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Abstract
So far, several researchers have conducted many studies on the effective
parameters in the design of river breakwaters, which are mostly laboratory-based
and are used for limited conditions. Therefore, the aim of the present studywas
to optimal design of structure and to present analytical results of Zanjanrood
river breakwaters (in terms of length and distance between two consecutive
breakwaters) using two optimization meta-heuristic algorithms including the
Gray Wolf Algorithm (GWO) and the Election Algorithm (EA). The results
were compared with artificial neural network (ANN) method. The data used
were randomly divided into two parts: 75% for calibration and 25% for test. The
performance of the proposed methods was evaluated using the statistical
indicators of coefficient of determination (R2), root mean square error (RMSE)
and mean absolute error (MAE). The optimal length of the breakwaters
according to the results of GWO and EA algorithms was 19.26 and 18.12 m,
respectively. Moreover, the optimal distance between two consecutive
breakwaters in the optimal state was calculated to be 52.56 m. On average,
according to the results of the optimization, an increase of 28.4 and 35% in
length and distance between two consecutive watersheds in Zanjanrood River
should be done to be within the recommended design criteria. In comparison
with two methods of EA algorithm and artificial neural network (ANN), based
on statistical indicators, the results of GWO algorithm with values of R2 = 0.96,
RMSE 0.022 and MAE = 0.016 has a higher efficiency.

© Authors, Published by Environment and Water Engineering journal. This is an open access article
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Designing River Groynes
Table 1 Parameters used in GWO and EA algorithms
Algorithm
Parameter
Value
Number of wolves
100
GWO
Min range
30
Max range
-30
Initial population
100
Number of candidates
7
EA
Number of voters
93
Coalition rate
0.2
Selection rate
0.3

Introduction
One of the structural approaches for indirect
protection of riverbanks are groynes, which are
of great importance in the development and
biological stabilization of riverbanks. Several
researchers have conducted many studies to find
the optimal parameters in designing the river
groynes, which are mostly laboratory-based and
used for limited conditions.
Materials and Methods
In the present study, using two optimization
meta-heuristic algorithms, including the grey
wolf algorithm (GWO) and the election
algorithm (EA), an optimal design is proposed to
identify optimal parameters of the groynes
including length and distance. The results are
compared with the artificial neural network
(ANN) method. The data used were randomly
divided into two parts: 75% for training and 25%
for testing. To evaluate the performance of the
algorithms, three statistical measures consist of
R2, RMSE and MAE were utilized. Fig. 1 shows
the flowchart of the EA. Moreover Table 1
tabulates the parameters used in GWO and Ea
algorithhms.
Start

Formation of Primary population
Population Assessment

Results
The statistical results show the optimal length is
18.12 m, and the optimal distance between two
successive groynes is 52.56 m. According to the
results, an increase of 28.4% and 35% in the
length and distance between two consecutive
groynes in the Zanjanrood river should be
performed,
respectively,
within
the
recommended design criteria.
In Figs. 2 and 3, the maximum relative error and
RMSE values of each of the methods used in
estimating the optimal length and distance of
Zanjanrood river breakwaters are presented,
respectively. According to these figures, the
values of evaluation indicators for the GWO
algorithm are in a more appropriate and
acceptable range than the artificial neural
network method and the EA algorithm. Due to
the fact that the GWO algorithm is compatible
with a smaller number of parameters compared
to the two methods of EA and artificial neural
network, so the results are more desirable in
optimizing the dimensions of the structures of
Zanjanrood river breakwaters.
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Fig. 2 Maximum relative error in the used methods
Population Assessment
Fig.4 Flowchart of the election algorithm
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Fig. 3 RMSE values in the used methods

Conclusion
The results showed that the GWO algorithm has
a good performance in optimizing the design
parameters of Zanjanrood watersheds by taking
into account the geometric parameters (S, S/L
(L,), respectively, with values of R2 = 0.96,
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RMSE = 0.022 and MAE = 016, respectively.
The values optimized using the GWO algorithm
are more in line with the design criteria of river
breakwaters compared with the values obtained
by the EA algorithm and the artificial neural
network method. The GWO algorithm minimizes
the values of the objective function to a better
value than the EA algorithm. Moreover,
according to R2, RMSE and MAE criteria, GWO
algorithm had better performance compared with
the other two methods and in terms of efficiency
in first place, then EA algorithm in second place
and ANN method in third place.
Data Availability
The data used in this research are presented in
the paper.
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مقاله پژوهشی

طراحی بهینه آبشکنهای رودخانهای با استفاده از مدلهای فراابتکاری
*2

سمیه امامی 1و جواد پارسا

1دانشجوی دکتری ،گروه مهندسی آب ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه تبریز ،تبریز ،ایران
2استادیار ،گروه مهندسی آب ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه تبریز ،تبریز ،ایران

چکیده

اطالعات مقاله

تاکنون پژوهشگران متعددی مطالعات زیادی در رابطه با پارامترهای مؤثر در طراحی آبشکنهای
رودخانهای انجام دادهاند که بیش تر پایه آزمایشگاهی داشته و برای شرایط محدودی کاربرد دارند.
ازاینرو در پژوهش حاضر با استفاده از دو الگوریتم فراابتکاری بهینهساز شامل الگوریتم گرگ
خاکستری ) (GWOو الگوریتم انتخابات ) (EAبه طراحی بهینه سازهای و ارائه نتایج تحلیلی
آبشکنهای رودخانه زنجانرود (ازنظر طول و فاصله بین دو آبشکن متوالی) پرداخته شد .نتایج
با روش شبکه عصبی مصنوعی ) (ANNمقایسه شدند .دادههای مورداستفاده بهصورت تصادفی به
دو بخش  %75برای واسنجی و  %25برای آزمون تفکیک شدند .عملکرد روشهای پیشنهادی با
استفاده از شاخصهای آماری ضریب تبیین ) ،(R2جذر میانگین مربعات خطا ) (RMSEو میانگین
قدر مطلق خطا ) (MAEارزیابی شد .طول بهینه آبشکنها با توجه به نتایج حاصل از
الگوریتمهای  GWOو  ،EAبهترتیب برابر با  19/26و  18/12 mبهدست آمد .همچنین فاصله
بهینه بین دو آبشکن متوالی در بهینهترین حالت برابر با  52/56 mمحاسبه شد .بهطور متوسط با
توجه به نتایج حاصل از بهینهسازی انجامشده ،بهترتیب باید افزایش  28/4و  %35در طول و فاصله
بین دو آبشکن متوالی در رودخانه زنجان رود انجام شود تا در محدوده معیار طراحی توصیه شده
قرار گیرد .همچنین بر اساس شاخصهای آماری ،نتایج حاصل از الگوریتم  GWOدر مقایسه با دو
روش الگوریتم  EAو شبکه عصبی مصنوعی ) ،(ANNبا کسب مقادیر 0/022 ،R2= 0/96
= RMSEو  MAE= 0/016از کارایی باالتری برخوردار است.
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 -1مقدمه
جریانهای رودخانهای و ساحلی دریاها و همچنین امواج
ساحلی موجب فرسایش نواحی باارزش ساحلی و از بین رفتن
خاکهای آنها میشود .در این بین حفاظت سواحل
رودخانهها در مقابل فرسایش ازجمله اهداف اصلی ساماندهی
رودخانهها و حفاظت از سواحل دریاها نهتنها بهمنظور کاهش

فرسایش ساحلی ،بلکه جهت احیا و تغذیه سواحل و بازیابی
آنها در زمره اهداف طرحهای مدیریت مناطق سواحلی به
شمار میآید .مناطق ساحلی بهدلیل اهمیت اقتصادی آنها
برای تمام کشورها موردتوجه هستند و در دهه اخیر بهدلیل
بهرهبرداریهای چندمنظوره از این مناطق ،حفظ ایمنی

امامی و پارسا1401 ،

سواحل در اولویت برنامههای مدیریتی آنها قرار گرفته است
(Vaghefi and Moghaddasi 2014; Ferrari et al.
) .2019همچنین حفاظت سواحل دریاها در جایی که

رودخانهای به آنها وارد میشود ،میتواند متأثر از اجرای
طرحهای حفاظتی ازجمله احداث آبشکن در مجاورت دهانه
رودخانهها باشد که حاکی از اهمیت بررسی میدان جریان و
تأثیر آن بر الگوی فرسایش و رسوبگذاری سواحل دریاها و
رودخانهها بهویژه رودخانههای ساحلی میباشد
( Valsamidis and Reeve 2017; Valsamidis and
).Reeve 2020
از سوی دیگر ،فرسایش سواحل رودخانهها ،باعث وارد آمدن
خسارت قابلتوجه به اراضی کشاورزی ،آسیب دیدن سازههای
مجاور مانند پلها و جادهها ،عریض شدن آبراههها و بروز
مسائل زیستمحیطی قابلتوجهی میشود .دیوارههای
رودخانه اغلب در معرض فرسایش کنارهای و تخریب قرار
دارند .لذا الزم است دامنه گسترش ،خطرات ناشی از آن و
عوامل مؤثر در این پدیده شناخته شوند .یکی از روشهای
کنترل این فرسایش ،استفاده از آبشکنها است که در
صورت طراحی و اجرای صحیح ،عالوه بر کنترل فرسایش
کنارهای ،منجر به بازیابی و احیای اراضی باارزش حاشیه
رودخانهها میشود .آبشکنها دیوارههای متقاطع عرضی
هستند که بهصورت متوالی یا منفرد باعث انحراف جریان از
کنارهها شده و حفاظت دیوارههای قوس خارجی پیچانرودها
و یا در طرحهای اصالح مسیر و کاهش عرض رودخانهها
بهطور گستردهای استفاده میشوند .بررسیها نشان میدهد،
چنانچه در انجام عملیات آبخیزداری اصول فنی و علمی
موردتوجه قرار گیرد ،حفاظت آب و خاک و پیامدهای مثبت و
ارزنده اقتصادی -اجتماعی و حتی سیاسی حاصل از اجرای
اینگونه عملیات حتمی است ) .(Telluri 2004با توجه به
اینکه حفاظت از اراضی مجاور رودخانه و به حداقل رساندن
میزان فرسایش کناری الزم و ضروری میباشد ،لذا تعیین
تأثیر طول و فاصله آبشکن در حفاظت رودخانه و کاهش
فرسایش کناری ضروری بهنظر میرسد .در سالهای اخیر،
استفاده از روشهای هوشمند برای افزایش دقت در طراحی و
بهینهسازی آبشکنهای رودخانهای رواج بیشتری یافته
است .شبیهسازی جریان در اطراف آبشکنها یک مبحث
مهم و چالشبرانگیز در مهندسی و مدیریت رودخانهها
میباشد .تاکنون مطالعات متعددی در زمینه آبشکنها
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بهصورت بررسی میدانی ،آزمایشگاهی و عددی انجام شده
است ).(Hosseini et al. 2011
) Sobhan and Kumar Das (1999با مطالعه
آزمایشگاهی بر روی فواصل آبشکنها بر روی رودخانه
گانگس بنگالدش نتیجه گرفتند فواصل  4/5الی  5برابر طول
آبشکنها میتواند با عملکرد مشابه فواصل  2الی  2/5برابر
طول آبشکن ،از هزینه کمتری برخوردار شودTominago .
 (2008) and Jaehunبرای محافظت کنارههای رودخانه
از آبشکنها استفاده و به این نتیجه رسید که طول آبشکن
تأثیر زیادی در جریان اطراف آبشکنها داردTalaat et al. .
) (2009پژوهش خود را بهمنظور معرفی آبشکنهای غیر
مستغرق برای کاهش فرسایش کناری رودخانهها در
ناگاهامدری واقع در ساحل غربی رودخانه نیل انجام دادند.
ایشان دریافتند که عملکرد آبشکن نسبت عکس با فاصله
آبشکن دارد درحالیکه در زاویه و فاصله ثابت با طول
آبشکن نسبت مستقیم داردAlauddin and Tetsuro .
) (2012طرح بهینه آبشکنها را جهت پایداری
رودخانههای رسوبی با آورد رسوبی زیاد ،به روش عددی ارائه
کردند .هدف از این مطالعه بررسی دینامیک جریان ،بررسی
روند انتقال رسوب و تغییرات توپوگرافی بستر و ارزیابی و
مقایسه کارایی چند نوع آبشکن و پیشنهاد بهترین نوع در
اجرا بود.
) Banihabib and Mastoori (2008فاصله بهینه بین
آبشکنها را در حوضه آبریز زنجان رود بررسی کردند.
تعیین فاصله بین آبشکنها از اهمیت خاصی برخوردار
است ،چنانچه فاصله بین دو آبشکن کم در نظر گرفته شود،
هزینههای اجرایی طرح افزایش مییابد و درصورتیکه فاصله
آنها زیاد باشد ،حفاظت مناسب و مورد انتظار از سواحل
رودخانه صورت نمیگیرد .نتایج این پژوهش نشان داد که
بیشترین رسوبگذاری بین آبشکن با نسبت فاصله به طول
 3/75رخ میدهد Hosseini et al. (2011) .به ارزیابی
اقتصادی آبشکنهای احداثشده بر روی زنجان رود
پرداخت .در این پژوهش از روش ) (VPNیعنی روش ارزش
فعلی خالص کمینه طی یک دوره  10 yrو با نرخ تنزیل
 ،11%برای محاسبه ارزش اقتصادی سرمایهگذاریهای انجام
شده استفاده شده است .نتایج نشان داد علیرغم عدم
همخوانی برخی از مشخصات هندسی آبشکنهای اجرا شده
با اصول فنی و معیارهای طراحی ،پروژه مذکور به اهداف
Environment and Water Engineering
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طراحی آبشکنهای رودخانهای
اصلی اقتصادی خود دست یافته استKalita e al. (2014) .

یک مدل بهینهسازی با مدل هیدرودینامیکی برای بهدست
آوردن ترکیبی مقرونبهصرفه از آبشکنها در نظر گرفتند.
مدل بهینهسازی با استفاده از الگوریتم ژنتیک ) (GAو مدل
شبیهسازی جریان با استفاده از طرح پرتو و گرما برای حل
معادالت دوبعدی هیدرودینامیک در جریان غیردائمی توسعه
داده شده است و نتایج منطقی برای همه سناریوهای آزمایش
بهدست آمد Basser et al. (2015) .با استفاده از سیستم
استنتاج فازی و بهینهسازی ذرات ،روش جدیدی جهت تعیین
پارامترهای مطلوب ازجمله زاویه آبشکن حفاظتی نسبت به
دیوار کانال ،طول آن و فاصله آن از آبشکن ،شدتجریان و
قطر ذرات رسوبی ،یک ضریب ایمنی آبشکن جهت کاهش
عمق آبشستگی در اطراف آبشکن اصلی پیشنهاد کردند.
نتایج نشان داد که دقت روش پیشنهادی نسبت به سایر
روشها بهطور قابلتوجهی افزایش یافته است.
( Karmaker and Dutta )2016بهتررررین ترکیرررب
آبشرکنها را ازنظرر تعرداد و طرول آنهرا بررای حفاظرت از
دیوارههرای رودخانرهها مرورد ارزیرابی قررار دادنرد و از برین
چهررار ترکیررب مختلررر ،بهترررین مررورد را براسرراس عملکرررد
آن در رسرروبگذاری ،تررراز کررر کانررال و الیروبرری تعیررین
نمودند .رودخانرهای را کره ازلحرا فنری و اقتصرادی بهینره
باشرد ،ارائره دادنرد .نترایج نشران داد طرحری کره برهعنوان
طرح منتخب از برین  5سرناریو برگزیرده شرد ،نزدیرکترین
نتیجره را برا نقطره ایردهآل دارد .طررح منتخرب پیشرنهاد
مریدهرد کره طرول آبشرکن و فاصرله برین آبشرکنها
نسبت به طررح موجرود بریشترر و شریب یرالهرای جرانبی
آبشرکن کرم شرود Bora and Kalita (2019) .رویکررد
جدیرردی جهررت تعیررین بهینررهترین ترکیررب آبشررکنها
ازنظررر تعررداد ،طررول و موقعیتهررای آنهررا برررای کنترررل
فرسررایش دیوارههررای آسریبپررذیر رودخانررههررا ارائرره دادنررد.
نتررایج بهدسررتآمده نشرران داد رویکرررد ارائرره شررده ،منطقرری
به نظر مریرسرد و پتانسریل الزم را بررای کراربرد در مروارد
واقعررری دارا میباشرررد Ambagts et al. (2020) .بررره
مدلسررازی عررددی جریرران اطررراف آبشررکنها پرداخترره و
نتایج را با مردل فیزیکری مقایسره نمودنرد .نترایج نشران داد
اسررتفاده از شرربکهبندی درشررت در مرردل عررددی ،تخمینرری
غیرواقعی از جریان حول آبشکن را بهدست میدهد.
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طراحری فاصرله و طرول آبشرکنها در مسریر جریران
ازجمله مرواردی اسرت کره در کراربرد اینگونره سرازههرا بره
دالیل کاهش هزینرههای سراخت و اجررا بسریار موردتوجره
میباشند .با توجه بره زمرانبرر برودن و برروز خطاهرای زیراد
ناشری از انجرام محاسربات بره شریوهی دسرتی ،اسرتفاده از
روشهای جدید فراابتکاری بهینرهسرازی کره کرارایی آنهرا
در حرل مسرائل پیچیرده بره اثبرات رسریده اسرت ،ضرروری
برهنظرر میرسرد .ازایررنرو در پرژوهش حاضرر برا اسررتفاده از
الگوریتمهررای بهینررهسرراز گرررگ خاکسررتری )1(GWOو
انتخابررررات ) 2(EAبرررره بهینهسررررازی فاصررررله و طررررول
آبشرررکنهای رودخانررره زنجرررانرود پرداختررره و نترررایج
حاصررل بررا روش شرربکه عصرربی مصررنوعی ) ،3(ANNطرررح
موجرود و اسرتانداردهای طراحری آبشرکنها جهرت اتخراذ
تصمیمات بهینه مقایسه شد.

 -2مواد و روشها
 -1-2منطقه موردمطالعه و دادهها
رودخانررره زنجرررانرود از سرشررراخههای اصرررلی رودخانررره
قررزلاوزن مرریباشررد کرره از محررل چمررن سررلطانیه واقررع
در  45 Kmشرررررق زنجرررران شررررروع و پررررس از طرررری
حرررردود  142 Kmدر  85 Kmغرررررب شررررهر زنجرررران
بررره رودخانررره قرررزلاوزن مررریپیونررردد .زنجرررانرود برررا
شرریب طررولی  3تررا  5در هررزار و عرررض بسررتر حررداقل
 5 mو حررررررداکثر  700 mدر منطقرررررره سررررررلطانیه،
عرررالوه برررر فرسرررایش بسرررتری ،دارای مشرررکل فرسرررایش
کنرررارهای مررریباشرررد .از آنجرررایی کررره زنجرررانرود در
مرراههررای بررارانی سرریالبی برروده و بررا توجرره برره فرسررایش
کنرراری در مواقررع سرریالبی کرره خسررارات زیررادی برررای
تأسیسرررات و زمرررینهرررای مسرررتعد کشررراورزی حاشررریه
رودخانرره برره وجررود مرریآورد ،در همررین راسررتا ،جهررت
جلررررروگیری از فرسرررررایشهای کنررررراری رودخانررررره،
احرررداث آبشرررکنها در قالرررب طررررحهرررای سررراماندهی
در  35 Kmاز رودخانررره اجررررا شرررده اسرررت .محررردوده
حوضررره آبریرررز زنجرررانرود در شرررکلهرررای ( )1و (،)2
بازه و مقطع عرضی آبشکنها ارائه شده است.

1

Gray wolf optimizer algorithm
Election algorithm
3
Artificial neural network
2
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شکل  -1موقعیت منطقه موردمطالعه
Fig. 1 Location of the study area

شکل  -2الر) بازه آبشکنها در راستای سولی رودخانه و ب) مقطع عرضی آبشکن
Fig. 2: a) Groyne interval in the longitudinal direction of the river and b) cross section of the groyne

 -2-2روشهای مورداستفاده
 -1-2-2الگوریتم گرگ خاکستری

الگوریتم  GWOیک الگوریتم فراابتکاری مبتنی بر جمعیت
است که از رفتار اجتماعی گرگهای خاکستری در طبیعت و
نحوه شکار آنها الهام گرفته شده است (Mirjalili et al.
) .2014; Mech 1999این الگوریتم دارای سه مرحله اصلی
بهصورت زیر است:
)1

مشاهده شکار ،ردیابی و تعقیب

آن1

1

Tracking and Approaching

محیطزیست و مهندسی آب
دوره  ،8شماره  ،1بهار 1401

نزدیک شدن ،احاطه کردن شکار و گمراه کردن آن
)2
2
تا زمانی که از حرکت باز بماند .
حمله به شکار3
)3
در ابتدای الگوریتم ،نوع گرگها مشخص میشود .در
الگوریتم  GWOچهار نوع گرگ وجود دارد :گرگهای رهبر
یا آلفا ،بتا ،دلتا و امگا .گرگهای آلفا هدایتکننده اصلی
الگوریتم فرض میشوند .گرگهای بتا و دلتا بیشتر بهعنوان
دستیاران گرگهای آلفا مشارکت دارند و بقیه گرگها به
Pursing and Encircling
Attacking

2
3
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عنوان دنبالکننده آنها محسوب میشوند .در مرحله اول
الگوریتم ،گرگهای خاکستری طعمه را در طول شکار
محاصره میکنند .در مرحله شکار ،گرگ خاکستری به طعمه
محاصره شده حمله میکند .روند شکار معموالً توسط آلفا
هدایت میشود .گرگهای بتا و دلتا نیز گاهی اوقات ممکن
است در شکار شرکت کنند .برای شبیهسازی ریاضی رفتار
شکار گرگهای خاکستری ،فرض میشود گرگهای آلفا ،بتا و
دلتا از مکان بالقوه طعمه آگاهی بهتری دارند .بنابراین سه تا

از بهترین راهحلهای بهدستآمده ذخیرهشده و دیگر عوامل
جستجو موقعیت خود را با توجه به موقعیت بهترین عوامل
جستجو بهروزرسانی میکنند .گرگهای خاکستری زمانی که
شکار متوقر میشود ،به آن حمله کرده و شکار را به پایان
میرسانند .در مرحله جستجو طعمه ،گرگها از یکدیگر
فاصله میگیرند تا نقاط مختلر فضای راهحل را جستجو
کنند ) .(Mosavi et al. 2016; Muro et al. 2011شکل
( ،)3فلوچارت الگوریتم  GWOرا نشان میدهد.
شروع

تولید جمعیت اولیه

بانک داده

تعیین مقدار تابع هدف

تعیین مقادیر آلفا ،بتا و گاما

جهش الگوریتم

تعیین مقدار تابع هدف

Polytope

تعیین مقادیر آلفا ،بتا و گاما

تعیین بهینههای جدید

بله
خاتمه

خیر

معیار
همگرایی

شکل  -3فلوچارت الگوریتم گرگ خاکستری
Fig. 3 Flowchart of Gray Wolf Algorithm

 -2-2-2الگوریتم انتخابات

الگوریتم  EAاز پدیده انتخابات الهام گرفته شده است.
الگوریتم  EAیک استراتژی چندعاملی و مبتنی بر جمعیت
است که در آن هر عامل جستجو یک فرد نامیده میشود
) .(Emami and Derakhshan 2015برخی از بهترین افراد
در جمعیت انتخاب میشوند تا بهعنوان کاندیدا باشند و
مابقی افراد رأیدهندگان را تشکیل میدهند که هرکدام
بهعنوان حامی یک کاندیدا میباشد .رأیدهندگان بر اساس
تشابه عقاید ،بین کاندیداها تقسیم میشوند .هر رأیدهنده
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دقیقاً به یک کاندیدا اختصاص داده میشود .در پیادهسازی-
های صورت گرفته  %7از جمعیت اولیه بهعنوان تعداد
کاندیدها در نظر گرفته میشوند .پس از تشکیل احزاب
سیاسی ،کاندیداها تبلیغات انتخاباتی را شروع میکنند.
تبلیغات انتخاباتی بنیان الگوریتم  EAرا تشکیل میدهد که
شامل سه مؤلفه تبلیغات مثبت ،تبلیغات منفی و ائتالف
است .تا هنگامیکه شرایط خاتمه الگوریتم ارضا نشده است،
عملگرهای تبلیغات مثبت ،تبلیغات منفی و ائتالف بهصورت
مکرر بر روی جمعیت اعمال میشود تا جمعیت را برای نیل
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به بهینه سراسری سوق دهد .درنهایت ،فرآیند بهنگامسازی
خاتمه مییابد و کاندیدایی با بیشترین رأی بهعنوان برنده
انتخابات اعالم میشود .برنده معادل با بهترین راهحل یافته
شده برای مسئله بهینهسازی است (Emami and
) .Derakhshan 2015شکل ( )4فلوچارت الگوریتم  EAرا
نشان میدهد.
شروع

تشکیل جمعیت اولیه
ارزیابی جمعیت

()1

که netj ،کل ورودی به نرون xi ،الیه ورودی و  Wijشدت
اتصال نرونها میباشد که در طول فرآیند یادگیری مشخص
میشوند .مرحلهی بعدی شامل تعیین سطح خروجی از نرون
به روی جمع ورودیها اعمال میشود .تابع فعالیت
مورداستفاده در پژوهش حاضر ،تابع سیگموئید بوده و
خروجی شبکه 0 ،و  1میباشد ،که بهصورت رابطه ( )2تعریر
میشود:
1
𝑗𝑆−

𝑒1+

= )𝑗𝑆(𝑓

که f(sj) ،معرف تابع سیگوئید (تابعی است حقیقی ،کراندار و
مشتقپذیر که بهازای کلیه مقادیر حقیقی قابلتعریر بوده و
دارای مشتق مثبت است .این تابع به لحا گرافیکی شکلی
شبیه حرف  Sانگلیسی دارد) ،میباشد ).(Dezvareh 2019

خیر

خاتمه الگوریتم؟

پایان

𝑖𝑋 𝑗𝑖𝑊 𝑛𝑒𝑡𝑗 = ∑𝑛𝑖=1

()2

تشکیل احزاب اولیه

بله

مینماید ،الیه خروجی میباشند ).(Dezvareh 2019
مجموعه کل ورودی به نرون از رابطه ( )1بهدست میآید:

تبلیغ مثبت
تبلیغ منفی
ائتالف
ارزیابی
جمعیت

شکل  -4فلوچارت الگوریتم انتخابات

Fig.4 Flowchart of the election algorithm

شکل  -5شبکه عصبی سه الیه پیشرو با الگوریتم آموزش انتشار
برگشتی

تمامی مسائل بهینهسازی شامل دو مرحله مدلسازی و
برنامهریزی است که بهترتیب شامل تشکیل تابع هدف ،قیود
و محدودیتها (مرحله اول ،مدلسازی) و تعیین شرایط
بهینه در رسیدن به جواب ایدهآل (مرحله دوم ،برنامهریزی)
میباشند ).(Menhaj 1998
مدل  ANNمتشکل از مجموعهای از نرونها با ارتباطات
داخلی بین یکدیگر میباشد که قادر است بر اساس اطالعات و
دادههای ورودی ،جوابهای خروجی را تهیه نماید (شکل .)5
شبکههای عصبی معموالً بهصورت الیهالیه و منظم ایجاد
میگردند .اولین الیه که اطالعات و دادههای ورودی به آن
وارد میگردند الیه ورودی است .الیههای میانی الیههای
مخفی و آخرین الیه که جوابهای خروجی از مدل را فراهم

Fig. 5 Three-layer neural network ahead with reverse
propagation training algorithm

 -3-2-2شبیهسازی شبکهی عصبی مصنوعی
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 -4-2-2پیادهسازی مدلها

در پژوهش حاضر ،از مدل شبکهی عصبی مصنوعی و
الگوریتمهای انتخابات و گرگ خاکستری در پیشبینی و
بهینهسازی طول و فاصله بین دو آبشکن استفاده شد.
دادههای بهکار گرفته شده در این پژوهش مجموعاً  600داده
میباشد که  450نمونه شامل دادههای آموزشی جهت
ساخت مدل و  150نمونه دیگر جهت صحتسنجی این مدل
توسط شرکت آب منطقهای برداشت و آنالیز شده است.
بهطورکلی ،در انجام آزمایشها مراحل زیر طی شد:
 -آمادهسازی و تحلیل دادهها شامل بررسی همبستگی
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 نرمالسازی دادهها ارزیابی و مقایسه الگوریتمهای  GWOو  EAو  ANNدرتخمین و بهینهسازی طول و فاصله بین دو آبشکن
 تخمین روند تغییرات طول و فاصله بین آبشکنهایرودخانه زنجانرود با استفاده از مدلهای  GWOو  EAو
ANN

 کنترل مقادیر اندازهگیری شده آبشکنهای رودخانهزنجانرود با مقادیر تخمین زده شده بهعلت دقت باالی
()5

برآوردهای انجام شده توسط الگوریتم بهینهساز گرگ
خاکستری تابع هدف و قیود آن برای بهینهسازی طول (روابط
 3و  )4و فاصله بین آبشکنها به فرم روابط ( )5و ()6
تعریر شد ).(Ostadi et al. 2014
()3

]𝑅 𝑀𝑖𝑛 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 = − ∑ ℎ𝑑𝑖 × [1 +

()4

|ℎ
𝑎| ≤ ℎ
𝑟𝑢𝑜𝑐𝑠 {
𝑊 ≤ 𝑠𝐿 ≤ 0

] 𝑀𝑎𝑥 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 = − ∑ ℎ𝑑𝑖 × [1 + 𝑅𝑏𝑎𝑐𝑘 + 𝑅𝑓𝑟𝑜𝑛𝑡 + 𝑅𝑤2
𝑎|ℎ𝑠𝑐𝑜𝑢𝑟 |1,2 ≤ ℎ
𝑎|ℎ𝑠𝑐𝑜𝑢𝑟 |𝑤2 ℎ
𝑏|ℎ𝑠𝑐𝑜𝑢𝑟 |𝑏𝑎𝑐𝑘 ≤ ℎ
|ℎ
|
𝑓{ 𝑠𝑐𝑜𝑢𝑟 𝑓𝑟𝑜𝑛𝑡≤ℎ

()6

کرره ∑ ℎ𝑑𝑖 ،مجمرروع ارتفرراع رسرروبگذاری در نقرراط
گرررهای در فاصررله بررین دو آبشررکن ) R ،(mضررریب
ناشرری از نقررض شرردن قیررد حررداکثر عمررق فرسررایش
دماغررههررا Rback ،ضررریب ناشرری از نقررض شرردن قیررد
حررررداکثر عمررررق فرسررررایش در سرررراحل پشررررت
آبشررکنها Rw2 ،ضررریب ناشرری از نقررض شرردن قیررد
حرررداکثر عمرررق فرسرررایش در ریشررره دیرررواره داخلررری
آبشرررکن دوم Ls ،طرررول آبشرررکن ) ha ،(mحرررداکثر
عمررق آبشسررتگی مجرراز در محرردوده دماغرره آبشررکن

( hscour ،)mعمررق آبشسررتگی بررهدسررت آمررده در
محرررردوده دماغرررره آبشررررکنها ) W ،(mعرررررض
رودخانرره hb ،حررداکثر عمررق آبشسررتگی مجرراز در
آبشررررررکن
سرررررراحل پشررررررت
محرررررردوده
) |ℎ𝑠𝑐𝑜𝑢𝑟 |𝑤2،(mعمررق آبشسررتگی بررهدسررت آمررده
در ریشررررره دیرررررواره داخلررررری آبشرررررکن دوم )،(m
𝑘𝑐𝑎𝑏| 𝑟𝑢𝑜𝑐𝑠 |ℎعمررق آبشسررتگی بررهدسررت آمررده در
محررردوده سررراحل پشرررت آبشرررکن ) ،(mو value
معرررف تررابع هرردف اسررت .در جرردولهررای ( )1و ()2
دادههررای موردنیرراز برررای بهینررهسررازی مشرراهده مرری-
شود ).(Ostadi et al. 2014

جدول  -1دبی با دوره بازگشت مختلر
Table 1 discharge with different return periods
5
10
20
50
100
146
210
271
390
440

)T (year
)Q (m3/s

2
85

1000
752

200
520

w

Table 2 Geometric and hydraulic specifications required for optimization
n
D50
Ltotal
B
S0

جدول  -2مشخصات هندسی و هیدرولیکی موردنیاز برای بهینهسازی

61

0.005

100

17000

بررهمنظررور کررارایی مطلرروب الگرروریتمهررای  GWOو ،EA
سرعی و خطاهرایی بررای بهدسرت آوردن بهتررین مقردار
برای هر پرارامتر انجرام شرد کره ایرن پرارامترهرا در جردول
( )3ارائه شدهاند .واردکرردن دادههرا برهصرورت خرام باعرث
کراهش سررعت و دقرت مردل مریشرود .ازایرنرو دادههرای
ورودی برره مرردل بررهصررورت رابطرره ( )7نرمررالیزه شرردند
).(Larose, 2014
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0.11

0.038

𝜌s

𝜙

2650

ͦ
37

جدول  -3پارامترهای مورداستفاده در الگوریتمهای  GWOو EA
Table 3 - Parameters used in GWO and EA algorithms
Algorithm
Parameter
Value
Number of wolves
100
GWO
Min range
30
Max range
-30
Initial population
100
Number of candidates
7
EA
Number of voters
93
Coalition rate
0.2
Selection rate
0.3
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𝑖𝑜𝑋
,𝑋 ≥ 0
𝑖𝑜 𝑥𝑎𝑚𝑜𝑋
𝑖𝑜𝑋
= 𝑖𝑌
,
𝑋𝑜𝑖 < 0
| 𝑛𝑖𝑚𝑜𝑋|
{
= 𝑖𝑌

()7

در ایرررررن رابطررررره Yi ،مقرررررادیر استانداردشررررردهXoi ،

مقرررررادیر مشررررراهداتی Xomin ،مقرررررادیر کمینررررره
مشررراهداتی و  Xomaxمقرررادیر بیشرررینه مشررراهداتی
میباشند.
 -5-2-2معیارهای کارایی

قابلیرررت روشهرررای پیشرررنهادی برررا اسرررتفاده از
پارامترهرررای ضرررریب تبیرررین ،)R2( 1جرررذر میررررانگین
مربعرررات خرررط ) 2(RMSEو میرررانگین خطرررای مطلرررق
) 3(MAEمررورد ارزیررابی قرررار گرفررت (روابررط  8تررا
.(Emami et al. 2019) )10
2

()8

]

̅
̅
𝑛∑
)𝑋𝑖=1(𝑌𝑖 −𝑌 ) (𝑋𝑖 −
𝑛 ̅ 2
̅ 2
𝑛∑
) 𝑋𝑖=1 √(𝑌𝑖 −𝑌 ) ∑𝑖=1 √(𝑋𝑖 −

2
𝑁∑ 𝑁𝑅𝑀𝑆𝐸 = √1⁄
) 𝑖𝑦 𝑖=1(𝑥𝑖 −

()9
()10
| 𝑖𝑌 −

[ = 𝑅2

= 𝐸𝐴𝑀
1

𝑋| 𝑛∑
𝑖 𝑁 𝑖=1

کررره Xi ،مقررررادیر پیشبینیشررررده Yi ،هررررا مقررررادیر
مشاهدهشرررررده x̅،میرررررانگین  xو̅
 Yمیرررررانگین  Yهرررررا
مررریباشرررد .مقررردار ایررردهآل بررره ترتیرررب بررررای  R2و
 RMSEبرابررررر یررررک و  %1-10مرررریباشررررد .مقرررردار
معیرر رار میرر رانگین خطررررای مطلررررق ) (MAEاز  0تررررا
بررینهایررت تغییررر مرریکنررد ،بهطوریکرره محرردودههررای
 0و ∞ برررهترتیرررب بیرررانگر عملکررررد بسررریار خررروب و
ضعیر مدل مورداستفاده میباشد.

 -3یافتهها و بحث
 -1-3بررسی پارامترهای هندسی آبشکن
 -1-1-3طول آبشکن و فاصله بین آبشکنها

مقرردار طررول و فاصررله بهینرره بررین آبشررکنها برررای
آبشررکنهای زنجررانرود بررر اسرراس نتررایج حاصررل از
الگوریتمهرررررای  GWOو  EAو روش شررررربکه عصررررربی
مصرررنوعی مطرررابق جررردول ( )4بهدسرررت آمرررد .مقرررادیر
بهینررره بررررآورد شرررده بررررای طرررول آبشرررکنها برررا

اسررررررتفاده از الگرررررروریتمهررررررای  GWOو  EAو روش
شرررربکه عصرررربی مصررررنوعی در محرررردوده معیارهررررای
طراحررری توصررریه شرررده در مرررورد طرررول آبشرررکنها
قرررررار دارد .همچنرر رین فاصررررله برر رین آبشررررکنها در
بهینررهترررین حالررت برابررر  52 mبرررآورد گردیررد کرره
در مقایسرره بررا توصرریههررای طراحرری در مررورد فاصررله
برررین آبشرررکنها در محررردوده اسرررتاندارد طراحررری
توصررریه شرررده ،قررررار دارد.ربرررا توجررره بررره معیارهرررای
موجررود و عرررض تعررادلی رودخانرره کرره برابررر بررا 61 m
اسررت ،و نیررز بررا توجرره برره نتررایج حاصررل از الگرروریتم
 GWOدر مقایسررره برررا طررررح موجرررود ،مقررردار طرررول
آبشررررکنهای زنجررررانرود بایسررررتی در حرررردود %60
افزایش یابد.
 -2-1-3بررسی فاصله به طول مؤثر آبشکن

براسرراس نتررایج ،نسرربت فاصررله برره طررول مررؤثر
آبشرررکن برررهترتیرررب براسررراس برآوردهرررای الگررروریتم
 GWOبرابرررر رر بررررررا  ،S/L= 2/74در الگرررررروریتم EA
برابررررر برررررا  S/L= 2/70و در روش  ANNبرابرررررر برررررا
 S/L=2/57برررهدسرررت آمرررد کررره در محررردوده مجررراز
معیرررار طراحررری قررررار دارد .همچنرررین Kinory and
Petersen
)(1986
) Mevorach (1984و
نسرربت  S/Lرا برررای حفاظررت دیوارههررای رودخانرره-
هررا در برابرررر فرسرررایش در محررردوده  1ترررا  6در نظرررر
گرفتند که با نتایج پژوهش حاضر همخوانی دارد.
 -3-1-3مقایسه مشخصات هندسی آبشکنهای زنجان-
رود

در جرردول ( ،)5نتررایج بررسرریهررای صررورت گرفترره بررا
اسررررررتفاده از الگرررررروریتمهررررررای  ،EA ،GWOروش
 ANNو معیرررار طراحررری برررا طررررح اجررررا شرررده ارائررره
شررده اسررت .بررا توجرره برره نتررایج ،مقررادیر پارامترهررای
بهینرره شررده بررا اسررتفاده از الگرروریتم GWOبررا معیررار
طراحررری مطابقرررت داشرررته و الگررروریتم  GWOجهرررت
یرررافتن جرررواب بهینررره در طرررول و فاصرررله برررین
آبشررررکنها در مقایسرررره بررررا الگرررروریتم  EAو روش
 ANNبهتر عمل نموده است

1

Determination Coefficient
Root Mean Squared Error
3
Mean Absolute Error
2
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جدول  -4مقایسه طول آبشکنهای زنجان رود
Table 4 Comparison of the length of groynes of Zanjanrood
Design criteria

Designed

ANN

EA

GWO

Algorithm/Criterion

20
56

15
38

18.04
46.5

18.12
49.10

19.26
52.56

)Length (L
)Distance (S

جدول  -5مقایسه مشخصات هندسی آبشکنها
Table 5 Comparison of geometric characteristics of groynes
Design
criteria
20
56
2.8

Designed
15
38
2.53

ANN

EA

GWO

Algorithm/Criterion

18.04
46.5
2.57

18.12
49.10
2.70

19.26
52.56
2.74

)Length (L
)Distance (S
)Distance to length ratio (S/L

مقادیر میانگین و کمینه تابع هدف ،انحراف معیار نرمالسازی
شده و تعداد اجراهای با جواب شدنی در  10بار اجرای برنامه
برای الگوریتمهای مورداستفاده و همچنین طول و فاصله

آبشکنها متناظر با آن بهعنوان طول و فاصله بهینه
آبشکنها در جدول ( ،)6ارائه شده است.

جدول  -6مقادیر میانگین و حداقل تابع هدف برای  10بار اجرای برنامه با استفاده از الگوریتمهای  GWOو EA
Table 6 Mean and minimum values of the objective function for 10 times of program execution using GWO and
EA algorithm
Objective function
The distance
Normalized
Executable
Groyne
values
Algorithm
between the
standard deviation
number
length
groyne
Average
Minimum
GWO
5.46×10-5 5.76×10-5
0.007
10
19.26
52.56
EA
6.15×10-5 6.54×10-5
0.015
8
18.12
49.10

نتررایج بیررانگر آن اسررت کرره بررا اسررتفاده از هررر دو الگرروریتم
 GWOو  EAجررواب مناسرربی برررای مسررئله بررهدسررت
آمررده اسررت ،ولرری نتررایج حاصررل از الگرروریتم  GWOبررا
کمینرره تررابع هرردف  5/76×10-5بررهدلیررل عرردم همگرایرری
سرررریع و نابهنگرررام الگررروریتم ،مطلررروبترررر اسرررت و برررا
بررهکررارگیری الگرروریتم  ،GWOحررداکثر مقرردار تررابع هرردف
در مقایسرره بررا الگرروریتم  % 10/5 ،EAکرراهش مررییابررد.

دلیل این امر آن است کره طرول برازه گسسرتهسرازی شرده
متغیررر تصررمیم در الگرروریتم  GWOو نیررز تعررداد اجراهررای
با جرواب شردنی (حصرول جرواب در تمرامی  10برار اجررای
برنامرره) برریش از الگرروریتم  EAمرریباشررد .در جرردول (،)7
دقررررت برررررآورد الگرررروریتمهررررای  GWOو  EAو روش
 ANNدر بهینررهسررازی طررول و فاصررله آبشررکنها ارائرره
شده است.

جدول  -7دقت برآورد الگوریتمهای  GWOو  EAو روش  ANNدر بهینهسازی طول و فاصله آبشکنها
Table 7 Accuracy of estimating GWO and EA algorithms and ANN method in optimizing the length and
distance of groynes
Parameter
R2
RMSE
MAE
Algorithm
ANN
EA
GWO
ANN
EA
GWO
ANN
EA
GWO
0.016

0.023

0.025

0.024

0.038

0.086

0.96

0.92

0.89

)Length (L

0.015

0.021

0.027

0.022

0.035

0.090

0.95

0.91

0.95

0.018

0.023

0.030

0.020

0.037

0.075

0.97

0.93

0.89

)Distance (S
Distance to length
)ratio (S/L

همانگونه که مشاهده میشود نتایج حاصل از اجرای
الگوریتم  GWOدر مقایسه با نتایج بهدست آمده از الگوریتم
 EAو روش شبکه عصبی در برآورد پارامترهای طراحی
آبشکنهای رودخانه زنجانرود با کسب مقدار ضریب تبیین
 0/96بسیار بهینه بوده که این امر بیانگر کارایی و دقت باالی
محیطزیست و مهندسی آب
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الگوریتم  GWOدر مقایسه با الگوریتم  EAو روش ANN

میباشد .در شکلهای ( )6و ( ،)7بهترتیب حداکثر خطای
نسبی و مقادیر  RMSEهریک از روشهای مورداستفاده در
برآورد بهینه طول و فاصله آبشکنهای رودخانه زنجانرود
ارائه شده است .با توجه به این شکلها مقادیر شاخصهای
ارزیابی برای الگوریتم  GWOدر محدوده مناسبتر و
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قابلقبولتری نسبت به روش شبکهی عصبی مصنوعی و
الگوریتم  EAقرار دارند .با توجه به اینکه الگوریتم  GWOبا
تعداد کمتری از پارامترها در مقایسه با دو روش  EAو
شبکهی عصبی مصنوعی سازگار است ،لذا نتایج حاصل از آن
در بهینهسازی ابعاد سازهای آبشکنهای رودخانهی
زنجانرود ،مطلوبتر است.
ANN

Model

EA

GWO

20

15

10
Error, %

0

5

شکل  -6حداکثر خطای نسبی در روشهای مورداستفاده
Fig. 6 Maximum relative error in the used methods

ANN

EA

Model

نسبت فاصله به طول
فاصله
طول

0.1

-4نتیجهگیری
با توجه به بررسیهای انجام شده در پژوهش حاضر ،نتایج زیر
حاصل شد:
 -1نتایج نشان داد الگوریتم  GWOدر بهینهسازی
پارامترهای طراحی آبشکنهای زنجانرود با احتساب
پارامترهای هندسی ( ،(L, S, S/Lبهترتیب با کسب مقادیر
 RMSE = 0/022 ،R2= 0/96و  MAE = 0/016از
عملکرد مطلوبی برخوردار است.
 -2مقادیر بهینهسازی شده با استفاده از الگوریتم ،GWO
تطابق بیشتری با معیار طراحی آبشکنهای رودخانهای در
مقایسه با مقادیر حاصله توسط الگوریتم  EAو روش شبکه
عصبی مصنوعی دارد.
 -3الگوریتم  GWOمقادیر تابع هدف را نسبت به الگوریتم
 EAبه مقدار بهتری کمینه مینماید.

GWO

0.08

روش وزندهرری بررهصررورت یررک مرردل بهینررهسررازی ،ابعرراد
سررازهای آبشررکن را در قالررب یررک مسررئله بهینررهسررازی
بررسرری کردنررد ،الگرروریتم  GEOبررا مقررادیر ،R2= 0/96
 RMSEو  MAE= 0/016عملکررررررررررد
= 0/024
مطلرروبتررری نسرربت برره روشهررای مررذکور داشررته و م ری-
توانرد برهعنروان روشری جرایگزین در طراحری بهینره ابعراد
سررازهای آبشررکنهای رودخانررهای مورداسررتفاده قرررار
گیرد.

0.06
RMSE

0.04

0.02

0

شکل  -7مقادیر  RMSEدر روشهای مورداستفاده
Fig. 7 RMSE values in the used methods

 -4با توجه به معیارهای  RMSE ،R2و  ،MAEالگوریتم
 GWOدر مقایسه با دو روش دیگر مورداستفاده عملکرد
بهتری داشته و از لحا کارایی در رتبه نخست ،سپس
الگوریتم  EAدر رتبه دوم و روش  ANNدر رتبه سوم قرار
گرفتند.

 -4-1-3مقایسه الگوریتم پیشنهادی با روشهای موجود

دسترسی به دادهها

مقایسرره نتررایج پررژوهش حاضررر بررا سررایر پررژوهشهررای
انجامیافترره نشرراندهنررده دقررت قابررلقبول و نیررز بیررانگر
کرررارایی مناسرررب الگوریتمهرررای مورداسرررتفاده در ایرررن
پرژوهش اسرت .در مقایسره برا مطالعرات مشرابه کره توسرط
پررژوهشگرانرری همچررون ) Abouzari et al. (2019و
) Ostadi et al. (2014کره برا اسرتفاده از روش الگروریتم
ژنتیررک رتبهبنرردی نررامغلوب ) (NSGA-IIو بررا اسررتفاده از

دادههای استفاده شده (یا تولیدشده) در این پژوهش در متن
مقاله ارائه شده است.

محیطزیست و مهندسی آب
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