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 چکیدُ 
صدگی دس هَاد هعذًی دس هعذى ثیٌی هقذاس ثْیٌِ عقتاػبع هقبلِ قجل کِ پیؾ هقبلِ ثش يای

ای ثب تَاى غیش صحیح کِ تبثع ثْیٌِ دس جولِ تبثع چٌذ  .سیضی ؿذُ اػتپبیِػبدات ػیشیض صسًذ 

ػبصی پبساهتشّبی ٍسٍدی ایي تبثع تَػط دس ایي هقبلِ ثِ ثْیٌِ .هَاد هعذًی ثِ ؿوبس آهذ

طَل چبل ػبصی ؿبهل ػبصی ؿذُ صَست گشفت. ًتبیج حبصل اص ثْیٌِالگَسیتن تجشیذ ؿجیِ

، 33، تعذاد چبل هتش 1گزاسی ، طَل گلهتش 5.7هتش، فبصلِ داسی  1.808هتش، ثبسػٌگ  2.85

ٍ پبساهتش  هتش ثش هتش هکعت 022/0، حفبسی ٍیظُ کیلَگشم ثش هتش هکعت 100.1897ظُ خشج ٍی

 هتش ثِ دػت آهذ. 0صدگی خشٍجی عقت

-ػبصی ؿذُ، پبساهتش، عقتای، الگَسیتن تجشیذ ؿجیِجولِػبصی، تبثع چٌذ ثْیٌِ کلوبت کلیدی:
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 2، سید هحودهْدی هَسَی ًسب1هزضیِ اسدی خبًَکی

 هٌْذػی هعذى، هجتوع آهَصؽ عبلی صسًذ ،اسؿذداًـجَی کبسؿٌبػی 1
 گشٍُ هٌْذػی هعذى، هجتوع آهَصؽ عبلی صسًذ ،اػتبدیبس2

 
 ًبم ًَیسٌدُ هسئَل:

 ػیذ هحوذهْذی هَػَی ًؼت

 

در هعدى  (SA)سبسی شدُ سدگی بب الگَریتن تبزید شبیِسبسی عقببْیٌِ

 سبدات سیزیش سرًد
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 هقدهِ -1
-ّبی هشتجط اػت. هؼبئل ثْیٌِّبی اجشایی ٍ دیگش حَصُػبصی یکی اص هَضَعبت هْن دس علَم هٌْذػی، اقتصبدی، علَم پبیِ، پظٍّؾثْیٌِ

ٌِ کشدى یک یب چٌذ تبثع ّذف، تحت یک دػتِ اص قیَد اػت. ّب ّذف، کویٌِ یب ثیـیؿَد کِ دس آىػبصی ثِ آى دػتِ اص هؼبئلی گفتِ هی

صدگی ثب ػبصی عقتثیٌی ٍ ثْیٌِػبصی اػت. پیؾّبی هوکي ثْتش ثشای هؼئلِ ثْیٌِػبصی، یبفتي جَاةًبهِ هٌظَس اص ثْیٌِدس ایي پبیبى

تبة، الگَّبی پیـٌْبدی هیضاى الگَسیتن کشم ؿتای آى ثب ػبصی ؿذًُتیجِ ثْیٌِصَست گشفتِ اػت تبة اػتفبدُ اص الگَسیتن کشم ؿت

صدگی دس هعذى هغ ػًَگَى سا ثب الگَسیتن طًتیک ثیٌی عقت. ؿیشٍاًی ٍ ّوکبساى پیؾ(1)هتش ؿذ  1.38صدگی دس ثخؾ هبدُ هعذًی عقت

(GPکِ یک الگَسیتن تکبهلی اػت سا ثب هذل سگشػیَى چٌذگبًِ غیش خطی هَسد هقبیؼِ قشاس داد ًتیجِ ث ) ذػت آهذُ ًـبى داد هذلGP 

صدگی ثب ؿجکِ َّؽ هصٌَعی ٍ ثیٌی عقتپیؾ (. 2015صدگی اصثشتشی ثبالی ثشخَسداس ثَد)ؿیشٍاًی ٍ ّوکبساى،ثیٌی عقتجْت پیؾ

 58دسصذ پشتبة ػٌگ ٍ  61ػبصی کلًَی هَسچِ الگَسیتن کلًَی هَسچِ دس هعذى ػٌگ آّي دلکي اًجبم ؿذُ اػت.  ثب الگَسیتن ثْیٌِ

 (.3صدگی کبّؾ یبفت )دسصذ عقت

 

  (SA)سبسی شدُ الگَریتن تبزید شبیِ -2
ثبؿذ ٍلی دس اصطالح، یک فشایٌذ فیضیکی ثشای ثبال دس لغت ثِ هعٌبی گذاختِ کشدى جؼن هی Simulated Annealingٍاطُ اًگلیؼی 

کِ دس طَل ایي فشایٌذ اًشطی جؼن ثِ حذاقل ثبؿذ ثشدى دهبی جؼن تب سػیذى آى ثِ ًقطِ رٍة ٍ ػپغ ػشد کشدى آى ؿشایط هـخص هی

هتشٍپلیغ، الگَسیتوی سا ثشای اسصیبثی تغییشات دهبی جؼن جبهذ اسائِ داد. اٍ دس اثتذا، دهبی جؼن سا ثبال ثشدُ تب  1953سػذ. دس ػبل هی

شطی جؼن کبّؾ یبثذ. ایي جبثجبیی ّبی جؼن سا جبثجب ًوَدُ تب اًجؼن ثِ حبلت هزاة دس آیذ ٍ ػپغ ثشای کبّؾ اًشطی دسًٍی جؼن، اتن

گیشد. ػپغ دس ّوؼبیگی ایي اتن، اتن دیگشی سا اًتخبة ًوَدُ ٍ ثب ایي اتن جبثجب کٌذ، اًتخبة اتن جْت جبثجبیی، هب ثیي دٍ اتن اًجبم هی

گیشد ٍ ٍقتی ّیچ ی صَست هیؿَد. دس ایي دهب، چٌذیي جبثجبیگیشد ٍ ّیچ تشتیجی ثشای ایٌکبس دس ًظش گشفتِ ًویکبهالً تصبدفی صَست هی

گیشد. دس دٌّذ. قجل اص ایي کِ دهبی جؼن سا کبّؾ دٌّذ، تؼت تعبدلی اًجبم هیتغییشی دس اًشطی حبصل ًـذ، دهبی جؼن سا کبّؾ هی

ل صَستی کِ دس اثش جبثجبیی، اًشطی جؼن کبّؾ یبثذ جبثجبیی پزیش ؿذُ ٍلی دس صَست عذم کبّؾ اًشطی ایي جبثجبیی ثب یک احتوب

 ؿَد.پزیشفتِ هی

ػبصی ایي الگَسیتن، ثیي کویٌِ کشدى تبثع ّضیٌِ یک هؼبلِ ٍ ػشد کشدى جؼن تب صهبى ، کشک پبتشیک، ثب هـبث1983ِثعذّب دس ػبل 

-ؿجیِػبصی اػتفبدُ کشد. ثب ایي جبیگزاسی، اٍ ٍ ّوکبساًؾ الگَسیتوی ثِ ًبم سػیذى آى ثِ حبلت اًشطی پبیِ، اص آى ثشای حل هؼبیل ثْیٌِ

 (.4،5،6)ػبصی تشکیجی هعشفی کشدػبصی تجشیذ تذسیجی سا ثشای حل هؼبیل ثْیٌِ

 

 ّب ٍ رٍش تحقیقدادُ -3
افضاس ثشًبهِ ًَیؼی هتلت ٍاسد کشدُ ٍ ّوچٌیي ثب ٍاسد ای ثب تَاى غیش صحیح کِ ثِ عٌَاى تبثع ثْیٌِ ؿٌبختِ ؿذ سا دس ًشمتبثع چٌذ جولِ

ػبصی ؿذُ ثشای ّوگشایی الگَسیتن تجشیذ ؿجیِ) 1ؿکل ثبس تکشاس اصهبیؾ  300ؿَد ٍ ثعذ اص اًجبم ثشًبهِ اجشا هی 1کشدى پبساهتشّبی جذٍل 

 .ؿَدثْتشیي دادُ اًتخبة هی 2اص هیبى سکَسدّبی ایجبد ؿذُ  جذٍل  (هبدُ هعذًی

 1جدٍل 

طَل چبل 
(m) 

ببرسٌگ 
(m) 

داری فبصلِ
(m) 

گذاری گل
(m) 

 تعداد چبل

خزج ٍیژُ 

ردیف 

)کیلَگزم آخز

 بز هتز هکعب(

حفبری ٍیژُ 

)هتز بز هتز 

 هکعب(

هتَسط 

سدگی عقب
(m) 

 پبراهتز

L B S ST N PF Sd BB ًوبد 

7/9  5/2  8/2  5/1  131 190 168/0  هیبًگیي 4 

85/2  8/1  2 1 33 93 022/0  کویٌِ 0 

13 5 7/5  5/3  250 942 29/0  بیشیٌِ 5 



 21 - 21، ص 2318تابستان ، 21در علوم زمیه، شماره رویکردهای پژوهشی 
http://www.jocs.ir 

3 

 

 
 ػبصی ؿذُ ثشای هبدُ هعذًیؿجیِّوگشایی الگَسیتن تجشیذ  -1شکل

 

 سکَسدگیشی هَاد هعذًی  -2جدٍل

 

 

BB Sd PF N ST S B L 

0 0.022 93 250 1.2593 5.7 2.0029 2.9709 

0 0.18137 219.489 249.9996 1 5.7 1.8 2.85 

0 0.022 531.7179 33.1718 1 5.7 1.8 2.85 

0 0.022373 121.5996 33.1794 1 5.6998 1.8 2.85 

0 0.054951 188.7928 147.8916 1.1154 5.6681 1.8 2.85 

0 0.022 509.865 33.0008 1 5.7 1.8 2.85 

0 0.062445 93 249.929 1.0014 5.3114 1.8 2.85 

0 0.13936 650.0502 249.9975 1 5.6608 1.8045 2.8578 

0 0.02214 476.4633 33.0323 1 5.7 1.8 2.85 

0 0.022 100.1897 33 1 5.7 1.8084 2.85 
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 ّبتحلیل دادُ -4
 اٍسدُ ؿذُ اػت.  3دّذ سا دس جذٍل ثب تَجِ ثِ ؿشایط هعذى ػبدات ػیشیض صسًذ ثْتشیي هقبدیش کِ هیضاى ثْیٌِ سا ًـبى هی

 ًتیجِ ثْیٌِ ػبصی الگَسیتن تجشیذ ؿجیِ ػبصی ؿذُ، هَاد هعذًی -3جدٍل

 ًوبد پبراهتز
 هقبدیز اٍلیِ

 شدُهقبدیز بْیٌِ 
Max Min 

 L 13 2.85 2.85 (m)طَل چبل

 B 5 1.8 1.8084 (m)ببرسٌگ

 S 5.7 2 5.7 (m)فبصلِ داری

 ST 3.5 1 1 (m)گذاریطَل گل

 N 250 33 33 تعداد چبل

خزج ٍیژُ)گزم بز هتز 

 هکعب(
PF 942 93 100.1897 

حفبری ٍیژُ)هتز بز هتز 

 هکعب(
Sd 0.29 0.022 0.022 

 BB 5 0 0 (m)سدگیعقب

 
 گیزیًتیجِ  -5

ثبؿذ ثبعث ثْیٌِ ؿذى پبساهتشّبیی کِ دس هیضاى ػبصی هیػبصی ؿذُ کِ یک الگَسیتن ثْیٌِثب قشاس دادى تبثع ّذف دس الگَسیتن تجشیذ ؿجیِ 

ای ایي پبساهتشّب دس هَاد هعذًی طَل سدگی تأثیش داسًذ ؿذُ اػت. ثب سکَسد گیشی ثْتشیي هقذاس ثشای پبساهتشّب اًتخبة ؿذ. هقذاس ثْیٌِعقت

کیلَگشم ثش  100.1897، خشج ٍیظُ 33، تعذاد چبل هتش 1گزاسی  ، طَل گلهتش 5.7هتش، فبصلِ داسی  – 1.808هتش ، ثبسػٌگ   -2.85چبل 

 هتش ثِ دػت آهذ. 0صدگی ، عقتهتش ثش هتش هکعت 022/0هتش هکعت ، حفبسی ٍیظُ 
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