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  1چکیده

گیر  سوبهاي انتقال آب، حوضچه ر هاي متداول براي کاهش مقدار ورود رسوب به کانال یکی از سازه
ها با افزایش سطح مقطع، سرعت جریان کاهش یافته و ذرات رسوبی در اثر نیروي ثقل  در این سازه. باشد می
اندازي مورد نیاز در  عوامل مختلفی مانند خصوصیات ذرات رسوبی، دبی جریان و راندمان تله. شوند نشین می ته

صورتی  هاي حوضچه نیز باید به ابعاد دیوارهاز طرف دیگر . باشند ثر میؤگیر م هاي رسوب طراحی حوضچه
سازي جامعه مورچگان یک  اساس الگوریتم بهینهدر این پژوهش بر. ي پایدار باشندا تعیین شوند که از نظر سازه

افروز واقع در استان مازندران با در  گیر سد انحرافی گنج منظور طراحی بهینه حوضچه رسوب مدل کامپیوتري به
متغیرهاي تصمیم شامل طول، عرض و ارتفاع . اي تهیه شد ات هیدرولیکی، رسوبی و سازهنظر گرفتن خصوصی

تابع . باشد هاي مختلف دیواره حوضچه می گیر، عرض و ارتفاع کانال ورودي و ابعاد قسمت حوضچه رسوب
 نام بردهل مد. اندازي و ضرایب اطمینان لغزش و واژگونی در نظر گرفته شده است هدف ترکیبی از راندمان تله

مقادیر طول، عرض و ارتفاع بهینه  نتایج نشان داد.  درصد اجرا شد90 و 80، 70اندازي  در سه راندمان تله
طول، عرض و ارتفاع . باشد تر از شرایط موجود می اندازي کم دست آمده توسط مدل در هر سه راندمان تله هب

نتایج این پژوهش مقایسه . دست آمد ه متر ب05/2 و 2/4 ،89/38ترتیب   درصد به70اندازي  بهینه در راندمان تله
 درصد 5/10 الگوریتم جامعه مورچگان طول حوضچه را  نشان دادSCE از الگوریتم دست آمده با نتایج به

 .دست آورده است هتر ب  درصد کم73/10تر و ارتفاع حوضچه را  بیش
  

  افروز، دهانه آبگیر، الگوریتم جامعه مورچگان فی گنجگیر، سد انحرا سازي، حوضچه رسوب  بهینه:هاي کلیدي واژه
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  مقدمه
 در صورت انحراف آب، رسوبات همراه با آب وباشد  ها همواره داراي رسوب می جریان رودخانه

گیر در ابتداي سیستم انحراف از  هاي رسوب با احداث حوضچه. شوند وارد سیستم انتقال و توزیع می
ها سرعت در آن  حوضچهدر این . توان جلوگیري نمود اي مختلف میه انتقال رسوبات معلق به قسمت

دون رسوب نشین شده و در نتیجه آب ب شود که ذرات معلق تا قطر مشخصی ته اي کم می به اندازه
 وسیله جا شده به تواند براي کنترل مقدار رسوبات معلق جابه گیر می  رسوبحوضچه. وارد کانال شود

ونونی، (شود، طراحی شود  تیجه مدت زمانی که آب در حوضچه نگهداري میتغییر ابعاد سازه و در ن
  طراحی این سازه با توجه به همهگیر، هاي رسوب  ساخت حوضچهبا توجه به باال بودن هزینه). 1975

اندازي،  اساس درصد راندمان تلهبر) 1996(سوآمی و تیاگی . یت است اهمأثیرگذار بسیار دارايعوامل ت
ه گیر نوع یک ارای ی را براي طول و عرض مخزن رسوبهای هابط شستشو، ره ذرات و معادلهیع اندازتوز

ده از تحلیل ابعادي روابطی را براي تعیین طول، عرض و عمق با استفا) 1997(ویتال و راقاو . دادند
 داد هاي آزمایشگاهی مقایسه شده و نشان  با دادهدست آمده نتایج به. ه دادندیگیر ارا  رسوبحوضچه

دست  هگیر را با ضریب تصحیح باال و خطاي استاندارد کمی ب این روابط ابعاد حوضچه رسوب
گیر   تعیین ابعاد بهینه براي حوضچه رسوببراياز الگوریتم ژنتیک ) 2008(سو و همکاران . آورند می

 از) 2010(بوشهري و همکاران  شتاب. در زیر حوضه مخزن وو شه در تایوان مرکزي استفاده کردند
گیر  الگوریتم شمارش ضمنی الفبایی براي طراحی بهینه حوضچه رسوب ریزي ریاضی و مبحث برنامه

 از این دست آمده نتایج به. استفاده نمودند) رود اصفهان شبکه آبیاري زاینده(سد انحرافی نکوآباد 
 دوبارهراحی ط گیر پرداخته است، نشان داد پژوهش که به ارزیابی هزینه ساخت دو حوضچه رسوب

ها  قبولی در هزینه ساخت آن دست آمده توسط مدل، باعث کاهش قابل هها با ابعاد جدید ب این حوضچه
اي، هیدرولیکی و رسوبی و با استفاده از  ل سازهیبا در نظر گرفتن مسا) 2011(زعفري . شود می

 در این پژوهش. ست آوردد هافروز را ب گیر سد انحرافی گنج  ابعاد بهینه حوضچه رسوبSCEالگوریتم 
تواند  سازي می هاي جدید بهینه توسعه روش. دست آمد ههاي مختلف ب ابعاد بهینه حوضچه در راندمان

یکی از . ل را از نظر سرعت همگرایی و یافتن پاسخ بهینه سراسري بهبود بخشدیهاي حل مسا شیوه
چگان است که توسط دوریگو و ل پیچیده مهندسی، روش کلونی موریسازي مسا هاي نوین بهینه روش

تئوري این روش با الگو گرفتن از رفتار جستجوي غذا توسط کلونی . ه گردیدیارا) 1991(همکاران 
ها براي تخمین  هاي جامعه مورچه از الگوریتم) 2001(عباسپور و همکاران . ها بنا شده است مورچه

در این مطالعه با استفاده از روش  .هاي غیراشباع استفاده نمودند پارامترهاي هیدرولیکی خاك
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 در ACO گزینه مختلف کاربرد 8مقایسه نتایج . سازي معکوس به تعیین پارامترها پرداخته شد مدل
سازي پارامترها نشان داد که الگوریتم جامعه مورچگان توانسته است پارامترهاي نامعلوم مدل را  بهینه

برداري  از الگوریتم جامعه مورچگان براي بهره) 2005(کومار و جانگاردي  ناگش. به خوبی تخمین بزند
 به این نتیجه دست یافتند که در صورت کافی بودن این پژوهشگران. منظوره استفاده کردندمخازن چند

تري را در  توان انرژي بیش  میACOآب براي نیازهاي آبیاري و محدود بودن کنترل سیالب با مدل 
از این الگوریتم در طراحی و ) 2006(جاللی و همکاران .  کردمقایسه با الگوریتم ژنتیک تولید

برداري   از این الگوریتم براي بهره) 2007(قدوسی . ها استفاده نمودند برداري بهینه از هیدروسیستم بهره
. برداري استفاده نمود هاي غیرماندگار از دیدگاه بهره هاي آبیاري با توجه به انواع جریان بهینه از کانال

هاي  سازي طراحی شبکه هاي پیوسته را براي بهینه الگوریتم جامعه مورچه) 2006(و همکاران شار اف
گیر، استفاده از  هاي رسوب ثیر عوامل مختلف در طراحی حوضچهأبا توجه به ت. کار برد فاضالب به

هش استفاده  هدف از این پژوبنابراین. باشد ثر میؤله مأسازي فراکاوشی در حل این مس بهینههاي  روش
افروز با در  گیر سد انحرافی گنج از الگوریتم جامعه مورچگان در طراحی بهینه ابعاد حوضچه رسوب

 .باشد اي می  مسایل هیدرولیکی و سازهزمان نظر گرفتن هم
  

  ها مواد و روش
ب شهر  کیلومتري جنو14افروز در  سد انحرافی گنج: افروز گیر سد انحرافی گنج  رسوبحوضچه

قرار  افروز رود در حوالی روستاي گنج رود و بابلدمحل تالقی دو رودخانه سجادست  پاییندر  بابل
احداث سد  هدف از. دهد را نشان میافروز  انحرافی گنج موقعیت جغرافیایی سد 1 شکل .گرفته است

طمئن جریان گیري و انحراف م افروز باال آوردن سطح آب و فراهم آوردن امکان آب انحرافی گنج
 هکتار اراضی تحت پوشش سد 21100منظور آبیاري  بهمترمکعب بر ثانیه  23 رودخانه به مقدار

رود و  محل تالقی بابل(رود   مقدار کل رسوبات سالیانه رودخانه بابل.باشد افروز می انحرافی گنج
یات مهندسی اساس اطالعات موجود و تجرببر.  هزار تن برآورد گردیده است604حدود ) سجادرود

 1درصد احتمال نشست در حوضچه ترسیب در جدول . باشد متر می  میلی27/0میانگین قطر ذرات 
 5/12 بلوك به طول 4در  متر 50 واحد به طول 5از افروز  گنج گیر  رسوبحوضچه. ه شده استیارا

 درصد 5/1 و شیب کف متر 7  و6/2ترتیب   مفید هر واحد بهعرضارتفاع و . متر احداث گردیده است
  ).2011زعفري، (باشد  می
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  .افروز  موقعیت جغرافیایی سد انحرافی گنج-1شکل 

  
  .)2011زعفري، (  درصد احتمال نشست در حوضچه ترسیب-1جدول 

  متر  میلی1تر از  ات بزرگذر  متر  میلی5/0-1ات بین ذر  متر  میلی25/0- 75/0ات بین ذر  اندازه ذرات
  100  95  70  درصد

  
. باشد ها می این الگوریتم الهام گرفته از رفتار طبیعی مورچه: سازي جامعه مورچگان هینهالگوریتم ب

توانند با استفاده از حس قوي بویایی خود،   کور هستند اما میطور عموم این حشرات در طبیعت به
لگوریتم اولین الگوریتم مورچه تحت عنوان ا. ترین مسیر بین النه و منبع غذا را تعیین نمایند کوتاه

گرد  له فروشنده دورهأبراي حل مس) 1991( توسط دوریگو و همکاران 1)AS(ها  سیستم مورچه
با کارایی ) 1997( توسط دوریگو و گامباردال 2)ACS(سپس الگوریتم جامعه مورچگان . پیشنهاد شد

ا باید در الگوریتم جامعه مورچگان ابتد. ارایه شد ASتري در حل مسایل نسبت به الگوریتم  بیش
له با أگیري از یک مس مورچه مصنوعی در هر گام تصمیم. له تعریف شودأیک گراف مناسب با مس

با توجه  (i شود و در هر نقطه تصمیم فضاي جستجوي گسسته، با تعدادي گزینه انتخاب روبرو می

                                                
1- Ant System 
2- Ant Colony System 
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این . کند می استفاده 1هاي قابل انتخاب از رابطه  براي انتخاب گزینه بعدي از بین گزینه) 2به شکل 
  .یابد ه نقاط تصمیم ادامه میروند براي عبور از هم

  

  
  

   براي انتخاب نقطه بعديiگیري مورچه واقع در نقطه   تصمیم-2شکل 
  .)2007کاوه و شرفی،  (ij و ijبا استفاده از  حرکت
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  مصنوعی مسیر1 فرامان:ij ،که در آن j,i ،ij:کننده کاوشی،   هدایتijP: احتمال انتخاب گره j 

ترتیب پارامترهاي وزنی تنظیم فرامان و اطالعات کاوشی  ، به  وi ،توسط مورچه واقع در گره 
تر از پارامتر   کوچک]0 ,1 [ متعلق به بازه qدر صورتی که یک مقدار تصادفی . باشند می 100 ,q  

 در غیر این صورت انتخاب بعدي گردد ان و مقدار کاوشی انتخاب میباشد بهترین ترکیب فرام
ها بر یک نقطه مناسب از  تر فرایند جستجوي مورچه منظور تمرکز بیش به. باشد  میijP اساس احتمالبر

 پایان ین منظور دره اب. شود هنگام می ه بها فضاي جستجو، فرامان مسیرهاي انتخاب شده توسط مورچه
شود و بهترین جواب  ها توسط تابع هدف سنجیده می هاي ساخته شده تمامی مورچه هر تکرار، جواب

                                                
1- Pheromone 



 1393) 2(، شماره )21(هاي حفاظت آب و خاك جلد  نشریه پژوهش

 266

یابد و فرامان  سپس فرامان مسیرهاي مربوط به بهترین مورچه افزایش می. گردد تولید شده مشخص می
سازي  هنگام هشکل بدر این  الگوریتم . یابد سازي فرایند تبخیر کاهش می منظور شبیه ه مسیرها بههم

  ).2005جاللی، ( است 2صورت رابطه  فرامان به
  

)2                                            (             n,j,i 1           ijijij   )(1  
  

 ،که در آن 10,دهد  در هر دوره تبخیر نشان می پارامتري است که میزان از دست دادن فرامان را .




Lij
1که در آن ، L2007قدوسی، (باشد   مقدار تابع هدف بهترین مورچه تا آن تکرار می .(
 .اساس اصول حاکم بر الگوریتم جامعه مورچگان، یک برنامه کامپیوتري به زبان فرترن تهیه شدبر

منظور طراحی بهینه  ، مدلی است که در این پژوهش بهODISBMکامپیوتري مدل : ODISBM1مدل 
اي، هیدرولیکی و رسوبی تهیه شده  گیر با در نظر گرفتن عوامل مختلف سازه ابعاد حوضچه رسوب

 جانبی و یر باید تعیین شود ابعاد دیوارهگ  رسوبیلی که در طراحی حوضچهیکی از مسا. است
صورت یک دیواره حایل عمل نموده که باید در  ها به ر یک از دیوارهه. باشد ضخامت کف حوضچه می

 .هاي اطراف، مقاومت کند برابر نیروهاي ناشی از وزن، رسوب، فشار هیدرواستاتیک، زیر فشار و خاك
شوند، نشان داده شده  یک دیواره حایل با ابعاد پارامتریک و نیروهایی که به آن وارد می 3در شکل 

مازاد عرض ، 3tطول پاشنه در قسمت داخل، ، 2t عرض دیوار در رأس، ،1tشکل، ن ایکه در . است
طول کل پاشنه در ، 5tطول پاشنه در قسمت خاك بیرون دیوار، ، 4tدیوار در کف نسبت به سطح باال، 

ضخامت رسوبات جمع شده ، 7t، )ضخامت بتن کف(ضخامت بتن در پاشنه ، 6tمقطع عرضی دیوار، 
، 1ABB ،2Fم وارده از قسمت ینیروي قا، 1F. باشد  آن میتفاع دیوار تا پاشنهر، اHدر حوضچه و 

م وارده ینیروي قا، 1B1AA ،4F م وارده از قسمتینیروي قا، J1J1BB ،3F م وارده از قسمتینیروي قا
م وارده از ینیروي قا، D1FJ1E، 6F ، قسمتیم وارده از طرف پاشنهنیروي قا، C1C1AA، 5F از قسمت
یافته قسمت هاي نفوذ م وارده از طرف آبینیروي قا، FGKD ،7Fیافته، قسمت هاي نفوذ طرف آب

GIK ،8F ،1 نیروي افقی رانش خاك در قسمت باالدست دیوارC1ME  9وF ، نیروي رانش خاك از
منظور در نظر گرفتن حالت بحرانی و پایدار نمودن  در این پژوهش به. باشند طرف بیرون به دیوار می

ضریب . ایل در زمان خالی بودن حوضچه نیروي هیدروستاتیک در نظر گرفته نشده استدیوار ح
  .شود  محاسبه می3اطمینان در مقابل لغزش با استفاده از رابطه 

                                                
1- Optimal Design of Irrigation Settling Basin Model 
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 ،که در آن VF : ،مجموع نیروهاي عموديf  : ضریب اصطکاك بتن و خاك و HF: مجموع 
  .شود  تعریف می4صورت رابطه  ضریب اطمینان در برابر واژگونی به. باشند نیروهاي افقی می
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 ،که در آن rMو   dMترتیب مجموع گشتاورهاي مقاوم و محرك در مقابل چرخش   به
  .باشند می

  

  
  

  .روهاي وارد بر آن نمایش شماتیک یک دیوار حایل با ابعاد پارامتریک و نی-3شکل 
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ترین دانه رسوب که باید از  شود که کوچک گیر فرض می محاسبه ابعاد حوضچه رسوبمنظور  به
ثیر دو أت این دانه رسوب تحت. گیر قرار دارد ، در ابتداي حوضچه رسوبگردد جدا برداشت شدهآب 

در انتهاي باید یرد و گ می قرار ،باشند نشینی می سرعت ته ترتیب سرعت افقی و  که بهω و Vaسرعت 
هاي  طراحی حوضچهی اساسنشینی ذرات رسوب یکی از متغیرهاي  سرعت ته. نشین شود حوضچه ته

منظور تعیین سرعت سقوط ذرات رسوبی   را به5رابطه ) 2008(ژیائو و همکاران . باشد گیر می رسوب
 اي تعیین سرعت سقوط، بیانگره شده بریهاي ارا نتایج مقایسه این رابطه با دیگر رابطه. ه دادندیارا

باشد که این   میها ر این رابطه نسبت به دیگر معادلهت تر و ضریب تغییرات کم میانگین دقت خطاي کم
بنابراین در این پژوهش از این رابطه براي محاسبه . باشد تر این رابطه می  دقت بیشدهنده امر نشان

  .سرعت سقوط استفاده شد
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. ه دادندیگیر ارا اندازي حوضچه رسوب اي براي تعیین راندمان تله رابطه) 1999(راجو و همکاران 
، شگرانهاي مطالعه شده توسط این پژوه ها انجام شد، براي تمام حوضچه هایی که روي داده طی تحلیل
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s 52براي مقادیر . دست آمده است  درصد به100اندازي  باشد راندمان تله /
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  :گیر عبارتست از اندازي حوضچه رسوب  حاصل براي تعیین راندمان تلهتحلیل رگرسیون چندمتغیره
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 متوسط :u ، سرعت برشی جریان در کانال ورودي:*u ، سرعت سقوط ذرات رسوب:s، که در آن
 عمق :h ، عرض کانال ورودي:b ، عرض حوضچه:B ، طول حوضچه:L ،سرعت جریان در حوضچه

شتاب : g ضریب زبري مانینگ حوضچه و :n ، عمق جریان در حوضچه:D ،در کانال وروديجریان 
 و همکاران در این پژوهش براي با توجه به کامل و دقیق بودن رابطه راجو. باشند  زمین میجاذبه

 .اندازي از این رابطه استفاده شده است دست آوردن راندمان تله به
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م شامل طول، گیر متغیرهاي تصمی حی بهینه حوضچه رسوبدر طرا: ODISBMتشریح اجزاي مدل 
تابع . باشند می 6tتا  1tگیر، عرض و ارتفاع کانال ورودي و متغیرهاي   رسوبعرض و ارتفاع حوضچه

  .  در نظر گرفته شده است7صورت رابطه  ههدف در این پژوهش ب
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در این پژوهش . باشد گیر می اندازي مورد نیاز در طراحی حوضچه رسوب راندمان تله :qRe،که در آن
مقدار ضریب اطمینان . اند  درصد تعیین شده90 و80، 70اندازي  هاي تله متغیرهاي تصمیم براي راندمان

علت   در مرحله سوم در این رابطه به2ضریب .  در نظر گرفته شده است2ی، لغزش و واژگون
 .باشد اي و هیدرولیکی در تعیین متغیرهاي تصمیم می ل سازهیثیر مساأسازي ت همسان

  
  نتایج و بحث

در . صورت دقیق تنظیم گردد له خاص بهأپارامترهاي الگوریتم جامعه مورچگان باید براي هر مس
 پذیر نبوده و بنابراین قابل جداسازي بودن متغیرها تعریف مقدار کاوشی امکانیل غیردل له بهأاین مس

0در شروع انجام تحلیل حساسیت مقادیر.  منظور شده است ،  ،0qها و  ، تعداد مورچه
 انتخاب شدند و پس از تعیین مقدار 100 و 50، 95/0، 1/0، 1ترتیب برابر  تکرارها بهحداکثر تعداد 

شکل . مناسب هر پارامتر، آن مقدار براي انجام تحلیل حساسیت پارامترهاي دیگر در مدل وارد گردید
 ل، بهترین مقدار براي با توجه به شک. دهد  را نشان می تغییرات تابع هدف در مقادیر مختلف 4

نظور بررسی م همچنین به. باشد  بهترین مقدار می0q=9/0با توجه به نتایج . باشد  می1/0له أدر این مس
   مورچه و 30-200ها و تعداد تکرارها اجراهایی با  اساس تعداد مورچهنحوه تغییرات جواب بر

 و همچنین افزایش 150 با توجه به نتایج با افزایش تعداد تکرارها از.  صورت گرفتتکرار 300-50
مقادیر مناسب پارامترهاي . کند ، مقادیر تابع هدف تغییرات چندانی پیدا نمی50تعداد مورچه از 
  .ه شده استی ارا2ورچگان در جدول الگوریتم جامعه م
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 . در ده اجراρلف  مقادیر متوسط تابع هدف با ضرایب مخت-4شکل

  
  . پارامترهاي مناسب الگوریتم جامعه مورچگان-2جدول 

  0q  حداکثر تعداد تکرارها  تعداد مورچه  
1/0  9/0  50  150  

  
افروز  گیر گنج  حوضچه رسوبرتفاع، طول و عرض موجود و بهینهترتیب ا  به7 و 6، 5هاي  شکل

توان گفت مقادیر بهینه طول،  با توجه به نتایج می. دهند اندازي نشان می هاي مختلف تله اندمانرا در ر
  .یابند اندازي افزایش می گیر با افزایش راندمان تله عرض و ارتفاع حوضچه رسوب

هاي   محاسباتی در تمام راندمانهاي بهینه افروز از طول گیر بند انحرافی گنج  رسوبطول حوضچه
 61/1میزان   درصد تقریباً کم و به90تفاوت طول موجود با طول در راندمان . تر است دازي بیشان تله

 . درصد است70باشد که مربوط به راندمان   متر می11/11ترین مقدار تفاوت برابر با  بیش. باشد متر می
. تر است بیشاندازي  هاي تله  محاسباتی در تمام راندمانهاي بهینه گیر از عرض  رسوبعرض حوضچه

 79/2 و 09/2ترتیب برابر با  هاي موجود و محاسباتی به ترین مقادیر اختالف در عرض ترین و بیش کم
عرض موجود در مقایسه با مقادیر .  درصد است70 و 90هاي  باشد که مربوط به راندمان متر می

هاي مختلف تغییر  ن راندمايازا این در حالی است که اختالفات به. تر است محاسباتی بسیار بیش
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 محاسباتی در هاي بهینه افروز از ارتفاع گیر بند انحرافی گنج  رسوبارتفاع حوضچه .کند چندانی نمی
 درصد 70 و 90هاي  اختالف ارتفاع بهینه در راندمان. تر است اندازي بیش هاي تله تمام راندمان

  .دست آمد ه متر ب55/0 و 16/0ترتیب  به
  

2

2/2

2/4

2/6

70 80 90 شرایط موجود
راندمان ( درصد) 
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چه
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ع ح
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ا

 
  

  .گیر  رسوبو بهینه حوضچهود  ارتفاع موج-5شکل 
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  .گیر  رسوب طول موجود و بهینه حوضچه-6شکل 
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 .گیر  رسوب عرض موجود و بهینه حوضچه-7شکل 

  
گیر سد  با استفاده از توزیع اندازه ذرات موجود و درصد مربوط به هر یک در حوضچه رسوب

اساس درصد احتمال باشد که بر ر میمت  میلی27/0افروز، مقدار میانگین ذرات برابر با  انحرافی گنج
بنابراین باید در .  درصد مورد نیاز است70ندازي ا ، راندمان تله)1جدول (نشست ذرات با این اندازه 

افروز از  گیر گنج  رسوبهاي موجود حوضچه دست آمده با داده ه بمقایسه متغیرهاي تصمیم بهینه
طول، عرض و ارتفاع بهینه . م بهینه استفاده نمود درصد براي متغیرهاي تصمی70اندازي  راندمان تله

تر از شرایط   درصد کم15/21 درصد و 85/39 درصد، 22/22ترتیب  دست آمده توسط مدل به هب
 در دست آمده در این پژوهش ه طول، عرض و ارتفاع بهینه بطورکلی، در مقایسه هب. باشد موجود می
اي به  مالحظه افروز، تفاوت قابل گیر گنج  رسوبوضچه ح درصد با ابعاد موجود70اندازي  راندمان تله

 .باشد دست آمده می ه بتر بودن ابعاد بهینه  اقتصاديدهنده خورد که این امر نشان چشم می

. شده استه یاندازي ارا هاي مختلف تله  مقادیر بهینه متغیرهاي تصمیم در راندمان3در جدول 
 SCE درصد، روش 70نشان داد که در راندمان ) 2011 ( زعفريپژوهش با مقایسه نتایج این پژوهش

 73/10تر و ارتفاع حوضچه را   درصد کم5/10نسبت به الگوریتم جامعه مورچگان طول حوضچه را 
که این  اند دست آمده هعرض حوضچه در هر دو روش یکسان ب. دست آورده است هتر ب درصد بیش

  .باشد ها می خصوصیت ناشی از تصادفی بودن جستجوي این روش
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  .)متر(اندازي  هاي مختلف تله  مقادیر بهینه متغیرهاي تصمیم در راندمان-3جدول 
  متغیر تصمیم

  

  )درصد( راندمان
H  L  B  0B  0H  1t  2t  3t  4t  6t 

70  05/2  89/38  21/4  39/1  05/1  4/0  33/1  36/0  73/0  74/0  
80  19/2  4/43  3/4  38/1  94/1  77/0  46/1  14/0  55/0  88/0  
90  44/2  39/48  91/4  15/2  37/1  45/0  92/0  29/0  89/0  72/0  

  
  گیري نتیجه

اي،  ل سازهگیر با در نظر گرفتن مسای له طراحی ابعاد حوضچه رسوبأاساس مسدر این پژوهش بر
. به زبان فرترن تهیه شد ODISBMلیکی و رسوبی و الگوریتم جامعه مورچگان مدل کامپیوتري هیدرو

 درصد اجرا 90 و 80، 70هاي  افروز در راندمان گیر سد انحرافی گنج مدل تهیه شده براي حوضچه رسوب
 توسط دست آمده هطول، عرض و ارتفاع بهینه ب. مقایسه شد SCE از آن با روش دست آمده و نتایج به

 درصد، 22/22ترتیب  به درصد 70فروز در راندمان ا گیر سد انحرافی گنج مدل براي حوضچه رسوب
تر   اقتصاديدهنده که این مهم نشاندست آمد  هتر از شرایط موجود ب  درصد کم15/21 درصد و 85/39

 درصد SCE ،5/10همچنین طول حوضچه نسبت به روش . باشد دست آمده می ه ببودن ابعاد بهینه
در هر دو روش مقدار عرض حوضچه . دست آمد هتر ب  درصد کم73/10تر و ارتفاع حوضچه  بیش

سازي ابعاد  دهنده توانایی الگوریتم جامعه مورچگان در بهینه نتایج نشان. دست آمده است هیکسانی ب
  .نمودان اهداف متفاوتی را بهینه تو باشد که با استفاده از آن می گیر می هاي رسوب حوضچه

  
  سپاسگزاري

ین وسیله از معاونت محترم پژوهشی دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري که ه اب
  .نمائیم سپاسگزاري میاعتبارات این پژوهش را تامین نموده صمیمانه 
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Abstract1 

Settling basin is one of the structures built for separation of suspended sediments 
at the beginning on intake canal. In these structures, flow velocity decreases by 
increasing cross section and sediments deposit owing to gravity force. Several factors 
affect settling basin design such as sediment attributes, flow discharge and trap 
efficiency. On the other hand, settling basin wall dimensions must be determined 
stable structurally. In this study a computer model was prepared for optimal design of 
Gannjafrooz settling basin in Mazandaran province considering hydraulic, sediment 
and structural attributes based on Ants colony optimization algorithm. Decision 
variables were consisted of length, width and height of settling basin, width and 
height of input canal and dimensions of various parts of settling basin wall. Objective 
function is a combination of trap efficiency and sliding and overturning safety factor. 
Mentioned model was applied in three trap efficiencies of 70, 80 and 90 percent. 
Results showed that optimal length, width and height in all three trap efficiencies 
were lower than existing condition. Optimal length, width and height obtained were, 
38.89, 4.2 and 2.05 meter in trap efficiency of 70 percent respectively. Comparison 
of the results of this research with results of SCE algorithm showed that, ACS 
algorithm calculated length and height of basin, were 10.5 percent more and 10.73 
percent less than SCE algorithm, respectively. 
 
Keywords: Optimization, Settling basin, Gangafrooz diversion dam, Intake, ACS 
algorithm 
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