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 .1دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت منابع آب ،دانشکدۀ عمران ،آب و محیط زیست ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران
 .2استادیار دانشکدۀ مهندسی عمران ،آب و محیط زیست ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران
(تاریخ دریافت 1931/12/11؛ تاریخ تصویب )1931/11/11

چکیده
منابع آب شیرین در جهان محدود است و بهرهبرداری از آن در درازمدت موجب کمآبی یا بیآبی خواهد شد .کشوور ایوران از
نظر جغرافیایی در بخش خشک و نیمهخشک جهان قرار گرفته ،به طوری که میانگین بارش در ایران حدود یکسوو میوانگین
جهانی است .به این منظور ،افزایش رقابت بر سر آب ،نیاز به تأمین غذا برای جمعیوت در حوار رشود و افوزایش کومآبوی در
بسیاری از مناطق ،لزو استفاده از شیوههای مدیریتی برای پیشگیری از بحران آب و پیشامدهای ناشی از آن را نشان مویدهود.
از سوی دیگر ،پیامدهای ناشی از خشکسالیهای متوالی اهمیت مدیریت صحیح منابع آب را دوچندان کرده است .با توجه بوه
تأثیر زیاد مخازن بر تأمین نیازهای آبی برای بخشهای مختلف مصرف ،بهرهبرداری بهینه از آنها یکی از راهکارهای مهم مقابلوه
با مشکالت منابع آب و عد توزیع زمانی و مکانی متناسب آن است .در پژوهش حاضر ،از الگوریتم جهوش قورباغوه کوه بوه
عنوان نوعی روش فراابتکاری برای حل مسائل بهینهسازی در سیستمهای منابع آب مطور اسوت و سیسوتم اطالعوات مکوانی
بهمنظور بهینهسازی بهرهبرداری از مخزن سد درودزن استفاده شده است .نتیجۀ تحقیوق در منطقوۀ مود نظور بیوان مویکنود کوه
الگوریتم یادشده بهخوبی امکان بهینهسازی و تخصیص آب مخزن به پاییندسوت را دارد ،بوه گونوهای کوه  33/3درصود نیواز
پاییندست سد درودزن طی دورۀ مطالعهشده ،توسط آن تأمین شده است .به عالوه ،رویکرد ترکیبی ایون الگووریتم بوا سیسوتم
اطالعات مکانی ،بستری را برای بررسی دقیقتر نتایج بهینهسازی فراهم کرده است.
کلیدواژگان :الگوریتم جهش قورباغه ،بهرهبرداری بهینه ،سیستم اطالعات مکانی ،مخزن سد.

 نویسندۀ مسئول

Email: a_vafaei@sbu.ac.ir
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مقدمه
امروزه آب به عنوان یکی از سه عامل تشککلل و بقکا محکل
زیست (خاک ،هوا و آب) بلش از هر زمان دیگکر مکودد توجکه
است .بیشک دد زمان حاضر ،حفک و صکلانت از منکاب آب و
بهرهبرداد بهلنه ،اقتصاد و عادالنه از آن ،مسکئلها جهکانی
است و به هملن دللل ،دد قرن  12از تنشها آبی به عنکوان
نوعی چالش فراگلر بشکر یکاد مکیشکود .افکاایش دوزافکاون
تقاضا آب دد بخشها مختلف ،آلودگی مناب آب ،افکاایش
ملاان آسلبپذیر سلستمها مختلف تأملن آب با توجه بکه
پلچلکککدهتکککر شکککدن آنهکککا ،تغللکککرا اقللمکککی و ضکککرود
پلشبلنیها بلندمد دا میتوان از دالیل عمدۀ تکنشهکا
آبی برشمرد که نقکش مکدیریت و توسک ۀ پایکداد منکاب آب و
ضرود بهلنهساز دا برجسکتهتکر مکی کنکد ،بکه طکود ککه
استفادۀ بهلنه از مناب موجود یکی از ادکان اساسکی مکدیریت
مناب آب محسوب میشود ] .[2پلشکرفت علکم دد دو هکا
بهلنککهسککاز سکک ب شککده اسککت کککه دد سککالهککا اخلککر
الگودیتمها بهلنهساز قددتمنکد دد زملنکۀ بهلنکه ککردن
مناب ادائه شود که کادکرد بلشتر این دو ها با الهکا گلکر از
ط ل ت است .با توجه بکه اینککه دد سکالهکا اخلکر اهملکت
موضوع کم ود آب دد بلشتر جوام بشر افاایش یافته است،
برا پلدا کردن داهکادها مختلف به منظود کنترل مناب آب
و جلوگلر از هدد دفتن آن س ی میشود.
بککه دللککل ناکادآمککد دو هککا کالسککلک دد مسککائل
پلچلدۀ مهندسکی از جملکه بهکرهبکرداد از مخکازن سکدها،
میتوان از دو ها فراابتکاد دد بهلنهسکاز ایکن مسکائل
بهره جست ] .[1از جملکۀ ایکن دو هکا مکیتکوان الگکودیتم
ژنتلک ،2جام ۀ مودچگان ،1ازدحا ذدا  3و الگودیتم تکامکل
تفاضلی 4دا نا برد [ .]3امکا دد کنکاد ایکن دو هکا  Eusuffو
 )1003( Lanseyبککرا نخسککتلنبککاد از الگککودیتم جهککش
قودباغه 5برا حل مسائل ترکل ی مختلف بهکره بردنکد و آن
دا به عنوان نوعی دو مفلد برا یافتن جوابها عمکومی
م رفی کردند .آنها از این الگودیتم برا ت لکلن قرکر بهلنکۀ
لولهها دد طراحی و توس ۀ ش کۀ توزی آب شکهر اسکتفاده
کردند .نتایج بهدست آمده با نتکایج الگکودیتمهکا ژنتلکک و
1. Genetic Algorithm
2. Ant Colony Optimization
3. Particle Swarm Optimization
4. Differential Evolution
)5. Shuffled Frog-Leaping Algorithm (SFLA

بازپخت ش لهساز شده 6مقایسکه شکد و نشکان داد سکرعت
همگرایی و عملکرد این الگودیتم نس ت به سایر دو ها بهتر
بوده است ] .[4به دن ال آن Elbeltagi ،و همککادان ()1005
با تغللر دد الگودیتم جهش قودباغه س ب به ود دد الگکودیتم
شدند .آنها الگودیتم یادشده دا بکا چهکاد الگکودیتم تککاملی و
فراابتکاد دیگر (الگودیتم ژنتلک ) ،(GAمحاس ا تککاملی
) ،(MAازدحکککککا ذدا ) (PSOو الگکککککودیتم جام کککککۀ
مودچگان ) )(ACOمقایسه کردند و دو هایی بکرا ت لکلن
مقادیر بهلنۀ پادامترها آن و تحللکل حساسکلت آنهکا ادائکه
دادند ] Eusuff .[5و همکادان ( )1006بکا توسک ۀ الگکودیتم
جهش قودباغه ،از آن برا حل مسائل بهلنهسکاز ترکل کی
استفاده کردند .همچنلن ،آن دا برا واسنجی مدل آبهکا
زیرزملنی و طراحی ش کۀ توزی آب بکه ککاد بردنکد ] .[6بکه
عالوه ،از الگودیتم جهش قودباغه برا حکل چنکدین مسکئلۀ
بهلنهساز مانند مسکئلۀ گسسکتۀ فروشکندۀ دودهگکرد ]،[7
بهلنککهسککاز یککک سلسککتم پلچلککدۀ تککأملن آب ] [8و
خوشهبند ] [9با موفقلت استفاده شده است .این الگکودیتم
قابللت زیاد برا جستوجو سراسر دادد و پلادهساز
آن نس تاً آسان است .عالوه بر این ،میتوان از آن بکرا حکل
مسکککائل بهلنکککهسکککاز پلچلکککدها ککککه غلرخرکککی،7
تشخلصناپذیر 8و چندوجهی 9هستند ،استفاده کرد .از آنجکا
که الگودیتم جهش قودباغه به عنوان یک دو بهلنکهسکاز
نس تاً جدید مررح است که دد سالها اخلکر قابللکتهکا
خود دا اث ا ککرده اسکت ،دد پکووهش حاضکر ،از الگکودیتم
یادشده ،برا بهلنهساز کمی دد بهرهبرداد از مخان سکد
ددودزن استفاده شده است .بهلنهساز اطالعا مربکو بکه
مخان سد با دادهها مکانی دد ادت ا است .از طرفیGIS ،
توانمند ها بسلاد زیاد دد مدیریت دادهها مکانی دادد،
بنابراین از قابللتها  GISمیتوان دد مدیریت بهرهبکرداد
و فرایند تخصلص آب بهره برد [20ک .]21
مواد و روشها
الگوریتم جهش قورباغه

 SFLAیککک دو فراابتکککاد جدیککد اسککت کککه از تکامککل
دفتاد گروهی از قودباغهها هنگا جستوجو غکذا الهکا
6. Simulated Annealing
7. Nonlinear
8. Non Differentiable
9. Multi Modal
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گرفته شده است ] .[23الگودیتم قودباغه دد واق ترکل ی از
ماایا الگودیتم ژنتلک و الگودیتم بهلنهساز گکروه ذدا
است ] .[24هر قودباغه نشاندهندۀ یک داه حل امکانپکذیر
برا مسئله بهلنهساز است .دد ایکن الگکودیتم ،جم لکت
مربوطه از گروهی قودباغه (داه حلها) تشکلل شکده اسکت
که به چند زیرمجموعه 2تقسلم میشوند و هر یکک از ایکن
زیرمجموعهها یک جستوجو محلی دا انجکا مکیدهنکد
] 25 ،6و  .[26دد ادامه ،دوند کاد الگودیتم جهکش قودباغکه
مررح میشود .فرض کنلد که جم لت اولله متشککل از P
قودباغه به صود تصادفی ایجاد شده است .برا مسائل با
Lب د ( Lمتغلر) ،موق لت قودباغکه  iبکه صکود دابرکۀ 2
نمایش داده میشود.
()2

X i   xi1 , xi 2 , , xiL 

که دد دابرۀ  i ،2شمادنده و  Xiقودباغۀ iا دد مسئله است.
پس از آن ،قودباغهها بر اساس شایستگی هایی که دادند ،به
ترتلب ناولی مرتب میشوند .دد این مرحله ،ککل جم لکت
به  mزیرمجموعه تقسلم میشکود ککه هکر یکک شکامل n
قودباغککه اسککت (ی نککی  .)P=m*nدد ایککن فراینککد ،قودباغ کۀ
نخست دد زیرمجموعۀ نخست ،قودباغۀ دو دد زیرمجموعۀ
دو و به هملن ترتلکب ،قودباغکۀ mا دد زیرمجموعکۀ mا
قککراد مککیگلککرد .دد نهایککت ،قودباغککۀ m+2ا دوبککاده دد
زیرمجموعۀ نخست قراد میگلرد .این دوند تا پر شدن همۀ
زیرمجموعهها ادامه مییابد .دد هر زیرمجموعکه ،بهتکرین و
بدترین قودباغه بهترتلب با  Xbو  Xwنشکان داده مکیشکوند.
به عالوه ،قودباغها که دد کل جم لکت بهتکرین جکواب دا
دادد ،با  Xgنشان میدهند .دد اینجکا ،یکک فراینکد مشکابه
الگودیتم ازدحا ذدا برا به ود ) Xwنه همۀ قودباغههکا)
دد هر یک از گروهها کوچک اعمال مکیشکود .دد ادامکه،
دادیم:
()1

S  rand () *  X b – X w 

()3

X new  X w  S , Smax  S  Smin

دد دواب  1و  rand () ،3یک عدد تصادفی بلن صکفر و
یک است Smax .بلشترین تغللکر دد موق لکت یکک قودباغکه
است .اگر قودباغه دد موق لت جدید ( )Xnewجکواب بهتکر
1. Memeplex
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نس ت به موق لت ق لی داشته باشد ،پاسخ جدید جایگاین
بدترین پاسخ ( )Xwمیشود .دد غلر این صود  ،محاسک ا
دد م ادال  1و  3با جایگاین کردن  Xbبا  Xgدد م ادلۀ 1
تکراد میشوند .اگر دد این شرای هلچ پلشرفتی به دسکت
نلاید ،آنگاه یک قودباغه (داه حل) جدید به طکود تصکادفی
برا جایگاینی  Xwتوللد میشود .سکسس ،زیرمجموعکههکا
دوباده مرتب شده و جستوجو محلی انجا مکیشکود .دد
ادامه ،به منظود ت ادل اطالعا  ،همۀ زیرمجموعهها بکا هکم
ترکلب می شوند و برا انجا فرایند جستوجکو ب کد ،
دوبککاده تقسککلمبنککد جم لککت صککود مککیگلککرد ].[26
فلوچاد این الگودیتم دد شکل  2قابل مشاهده است.
منطقۀ مطالعهشده
حوضۀ سد ددودزن جائی از حوضۀ فرعی طشک ،بختگان،
مهادلو بوده و مساحت آن حدود  4565کللومترمرب است.
منرقۀ مرال هشده بلن طولها  50ددجه و  40دقلقه تکا
 51ددجه و  55دقلقۀ شرقی و عکرضهکا  15ددجکه و 5
دقلقه تا  30ددجه و  7دقلقۀ شمالی واق شده است .سکد
مخانککی ددودزن دو دودخان کۀ کککر احککدا ش کده اسککت.
دودخانۀ کر ازجمله دودخانهها پر آب استان فادس است
که از شمال غربی استان فادس و از بلند ها
سلسلهکککوههککا زاگرس جریان پلدا میکند .طول دودخانۀ
کر از سراب تا محل سد ددودزن  285کللومتر و تا ددیاچۀ
بختگان  352/5کللککککومتر است .ددنهایت ،آب دودخانه به
ددیاچۀ بختگان میدیاد .هدف از احدا ایکن سکد ،تکأملن
آب مودد نلکاز کشکاودز و صکن ت ،تکأملن بخشکی از آب
شرب شهر شلراز و دوسکتاها بکلن داه بکوده اسکت ].[27
شکل  1موق لت جغرافلایی این سد دا نشان میدهد.
متوس دبی ودود ددازمد ساالنه به مخکان 30/86
مترمک ب بر ثانله و آبدهی حداقل و حداکثر آن بکهترتلکب
 6/01و  128/03مترمک ب بر ثانله برآودد شکده اسکت .دد
جدولها  2و  1بهترتلکب مشخصکا هندسکی مخکان و
توزی نلکاز ماهانکۀ پکایلندسکت سکد بکه تفکلکک شکرب،
کشاودز و صن ت ادائه شده است .دد پووهش حاضر سر
زمانی  210ماهۀ جریان ودود به مخان سد استفاده شده
است.

اکوهیدرولوژی ،دورۀ  ،6شمارۀ  ،4زمستان 8931

316

شکل  .8فلوچارت الگوریتم جهش قورباغه [89] SFLA

شکل  .2موقعیت جغرافیایی سد مخزنی درودزن
جدول  .8مشخصات هندسی مخزن سد درودزن
تراز تاج )(m. a. s. l.
تراز نرمال )(m. a. s. l.
تراز بستر )(m. a. s. l.
ادتفاع سد از بستر )(m
حجم مخان دد تراز نرمال )(MCM
حجم مخان دد تراز حداقل )(MCM
حجم مفلد مخان )(MCM

 :m. a. s. l.متر از سرح ددیا

2683/5
2676/5
2613/5
60
993
233
800
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جدول  .2توزیع نیاز ماهانۀ پاییندست سد درودزن )(MCM

تابع هدف

تاب هدف تحقلق حاضر به صود تاب عرضه و تقاضاسکت.
عملکرد تاب هدف به این صود است که با توجه بکه نلکاز
آبی پایلندست دد هر ماه ،ملکاان دهاسکاز آب از مخکان
سد دد هر ماه دا طی یک دودۀ چندسکاله تنظکلم و بهلنکه
خواهد کرد ] .[28دد دابرۀ  4تکاب هکدف مربکو بکه ایکن
مسئله نشان داده شده است:
()4

T  D i   R i  
MinZ   i 1 
 ² i  1, 2,, T
 Dmax 

 Tطکول دودۀ آبکیD(i) ،

دد این دابره Z ،تکاب هکدف،
ملاان تقاضا دد پکایلندسکت دد مکاه iا برحسکب ملللکون
مترمک ب Dmax ،بلشلنۀ ملاان تقاضکا طکی دوده برحسکب
ملللون مترمک ب R(i) ،ملاان دهاسکاز آب از مخکان بکه
پایلندست دد ماه iا برحسب ملللون مترمک کب و متغلکر
تصملم مسئله است.
م ادلۀ پلوستگی ککه یککی از قلکود مسکئله اسکت ،بکه
صود دابرۀ  5قابل نمایش است:
()5

Si 1  Si  Qi  Pi – Ri – Ei – Spilli

که دد آن:
 Si+1حجککم ذخلککرۀ مخککان دد دودۀ i+1؛  Siحجککم ذخلککرۀ
مخان دد دودۀ i؛  Qiحجم جریان ودود به مخکان دد مکاه iا ؛
 Piحجم باد بر سرح ددیاچه دد ماه iا ؛  Riحجم دهاسکاز از
مخان سد دد ماه iا ؛  Eiحجم ت خلکر از سکرح ددیاچکه دد مکاه
iا و  Spilliحجم سردیا دد ماه iا است .م ادلۀ  5م نکا همکۀ
ش لهساز هاست ،ولی عاملی که شک لهسکاز هکا دا از یککدیگر
متمایا میکند و س ب به وجکود آمکدن سلاسکتهکا مختلکف
بهرهبرداد میشود ،مقداد و زمان برداشت آب ( )Riاست.
شایان یادآود است که دد پووهش حاضر از تلفا ناشکی
از ت خلر و سردیا صرف نظر شده است .عالوه بکر ایکن دوابک ،

قلود نلا دد نظر گرفته شده که دد دوابک  6و  7نشکان داده
شدهاند .ملاان دهاساز از هر یک از مخازن دد هر دوده ن ایکد
از حدود کمتر یا بلشتر باشد .به بلان دیگر ،همان طکود ککه
دد م ادلۀ  6مشخص است ،دهاساز دد هکر بکازه () )R(iبایکد
بلن ملاان دهاساز کملنه ( )Rminو ملاان دهاساز بلشکلنه
( )Rmaxباشد .به عالوه ،ملاان حجکم مخکازن دد هکر دوده ()Si
نلا مرابق با دابرۀ  4بایکد بکلن حکداقل حجکم مجکاز مخکان
( )Sminو حداکثر حجم مجاز آن ( )Smaxباشد.
()6

Rmin  R  i   Rmax

()7

Smin  Si  Smax

بکا توجککه بکه مقککادیر آبککدهی حکداقل و حککداکثر سککد
یادشده ،دد پووهش حاضر ،ملاان  Rبه طود پلشفرض بلن
 6و  128مترمک ب بر ثانله دد نظر گرفته شده است.
یافتهها
دد تحقلق حاضر ،الگودیتم جهش قودباغه به عنوان یکی از
دو ها فراابتکاد جدیکد دد حکل مسکئلۀ بهلنکهسکاز
بهرهبرداد از مخان سد ددودزن بردسکی شکده اسکت .بکه
منظود حصول عملکرد بهتر ،تحللل حساسلت برا چندین
مودد از متغلرها مهکم دد ککادکرد الگکودیتم انجکا شکد.
سککسس ،نتککایج دد کککدها الگککودیتم کککه دد نککر افککااد
 MATLABنوشککته شککدند ،اعمککال شککد .ب که ایککن منظککود،
الگودیتم  SFLAبا مقادیر مختلف هر یک از متغلرهکا اجکرا
شد و دد نهایت ،ترکل ی از مقادیر ککه تکاب هکدف دا بهتکر
کاهش داده و دوند به ود بلشتر دا ادائه دادند ،بکه عنکوان
مقادیر مناسب انتخاب شد .دد اینجا بکه طکود پکلشفکرض،
ت داد کل جم لت قودباغهها برابر  200دد نظر گرفته شده
است .هر یک از قودباغهها بلانکنندۀ داه حل ممکنی بکرا
حل مسئلهاند .این قودباغکههکا دد  5زیرمجموعکه یکا گکروه
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دستهبند مکیشکوند ککه دد هکر گکروه  10قودباغکه قکراد
میگلرد .مقادیر پادامترها فرضشده برا حل مسکئله بکا
الگودیتم  SFLAدد جکدول  3نشکان داده شکده اسکت .بکه
عالوه ،جدول  4مقکادیر تکاب هکدف دا بکه ازا تکرادهکا
مختلف نشان میدهد .دد ادامه ،دونکد همگرایکی الگکودیتم
 SFLAدد شکل  3نمایش داده شده است.
جدول  .9پارامترهای تنظیم الگوریتم  SFLAبرای مخزن درودزن
شرح

پارامتر انتخابی

ت داد کل جم لت
ت داد زیرمجموعهها
ت داد جم لت دد هر زیرمجموعه

200
5
10

جدول  .4مقادیر تابع هدف به ازای تکرارهای مختلف
تعداد تکرار
500
2000
1000
3000

مقدار بهینۀ تابع

زمان اجرای

هدف

الگوریتم)(s

5/1384
0/001207
0/002703
0/002692

10/5963
40/2522
81/8746
213/5714

شکل  .9چگونگی همگرایی الگوریتم SFLA

ط ق جدول  ،4مقداد تاب هکدف دد الگکودیتم  SFLAبرابکر
 0/00269به دست آمد .همان طکود ککه دد جکدول  4مشکاهده
میشکود ،سکرعت همگرایکی الگکودیتم  SFLAزیکاد اسکت و دد
تکرادها پایلن و دد نتلجه صرف زمان بسلاد کم ،مکیتکوان بکه
بهلنهترین پاسخ ممکن دسلد .مجموع ملانگلن ماهانۀ دهاسکاز
بککهدسککتآمککده از الگککودیتم برابککر  916/78ملللککون مترمک ککب
محاس ه شده است و این دد حالی اسکت ککه مجمکوع ملکانگلن
ماهانۀ نلاز پایلندسکت سکد برابکر  917/64ملللکون مترمک کب
است .با تقسلم مقداد دهاساز بر نلاز ،ددصد تکأملن برابکر 99/9
ددصد به دست میآید .شکل  4مقداد دهاساز بهدستآمکده از
الگودیتم جهش قودباغه دد مقابل نلاز پکایلندسکت مخکان سکد
طی دودۀ مرال هشده دا نشان میدهد.
همان طود ککه دد شککل  4مشکاهده مکیشکود ،دد مسکئلۀ
بهلنهساز بهرهبرداد از مخان سد ددودزن بکا هکدف حکداقل
کککردن کم ککود کککل طککی دودۀ  20سککاله ،مقککداد دهاسککاز
بهدستآمده از الگودیتم جهش قودباغه بسلاد نادیکک بکه مقکداد
کل نلازها پایلندست سد مرال هشکده بکوده و مقکداد کم کود
کل بکه کمتکرین ملکاان خکود دسکلده اسکت .بنکابراین ،ملکاان
خروجی حاصل از اجرا الگودیتم  ،SFLAقادد به تکأملن 99/9
ددصد نلاز کل پایلندست سد ددودزن طکی دودۀ مرال کهشکده
است .برا ددک بهتر بهلنهساز و مشکاهدۀ نتکایج بکه صکود
مکانی ،نموداد مقکداد متوسک دهاسکاز بکا الگکودیتم مربوطکه
نس ت به مقداد نلاز دد هر ماه دد محل  GISدسکم شکده اسکت
که دد شکل  5مشاهده مکیشکود .ددخکود یکادآود اسکت ککه
مشاهدۀ نتایج بهلنهساز به صود مکانی نسک ت بکه یکسکر
ادقا و اعداد ،دید بهتر از مسکئله و چگکونگی حکل آن بکه مکا
میدهد .با توجه به نمودادها بهدستآمده مشکخص مکیشکود
که دد بلشتر ماهها نلاز پایلندست سد تأملن شده است.

شکل  .4مقدار حجم آب رهاسازیشدۀ بهینۀ خروجی از الگوریتم  SFLAو تقاضای ماهانه

گودرزی و وفائینژاد :استفاده از الگوریتم جهش قورباغه و سیستم اطالعات مکانی برای کمک به بهرهبرداری ...
نتایج ماه اول

نتایج ماه دوم

نتایج ماه سوم

نلاز= 19/12
دهاساز =19/10
نتایج ماه چهارم

نلاز= 5
دهاساز = 4/84
نتایج ماه پنجم

نلاز= 5
دهاساز = 4/84
نتایج ماه ششم

نلاز= 5
دهاساز = 4/84
نتایج ماه هفتم

نلاز= 5
دهاساز = 4/84
نتایج ماه هشتم

نلاز= 5
دهاساز = 4/84
نتایج ماه نهم

نلاز=208/06
دهاساز =208/04

نلاز=272/93
دهاساز = 272/91
نتایج ماه یازدهم

نلاز= 259/34
دهاساز = 259/33
نتایج ماه دوازدهم

نلاز= 240/31
دهاساز = 240/31

نلاز= 248/36
دهاساز = 248/35

نلاز= 245/41
دهاساز = 245/42

نتایج ماه دهم
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دد پووهش حاضر از تلفکا ناشکی از سکردیا و ت خلکر
 مکیتکوان، با داشتن مقکادیر یادشکده.صرف نظر شده است
.آنها دا دد م ادلۀ پلوستگی وادد کرد
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بحث و نتیجهگیری
امروزه دد دنلا شکاهد مشککال زیکاد دد زملنکۀ کم کود
 کشود ایران نلا از این قاعده جدا.مناب آب شلرین هستلم
نلسککت و بککا توجککه بککه موق لککت خککای جغرافلککایی آن و
 وضک لت آب دد کشکود بکه سکرح،خشکسالیهکا مککرد
 ایکن مکوادد اهملکت و لکاو مکدیریت.بحرانی دسلده است
 از آنجکا ککه مخکازن.صحلح مناب آب دا آشکاد مکیسکازد
نقش مهمی دد تأملن نلازها آبی برا بخشها مختلف
 بهرهبرداد بهلنه از آنها یککی از داهکادهکا،مصرف دادند
بسلاد مهم به منظود مقابله با مشککال منکاب آب و عکد
.توزی زمانی و مکانی متناسب آن است
 اسکتفاده از، مقالۀ حاضر،به منظود تحقق اهداف یادشده
( و سلسکتمSFLA) الگودیتم بهلنکهسکاز جهکش قودباغکه
( دا برا حل مسائل بهلنکهسکاز مکدGIS) اطالعا مکانی
 دستیابی بکه الگکو تخصکلص بکه،نظر قراد داد که این امر
.منظود بهرهبرداد بهلنکه از مخکان سکد دا محقکق سکاخت
 قادد بکهSFLA نتایج بهدستآمده بلانگر آن بود که الگودیتم
 ددصد نلاز کل پکایلندسکت سکد ددودزن طکی99/9 تأملن
 به این م نا ککه اسکتفاده از الگکودیتم.دودۀ مرال هشده است
، و تلفلق آن با سلسکتم اطالعکا مککانیSFLA فراابتکاد
موجب تخصلص بلشترین آب به پایلندست نس ت بکه نلکاز
 دویکرد، به عالوه. با کمترین هدددفت شده است،آبی موجود
 بسکتر دا،ترکل ی این الگودیتم با سلستم اطالعا مککانی
.برا بردسی دقلقتر نتایج بهلنهساز فراهم میکند
 مکوادد زیکر بکه عنکوان،به منظود تکملکل پکووهش حاضکر
پلشککنهادها آتککی بککه سککایر محققککان و عالقککهمنککدان توصککله
.میشود
 اعمال تواب جریمکه دد صکود تخرکی از قکوانلن
بهرهبرداد
 مقایسۀ نتایج این دو با دو ها سنتی یا سکایر
دو ها بهلنهساز
تککا کنککون از دو هککا مختلفککی بککرا بهلنککهسککاز
بهرهبرداد از مخازن سدها استفاده شکده اسکت ککه از جملکۀ
 برنامهدیکا،)LP( آنها میتوان به دو ها برنامهدیا خری
 برنامهدیکا پویکا،)DP(  برنامهدیا پویا،)NLP( غلرخری
) و الگودیتمها فراابتکاد همچکون الگکودیتمSDP( تصادفی
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