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 خالصه
. برنامه باشد یبه راندمان مطلوب م دنیاز مسائل مهم مورد توجه جهت تحقق اهداف شبکه و رس یکی ،ياریآب در شبکه آب عیو توز لیمسئله تحو

آب قبل از آنکه در  عیو توز لیبرنامه تحو نی. بنابراگذارد یم ریاحداث تاث نهیها و هز کانال تیظرف ل،یتحو يها اندازه سازه يآب رو لیتحو
هدفه، چند  چند  يساز نهیمسئله به کی ياریآب در شبکه آب عیو توز لی. مسئله تحوباشد یشبکه کارآمد م یواقع شود، در طراح دیمف يبردار بهره
 يساز نهیبه يها روش ICAو  PSO يها تمیقدرتمند است. الگور ساز نهیبه يها روش ازمندین يا مسئله نیاست. حل چن یتیو چند محدود رهیمتغ
 یائل مهندساز مس ياریرا نداشته و قدرت خود را در بس کیکالس يساز نهیبه يها روش يها تیمحدود ده،یچیحل مسائل پ ییکه ضمن توانا ستنده

 تیبه منظور کاهش ظرف ياریآب يها انشعابات در کانال يو نوبت بند بیجهت ارائه ترت تمیدو الگور نیمطالعه ا نیاند. در ا آب به اثبات رسانده
در  یسیبه صورت کدنو یمورد بررس يها تمیاند. جهت تحقق اهداف مطالعه، الگور آب به کار گرفته شده لیو کاهش زمان تحو یاصل کانال
 لیحداکثر زمان تکم ،یکانال اصل یبرنامه، حداقل کردن سه فاکتور شامل: حداکثر دب نیشدند. در تدو يساز ادهیپ MATLAB 2014افزار  نرم

 ICA تمینشان داد الگور جیشد. نتا سهیمقا GAمطالعه با روش  نیا جینتا نیسراب در نظر گرفته شد. همچن چهیدر ماتیو تعداد تنظ ياریبرنامه آب
 لیکه هر سه عامل حداکثر زمان تحو يا را ارائه کرده است به گونه يبرنامه بهتر GAنسبت به روش  PSO تمیو الگور PSO تمینسبت به الگور
 سراب را کمتر محاسبه کرده است. چهیدر ماتیو تعداد تنظ یکانال اصل تیرفآب، حداکثر ظ

  ياریشبکه آب ،يساز نهیآب، به عیو توز لیبرنامه تحو ،يو رقابت استعمارPSO  يها تمیالگورکلمات کلیدي: 

   مقدمه   .1
 

 ياریآب يها از پروژه يور بهره ی). به طور کل1996 رمن،یاست (ه يمحصوالت کشاورز دیمهم در تول یتیریمد يها از جنبه یکیآب  لیتحو يزیر برنامه
و  الی(پاود شود یم ياریآب يها از طرح ياریدر بس فیکانال منجر به راندمان ضع نهیبه یطراح يبرا یفن يارهایکم است. عدم مع اریبس ایدر آس

بر تعیین  تحویل آب فرایندي است که با استفاده از آن، ناحیه آبیاري، فرد دریافت کننده آب و زمان تحویل آب به آب يزیر ). برنامه1991همکاران، 
کشاورز  يتقاضا وبا سطح انتظار  دیبا یلیآب، مقدار آب تحو لیتحو ستمیبدون توجه به نوع س). 1989شود. (کمیته بین الملی آبیاري و زهکشی، می

اعتماد حاضر به  نیا جادی. کشاورز در صورت اباشد یکشاورز و مسئوالن شبکه م نیاعتماد ب جادیا يشرط الزم برا شیپ کی نیتطابق داشته باشد، ا
زمان تحویل آب، میزان  تریزي توزیع و تحویل آب باید مد . در برنامهباشد یشبکه م يو بازساز تیریمد يها طرح ریدر سا يبها و همکار پرداخت آب

هاي آبیاري دارد، برنامه تحویل آب گردشی  برداري که بیشرین استفاده را در کانال ترین روش بهره دبی تحویلی و تناوب آبیاري تعیین گردند. معمول
  .است

 ياریآب يها عملکرد پروژه شیاند، در افزا قرارگرفته يبردار مورد بهره یگردش ياریکه براساس روش آب ینشعاباتآب در ا عیتوز يزیر برنامه
نمایند. حداکثر تعداد آبگیرهایی که  ). در روش تحویل گردشی معموالً تعدادي از آبگیرها به صورت همزمان آبیاري می1998موثر خواهد بود (چمبر، 

دهند.  جام میشود. در هر بلوك آبیاري، تعدادي آبگیر به صورت متوالی آبیاري را ان دهند، بلوك آبیاري نامیده می همزمان عمل آبیاري را انجام می
مجاز بیشتر  اريکند که نباید از حداکثر دور آبی مجموع زمان تحویل آب به آبگیرهاي واقع در هر بلوك، زمان تکمیل آبیاري هر بلوك را تعیین می

کننده تابع توزیع  ت کانال توزیعنماید. لذا ظرفی کننده را تعیین می نمایند، دبی جاري در کانال توزیع باشد. مجموع دبی آبگیرهایی که همزمان آبیاري می
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میزان دبی تحویلی به آبگیرها و توزیع  ستکننده الزم ا سازي ظرفیت کانال توزیع باشد. براي حداقل ها و دبی تحویلی به هر آبگیر می آبگیرها در بلوك
با  کیژنت تمیشامل الگور یتکامل تمیا با پنج الگورر نهیبه ياری) مسئله کم آب2009( سیو آندر شلیم. ها به صورت بهینه تعیین گردد ها در بلوك آن
ها نشان داد  آن جیکردند. نتا سهیمقا يبر استراتژ یمبتن یتکامل تمیو دو الگور یتکامل تفاضل تمیازدحام ذرات، الگور يساز نهیبه تمیالگور ،یواقع ریمقاد

) مدل بهینه توزیع آب در در 2009و همکاران ( ژاو .کنند یارائه م يبهتر ياریازدحام ذرات برنامه آب يساز نهیو به یتکامل تفاضل يها تمیکه الگور
برنامه  PSO ) با استفاده از الگوریتم2013ها را بر اساس تابع جریمه دینامیک و الگوریتم ژنیتک ارائه کردند. پاد و همکاران ( شرایط دبی نامساوي کانال

  .مصرف کنندگان آب به کار بردند ياریآب يزیر هرا جهت برنام GA ) روش2013( ایو ز فیبهینه تحویل آب را ارائه کردند. ار
کانال  نهیبه ياری) برنامه آب1386اند. منعم و همکاران ( از محققان مورد استفاده قرار گرفته یتوسط برخ رانیدر ا زین يساز نهیبه يها تمیالگور

BP14   شبکه آبیاري فومنات را با استفاده از روشGAآب کانال  لیتحو نهیبرنامه به نیکردند. همچن ارائهAMX منعم و  طشبکه آبیاري ورامین توس
شبکه البرز را به روش  MCکانال  نهیبه عیو توز لی) برنامه تحو1392( يو عماد یارائه شده است. کاکوئ PSO تمی) با استفاده از الگور1389( ينور

. شوند یم یرسبر PSOو  ICA تمیمطالعه دو الگور نیآب در ا عیو توز لیمسئله تحو تیه اهمجامعه مورچگان ارائه کردند. با توجه ب تمیالگور
 انجام شده است. تمیسه الگور نیب سهی) استفاده شده و مقا1386( یمطالعات غالم جیاز نتا GAبا روش  تمیدو الگور نیدقت ا یجهت بررس نیهمچن

  
 

  ها مواد و روش  .2
  

 1ICAروش

شروع  شود، یم دهینام» کشور« کیکه هر کدام از آنها  یتصادف هیاول تیجمع يبا تعداد ،یتکامل يها تمیالگور گریهمانند د ،يرقابت استعمار تمیالگور
. شوند یم فتهبه عنوان مستعمره، در نظر گر زین تیجمع ماندهی. باقشوند یانتخاب م ستیالیبه عنوان امپر تیعناصر جمع نیاز بهتر ي. تعدادشود یم

 دهنده لیبه هر دو بخش تشک ،ي. قدرت کل هر امپراطورکشند یروند خاص به سمت خود م کیمستعمرات را با  نیاستعمارگران، بسته به قدرتشان، ا
به  يرامپراطوقدرت  فیبا تعر یوابستگ نیا ،یاضیدارد. در حالت ر ی) و مستعمرات آن، بستگي(به عنوان هسته مرکز ستیالیکشور امپر یعنیآن، 

 ه،یاول يها يامپراطور يریگ شده است. با شکل يساز قدرت مستعمرات آن، مدل نیانگیاز م يبه اضافه درصد ست،یالیصورت مجموع قدرت کشور امپر
از صحنه رقابت  د،یفزایموفق عمل کند و بر قدرت خود ب يکه نتواند در رقابت استعمار ي. هر امپراطورشود یها شروع م آن انیم یستیالیرقابت امپر

آنها خواهد بود. در  ریو تسخ بیرق يها يوابسته به قدرت آن در جذب مستعمرات امپراطور ،يهر امپراطور يبقا ن،یحذف خواهد شد. بنابرا ياستعمار
حذف خواهند شد.  تر فیضع يها يتر افزوده خواهد شد و امپراطور بزرگ يها يبر قدرت امپراطور جیبه تدر ،یستیالیامپر يها رقابت انیدر جر جه،ینت

قدرت به  ثیدهند. با گذشت زمان، مستعمرات از ح شرفتیقدرت خود مجبور خواهند بود که مستعمرات خود را پ شیافزا يبرا ها يامپراطور
  ).2007بود (آتشپز و لوکاس،  میخواه یینوع همگرا کیخواهند شد و شاهد  تر کینزد ها يامپراطور

  
  PSO2	روش
، براي اولین بار توسط  PSOباشد. ایده  اي تکاملی الهام گرفته از طبیعت و براساس تکرار می ازدحام ذرات، یک الگوریتم محاسبه يساز نهیبه تمیالگور

ز این بود. ا ها هیمطرح شد. منبع الهام این الگوریتم، رفتار اجتماعی حیوانات، همانند حرکت دسته جمعی پرندگان و ما 1995کندي و ابرهارت در سال 
همچون الگوریتم ژنتیک پیوسته و  یتکامل يها تمیاز الگور گرید ياریشود، شبیه بس نیز با یک ماتریس جمعیت تصادفی اولیه، شروع می PSOجهت که 

فت که شود گ یم جهت نیهیچ عملگر تکاملی همانند جهش و تزویج ندارد. از ا  PSO ک،یژنت تمیاست. برخالف الگور يرقابت استعمار تمیالگور
 ایو  GAشود (که همان معادل کروموزوم در  هر عنصر جمعیت، یک ذره نامیده می GAدارد تا به . PSOبه  يشتریشباهت ب يرقابت استعمار تمیالگور

ولیه مقدار ا دفی،شود که به طور تصا از تعداد مشخصی از ذرات تشکیل می PSO) است. در واقع الگوریتم يرقابت استعمار تمیکشور در الگور
شوند. این ذرات،  گیرند. براي هر ذره دو مقدار وضعیت و سرعت، تعریف می شود که به ترتیب با یک بردار مکان و یک بردار سرعت، مدل می می

را ممکن جدید  يها کنند تا با محاسبۀ مقدار بهینگی به عنوان یک مالك سنجش، گزینه بعدي مسئله حرکت میnاي در فضاي  بصورت تکرار شونده
عد فضاي مسئله، برابر تعداد پارامترهاي موجود در تابع مورد نظر براي بهینه بهترین موقعیت هر ذره  ي باشد. یک حافظه به ذخیره سازي می جستجو کنند. ب

ها، ذرات تصمیم  این حافظه ازیابد. با تجربۀ حاصل  در گذشته و یک حافظه به ذخیرة بهترین موقعیت پیش آمده در میان همۀ ذرات، اختصاص می
                                                                                                                                              
1 Imperialist Competitive Algorithm 
2 Particle Swarm Optimization 
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کنند تا باالخره نقطۀ بهینۀ عام، پیدا  بعدي مسئله حرکت می  nگیرند که در نوبت بعدي، چگونه حرکت کنند. در هر بار تکرار، همۀ ذرات در فضاي می
هاي سرعت، تحت تأثیر هر دو  کردن وزر کننند. به روز می هاي مطلق و محلی به شان را بر حسب بهترین جواب هایشان و موقعیت شود. ذرات، سرعت

ي  هایی هستند که تا لحظه گیرند. بهترین جواب محلی و بهترین جواب مطلق، بهترین جواب مقدار بهترین جواب محلی و بهترین جواب مطلق قرار می
   )1995و ابرهات،  ياند(کند جاري اجراي الگوریتم، به ترتیب توسط یک ذره و در کل جمعیت به دست آمده

  
  ساز بهینه مدل اجزا

پیاده سازي شدند. کدنویسی به  MATLAB 2014هاي مورد بررسی به صورت کدنویسی در محیط نرم افزار  در این مطالعه هر کدام از الگوریتم
ن مطالعه اجزا به شرح زیر باشند. که در ای گیري، قیدها و تابع هدف می سازي متغیر تصمیم صورت باینري انجام شده است. سه جز اصلی هر مسئله بهینه

  باشند. می

  
  متغیرهاي تصمیم گیري-

  باشند.  گیري می در مسئله تحویل و توزیع بهینه آب در شبکه آبیاري جریان تحویلی و مدت زمان تحویل آب متغیرهاي تصمیم
  
  قیدهاي مسئله -

  باشد: که در این مسئله در نظر گرفته شده است به شرح زیر میسه قیدي ست. ا هشد دهستفاا جریمه تابع روش از دقیو لعمادر این مطالعه جهت ا
هـاي   هـا بـه واسـطه محـدودیت     میزان دبی قابل انتقال هر انشعاب در محدوده حـداقل و حـداکثر آن انشـعاب باشـد ( در برخـی از شـبکه      -الف

تواند کمتر باشد و از طرفـی مقـدار دبـی کانـال از      ر شبکه نمیکننده از حداقل میزان تعیین شده توسط مدی برداري شبکه، جریان در هر کانال توزیع بهره
 حداکثر دبی طراحی شده کانال نباید بیشتر باشد). 

)1(  		Q     ≤ Q  ≤ Q           
 	مجاز در انشعابحداکثر دبی        ام و  i حداقل دبی مجاز در انشعاب       		ام،  i دبی تولید شده براي انشعاب   Q)، 1در رابطه (

i باشد. می ام  
نمایند برابر یا کمتر  کننده به نحوي باشد که مجموع جریان ورودي به انشعاباتی که همزمان آبیاري می میزان دبی قابل انتقال در کانال توزیع-ب

 کننده باشد. از ظرفیت نهایی کانال توزیع

)2(   Q   
   ≤ Q   

 تعداد انشعابات واقع در هر m، و j	انشعاب در تولیدي دبی میزان    )، یکرجه د کانال( کننده توزیع کانال ظرفیت،     )2در رابطه (
  باشد بلوك می

 .تجاوز ننماید نظرد مور آبیاريدور  از، بلوكدر هر  واقع انشعابات آبیاري زمان مجموع-ج

)3(  
 

 t   
   ≤ I 

 بلوك هردر  واقع انشعابات تعداد mام، و j	انشعاب آبیاريزمان  مدت     ،  آبیاري شبکه در مجاز اريیدور آب I،  )3( رابطه در
	.باشد می

  
  تابع هدف:-

ع هدف به جهت مقایسه برنامه هاي تحویل آب و دستیابی به بهترین گزینه از شاخصی به نام فاکتور شایستگی یا تابع هدف استفاده شده است. اجزا تاب
ها در توابع هدف بوده است. هدف از  اند. هدف از نرمال نمودن عوامل، هم وزن نمودن آن شایستگی در نظر گرفته شدهصورت نرمال شده در فاکتور 

  باشد. کننده می این مطالعه حداقل نمودن زمان آبیاري و ظرفیت کانال توزیع

)٤(                       min 									F = Nor(Q ) + Nor(T ) = ∑ Q      Q  + ∑ t      I  
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  کاربرد مدل:

 یو زهکش ياریشبکه آب کیاز شبکه آبیاري درودزن در استان فارس انتخاب شده است. پنج رشته کانال درجه  یصحت مدل بخش یبررس جهت
(ابرج) و کانال سمت  یی(هامون)، کانال سمت چپ باال هی)، کانال سمت راست ثانوبهشتیکانال سمت راست(ارد ،یدرودزن عبارتند از: کانال اصل

  .انتخاب شد یجهت بررس بهشتیمطالعه کانال ارد نیکه در ا هیچپ اول
 یآن کمتر بوده و از نظر فرهنگ ی. طول انهار سنتباشد یم 2درجه  ياریدارد، فاقد شبکه آب يشتریب یکپارچگی نکهیعالوه بر ا بهشتیارد کانال

کانال  یاز سد درودزن و منشعب از آب پخش است. دب يلومتریک 22کانال در فاصله  نید.  ادارن یآب حجم لیجهت تحو يشتریب یکشاورزان آمادگ
و حجم  یکانال اصل يحداکثر قابل انتقال در هر انشعاب، فاصله از ابتدا یدب بهشت،یکانال ارد يها ) انشعاب1. در جدول (باشد یم هیدر ثان تریهزار ل 11

محصوالت  ياریآبمتفاوت  ازیتحت هر انشعاب، با در نظر گرفتن ن یتحت هر انشعاب نشان داده شده است. با توجه به تنوع محصول اراض ازیآب مورد ن
 باشد یروز م 15در نظر گرفته شده  ياریدور آب نیماه) محاسبه شده است.  هچن بهشتی(در ارد ازیدوره حداکثر ن يبرا ازیمختلف حجم آب مورد ن

  .)1386 ،ی(غالم
 

هاي کانال اردیبهشت از شبکه آبیاري درودزن (ماکزییم ظرفیت هر انشعاب، طول، حجم آب مورد نیاز تحت هر  مشخصات انشعاب-1جدول 
 انشعاب و ....)

حجم آب مورد 
 )m3نیاز(

فاصله تا ابتداي 
  )kmکانال اصلی(

طول  
)km(  

ماکزیمم دبی  
  )Lit/sانشعاب(

شماره  
  انشعاب

872000 2,4 3,94 909 T15 

297000 5,66 1,93 520 T16 

232000 7,58 4,69 1020 T17 

1121000 10,18 5,11 1055 T18 

396000 14,76 0,89 1290 T19 

1235000 14,76 1,44 1240 T20 

318000 17,86 1,502 970 T21 

576000 18,8 0,04 1090 T22 

557000 20,96 3,25 710 T23 

446000 22,36 1,60 405 T24 

  
 
  جیبحث و نتا  .3
  
  مورد مطالعه: يها تمیالگور نهیبه يپارامترها نییتع

آب، ابتدا نرخ انقالب، احتمال انقالب، تعداد نسل و ... ثابت در نظر  لیدر مسئله تحو يرقابت استعمار تمیالگور يپارامترها تیحساس لیبه منظور تحل
 ریمقاد بیترت نیم. به هکند یارائه م يبهتر جینتا 50مشخص شد که تعداد کل کشور برابر  یبررس جهیداده شد. در نت رییگرفته شد و تعداد کل کشور تغ

در برنامه تدوین شده،  PSOهمچنین جهت تعیین مقادیر مناسب پارامترهاي  ) به دست آمد2به شرح جدول (   ICAتمیالگور يپارامترها ریسا نهیبه
مقادیر بهنیه هاي توصیه شده اجرا شده و تاثیر مقدار هر کدام از پارامترها بر بهبود نتایج مورد بررسی قرار گرفت.  مقادیر مختلف پارامترها در محدوده

 نشان داده شده است)2در جدول ( PSOپارامترهاي الگوریتم 
  

  در مطالعه حاضر ورد استفادههاي م مترهاي بهینه الگوریتماپار)2جدول (
ICA  PSO  

  پارامتر  مقداربهترین 
 کل کشورتعداد  50

 تعداد کشورهاي استعمارگر 5
  تعداد نسل 50

  پارامتر   مقداربهترین 
2 C1 
2 C2 
-2 Vmax 

2 vmin 
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  ضریب ارزش متوسط مستعمره ها 0,1
  نرخ انقالب 0,05
  احتمال انقالب 0,1
  سازي ضریب همسان 2

  

 تعداد ذرات 100
    تعداد نسل 100

  
  تعیین پارامترهاي بهینه در شبکه آبیاري:

ها، برنامه تدوین شده جهت تعیین پارامترهاي بهینه زمان آبیاري و دبی کانال توزیع کننده شبکه اجرا  بعد از تعیین پارامترهاي بهینه هر یک از الگوریتم
اجرا شده است. الزم به ذکر است در بررسی  10تا  3آبیاري و کاهش ظرفیت کانال اصلی در تعداد بلوك  شد. برنامه تدوین شده  با منظور کاهش زمان

از   شد که عملی نبود. روز می 15زمان تکمیل برنامه آبیاري بیشتر از  5و  4و  3هاي  شد. در تعداد بلوك ها چندین بار الگوریتم اجرا می تعداد بلوك
 360روز ( 10با وجود اینکه مدت زمان تکمیل برنامه آبیاري کمتر از   8و   7طرفی با توجه به نیاز باالي انشعابات طی دوره آبیاري در تعداد بلوك 

  شد.  می شدند منجر به باال رفتن حداکثر ظرفیت کانال اصلی شد، حجم آب قابل توجه مورد نیاز انشعاباتی که همزمان آبیاري می ساعت) می
باشد. در شکل  بلوك بهتر می 10بلوك حاصل شد که نتایج در حالت  10و  9بهترین ترتیب و نوبت بندي انشعابات در تعداد  ICAدر روش 

ه بلوك نشان داده نشان داد 10) براي 3بلوك و در شکل ( 9براي  ICAهاي آبیاري براي روش  ) ترتیب ترتیب و نوبت بندي انشعابات داخل بلوك2(
 ارائه شده است.  PSO) ترتیب و نوبت بندي انشعابات براي حالت بهینه در الگورتیم 4شده است. همچین در شکل (

  

  
  بلوك 9در تعداد  ICA هاي آبیاري با استفاده از الگوریتم ها در بلوك بندي انشعاب ) ترتیب و نوبت2شکل (

 

1بلوك  1انشعاب  

2بلوك 8انشعاب  

8بلوك 7انشعاب  

9بلوك  2انشعاب  

3انشعاب     10انشعاب  

4بلوك 4انشعاب  

5بلوك 9انشعاب 

6بلوك   5انشعاب   

7بلوك 6انشعاب  

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360
)ساعت(زمان آبیاري 
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  بلوك 10در تعداد ICA بیاري با استفاده از الگوریتمهاي آ ها در بلوك بندي انشعاب ) ترتیب و نوبت3شکل (

 

  
 PSO هاي آبیاري با استفاده از الگوریتم ها در بلوك بندي انشعاب ) ترتیب و نوبت4شکل (

 
حاصل در  جیشده، نتا نیدقت برنامه تدو سهیبه منظور مقا نینشان داده شده است. همچن بهشتیکانال ارد نهیبه يپارامترها جی) نتا3در جدول (

هر سه فاکتور حداکثر زمان  ICA) مشخص است که در روش 3شده است. مطابق جدول ( سهی) مقا1386( یغالم تکیژن تمیالگور جیمطالعه با نتا نیا

1بلوك   1انشعاب 

2بلوك  8انشعاب 

3بلوك   10انشعاب 

4بلوك  4انشعاب   

5بلوك  9انشعاب  

6بلوك   5انشعاب 

7بلوك   6انشعاب 

8بلوك   7انشعاب 

9بلوك    2انشعاب

10بلوك 3انشعاب 

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360

)ساعت(زمان آبیاري 

9بلوك  9انشعاب 

2بلوك  2انشعاب 3انشعاب 
3بلوك  8انشعاب 

8بلوك  5انشعاب 

4بلوك  4انشعاب 

5بلوك  10انشعاب 

6بلوك  1انشعاب 

1بلوك  6انشعاب 

7بلوك  7انشعاب 

0 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 180 195 210 225 240 255 270 285 300 315 330 345 360

)ساعت(زمان آبیاري 
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  PSOروش  نیبه دست آمده است. همچن گریسراب کمتر از دو روش د چهیدر ماتیو تعداد تنظ یکانال اصل تیحداکثر ظرف ،ياریبرنامه آب لیکمت
 تمیدر الگور نکهیبرآورد شده است. با توجه به ا شتریساعت ب کی ياریبرنامه آب لیداشته است و فقط زمان تکم يعملکرد بهتر  GAنسبت به روش 

PSO یعنیدو ذره  ریحرکت هر ذره تحت تاث local best  وglobal best  است اما درICA از استعمارگر  کند یم یسع نکهیهر کشور عالوه بر ا
که کشور  کند یم دایدست پ ییها یژگیبه و یکه گاه دهد یانجام م زیانقالب را ن ندیحال فرا نیخوب را به ارث ببرد در ع اتیکند تا خصوص دیخود تقل

 .  شود یم PSOبا  سهیدر مقا ICA شتریب يجستجو يباعث فضا نیاستعمارگر خود هم ندارد و ا

  
 برنامه تحویل و توزیع آب در شبکه آبیاري و مقایسه با الگوریتم ژنتیکخالصه نتایج - 3جدول

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
نشان داده شده است. با توجه  PSOو   ICA)، برنامه بهینه تحویل آب به انشعابات کانال آبیاري اردیبهشت براي هر دو الگوریتم 4جدول (در 

رو امکان دارد که در برخی  اند. از این تر باشد، ساعات آبیاري به دست آمده گرد شده به اینکه سعی شده است عملیاتی کردن برنامه در شبکه راحت
بلوك آبیاري  10در   ICAامه تحویل به روش ) برن4ها، حجم آب دریافتی کمتر و یا بیشتر از مقدار مورد نیاز باشد. قابل ذکر است در جدول ( انشعاب

 ارائه شده است. 

  برنامه تحویل و توزیع بهینه آب در کانال اردیبهشت از شبکه آبیاري درودزن  -۴جدول

 
  
 
  گیري نتیجه       . 4
  
 پایین میزان و باال حد انشعابات، شده است که  تعداداي تدوین  این مطالعه برنامه تحویل و توزیع بهینه در شبکه آبیاري ارائه شده است. برنامه به گونه در

کند. با  ها به عنوان ورودي دریافت می انشعاب، نیاز ناخالص آبیاري، دور آبیاري و تعداد بلوك هر پوشش تحت سطح و انشعاب هر به تحویلی دبی
ه و حداقل زمان آبیاري در شرایط بهینه به عنوان خروجی مدل کنند بندي انشعابات در هر بلوك، حداقل ظرفیت کانال توزیع اجراي مدل بهترین نوبت

از گردد. جهت کنترل و بررسی برنامه تدوین شده، برنامه بهینه تحویل آب در کانال اردیهشت از شبکه آبیاري درودزن استان فارس با استفاده  ارائه می
مطالعه مشخص شد عملکرد الگوریتم رقابت استعماري نسبت به دو الگوریتم  مقایسه شد. در نتیجه این GAمدل تدوین شده استخراج شد. و با نتایج 

  عملکرد بهتري دارد. GAنسبت به روش  PSOدیگر بهتر است. همچنین  مشخص شد روش 

حجم آب 
تحویلی

دبی
زمان 
پایان

زمان 
شروع

بلوك قرار 
گیري

حجم آب 
تحویلی

دبی
زمان 
پایان

زمان 
شروع

بلوك قرار 
گیري

871689.6 708 342 0 6 871833.6 704 344 0 1 872000 T15 1
297540 435 190 0 2 297216 240 344 0 9 297000 T16 2

232012.8 424 342 190 2 232142.4 188 343 0 10 232000 T17 3
1120752 905 344 0 4 1120752 905 344 0 4 1121000 T18 4
396446.4 322 342 0 8 396446.4 322 342 0 6 396000 T19 5
1235790 995 345 0 1 1234684.8 997 344 0 7 1235000 T20 6
318268.8 257 344 0 7 318240 260 340 0 8 318000 T21 7
576288 464 345 0 3 576201.6 468 342 0 2 576000 T22 8
557658 449 345 0 9 556894.8 451 343 0 5 557000 T23 9
445878 359 345 0 5 445694.4 362 342 0 3 446000 T24 10

PSO روش ICA روش حجم آب 
مورد نیاز در 
دوره آبیاري

نام 
انشعاب

ردیف

نوع   
تعداد تنظیمات دریچه   زمان(ساعت)  دبی(لیتر در ثانیه)  الگوریتم

  سراب
  ٤  ٣٤٤  ٤٩٢٧  )1386ژنتیک (غالمی، 

ICA )9 (٣  ٣٤٣  ٤٩٢٣  بلوك  
ICA )10 (٣  ٣٤٤  ٤٨٩٧ بلوك  

PSO )9(٣  ٣٤٥  ٤٨٩٤ بلوك  
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  منابع           .5
 
الگوریتم ژنتیک (مطالعه موردي شبکه آبیاري درودزن هاي آبیاري با استفاده از تئوري  .  ارائه برنامه بهینه توزیع آب در شبکه1386غالمی، مهدي. -1

  فارس)، پایان نامه کارشناسی ارشد،  دانشگاه شهید باهنر کرمان
شبکه آبیاري البرز، مجله  MC سازي توزیع آب مطالعه موردي کانال . کاربرد الگوریتم جامعه مورچگان در بهینه1392کاکویی، س و عمادي، ع. -2

  خاك، جلد بیستم، شماره دوم پژوهش هاي حفاظت آب و
در توزیع و تحویل بهینه آب در شبکه آبیاري، مجله آبیاري و  PSOسازي  ، کاربرد الگوریتم بهینه1389منعم، محمد جواد و نوري، محمدعلی، -3

 82-73، 4، جلد 1زهکشی ایران، شماره 
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