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  چکيده

  
 آبپاش هر از حاصل CU مقدار .است باراني آبياري در )CU( آب توزيع يکنواختي ضريب کشاورزي، در مهم پارامترهاي از يکي
 از جانبي هايلوله فاصله و جانبي هايلوله روي هاآبپاش ةفاصل ،آبپاش ةپاي ارتفاع ،آبپاش کارکرد فشار مختلف مقادير در

 جواببي اليؤس همواره د،کن حاصل را CU ضريب باالترين که باال پارامترهاي از ترکيب بهترين تعيين .يابدمي تغيير يکديگر
 کارکرد فشار مختلف تيمار ٣ در ايران ساخت zb مدل آبپاش CU ضريب مقادير پژوهش، اين در است. بوده کاربران براي
 گيرياندازه گرگان آبادهاشم پنبه تحقيقات ايستگاه در که هاآبپاش شبکه آرايش تيمار ٧ و آبپاش پايه ارتفاع تيمار ٢ ،آبپاش
 از استفاده با CU مقدار تخمين براي ضرايب ترينبهينه با ايمعادله و شد بهينه باکتري غذايابي الگوريتم از استفاده با ،شد

، ٨ ،٥٠٠ برابرترتيب  به C(i) و Nc، Nre، Ned پارامترهاي الگوريتم اين در آمد. دست به الگوريتم اين توسط ذکرشده پارامترهاي
 مقدار ،همچنين .است درصد ٢ مطلق خطاي داراي الگوريتم اين که داد نشان نتايج .کردند ارائه را جواب بهترين ٠١/٠ و ٨

 يکنواختي ضريب برآورد براي مدل اين باالي دقتة دهند نشان که آمد دست به ١٣/٢ برابر خطا مربع ميانگين دوم ةريش پارامتر
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   مقدمه
 در مصرفي شيرين آب درصد ٩٣ جهاني آمار به توجه با

 براي رقم اين .دارد اختصاص کشاورزي بخش به جهان
 محدوديت و کمبود .است درصد ٩٠ باالي نيز ايران کشور
 آب از که طلبدمي را شرايطي ايران در خصوصاً آب، منابع

 جلوگيري آن تلفات از امکان حد تا و شود استفاده حداکثر
 حفاظت و جوييصرفه در ثرؤم هايحل راه از يکي .شود
 باراني آبياري هايسيستم از استفاده آب، منابع بيشتر
 و اجرا طراحي، درستي به هاسيستم اين چنانچه .است

 افزايش و آب تلفات کاهش باعث شوند، مديريت
 با همراه ،خوشبختانه شد. خواهند آب توزيع يکنواختي

 ،کشور در اخير هاي سال در باراني آبياري هايروش ةتوسع
 از يکي است. يافته رونق نيز آن وسايل ساخت و توليد

 هايشرکت و بوده رو هروب توليد تنوع با که تجهيزاتي
 است. آبپاش کنند،مي توليد را خارجي انواع مشابه داخلي

 اين هيدروليکي و فني مشخصات ارائه عدم به توجه با
 ايجاد چون ايساده تغييرات با تا است الزم ،هاآبپاش
 ،آبپاش هايپايه ارتفاع تغيير سيستم، در فشار تغيير
 فاصله همچنين و جانبي لوله روي هاآبپاش ةفاصل تنظيم
 آب توزيع يکنواختي شبکه)، (آرايش هم از جانبي هايلوله
 اولين .بخشيد بهبود را باراني آبياري سيستم عملکرد و

 توسط باراني آبياري يکنواختي خصوص در مطالعه
 که است شده  انجام کاليفرنيا در )١٩٤٢( کريستيانسن

 است. شده کريستيانسن يکنواختي ضريب ارائه به منجر
   است. محاسبه قابل )١(ة معادل از ضريب اين
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 آب آوريجمع هايقوطي از يک هر در آب عمق،    ؛کريستيانسن يکنواختي ضريب ،   مذکور معادله در که
 و ؛متر)(ميلي هاقوطي در آب عمق ميانگين ،̅  ؛متر)(ميلي

n، ضريب از استفاده .است آب آوري جمع هايقوطي تعداد 
 باراني آبياري هايسيستم در کريستيانسن يکنواختي

 ضريبة زمين در زيادي محققان است. متداول بسيار
 در که ثابت باراني آبياري سيستم در آب توزيع يکنواختي

 کار ،دهندنمي مکان تغيير آبياري زمان در هاآبپاش آن
 يکنواختي ضريب براي روابطية ارائ به منجر که اندکرده
 يکنواختي ضريب به توان مي جمله آن از که است شده
 کارملي يکنواختي ضريب )،١٩٦٥( رينولدز و هارت

 ضريب و )١٩٤٢( کريستيانسن يکنواختي ضريب )،١٩٩٧(

 ).١٣٨١ (عليزاده، کرد اشاره هاوائي روش به يکنواختي
 که کرد مشخص آماري هايروش طريق از )١٩٦٢( دابوس
 هاروش ديگر با مقايسه در کريستيانسن يکنواختي ضريب
 که کرد ذکر تحقيقي در )١٩٨٣( رمنيه است. معتبرتر
 يکنواختي ضريب از معموالً آبپاش سازنده هايشرکت

 کلر کنند.مي استفاده هاسيستم ارزيابي براي کريستيانسن
 ريزش دليل به کم فشار در دريافتند )١٩٩٠( بليسنر و

 باال فشار در و آبپاش به نزديک فواصل در آب بيشتر
 ضريب باد، به تر حساس و ريزتر قطرات توليد دليل به

 ،)٢٠٠١( همکاران و کاريون يابد.مي کاهش يکنواختي
 کلي دسته سه به را هاآبپاش از آب توزيع بر مؤثر عوامل
 و هانازل داخلي طراحي و تعداد اندازه، ،آبپاش طراحي
 هدف ها،آبپاش انتخاب در .کرد بندي تقسيم کارکرد فشار
 و کاري فشار ها،آبپاشة فاصل از ترکيبي کردن پيدا اصلي
 با آب کاربرد مناسب ميزان آوردن  دست به براي نازلة انداز

 نوع هر است. آبپاش در ممکن يکنواختي درجه باالترين
 فشار و نازلة انداز به که دارد خاصي پاشش پروفيل آبپاش
 نتيجه ،)٢٠٠٣( همکاران و مونترو دارد. بستگي کارکرد
 مؤثر سيستمي عامل تريناصلي کارکرد، فشار که گرفتند

 وميعبدالمن محمد است. باراني آبياري در آب توزيع بر
 در را آب يعزتو يکنواختي ضرايب ،)٢٠١٩( همکاران
 و پور معروف دادند. قرار بررسي مورد کوچک مقياس
 يکنواختي ضرايب بررسي به نيز ،)٢٠١٩( همکاران

 را ثيرأت کمترين نازل بزرگ قطر داد نشان نتايج پرداختند.
 و باوي دارد. باراني آبياري يکنواختي ضرايب سازي مدل در

 فشار مختلف مقادير اثر بررسي يراب )٢٠٠٦( همکاران
 آب توزيع يکنواختي بر هاآبپاش آرايش و فواصل کارکرد،

 کارکرد، فشار افزايش با که دادند نشان باراني آبياري در
 خطيغير صورت به کريستيانسن توزيع يکنواختي ضريب
 فواصل نسبت افزايش با همچنين و يابدمي افزايش
 و يافته کاهش يکنواختي ضريب پراکنش، قطر به ها آبپاش
 حداقل و حداکثر ترتيب به مستطيلي و مربعي آرايش
 و فاريابي اند.داشته همراه به را آب توزيع يکنواختي ضريب
 ضرايب از برخي که کردند اثبات ،)١٣٩٤( قرباني

 به کارملي يکنواختي ضريب نظير آب توزيع يکنواختي
 آنها توان نمي و بوده ها مزرعه ةويژ شرايط به وابسته شدت
 توانمي ،رو اين از .دکر استفاده مزرعه شرايط ساير در را

 روابط نداشتن دليل به اصولي و صحيح نکردن طراحي گفت
 سابقه عدم به توجه با طراحي، نياز مورد پارامترهاي و
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 هايپروژه انجام يا باراني آبياري هايسيستم کاربرد
 صورت به هاطراحي تا است  شده باعث ايران در تحقيقاتي
 براي که گيرد صورتيي ها ولجد و نمودارها از ايکليشه
 توجه با اند.آمده دست به مشابه مناطق و هاسيستم ساير
 از استفاده با ضريب اين ،يکنواختي ضريب باالي اهميت به

 کردن پوشانيهم به توجه با منفرد آبپاش يک نتايج
 با همراه گاهي که شود،مي گيرياندازه مجاور هايآبپاش
 يتخصص دليل به و است خاصي افزارهاينرم از استفاده

 کار و است خارج کاربران و کشاورزان عهده از بودن 
 هر از حاصل CU مقدار اينکه ضمن بود. خواهد گيري وقت
 ارتفاع ،(P) آبپاش کارکرد فشار مختلف مقادير در يآبپاش
 جانبي هايلوله روي هاآبپاش ةفاصل ،(RH) آبپاش پايه
(Sl) يکديگر از جانبي هايلوله ةفاصل و (Sm) تغيير 
 از مختلف هايوضعيت در است ضروري ،بنابراين .يابد مي

 تعداد به نيز را ها آزمايش تعداد که شده ذکر پارامترهاي
 تا شود گيرياندازه CU مقدار دهد،مي افزايش زياد بسيار
 آبپاش هر از CU حداکثر حصول براي متناسب شرايط

 مشکل از پرهيز جهت .شود فراهم کشاورزانة استفاد يبرا
 قابل دقتي با را CU مقادير بتواند که روشي از استفاده ،باال
 ترکوتاه زماني در و کمتر محاسباتي و عملي کار با و قبول
 بزند، تخمين Sm و P، RH، Sl از مختلفي شرايط در

 نوين هايروش از استفاده ،امروزه .رسدمي نظر به ضروري
 محققان توجه مورد يسازبهينه و بينيپيش يراب هوشمند

 مسائل در هوشمند هايالگوريتم از يکي .است گرفته قرار
 .است ١باکتري غذايابي الگوريتم ،يساز نهيبه و بينيپيش
 هوش بر مبتنيي ساز نهيبه هايروش از ،روش اين
 حل براي پاسينو توسط بار اولين که است جمعي هدست

 به ٢٠٠٢ سال در و ابداع پيوستهي ساز نهيبه مسائل
 از گيريالهام با الگوريتم اين شد. معرفي علمي جامعه
 شده ابداع طبيعت در موجود هايباکتري از برخي زندگي
ي ساز نهيبه مسائل روي بر باکتري غذايابي الگوريتم است.
 نشان خود از خوبي کارايي و شده گرفته  کار به مختلف
- مي کار هب مهندسي مسائل از وسعي طيف در و است داده
 ؛٢٠١٤ همکاران، و ناصير ؛٢٠٠٨ همکاران، و (داتا رود
 صادقي ).٢٠١٧همکاران، و پان ؛٢٠١٧ همکاران، و چن
 اجتماع الگوريتم پرکاربرد روش دو ةمقايس اب )،١٣٩٣( رام

 ضمن مساوي، شرايط در باکتري غذايابي الگوريتم و ذرات
 پايين، ابعاد در الگوريتم دو هر همگرايي باالي دقت ييدأت

                                                
1- Bacterial Foraging Algorithm (BFO)  

 توابع سازيبهينه در باکتري غذايابي الگوريتم داد نشان
 دارد. يچشمگير کارايي باالتر ابعاد با چند بعدي

 يکنواختي تخمين راستاي در تاکنون زيادي هاي پژوهش
 ساير از استفاده با آبياري مختلف هايروش در آب توزيع
 همکاران و ميثاقي است. شده انجام سازيشبيه هايروش

 برآورد رياضي هاي مدل ضرايب يساز نهيبه به )١٣٨٧(
 بنديپهنه يبرا ژنتيك الگوريتم از استفاده با تغييرنما نيم

 سازي مدل ضرايب ،)١٣٨٧( مدبر و زرگر پرداختند. نيترات
 سازي بهينه الگوريتم از استفاده با را ها رودخانه عددي

 به تحقيقي در )١٣٨٩( همکاران و نيقلعه آوردند. دست به
 ماسكينگام غيرخطي مدل پارامترهاي سازيبهينه بررسي

 شده سازي شبيه نورد سازيبهينه الگوريتم از استفاده با
 يکنواختي ،)١٣٩٠( همکاران و هزارجريبي پرداختند.
 بررسي ژنتيک الگوريتم از استفاده با را باراني آبياري توزيع
 و منصوري آوردند. دست به را ضرايب بهترين و کردند

 خطيغير ةرابط ضرايب بهترين نيز )١٣٩٣( همکاران
 با را باراني آبياري در آب توزيع يکنواختي ضريب تخمين
 آوردند. دست به )DE( تفاضلي تکامل الگوريتم از استفاده
 خطيغير ةرابط ضرايب بهترين تعيين مقاله، اين در هدف
 براي باراني آبياري در آب توزيع يکنواختي ضريب تخمين
 پارامترهاي روي از کشور داخل ساخت zb مدل آبپاش
 )BFO( باکتري غذايابي الگوريتم از استفاده با آن، بر مؤثر
  .است

  
  ها روش و مواد
 تحقيقات به مربوط مقاله اين در استفاده مورد هايداده

 ايستگاه در طرح نيا است. )١٣٩٠( همکاران و هزارجريبي
 به وابسته گرگان شهر آبادهاشم کشاورزي تحقيقات

 کيلومتري ١١ حدود در کشور پنبه تحقيقات سسهؤم
 عرض در ايستگاه اين .شد اجرا گرگان غربي شمال

 طول و شمالي دقيقه ٥١ و درجه ٣٦ جغرافيايي
 در است. واقع شرقي دقيقه ١٦ و درجه ٥٤ جغرافيايي
 کشور داخل ساخت zb مدل آبپاش يک از ،ايشان پژوهش

 و شد استفاده ،بود شده نصب فرعي لوله يک روي بر که
 شبکه در ليوان ٢٥٦ تعداد پاشش، شدت تعيين براي
 تعبيه آبپاش آن اطراف در متر ٢*٢ ابعاد به شکل مربعي
 ها، ليوان داخل در آب پاشش ساعت ٥/١ تا ١ از بعد شدند.
 شده گيري اندازه ليوان هر داخل آب عمق و خاموش پمپ
-لوله و هاآبپاش بودن نيکسا فرض با ،نهايت در آنها است.
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 در هاليوان داخل آب عمق سازيمشابه و فرعي هاي
 آب توزيع يکنواختي ضريب ،Sm و Sl از مختلف هايحالت

 و آبپاش پايه ارتفاع مختلف تيمارهاي براي کريستيانسن
 CU ضريب مقادير د.ش گيرياندازه آبپاش کارکرد فشار
 فشار مختلف تيمار ٣ در ايران ساخت zb  مدل آبپاش
 پايه ارتفاع تيمار ٢ اتمسفر)، ٥/٣ و ٣ ،٥/٢( آبپاش کارکرد
 شبکه آرايش تيمار ٧ و متر) يسانت ١٠٠ و ٦٠( آبپاش
 ،١٥×١٢ ،١٢×١٢ ،٩*١٥ ،٩*١٢ شامل (Sl×Sm) هاآبپاش
 پنبه تحقيقات ايستگاه در متر ١٥×١٨ و ١٥×١٥ ،١٢×١٨

 گيرياندازه جهت شدند. گيرياندازه گرگان آبادهاشم
 )١٩٨٦ برنوث، و (ووريس کريستيانسن يکنواختي ضريب

 حاصل نتايج که ،گرفت قرار استفاده مورد )١( معادله نيز
  شود. مي مشاهده ١ جدول در تحقيق اين از
 

 باکتري غذايابي سازيبهينه الگوريتم
 جمعيت ابتدا ،باکتري غذايابي سازيبهينه الگوريتم در

 S با هاآن تعداد (که مصنوعي هايباکتري از اياوليه
 در سپس و توليد تصادفي طور به شود)مي داده نمايش
 آنها روي بر عمليات نوع سهترتيب  به الگوريتم اجراي
 و مثلتوليد کموتکسيز، :از ندا عبارت که شودمي انجام
 اين از يک هر ابتدا ،کموتکسيزة مرحل در پراکني. - حذف
 حرکت به خاص جهت يک در تصادفي طور به هاباکتري

 نقطه به باکتري ،تصادفي حرکت اين اثر در اگر آيند.ميدر
 تصادفي طور به همچنان حرکت اين شود جا هجاب تريبهينه
 باکتري آن حرکت ،صورت اين غير در و يابدمي ادامه
 کموتکسيز عمل مثل،توليد عمل از پيش شود.مي متوقف

 Nc با (که ايشده تعيين پيش از و معين دفعات تعداد به
 از پس شود.مي انجام هاباکتري توسط شود) مي داده نشان
 در شود.مي آغاز مثلتوليدة مرحل ،کموتکسيز عمل انجام
 در که امتيازاتي مجموع اساس بر هاباکتري ،مرحله اين
 ،اندکرده کسب کموتکسيز عمل انجام بار Nc طي
 که ها،باکتري از نيمي ،آن از پس شوند.مي سازي مرتب
 به و شوندمي حذف ،باشند کرده کسب بدتريي امتيازها
 مانده باقي هايباکتري از کپي يک آنها از يک هر جاي

 دوباره مثل،توليد عمل انجام از پس د.شومي جايگزين
 اين و شودمي انجام ترتيب همان به کموتکسيز عمل
 بار Nre از پس د.شومي تکرار بار Nre نيز مثلتوليد فرايند
 انجام بار Nc مستلزم آنها از هريک (که مثلتوليد عمل
ة مرحل يعني ،پايانية مرحل به نوبت است) کموتکسيز عمل
 از هريک ،مرحله اين در رسد.مي پراکني و حذف
 سپس و مرگ دچار Ped معين احتمال با ها باکتري

 .شوندمي پراکندگي

  
  آبپاش فواصل و آبپاش پایه ارتفاع فشار، مختلف تیمارهاي در (درصد) کریستیانسن آب توزیع یکنواختی ضریب -1 جدول

 (اتمسفر) )P( فشار
   )RH( آبپاش پايه ارتفاع

  )متر يسانت(
  )Sm×Sl( متر حسب بر آبپاش فواصل

۱۵×۱۸ ١٢×٩ ١٥×٩ ١٢×١٢ ١٢×١٥ ١٨×١٢ ١٥×١٥ 

٥/٣  
٢/٨٠ ٦٠  ٥/٨٢  ٠/٨٥  ٠/٨٥  ٠/٩١  ٢/٨٦  ٥/٨٧  

٥/٧٩ ١٠٠  ٥/٨٣  ٣/٨٦  ٨/٨٥  ٦/٩١  ٥/٨٦  ١/٩١  

٣ 
٢/٨١ ٦٠  ١/٨٤  ٩/٨٤  ١/٨٦  ٥/٨٧  ٦/٨٧  ٢/٩٠  

٨/٨٤ ١٠٠  ٦/٨٤  ٧/٨٦  ١/٨٧  ٩/٨٩  ٦/٨٩  ٢/٩٢  

٥/٢  
٧/٧٣ ٦٠  ٥/٧٩  ٥/٧٤  ١/٨١  ٨/٨٥  ٩/٨٢  ٣/٨٩  

٧/٨٠ ٧٧ ١٠٠  ٦/٨٢  ٥/٨٣  ٤/٨٦  ٧/٨٤  ٠/٨٦  

  
 گردونه از خود مرگ با باکتري يک اگر منظور اين براي
 تصادفي طور به باکتري يک آن جاي به ،شود حذف حيات
 حذفة مرحل شود.مي داده قرار مسئلهة دامن از اينقطه در
  گيرد.مي انجام بار Ned پراکني و

 که باشد بعدي n برداري ،   (j, k, l ) کنيممي فرض
 و امk دمثليتول ام،j کموتکسيز در را امi باکتري موقعيت
 ،BFO الگوريتم در دهد.مي نشان امl پراکندگي و حذف

 امi باکتري موقعيت ،کموتکسيز عمل انجام بار هر در
   شود:مي داده تغيير )۲(ة معادل صورت به

)۲(  
( 1, , )

( )( , , ) ( )
( ). ( )

i

i

T

j k l
ij k l C i

i i

θ

θ

+ =
∆

+
∆ ∆

 

 از يک هر که است بعدي n بردار يک ،∆(i) آن: در که
ة باز در يکنواخت توزيع با تصادفي عدد يک آن هايدرايه
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 گامة انداز نيز ،C(i) ضريب .)i=1,2,2,…,S( .است )۱و-۱(
 قرار از حاصل مقدار بايد ادامه رد ،سپس است. کموتکسيز

, )  با هزينه تابع در j, k, l(i θ( دادن  ,  ,  داده نشان ( 
 .شود مي محاسبه اوليه جمعيت ازاي به هدف تابع شود.

 خوب هايباکتري و حذف محاسبات از بد هايباکتري
 روال اين و شده محاسبه جديد جمعيت شوند.مي تکثير
 بهينه نقطه به هاجواب تمامي تا شودمي تکرار قدر آن

 عامل .شوند نزديک يکنواختي ضريب پارامترهاي تخمين
 ميزان براساس که است هدف تابع ارزيابي، ةکنند تعيين
 تعريف شده،  گيرياندازه يکنواختي ضريب با تطابق
 غيرخطية رابط يک به رسيدن براي مقاله اين در د.شو مي
 به را يکنواختي بضري آن از استفاده با بتوان که

 مربعات مجموع هدف تابع از داد، ربط شدهذکر پارامترهاي
  است: شده استفاده )۳( ةمعادل صورت به خطا

)۳(   ( ) =      ( ) −    ( )   
    

 گيري اندازه مقادير انديس ترتيب به ،s و m :باال معادله در
 کل از تحقيق اين در ند.هست شده  زده  تخمين و شده 

 انجام هاداده درصد ۷۰ از استفاده با سازي مدل ها،داده
 مورد مدل سنجيصحت براي باقيمانده درصد ۳۰ و هشد 

 هزارجريبي تحقيقات به توجه با .است گرفته قرار استفاده
 ضريب تخميني راب )۴( ةمعادل ،)۱۳۹۰( همکاران و

 ارتفاع ،آبپاش کارکرد فشار روي از کيستيانسن يکنواختي
 فاصله و جانبي هايلوله روي هاآبپاش ةفاصل ،آبپاش پايه
 باالتري دقت از معادالت ديگر به نسبت جانبي هايلوله

  :است برخوردار
)۴(    =                       
 پايه ارتفاع ،RH ؛اتمسفر حسب بر فشار ،P ن:آ در که

 ضريبترتيب  به ،Sm و Sl ؛متر يسانت حسب بر آبپاش
 هايلوله فاصله و جانبي هايلوله روي هاآبپاش ةفاصل
 ثابتي اعداد ،k5 و k1، k2، k3، k4. است يکديگر از جانبي
 بهينه باکتري غذايابي الگوريتم کمک به که هستند
 محيط در ايبرنامه ،پژوهش اين در .شد خواهند
 روش سازيشبيه براي Matlab افزار نرم ويسي برنامه

 براي غيرخطية رابط و شد تهيه باکتري غذايابي الگوريتم
 )،Nc( کموتکسيز دفعات تعداد )،S( باکتري تعداد

 براي شد.ي بررس )Ned( پراکني - حذف و )Nre( توليدمثل
 نتايج با مقايسه و عددي مدل نتايج سنجي صحت
 دوم ريشه آماري هايسنجه از ميداني، گيري اندازه

 مطلق خطاي ميانگين ،)RMSE( خطا مربع ميانگين
)MAE( تعيين ضريب و )R2( با ،سپس .شد استفاده 

 يکنواختي ضريب تعيين رابطه بهترين باال مقادير ةمحاسب
 ،آبپاش کارکرد فشار پارامترهاي از استفاده با آب توزيع
 و جانبي هايلوله روي هاآبپاش ةفاصل ،آبپاش پايه ارتفاع
 هرچه د.شو مي تعيين يکديگر از جانبي هايلوله فاصله
 مقادير RMSE و MAE مقادير و ۱ عدد به R2 مقدار
 تخمين دقت باشند، تر نزديک صفر به محاسباتي خطاي
 دست به براي ،نخستة مرحل در .بود خواهد باالتر رابطه

 ممکن حالت ترينبهينه که الگوريتم شرايط بهترين آوردن 
 مورد S پارامتر براي مختلف اجراي ۱۵ کند، ارائه را

 اجرا مرتبه ۵ جديد باکتري هر براي و گرفت قرار بررسي
 پارامترهاي از کدام هر ،S تعيين از پس گرفت. صورت
 هر ازاي به و يافته تغيير بار ۱۰ از بيش ديگر حساس
 مرتبه ۵ اين ميانگين که شد اجرا مرتبه ۵ الگوريتم تغيير،
 اين در گرفت. قرار نظر مورد حاالت ديگر با مقايسه براي

 و ۹۰۰ تا ۲۰۰ رقم از کموتکسيز دفعات تعداد ،بررسي
 بررسي مورد ۰۱/۰ تا ۱/۰ دامنه از کموتکسيز گامة انداز
 و دمثليتول دفعات تعداد افزايش همچنين و گرفتند قرار

 مسئله حل بهبود سبب حدي تا صرفاً نيز پراکني و حذف
 در است؛ تغيير بدون حد، اين از بيش آنها افزايش و شدند
 تعداد اين که دادمي افزايش محاسبات بار فقط نتيجه،
 ،مجموع در شدند. شناسايي اجرا بار ۶۰ با بهينه دفعات
 و دش اجرا الگوريتم مختلف شرايط براي بار ۷۰ از بيش

 آمد. دست به حالت بهترين
 

  بحث و نتايج
 تعداد BFO الگوريتم در استفاده مورد پارامتر ترين مهم

 نحو به است ممکن ،S افزايش است. )S( هاباکتري
 با د.شو الگوريتم محاسباتي بار افزايش باعث چشمگيري

 از بزرگية اولي جمعيت S بزرگ مقادير از وقتي ،حال اين
 شود،مي پخش هئلمس فضاي در تصادفي طور به هاباکتري
 به نزديک اينقطه در اآنه از تا چند يا يک اينکه احتمال
 زمان گذشت با و گيرند قرار سراسري بهينهة نقط

 به دمثليتول يا کموتکسيز اثر در را بيشتري هاي باکتري
 و سعي از پس يابد.مي افزايش نيز ،بکشند خود سمت
 از ديگر يکي آمد. دست به ٢٤ باکتري تعداد بهترين خطا

 گامة انداز ،BFO الگوريتم در استفاده مورد پارامترهاي
 اين بيانگر ،متعدد هاي سازيشبيه است. C(i) کموتکسيز،



  جهت تخمين ضرايب يکنواختي توزيع آب ...) BFO( غذايابي باکتري سازي کاربرد الگوريتم بهينه                                                        ۸۰

 

 انتخاب به شديداً BFO الگوريتم کارايي که است واقعيت
 صورتي در است. وابسته پارامتر اين براي مناسب مقادير
 ،باشد شده  انتخاب بزرگ اندازه از بيشتر مقدار اين که

 عبور سراسري بهينه جواب روي از هاباکتري است ممکن
 ديگر طرف از شوند. آن وجود متوجه اينکه بدون ؛کنند

 باعث تواندمي نيز C(i) کوچک بسيار مقادير از استفاده
ة انداز بهترين د.شو الگوريتم همگرايي سرعت شدن کند
 ،Nc مقدار افزايش با آمد. دست به ٠١/٠ کموتکسيز گام
 تنها Nre مقدار يابد.مي افزايش کموتکسيز هايگام تعداد
 آن تمرکز و بد نواحي از الگوريتم نظرکردن صرفة نحو در
 که است واضح بود. خواهد ثيرگذارأت خوب نواحي روي بر
 يافتن و محلي بهينه نقطه از گريز احتمال ،Ned افزايش با

 ،Ped افزايش با يابد. مي افزايش سراسري بهينه جواب

 بدون و هدف بي تصادفي جستجوگر يک به BFO الگوريتم
 اين ترکيب بهترين يافتن براي کند.مي پيدا تنزل هظحاف

 .شد انتخاب پارامترها ترکيب از مختلف هايحالت ضرايب،
 ضرايب از يک هر که بود صورت اين به آزمونة نحو
 قبلي هايجواب با جواب آزمون هر در و شد شيآزما

 جواب هر شد. گيريتصميم بعدي ترکيب براي و مقايسه
 داراي و شدمي محاسبه کمتر قبلي اجراهاي ساير از که

 استفادهمورد  هايپارامتر برتري مالک ،بود کمتري خطاي
 نتايج و ترکيبات برخية دهند نشان ،٢ جدول د.ش تلقي
 بودنبدتر اي بهتر کردن مشخص و نتايج بررسي براي .است
 استفاده هدف تابعة بهين آمده دست به مقدار از هاجواب
 .شد

 
 الگوریتم مختلف هاي ترکیب نتایج خالصه -2 جدول

ضرايب ترکيب  هدف تابع آمده دست به مقدار 
S=٢٤ Nc=۶۰۰ Nre=۶ Ned=۷ Ci= ۰۱/۰  ٣٦١٨/١٨٨  

S=٢٤ Nc=۶۰۰ Nre=۵ Ned=۶ Ci= ۰۱/۰  ٨٠٣/١٨٨  

S=٢٤ Nc=۵۰۰ Nre=۶ Ned=۴ Ci= ۰۱/۰  ٦٩٠/١٨٨  

S=٢٤ Nc=۶۰۰ Nre=۴ Ned=۴ Ci= ۰۱/۰  ٥١٧/١٨٨  

S=٢٤ Nc=۵۰۰ Nre=۸ Ned=۸ Ci= ۰۱/۰  ٠٧١/١٨٨  
S=٢٤ Nc=۶۰۰ Nre=۱۰ Ned=۴ Ci= ۰۱/۰  ٥١٦/١٨٨  

S=٢٤ Nc=۶۰۰ Nre=۶ Ned=۶ Ci= ۰۱/۰  ٠٩٠/١٩٠  

  
  آبپاش فواصل و آبپاش پایه ارتفاع فشار، مختلف تیمارهاي در تخمینی آب توزیع یکنواختی ضریب -3 جدول

 (اتمسفر) )P( فشار
 آبپاش پايه ارتفاع

)RH( )متر يسانت(  
  )Sm×Sl( متر حسب بر آبپاش فواصل

۱۵×۱۸ ١٢×٩ ١٥×٩ ١٢×١٢ ١٢×١٥ ١٨×١٢ ١٥×١٥ 

5/3  
60 49/81  86/83  27/83  84/86  58/88  74/87  87/90  

100 18/83  59/85  84/84  64/88  41/90  56/89  75/92  

3 
60 69/79  00/82  28/81  92/84  61/86  80/85  85/88  

100 34/81  69/83  96/82  67/86  41/88  57/87  69/90  

5/2  
60 60/77  85/79  15/79  69/82  35/84  55/83  53/86  

100 21/79  51/81  79/80  41/84  09/86  28/85  32/88  

  
 )CU( يکنواختي ضريب براي پيشنهادية ينهبة رابط

 ايابيذغ الگوريتم مدل اجراي بار ٧٠ از بيش از پس
 بهترين ،)٥( ةمعادل مقدار کمترين به رسيدن براي باکتري
 )،Nc( کموتکسيز )،S( باکتري تعداد ضرايب ترکيب

 با C(i) پارامتر و )Ned( پراکني -حذف )،Nre( دمثليتول
 ،٥٠٠ ،٢٤ با برابرترتيب  به خطا کمترين حصول به توجه
 روي ،)٤(ة معادل اساس بر .شدند انتخاب ٠١/٠ و ٨ ،٨

 باکتري ايابيذغ الگوريتم توسط شده  گيرياندازه هايداده
  آمد. دست به ،)٥(ة معادل صورت به ضرايب ترينبهينه

)۵(  
  = 112.6964 ×   .     ×    .    ×     .    ×     .     

 ٣ جدول در بهينه معادله اين از حاصل يکنواختي ضريب
 مقايسه نتايجترتيب  به ،٢ شکل و ١ شکل .است مشخص
 ضريب و) ٥( ةمعادل از شده  زده تخمين يکنواختي ضريب
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 وي واسنج مرحله در را شده  گيرياندازه يکنواختي
ة خالص ،٤ جدول در د.ندهمي نشان سنجي صحت
 آزمون واسنجي، آزمون براي آماري هاي تحليل
 توجه با است. شده داده نشان هاداده کل و سنجي صحت

 با رابطه که است مشخص ،٤ جدول آماري پارامترهاي به
 ؛است برخوردار بااليي بسيار دقت از شده بهينه ضرايب

  .است درصد ٢ هاداده کل مطلق خطاي که طوري هب

  

y = 0.9987x 
R² = 0.7403 
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CU مقادير تخميني     
  

  ها  داده درصد ٧٠ براي نتايج مقايسه - ١ شکل
  

y = 1.0112x 
R² = 0.7461 
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  سنجيصحت هايداده براي شده زده تخمين نتايج با شده گيرياندازه نتايج مقايسه - ٢ شکل
  

 واسنجی، آزمون براي آماري مترهاي پارا -4 جدول
 هاداده کل و سنجی صحت

هاآزمون  RMSE MAE R2 مطلق خطاي 

83/1  واسنجي  02/0   7403/0  ٨/١%  

09/1 سنجيصحت  02/0   746/0  ١/٢%  

13/2 هاداده کل   02/0   74/0  ۲%  
  

 بسيار هاداده محدوده به نسبت MAE و RMSE مقادير
 يک به هرچه R2 آماري پارامترهاي همچنين و است خوب
 هايداده بين تطابقة دهندنشان ،باشد ترنزديک
 مقدار که ،است شده زده تخمين هايداده و گيري اندازه
 که دارد اين از نشانه ،هاداده کل براي آمده  دست به

 ذکر به الزم ند.هست مناسب آمده دست به بهينه ضرايب
 همکاران و هزارجريبي نتايج از آمده دست به R2 که است

 .است ٥٧١/٠ برابر واسنجي آزمون براي )١٣٩٠(

 در RMSE پارامتر براي را ٥٧/٣ مقدار آنها ،همچنين
 را φ(s) تابع مقدار و آوردند دست به سنجي صحت آزمون
 ،همچنين آوردند. دست به هاداده کل براي ٠٣٨/١٩١ برابر
R2 همکاران و منصوري تحقيق نتايج از آمده دست به 

 مقدار و بود ٧٢٠/٠ برابر واسنجي آزمون ايبر )١٣٩٣(
 و سنجيصحت آزمون در RMSE پارامتر براي را ٤٧/٢

 دست به هاداده کل براي ٧٦٦/١٨٩ برابر را (s)  تابع مقدار
 اين در فوق آمده دست به پارامترهاي که حالي در آوردند.
 .هستند ٠٧١/١٨٨ و ١٣/٢ و ٧٤٦/٠ برابرترتيب  به تحقيق
ة بهين ضرايب که دهدمي نشان دهاعد اينة مقايس
 الگوريتم به نسبت باکتري يغذاياب الگوريتم از آمده دست به

 با  φ(s) تابع زيرا ؛است بهتر تفاضلي تکامل و ژنتيک
 را کمتري مقدار تحقيق اين از آمده دست به هايضريب
 به توجه با گفت توانمي ،همچنين دهد. مي نشان



  جهت تخمين ضرايب يکنواختي توزيع آب ...) BFO( غذايابي باکتري سازي کاربرد الگوريتم بهينه                                                        ۸۲

 

 و پژوهش اين نتايج ،٥ة معادل در P توان حداکثربودن
 اينکه بر مبني را )٢٠٠٣( همکاران و مونترو پژوهش نتايج
 آب توزيع بر مؤثر سيستمي عامل ترين اصلي کارکرد، فشار
 نماي بودن کوچک کند.مي ييدأت ،است باراني آبياري در

 ارتفاع افزايش که است آن بيانگر )،k3( آبپاش پايه ارتفاع
 بر محسوسي ثيرأت متر)،سانتي ١٠٠ به ٦٠ (از آبپاش ةپاي

 از حاصل نتايج با نتيجه اين .ندارد آب توزيع يکنواختي
 .دارد تطابق کامالً صحرايي هاي گيري اندازه

  
  گيرينتيجه

 پخش يکنواختي غيرخطية رابط ضرايب ،تحقيق اين در
 باکتري غذايابي الگوريتم از استفاده با باراني آبياري در

 براي C(i) و Nc، Nre، Ned پارامترهاي د.ش بهينه
 و ٨ ،٨ ،٥٠٠ برابرترتيب  به غيرخطي تابع اين کردن بهينه
 باکتري تعداد بررسي د.نکنمي ارائه را جواب بهترين ٠١/٠
 بررسي .است مناسب ٢٤ تعداد از استفاده که داد نشان
 ١٦ گامة انداز ازاي به داد نشان کموتکسيز گامة انداز
 غذايابي الگوريتم است. داده ارائه را خوبي هايجواب
 يکنواختية رابط ضرايب ،باال شرايط به توجه با باکتري
 ميانگين کرد. بهينه خوبي به را باراني آبياري در پخش
 هايداده و شده گيرياندازه هايداده بين مطلق خطاي
 نتايج ،همچنين بود؛ درصد ٢ برابر شده زده تخمين
 در پخش يکنواختي ضريبة زمين در گذشته تحقيقات
 دارد. همخواني آمده دست به ضرايب با باراني آبياري

 سازيبهينه الگوريتم که کرد بيان توان مي طورکلي هب
 غيرخطي توابع کردن بهينه براي )BFO( باکتري غذايابي
 مانند ها، الگوريتم ديگر به تنسب و است خوب بسيار

 جواب ،تفاضلي تکامل الگوريتم و ژنتيک الگوريتم
  کند.مي ارائه را تري دقيق
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