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  چکيده
  

که توزيع و تحويل نامناسب  هستندتجربي  شتريب ،هاي آبياري ريزي توزيع و تحويل آب در شبکه هاي معمول براي برنامه روش
سازي  بهينه لهأله توزيع و تحويل آب در شبکه آبياري يک مسأدر شبکه و به تبع آن نارضايتي کشاورزان را به دنبال دارند. مس

. در اين مطالعه دو بردگرا بهره  هاي تکامل توان از الگوريتم حل آن مي يبراه و چند محدوديتي است که رهدفه، چند متغي چند 
تدوين برنامه توزيع و تحويل آب به کار گرفته شدند.  يبرا (PSO) سازي ازدحام ذرات و بهينه (ICA) الگوريتم رقابت استعماري

کننده  اي ارائه شد که اهداف متفاوتي اعم از کاهش ظرفيت کانال توزيع ه به گونهکنند توزيع  برنامه تحويل آب در انشعابات کانال
کنترل و بررسي برنامه  يبراد. شصورت تک هدفي و دو هدفي بهينه ه و کاهش زمان مورد نياز براي تکميل برنامه آبياري ب

دل تدوين شده، استخراج شد و با نتايج برنامه تدوين شده، برنامه بهينه تحويل آب در شبکه آبياري فومنات در غرب گيالن از م
مقايسه شد. در نتيجه مطالعه مشخص شد  (ACS) و الگوريتم جمعيت مورچگان (GA) بهينه ارائه شده با الگوريتم ژنتيک

 ACS و PSO هاي الگوريتم  ICA. بعد از الگوريتمداردتري  نسبت به سه روش ديگر، برنامه تحويل مناسب ICA الگوريتم
 .عملکرد بهتري دارند

  
  .فومناتشبکه آبياري  BP14کانال  ،يساز نهيبرنامه توزيع و تحويل آب، به ،ICAو  PSO يها تميالگور: ي كليديها واژه
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  مقدمه
ريزي توزيع و تحويل آب  هاي معمول براي برنامه روش

كه  هستندعموما ابتكاري و مبتني بر تجربه كارشناسي 
له أ). مس١٣٨٩(منعم و نوري، ستند ينترين روش  مناسب
هاي آبياري يك  ريزي توزيع و تحويل آب در شبكه برنامه
سازي چندهدفه، چندمتغيره، و  بهينهله پيچيده أمس
با انواع متغيرها است كه حل آن نيازمند محدوديتي چند

ساز است (منعم و نوري،  هاي توانمند بهينه كاربرد روش
). برنامه تحويل آب فرايندي است که با استفاده از ١٣٨٩

کننده آب و زمان تحويل آب  آن، ناحيه آبياري، فرد دريافت
هاي  برنامهاز شود. در نقاط مختلف جهان  بر تعيين مي به آب
هاي کنوني  . برنامهشود يمتحويل آب استفاده  يبراتي متفاو

تحويل آب، تنها به دليل سابقه کاربرد طوالني همچنان 
که بهترين برنامه گيرند، نه به دليل اين ه قرار ميمورد استفاد

الملي  قابل اعمال در منطقه مورد نظر باشند (کميته بين
  .)١٩٨٩آبياري و زهکشي، 

تحويل آب بايد مدت زمان تحويل  ريزي توزيع و در برنامه
د. ثابت يا شوآب، ميزان دبي تحويلي و تناوب آبياري تعيين 

برداري با  هاي بهره متغير بودن عوامل فوق، روش
ترين  آورد. معمول پذيري متفاوتي را به وجود مي انعطاف

هاي  برداري که بيشترين استفاده را در کانال روش بهره
يل آب گردشي است. در روش آبياري دارد، برنامه تحو

معموالً تعدادي از آبگيرها به صورت  ،تحويل گردشي
زمان  . حداكثر تعداد آبگيرهايي كه همشدندزمان آبياري  هم

دهند، بلوك آبياري ناميده  عمل آبياري را انجام مي
شوند. در هر بلوك آبياري، تعدادي آبگير به صورت  مي

  .دهند متوالي آبياري را انجام مي
ريزي  براي اولين بار برنامه )١٩٨٦( سورياونشي و ردي

ريزي عملياتي  را به منظور ارائه برنامه ١-٠خطي 
هاي کانال آبياري و با هدف حداقل كردن هزينه  خروجي

با ) ١٩٩٤( ساخت کانال، به کار گرفتند. ردي و همکاران
اي از  ، روش بهبود يافتهنيشيپژوهشگران پارتقاء كار 
هاي آبياري را با استفاده از تکنيک  ه کانالتخصيص آب ب

از ) ٢٠٠٤( وردال و بکتيکل. ريزي خطي ارائه کردند برنامه
سازي  ريزي آب آبياري با هدف بهينه راي برنامهب  GAروش

منابع آب در سيستم آبياري و بر اساس برنامه گردشي 
 GA ها نشان داد استفاده از روش استفاده کردند. نتايج آن

نسبتاً   له توزيع آب در کانال نسبت به مطالعات قبليأدر مس
مدل بهينه توزيع آب ) ٢٠٠٨( . ژاو و همکاراناستتر  ساده

ها را بر اساس تابع جريمه  در شرايط دبي نامساوي کانال
ديناميک و الگوريتم ژنتيک ارائه کردند. در نتيجه مطالعات 

مدت ها کاهش چشمگير مدت زمان مربوط به توزيع آب،  آن
هاي جانبي و توزيع  تر تحويل آب به کانال زمان منطقي

متناسب دبي در کانال بااليي و به تبع آن کاهش تلفات آب 
با ) ٢٠١٣( در حين انتقال مشاهده شد. پاد و همکاران

برنامه بهينه تحويل آب را ارائه  PSO استفاده از الگوريتم
يدروگراف ه ن،کردند. در برنامه تحويل ارائه شده توسط آنا

جريان ورودي به کانال تقريباً در طي دوره گردش ثابت بود 
  .ديرسحداقل به تلفات مربوط به انتقال  ،و در نتيجه

دهد که توزيع و تحويل بهينه آب در  بررسي منابع نشان مي
و در  شود يمريزي خطي شروع  هاي آبياري با برنامه شبکه

ريزي  سازي مثل برنامه هاي بهينه طي زمان ساير الگوريتم
(بازپخت فلزات) هم در  SAو  GA ،PSOيافته،  خطي بهبود

اند. مطابق جدول  مطالعات محدودي مورد بررسي قرار گرفته
هاي جامعه مورچگان و ژنتيک  در ايران عملکرد الگوريتم ١
عملكرد يکه لحا در است. شده بررسي متعددي هاي شبکه در

تنها در يک شبکه بررسي شده و عملکرد  PSOالگوريتم 
 سبب هدفتاكنون بررسي نشده است. بدين  ICAالگوريتم 

در  ICAو  PSOدر اين مطالعه، بررسي عملکرد الگوريتم 
ارائه برنامه توزيع و تحويل بهينه و مقايسه دقت آن با ساير 

لگوريتم، کانال بررسي عملکرد اين دو ا يبراهاست.  الگوريتم
BP14  از شبکه آبياري فومنات انتخاب شد. مطابق جدول
به  ACSو  GAبه روش  قبالً را، برنامه بهينه اين شبكه ١

) و عمادي و کاکويي ١٣٨٦ترتيب منعم و همکاران (
هاي  توان عملكرد الگوريتم كه مي انجام شده است) ١٣٩١(

ICA  وPSO هاي  را با الگوريتمGA  وACS سه كرد.مقاي  
  

  ها مواد و روش
و به عنوان کندي و ابرهات  ١٩٩٥ را در سال  PSOالگوريتم

 PSOقطعي مطرح کرد. جوي غير و يک روش جست
هاي  الگوريتمي است که از روي رفتار اجتماعي دسته

، ذرات در PSOدر . ها مدل شده است پرندگان يا ماهي
 تغيير مکان ذرات در. شوند جو جاري مي و فضاي جست
جو تحت تأثير تجربه و دانش ذرات و  و فضاي جست

ي ذرات  بنابراين موقعيت ساير توده همسايگانشان است؛
در . دهد جوي يک ذره را تحت تأثير قرار مي و روند جست
ي اين رفتار اجتماعي ذرات به سمت نواحي موفق  نتيجه
  ).١٩٩٥کنند (کندي و ابرهات،  ميل مي
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  آبياري در ايران هاي هاي مورد مطالعه در ارائه برنامه بهينه توزيع و تحويل آب در شبکه بررسي الگوريتم -١جدول 
  محقق  کانال مورد مطالعه الگوريتم

  )ACS( جامعه مورچگان

  )۱۳۹۰کاکويي و عمادي (  کانال دولت آباد شبکه آبياري تجن
  )۱۳۹۲کاکويي و عمادي (  شبکه آبياري البرز MCکانال 

  )۱۳۹۱عمادي و کاکويي (  شبکه آبياري فومنات BP14کانال 
  )۱۳۹۲کاکويي و عمادي (  ورامين AMXکانال 

  )GA( ژنتيک
  )۱۳۸۶منعم و همکاران (  شبکه آبياري فومنات BP14کانال 

  )۱۳۸۷جهانشاهي (  شبکه زير سد انحرافي جيرفت
  )۱۳۹۰خوشنواز و همکاران (  آب شوشتر شبکه آبياري ميان WMCکانال

  (Monem and Namdarian, 2005)  شبکه آبياري ورامين AMXکانال   )SA( بازپخت فلزات
  )۱۳۸۹منعم و نوري (  شبکه آبياري ورامين AMXکانال   )PSO( ازدحام ذرات

  
ICA  روشي در حوزه محاسبات تکاملي است که به يافتن

اين  پردازد. سازي مي پاسخ بهينه مسائل مختلف بهينه
 -سازي رياضي فرايند تکامل اجتماعي الگوريتم با مدل

سازي  سياسي، الگوريتمي براي حل مسائل رياضي بهينه
هاي  پايه ).٢٠٠٧(آتشپزگرگري و لوکاس، دهد  ارائه مي

سازي، رقابت  اصلي اين الگوريتم را سياست همسان
  .)٢٠١٤(سان و لينگ،  دهند استعماري و انقالب تشکيل مي

افزار  مطالعه، برنامه توزيع و تحويل آب در محيط نرمدر اين 
Matlab 2014  تدوين شده است. کدنويسي در حالت باينري

(گسسته) انجام شده است. براي اعمال قيود و ارزش کمي 
ساز به  بهينه ها از تابع جريمه استفاده شده است. مدل  آن

 صورت کلي براي تعدادي آبگير (انشعاب) که همه از کانال
توسعه  ،شوند کننده) منشعب مي درجه يک (کانال توزيع

ثر مجاز داده شده است. تعداد انشعابات، دبي حداقل و حداک
کشت هر انشعاب، نياز ناخالص براي هر انشعاب، سطح زير

آبياري در هر انشعاب، مضرب توليد دبي در هر دريچه، 
تعداد بلوک و دور آبياري را به صورت ورودي از كاربر گرفته 
شده و بهترين برنامه تحويل آب شامل بهترين ترتيب و 

بندي انشعابات در هر بلوک، کمترين ميزان دبي کانال  نوبت
زمان تحويل آب را به صورت کننده و کمترين  توزيع

 دهد.  خروجي ارائه مي
گيري،  سازي متغير تصميم له بهينهأسه جز اصلي هر مس
ند. در اين مطالعه متغيرهاي هستقيدها و تابع هدف 

كننده  كانال توزيع در تحويلي جريان بده مقدار ،گيري تصميم
له توزيع و تحويل أ. در مسباشند یم  و مدت زمان تحويل آب

 :هستندله به شرح زير أقيدهاي مس ،هبهين

ميزان دبي قابل انتقال هر انشعاب در محدوده حداقل  - الف
   .و حداکثر آن انشعاب باشد

)١(   Q     ≤ Q  ≤ Q      
قل احد     Q  ، امiدبي توليد شده براي انشعاب    Qکه 
 در مجاز دبي حداکثر        Qو  امi انشعاب در مجاز دبي

  .است امi انشعاب
 يا گونهکننده به  توزيعميزان دبي قابل انتقال در کانال  -ب

زمان  باشد که مجموع جريان ورودي به انشعاباتي که هم
ند برابر يا کمتر از ظرفيت نهايي کانال شو آبياري مي

  کننده باشد. توزيع

)۲(   Q   
   ≤ Q   

)، کننده (کانال درجه يک ظرفيت کانال توزيع،   Q که
است  تعداد انشعاباتي m و j ميزان دبي توليدي در انشعاب

  شوند. زمان آبياري مي که هم
مجموع زمان آبياري انشعابات واقع در هر بلوک، از دور  -ج

  د.کنآبياري مورد نظر تجاوز ن

)٣(   t   
   ≤ I 

مدت زمان آبياري  tdjدور آبياري مجاز در شبکه،  I که
  .استتعداد انشعابات در هر بلوک  mام و jانشعاب
هاي تحويل آب و دستيابي به بهترين  مقايسه برنامه يبرا

يا تابع هدف استفاده  "فاکتور شايستگي" ،گزينه از شاخص
شده است. اجزا تابع هدف به صورت نرمال در فاکتور 

دن کراند. هدف از نرمال  شايستگي در نظر گرفته شده
ها در توابع هدف بوده است. برنامه  دن آنکرعوامل، هم وزن 

در دو حالت تک هدفه و دو هدفه نوشته شده است. در 
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کننده و  دن ظرفيت کانال توزيعکرحالت تک هدفه حداقل 
دن زمان آبياري و ظرفيت کرحداقل  ،در حالت دو هدف

) تابع تک هدفه و در ٤. در رابطه (استکننده  کانال توزيع
دفه مورد استفاده به صورت نرمال شده ) تابع دو ه٥رابطه (
  اند. بيان شده

)٤(  min        F = Nor(Q ) = ∑ Q      Q   

)٥(  
min F = Nor(Q ) + Nor(T )= ∑ Q      Q  +∑ t      I  

که برنامه تدوين شده بر آن مورد آزمون قرار گرفته ي کانال
در غرب گيالن قرار دارد. در اين  ،در منطقه فومناتاست 
 شرقي F2از واحد عمراني  BP14کانال درجه يک  پژوهش

به علت قرار گرفتن در مکان نسبتاً مياني شبکه و دور بودن 
از نقاط مرزي ابتدا و انتها، نزديکي به اداره آبياري فومنات و 

آن  ٢ هاي درجه تر کانال امکان کنترل و تنظيم دقيق
نماي کلي کانال و انشعابات  ١ انتخاب شده است. در شکل

متر با مقطع  ٦٨٥٢ائه شده است. طول کانال مورد مطالعه ار
در ثانيه و در انتها  مترمکعب ٣ذوزنقه و ظرفيت آن در ابتدا 

در ثانيه است. همچنين وسعت تحت پوشش  مترمکعب ٨/١
 ٥٠. نياز شبکه استهکتار  ٢١٠٠انشعابات در مجموع 

  ).١٣٨١باشد (خوشنواز،  روز مي ١٥متر و دور آبياري  ميلي
  

  
  و انشعابات آن BP14شماي كلي كانال  - ١شکل 

  

  نتايج و بحث
  PSOو  ICA هاي تعيين پارامترهاي بهينه الگوريتم

تعيين برخي عوامل الگوريتم رقابت استعماري شامل تعداد 
كل كشور، تعداد كشورهاي استعمارگر، تعداد نسل و ... با 

است. براي اين كار تابع  انجام شدهانجام تحليل حساسيت 
اي شامل ظرفيت كانال توزيع كننده، تعداد  هدف تك جمله

بلوك و حداكثر دور آبياري ثابت در نظر گرفته شد و هر 
کدام از فاکتورهاي مورد بررسي از الگوريتم تغيير پيدا 

مثال در حالت تک هدفه جهت تعيين تعداد  يبراکرد.  مي

ها با چند آزمون اوليه تعداد تكرار مناسب كه پس از  نسل
 ٢شد، مطابق شکل  آن عمالً بهبودي در نتايج مشاهده نمي

  نسل تعيين شد. پنجاهبه ميزان 
  

  
 ICA    ها در الگوريتم تغييرات تابع هدف در طي نسل -٢ شکل

  
تكرار مورد  دهبراي تعيين ساير فاكتورها هر گزينه در 

آزمون قرار گرفت و با بررسي تغييرات روي همگرايي و 
در . شدجو بررسي  و يافتن نقطه بهينه در فضاي جست

نشان داده شده  ICA  پارمترهاي مناسب الگوريتم ۲جدول 
  .است

در  PSOهمچنين براي تعيين مقدار مناسب پارامترهاي 
هاي  برنامه تدوين شده، مقدار مختلف پارامترها در محدوده

توصيه شده اجرا و تأثير مقدار هر کدام از پارامترها بر بهبود 
  نتايج بررسي شد. خالصه نتايج بررسي پارامترهاي الگوريتم

PSO  در اين جدول  . نشان داده شده است ٣در جدول
و  ٢پارامتر اجتماعي C2ضريب  ،١پارامتر شناختي C1ضريب 

vmax  وvmin  به ترتيب حداکثر و حداقل سرعت حرکت ذره
  هستند.

ها،  بعد از تعيين پارامترهاي مناسب در هر يك از الگوريتم
برنامه تدوين شده براي تعيين پارامترهاي بهينه زمان 

کننده شبکه به كار گرفته شد.  آبياري و دبي کانال توزيع
ورت تک هدفه و دو هدفه با منظور برنامه تدوين شده به ص

کاهش زمان آبياري و کاهش ظرفيت کانال اصلي در تعداد 
اجرا شده است. گفتني است در بررسي تعداد  ٨تا  ٤بلوک 
شد و طي هر اجرا،  ها چندين بار الگوريتم اجرا مي بلوک

که زمان الزم براي تکميل برنامه آبياري و دبي  عالوه بر اين
گرفت، به تعداد تنظيمات  ده مد نظر قرار ميکنن کانال توزيع

شد. در شرايطي که در دو اجراي  دريچه سراب هم توجه مي
کننده و  متفاوت برنامه، پارامترهاي دبي حداکثر کانال توزيع

                                                
1- Self-cognitive coefficient 
2- Social-influence coefficient 
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اي نداشتند، حالت بهينه  زمان آبياري تفاوت قابل مالحظه
شد. در  بر اساس تنظيم دريچه سراب کمتر انتخاب مي

نه در کانال يخالصه نتايج برنامه توزيع و تحويل به ٤جدول 
BP14 هاي مورد  شبکه آبياري فومنات با استفاده از الگوريتم

استفاده در اين تحقيق و مطالعات ساير پژوهشگران ارائه 
  شده است. 

در حالت تک هدفي  ٤با بررسي مقادير ارائه شده در جدول 
نسبت به سه الگوريتم  ICAشود که الگوريتم  مشخص مي

ديگر در برآورد حداکثر ظرفيت کانال آبياري بهترين 
اي که ميزان دبي را نسبت  عملکرد را داشته است؛ به گونه

  lit/s،٦٤ lit/s به ترتيب PSOو  GA ،ACSهاي  به الگوريتم
که  كمتر محاسبه كرده است. با توجه به اين ٤٩  lit/sو ٢٤

ف حداقل کردن دبي کانال شايستگي هدفاکتور در شاخص 
به  PSOو  ICA ،ACS هاي کننده بوده است، الگوريتم توزيع

ترتيب بهترين عملکرد را در پژوهش اين هدف دنبال کردند. 
از پارامترهاي اصلي در طراحي  ي،ت کانال اصليحداکثر ظرف

احداث  يها نهيشبكه آبياري است. كاهش اين پارامتر، هز
اوقات  ين گاهيدهد. همچن يش مکاه ياديشبكه را تا حد ز

در  يامكان تحويل حجم آب به اندازه نياز وجود دارد؛ ول
زان به باالتر يک مياز  يل دبيخاص تحو يک بازه زماني

ر نيست؛ از اين رو الگوريتمي که طي چيدمان يپذ امکان
هاي آبياري حداکثر ظرفيت کانال  انشعابات داخل بلوک

اصلي را کمتر برآورد کند، عملکرد بهتري را دارد. همچنين 
 ACSحداکثر زمان آبياري نسبت به روش  ICAدر الگوريتم 

يک ساعت کمتر است. در حالت تک هدفي، الگوريتم در 
PSO اي  ن تحويل آب ارائه شده است؛ به گونهکمترين زما

و  GA ،ACS هاي که زمان تحويل آب نسبت به الگوريتم
ICA  ساعت کمتر محاسبه شده  ١٤و  ١٥، ١٠به ترتيب

که در مطالعه منعم و همکاران  طور هماناست. البته 
 ياريکه مدت زمان آب ي) هم اشاره شده است، زمان١٣٨٦(

تنش آبي در گياه افزايش  يابد، احتمال بروز افزايش مي
تحويل آب در شبکه را با  PSOيابد که در چنين حالتي  مي

دهند. در مجموع در حالت تک  ريسک کمتري ارائه مي
بهترين علمکرد را  PSOو  ICAهاي  هدفي الگوريتم

 تري نسبت به گرچه عملکرد پايين PSOاند. الگوريتم  داشته
ICA  به دست آورده داشته، کمترين زمان تحويل آب را
  است.

  

  ICA  پارمترهاي مناسب الگوريتم -٢جدول 
  پارامتر   مقداربهترين 
 کل کشورتعداد  ٥٠

 تعداد کشورهاي استعمارگر  ٥

  تعداد نسل  ٥٠
  ها ضريب ارزش متوسط مستعمره  ١/٠
  نرخ انقالب  ٠٥/٠
  احتمال انقالب  ١/٠
  سازي ضريب همسان  ٢

  
  PSO  الگوريتمپارمترهاي مناسب  -٣جدول 

  پارامتر   مقداربهترين 
٢  C1 

٢  C2 

٢ Vmax 

٢ -  vmin 

 تعداد ذرات ١٠٠

  تعداد نسل ١٠٠

  
  

  هاي متفاوت شبکه فومنات و مقايسه الگوريتم BP14کانال  درخالصه نتايج برنامه توزيع و تحويل بهينه  -٤جدول 

 سازينوع الگوريتم بهينه 
  نتايج دو هدفي  ينتايج تک هدف

  تنظيمات دريچه سراب  )hr( زمان  )lit/s( دبي  تنظيمات دريچه سراب  )hr( زمان  )lit/s( دبي
GA  ،١٢  ٢٥٣  ٧٩٥  ١٢  ٣٥٣  ٦١٠  )١٣٨٦(منعم و همکاران  
ACS ١٢  ٢٩٤  ٦٩٠  ١١  ٣٥٨  ٥٧٠  )۱۳۹۱، (عمادي و کاکويي  

PSO (مطالعه حاضر)  ١٢  ٣٠٠  ٦٤٥  ١٢  ٣٤٣  ٥٩٥  
ICA (مطالعه حاضر) ١١  ٢٩٢  ٦٣٠  ١١  ٣٥٧  ٥٤٦  

             

ست که در حالت دو مشخص ا ٤با بررسي مجدد جدول 
كه نسبت  دبهترين عملکرد را دار ICAم تيهدفي نيز الگور

، ١٦٥ lit/s به ترتيب  PSOو  GA ،ACS هاي به الگوريتم
lit/s و  ٦٠lit/s ترتيب  ٣بر آورد كرده است. در شكل  ١٥ ١
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هاي آبياري در حالت بهينه  بندي انشعابات در بلوک و نوبت
در حالت تک هدفي نشان داده شده   ICAالگوريتمبه روش 

بندي بهينه  ترتيب و نوبت ٤است. همچنين در شکل 

  PSOهاي آبياري ارائه شده در الگوريتم انشعابات در بلوک
  داده شده است. نشان ههدف در حالت تک

  

  
  ICAترتيب و نوبت بندي انشعابات براي برنامه توزيع و تحويل بهينه تك هدفه در الگوريتم  - ٣ شکل

  
اين است كه برنامه توزيع و تحويل بهينه  ،نكته قابل توجه

 پنجدر مطالعه حاضر در الگوريتم رقابت استعماري در 
بلوك حاصل شده است،  چهاردر  PSOبلوك و در الگوريتم 

) در تعداد ١٣٨٦در حالي که در مطالعه منعم و همكاران (
برنامه ) ١٣٩١( بلوك و در مطالعه عمادي و كاكويي شش

بلوك حاصل شده  هفتدر تعداد نه توزيع و تحويل بهي
گراف دبي آب تحويلي و تنظيم دريچه  ٥در شكل  است.

كه  طور همانسراب در كانال درجه يك ترسيم شده است. 
تغييرات دبي در کانال درجه  ICAمشخص است در روش 

 ICAيک کمترين مقدار را دارد و از اين جهت نيز روش 
  .بهترين علمکرد را داراست

برنامه توزيع و تحويل بهينه حاصل شده در  ٥در جدول 
شامل زمان شروع  )PSO و ICA هاي اين مطالعه (الگوريتم

و پايان تحويل آب به انشعابات، دبي تحويلي به انشعاب و 
نشان  ههدف شماره قرارگيري بلوك آبياري در تابع هدف تک

داده شده است. قابل ذکر است در كد تدوين شده ترتيبي 
هاي تصادفي براي هر  پس از توليد دبي اتخاذ شد كه

انشعاب و محاسبه زمان آبياري هر انشعاب در صورتي كه 
به سمت باال گرد شود  ،زمان به دست آمده اعشاري بودند

تا آب دريافتي انشعاب از مقدار نياز آن انشعاب كمتر 
نباشد. اين امر منجر شده است كه هيچ حجم آب دريافتي 

هاي  نياز نباشد. در واقع يکي از مزيت در انشعابات کمتر از
يک از انشعابات كانال  ست که در هيچامدل تدوين شد اين 

. در کمبود آب دريافتي وجود نخواهد داشت ٢درجه 
حجم آب مورد نياز و دريافتي هر انشعاب در  ٦جدول 

برنامه توزيع و تحويل ارائه شده نشان داده شده است. با 
شود که در هر دو الگوريتم  مشخص مي اين جدولبررسي 

مورد بررسي در اين مطالعه، همه انشعابات به اندازه کافي 
  كنند. آب دريافت مي

  

  
  PSO ترتيب و نوبت بندي انشعابات براي برنامه توزيع و تحويل بهينه تك هدفه در الگوريتم -٤ شکل
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  گراف تحويل آب و تنظيم دريچه سراب در كانال درجه يك شبكه آبياري فومنات - ٥شكل 

  
  برنامه توزيع و تحويل بهينه ارائه شده در اين مطالعه  -٥ جدول

 نام انشعاب رديف
 ICAبرنامه تحويل الگوريتم  PSO برنامه تحويل الگوريتم بلوک قرارگيري

ICA PSO دبي زمان پايان زمان شروع دبي زمان پايان زمان شروع 
۱ S1D ۴ ۲ ۰ ۱۳۰ ۹۰ ۲۴۶ ۳۱۹ ۱۶۰ 
۲ S1G ۲ ۱ ۲۱۰ ۲۶۰ ۱۱۷ ۲۵۹ ۳۲۵ ۸۹ 
۳ S2D ۴ ۳ ۱۰۰ ۲۲۰ ۲۴۴ ۰ ۱۹۵ ۱۵۰ 
۴ S2G ۳ ۱ ۲۶۰ ۳۴۰ ۱۴۵ ۰ ۹۱ ۱۲۸ 
۵ S3D ۵ ۳ ۰ ۱۰۰ ۱۸۰ ۰ ۱۷۴ ۱۰۳ 
۶ S3G ۲ ۴ ۰ ۲۱۰ ۱۰۶ ۰ ۲۵۹ ۸۶ 
۷ S4D ۱ ۲ ۱۳۰ ۳۳۱ ۹۵ ۰ ۲۴۸ ۷۷ 
۸ S4G ۵ ۳ ۲۲۰ ۲۸۳ ۱۴۴ ۱۷۴ ۲۹۶ ۷۴ 
۹ S5D ۳ ۱ ۰ ۱۶۳ ۱۵۰ ۹۱ ۳۱۹ ۱۰۸ 
۱۰ S5G ۴ ۳ ۲۸۳ ۳۴۳ ۱۳۰ ۱۹۵ ۲۴۶ ۱۵۳ 
۱۱ S6D ۱ ۱ ۱۶۳ ۲۱۰ ۱۲۲ ۲۴۸ ۳۰۲ ۱۰۷ 
۱۲ S7G ۱ ۴ ۲۱۰ ۳۱۰ ۱۰۳ ۳۰۲ ۳۵۷ ۱۸۹ 

  
  BP14مقايسه حجم آب مورد نياز و حجم آب تحويلي به انشعابات کانال  -٦ جدول

نام 
 انشعاب

مساحت 
 (هکتار)

حجم مورد 
 )m3(نياز

ICA  PSO 
مدت تحويل آب 

)hr( 
دبي 

)lit/s( 
حجم آب تحويلي 

)m3( 
مدت تحويل آب 

)hr( 
دبي 

)lit/s( 
حجم آب تحويلي 

)m3( 

S1D ٤٢١٢٠ ٩٠ ١٣٠ ٤٢٠٤٨ ١٦٠ ٧٣ ٤٢٠٠٠  ٨٤ 

S1G ٢١٠٦٠ ١١٧ ٥٠ ٢١١٤٦.٤ ٨٩ ٦٦ ٢١٠٠٠ ٤٢ 

S2D ١٠٥٤٠٨ ٢٤٤ ١٢٠ ١٠٥٣٠٠ ١٥٠ ١٩٥ ١٠٥٠٠٠ ٢١٠ 

S2G ٤١٧٦٠ ١٤٥ ٨٠ ٤١٩٣٢.٨ ١٢٨ ٩١ ٤١٥٠٠ ٨٣ 

S3D ٦٤٨٠٠ ١٨٠ ١٠٠ ٦٤٥١٩.٢ ١٠٣ ١٧٤ ٦٤٥٠٠ ١٢٩ 

S3G ٨٠١٣٦ ١٠٦ ٢١٠ ٨٠١٨٦.٤ ٨٦ ٢٥٩ ٨٠٠٠٠ ١٦٠ 

S4D ٦٨٧٤٢ ٩٥ ٢٠١ ٦٨٧٤٥.٦ ٧٧ ٢٤٨ ٦٨٥٠٠ ١٣٧ 

S4G ٣٢٦٥٩.٢ ١٤٤ ٦٣ ٣٢٥٠٠.٨ ٧٤ ١٢٢ ٣٢٥٠٠ ٦٥ 

S5D ٨٨٠٢٠ ١٥٠ ١٦٣ ٨٨٦٤٦.٤ ١٠٨ ٢٢٨ ٨٨٠٠٠ ١٧٦ 

S5G ٢٨٠٨٠ ١٣٠ ٦٠ ٢٨٠٩٠.٨ ١٥٣ ٥١ ٢٨٠٠٠ ٥٦ 

S6D ٢٠٦٤٢.٤ ١٢٢ ٤٧ ٢٠٨٠٠.٨ ١٠٧ ٥٤ ٢٠٥٠٠ ٤١ 

S7G ٣٧٠٨٠ ١٠٣ ١٠٠ ٣٧٤٢٢ ١٨٩ ٥٥ ٣٧٠٠٠ ٧٤ 
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  گيري نتيجه
و  PSOهاي  بررسي عملکرد الگوريتم يبرا پژوهش،در اين 

ICA  ،در ارائه برنامه توزيع بهينه آب در شبكه آبياري
شبکه آبياري فومنات به صورت مطالعه  BP14کانال 

موردي انتخاب شد تا امکان مقايسه عملکرد اين 
نيز فراهم شود. برنامه تدوين  ACSو  GAها با  الگوريتم

شده به صورت کدنويسي گسسته (باينري) در محيط 
MATLAB 2014  پژوهش،توسعه داده شد. در نتيجه 

هاي  بهترين عملکرد و الگوريتم ICAمشخص شد الگوريتم 
ACS  وPSO  در ارائه حداکثر زمان تحويل آب در شبکه و

با توجه  هستند.حداکثر دبي تحويلي در رقابت با يکديگر 
له توزيع و تحويل آب در انشعابات ابعاد أکه در مس به اين
به واسطه فراهم کردن  ICAله باالست، الگوريتم أمس

تر توانسته آرايش بهتري از  جوي وسيع و فضاي جست
هاي آبياري ايجاد کند که در  انشعابات را داخل بلوک

 سازي شده است.  نهايت منجر به نتايج بهتر بهينه
نويسي به صورت  له كدأمس در اين مطالعه ا توجه به اينكهب

 هشتله شامل أگسسته صورت گرفت كه متغيرهاي مس
بعد ايجاد كرده  ٨٤اي با  لهأانشعاب مس دوازدهبلوك و 
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