSOالگوریتم   و  درصد 

است   توانسته  نیازهای    ۴8/ 50مشاهداتی  از  درصد 

پایینکشا نتایج  ورزی  این  برآورده سازند.  را  دست 

الگوریتم   نسبی  برتری  می  TLBOنیز  نشان  دهد.  را 

رهاسازی  نیز    ۱5و    ۱۴  هایشکل مقادیر 

الگوریتم  دستبه از  نیاز  TLBOآمده  مقابل  در   ،

 د.  ندهیان را نشان می سد علودست کشاورزی پایین

 



 

  برای سناریوی اول  TLBOالگوریتم  از آمدهدستبه رهاسازی و کشاورزی تقاضای مقادیر -۱۴ شکل

 .  علویان سد

 
  سناریوی دوم سد برای  TLBOالگوریتم  از آمدهدستبه رهاسازی و کشاورزی تقاضای مقادیر -۱5 شکل

 . علویان

از  همان که  توان  می  ۱5و    ۱۴ هایشکلطور 

کرد که  استنباط  است  توانسته    TLBOالگوریتم    این 

تقاضای  خوببهاست   برآورده  یینپای  را  سد  دست 

درصد   ۴0/8۱که برای سناریوی اول یطور بهسازد. 

دوم   سناریوی  برای  را    55/6۲و  نیازها  از  درصد 

که رهاسازی مشاهداتی توانسته  یدرحال  ،کند  تأمین

کند و   تأمین درصد از تقاضای کل را  70است حدود 

فعلی  سیاست  ارومیه  دریاچه  وضعیت  به  توجه  با 

باید   و  نبوده  مناسب  پذیرد.  تجد سد  یدنظر صورت 

نشان    طورهمان نتایج  اساس یمکه  بر  دهد 

جریان(  تداوم  منحنی  تحلیل  )روش  دوم  سناریوی 

درصد از مصارف    8اهش دادن حدود  در صورت ک

محیطی  یستزکشاورزی و اختصاص آن به جریان  

حق رودخانه صوفیمشکل  از  ارومیه  دریاچه  -آبه 

 گردد.    یمچای نیز تا حدودی حل 

 کلی  گیرییجه نت

مبتنی بر یادگیری    الگوریتم  تحقیق، ازدر این  

آموزش  روشبه  و  از  یکی  فراابتکاری،  عنوان  های 

بهینه از سیستم تک    یبردار بهرهسیاست    ارائهجهت  

نیاز   گرفتن  نظر  در  با  علویان  سد  مخزنه 

صوفییستز رودخانه  گردید اچای  محیطی    ستفاده 

ارائه شد  و اول    .نتایج در دو سناریو  در سناریوی 

رودخانه،   محیطیزیست برآورد حداقل جریان  برای  

و در سناریوی دوم برای    شدهاصالحاز روش تنانت  



جریان   حداقل  از    محیطیزیستبرآورد  رودخانه، 

گردید.  استفاده  جریان  تداوم  منحنی  تحلیل    روش 

از   استفاده  با  موردنظر  الگوریتم  عملکرد  همچنین 

اعتماد  شاخص  )قابلیت  مخزن  عملکرد  حجمی،  های 

از  آسیب  نتایج حاصل  و  پایداری( بررسی  و  پذیری 

اصالح الگوریتم  با  هارمونیآن  جستجوی   و  شده 

ذرات   مجموعه  گرفت.  الگوریتم  قرار  مقایسه  مورد 

برای   هدف  تابع  اول  سناریوی    TLBO  یتم الگوردر 

الگوریتم  ۴۳/۲برابر   برای  ترتیب  به  و    IHSهای  و 

PSO    گردی   ۳۴/۳و    8۱/۲برابر اساس  د. حاصل   بر 

الگوریتم های  این سناریو، میزان خروجی حاصل از 

TLBO  ،IHS    وPSO    ۴0/8۱  تأمینبه ترتیب قادر به  ،

پایین  ۴0/78و    79 کل  نیاز  از  سد  درصد  دست 

و    علویان در  همچنین  بوده  کمبودها  کل  میزان 

الگوریتم  ۲07برابر    TLBOالگوریتم    ،IHS    برابر

میلیون مترمکعب   ۲۳8برابر    PSOو الگوریتم    5/۲۳6

بهره دوره  کل  طول  (  ۱۳9۴تا    ۱۳80)  ی برداردر 

شد. دوم  محاسبه  سناریوی  برای    ،در  هدف  تابع 

برای    5۴/7برابر    TLBO  یتمالگور ترتیب  به  و 

حاصل    ۴5/8و    8برابر    PSOو    IHSهای  الگوریتم

این سناریو، میزان خروجی حاصل    بر اساسگردید.  

الگوریتم قادر    PSOو    TLBO  ،IHSهای  از  ترتیب  به 

نیاز کل    60/ 70و    5/6۱،  55/6۲  تأمینبه   از  درصد 

دوره  پایین طول  در  علویان  سد    برداری بهرهدست 

برابر    TLBOمیزان کل کمبودها در الگوریتم    بوده و

الگوریتم  55/۴۱7  ،IHS    الگوریتم    ۳6/۴۲8برابر و 

PSO    شد.  5۳/۴۳7برابر محاسبه  مترمکعب   میلیون 

اساس به  بر  شاخصدستمقادیر  برای   های آمده 

مخزن، و  الگوریتم    عملکرد  آموزش  بر  مبتنی 

روش  یادگیری سایر  به  بهتری  نسبت  عملکرد  ها 

سناریو   دو  هر  میبرای  این  کندارائه  از  این  و  رو 

بهینه مطالعات  در  بهالگوریتم  برداری  رهسازی 

توصیه   غیرخطی  پیچیده  هدف  توابع  با  مخازن 

خاطرهمچنین    شود.می جریان    به  اهمیت 

علویان  یستز سد  برای  دوم  سناریوی  محیطی، 

  8که در صورت کاهش دادن حدود    شودمی   پیشنهاد

به   آن  اختصاص  و  کشاورزی  مصارف  از  درصد 

مشکل  یستز رودخانه حل یستزمحیطی  و    محیطی 

ارومیه   دریاچه  احیای  بود.   مؤثربرای  با    خواهد 

صوفی رودخانه  اینکه  به  بخش توجه  تنها  چای 

،  کندمیبسیار اندکی از آب دریاچه ارومیه را تامین  

اندازه  زیاد  احتمال  پیشنهاد  به  این  تاثیر  دقیق  گیری 

از  بود.  خواهد  از  تحقیق  این    ،رو   این  سخت  بیش 

یق این تاثیر باشد، بدنبال  گیری دقکه بدنبال اندازهآن

حق لحاظ  که  است  موضوع  این  زیستطرح  -آبه 

طرح در  بهرهمحیطی  به  مربوط  از  های  برداری 

مخازن سدها یک ضرورت است. روند رو به رشد  

فراموش   این ضرورت  ارومیه  دریاچه  شدن  خشک 

سال در  نمایان  شده  پیش  از  بیش  را  گذشته  های 

 ساخت. 
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