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  دهیچک
نه يبه يبردار ثر در بهبود عملکرد و بهرهؤم يها روش ارايه ياريآب يها ع در شبکهيتوز يها ف کاناليبا توجه به عملکرد ضع

ره و چند يهدفه، چند متغ چند يساز نهيده بهيچيپ مسألهک يل آب يع و تحويتوز يزير رسد. برنامه يبه نظر م يضرور
ستم يس يساز نهيتم بهين پژوهش از الگورياست. در ا يساز نهيتوانمند به يها ازمند کاربرد روشيکه حل آن ن است يتيمحدود

ر استفاده يآبگ يازدهن با يورام يارياز شبکه آب AMXل آب در کانال يع و تحويتوز مسألهحل  براي (ACS) جامعه مورچگان
و  ها بلوکن يارها در يآبگ يبند در نظر گرفته شد. دسته ياريرها سه بلوک آبيل آب به آبگيتحو يع زمانيتوز يشده است. برا

ل يتحو ياريدر دور آب رهاياز آبگيآب مورد نت کانال، ين ظرفيد که با کمترشن ييتع به صورتیها  ل آب به آنيتحو يبند زمان
، PSOسه با روش يه به دست آمد که در مقايمتر مکعب بر ثان ١٥/١ت کانال ي، حداکثر ظرفپژوهشج يبا توجه به نتاداده شود. 

از  يج حاکينتا دست آمد.ه ب PSOم کمتر از روش يک تنظيمات سراب، ين تعداد تنظي. همچناسته کمتر يتر بر ثانيل ٤٩٠
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  مقدمه
در جهان متشکل از  ياريآب يها از پروژه يا بخش عمده

روباز هستند که غالباً  يع با مجاريانتقال و توز يها شبکه
قبول    رقابليف و گاه غيضع يبردار عملکرد بهرهداراي 
ف در يضع يبردار ت و بهرهيرياز عواقب مد يکي. هستند
ها  نامناسب آب به کانال ليع و تحويتوز، ياريآب يها شبکه

ع نامناسب آب در سطح يآن توز دنبالو انشعابات و به 
که  ياز عوامل يکي). ١٣٨١موحد،  يمحسن( است ياراض

قرار  تأثيررا تحت  ياريآب يها از شبکه يبردار عملکرد بهره
ن امر يرا اي، زاست ياريل آب آبيتحو يزير دهد، برنامه يم

نوع،  ،ها ت کاناليها اعم از ظرف شبکه يکيزيف اتيخصوص
رها يم و آبگيتنظ يها از سازه يبردار زم بهرهيت و مکانيظرف

). ١٩٨٠ام، يپالگل و مريردهد (  يقرار م تأثيررا تحت 
ز شامل عملکرد شبکه ين يتيريات مديعالوه بر آن خصوص

، تلفات آب، يداريت و پايمانند کفال يت تحويفياز نظر ک
سازد.  يثر مأرا مت يبردار نه بهرهيو هز يبردار سهولت بهره
، با ياضيحل ر يها وتر و روشيگسترش کامپبا توجه به 
ق ياهداف را از طر اين توان يم ياضير يها توسعه مدل

ن ييبرآورده ساخت. تع ياريآب يها شبکه يساز هيشب
ع يانتقال و توز يها نه در شبکهيبه يبردار بهره يها روش
تحقق حداکثر  ين راهکارها برايتر ياز اساس يکيآب 
ن ييتعلفه آن ؤن ميتر که عمده استاز منابع آب  يور بهره

باشد. منظور از روش  يل آب ميع و تحوينه توزيروش به
که در آن، سه  يل آب عبارت است از روشيع و تحويتوز

 ناوب، زمان و تيدب يعنيل آب يع و تحويتوز يعامل اساس
ند شو يمختلف مشخص م يزمان يها ان در دورهيل جريتحو

 يساز نهيبه يها روش يتمام ).١٣٧٧ همکاران، و دوز کسب(
ره يتوابع چند متغ ييبر اساس مفهوم مشتق جز يميقد

 يليتحل يها با عنوان روش ييها روش نياند. چن ان شدهيب
که مفهوم مشتق  شوند. از آنجا يشناخته م يساز نهيبه

شود، محاسبه توابع  يف ميوسته تعريتوابع پ يفقط برا
ست و اعمال ير نيپذ امکان يليتحل يها گسسته با روش

ه نه را بياز مقدار به ينيتخم ،توابع گسسته يها برا آن
 يو رد يوانشيسور ).١٩٨٤وندرپوتس، ( دهد يدست م

را ع آب در کانال يتوز يزير برنامه ياضي) مدل ر١٩٨٦(
ن پژوهش با تابع هدف يدر اند. كرد يمعرف ن بارياول يبرا

تر بر يل ١٢٠ت کانال ينه ساخت، حداکثر ظرفيکاهش هز
استفاده از ) با ١٩٩٥وانگ و همکاران (دست آمد. ه ه بيثان

را  ياريآب يها ان در کانالينه جريبه يزير برنامه ٠-١روش 

ها  ريه آبگل بيتحو يبند زمان پژوهشن يا در. كردند يبررس
مدنظر  همزمان صورت هب يريآبگ يبرا ها آن يبند گروه زين و

ت کانال يبود که ظرف يبردار افتن نحوه بهرهيبوده و هدف 
 يها نه ساخت کاناليب هزين ترتيدر آن حداقل باشد. بد

ساخته شده به حداقل  يها ا اتالف آب در کاناليد و يجد
نه از يبه يربردا بهره) ١٩٩٩و همکاران ( يردد. يرس

با ن را يدر پروژه هتائو چ يک کانال فرعيانشعابات 
 پژوهشن يدر امورد مطالعه قرار دادند.  ٠-١ يزير برنامه

ت مورد نظر و ين ظرفيدن اختالف بكرهدف حداقل 
 شروع بهينه و زمان در نظر گرفته شدکانال  يت واقعيظرف

ي آبگير بهينه ترتيب و انشعابي كانال هر براي آبگيري
بر اساس ) ٢٠٠٥ان (يمنعم و نامدار ن شد.ييتعانشعابات 

 برايرا  OWDIS٢ يوتريمدل کامپ SA١ يساز نهيروش به
از  AMXآب در کانال  ليع و تحويتوزنه يبه يزير برنامه

نه ين مدل برنامه بهيدر ادند. كره ين تهيورام ياريشبکه آب
 يا هگونه ع کننده بيتوز يها ع آب در انشعابات کاناليتوز

ن يم تامه صورت توأب يشده است که اهداف متفاوت ارايه
منعم و ند. شونه يبه يشکل متعادله ک بيو هر  شود

ک برنامه يتم ژنتي) با استفاده از الگور١٣٨٦همکاران (
 و چند يهدف  به دو صورت تکل آب يع و تحوينه توزيبه

دادند.  ارايهفومنات  يارياز شبکه آب يرا در کانال يهدف
ک يتم ژنتي) با استفاده از الگور٢٠٠٩در و همکاران (ما

 ارايهن ياشان چيج ع آب را در کانال فنگينه توزيبرنامه به
دند. كرسه يج کار خود را با مدل وانگ مقايدادند و نتا
 توده ذرات يساز نهي) از روش به١٣٨٩( يمنعم و نور

)PSO(نه آب در کانال يع بهيتوز يبرا ٣AMX  از شبکه
 يساز که هدف حداقل مسأله نيا در استفاده کردند. نيورام
و  يبود، دب ياريت کانال و حداکثر استفاده از دور آبيظرف

ت کانال و يت ظرفيرها با رعاينه آب به آبگيل بهيمدت تحو
 يفراکاوش يها روش شد. نييتع ياريآب دور حداکثر و ها سازه

در  يساز نهيل بهيحل مسا براير يان اخيکه در سال
برگرفته  عموم طور بهاست،  شده استفاده مختلف يها نهيمز

به ) ACO( ٤ها تم جامعه مورچهيالگور .عت هستندياز طب
 توسط ١٩٩٠ل دهه يدر اوا يک روش فراکاوشيعنوان 

ن روش با يا يتئور ).١٩٩١ گو،يدور( شنهاد شديپ گويدور
 ها مورچه يغذا توسط کلون يالهام گرفتن از رفتار جستجو

 هاي از الگوريتم )٢٠٠١( ه است. عباسپور و همکارانبنا شد
                                                
1- Simulated Annealing (SA) 
2- Optimal Water Distribution in Irrigation System (OWDIS) 
3- Particle Swarm Optimization (PSO) 
4- Ant Colony Optimization (ZCO) 
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ACO يها خاک يکيدروليه ين پارامترهايتخم يبرا 
 پژوهشن يشده از ا ارايهج ينتاراشباع استفاده نمودند. يغ

ن شده بر اساس رفتار ييتع يها از آنست که جواب يحاک
کاربرد  ينه منجر شده وليبهريغ يها ک مورچه به جوابي

پس شود.  يم منجر يار بهتريج بسيگان به نتاجامعه مورچ
تم ي) با استفاده از الگور٢٠٠١مپسون و همکاران (يساز آن 

آب را مدل ع يتوز يها شبکه يطراح مسألهستم مورچه يس
دست ه ج بينتادند. كرم يآن را تنظ يده و پارامترهاكر

 يساز نهيج حاصل از روش بهيبا نتاتم ين الگورياز اآمده 
دند يجه رسين نتيها به ا د. آنشسه يک مقايژنتتم يالگور
ک در يتم ژنتيبا الگور ينه قابل رقابتيتم گزين الگوريکه ا

ر و همکاران يماباشد.  يع آب ميشبکه توز يطراح مسأله
ع يشبکه توزنه يبه يطراح يبراتم ين الگوري) از ا٢٠٠٣(

) از ٢٠٠٥( يکومار و جانگارد ناگش .آب استفاده کردند
 يبردار بهره يبرا )ACS( ١مورچگان جامعه ستميس متيالگور

و همکاران  يمخازن چند منظوره استفاده کردند. شوجول
، ينيرزميز آب انيجر مدل يپارامترها نيتخم يبرا )٢٠٠٦(

دند. كربازپخت استفاده  يساز هيب شبيدر ترک ACSاز 
و  يتم در طراحين الگوري) از ا٢٠٠٦( همکارانو  يجالل
افشار دند. ها استفاده كر ستميدروسينه از هيبه يبردار بهره

وسته يپ يها تم جامعه مورچهياز الگور) ٢٠٠٦(و همکاران 
از مخازن سدها استفاده  يبردار بهره يساز نهيبه يبرا

 يها تم جامعه مورچهيج نشان داد که الگورينتاکردند. 
تم جامعه يو الگور يرخطيغ يزير وسته نسبت به برنامهيپ

. دست آورده استه ب يج بهتريگسسته نتا يها مورچه
نه يبه يبردار بهره يبرا ACSتم ي) از الگور١٣٨٥( يقدوس

رماندگار يغ يها انيبا توجه به انواع جر ياريآب يها از کانال
 يبران پژوهش يدر ا. دكراستفاده  يبردار دگاه بهرهياز د
از  يرماندگار برخيغ يها انيت مناسب جريريمد يبررس

رماندگار انتخاب و با استفاده يغ يها انياخص جرطبقات ش
 يکارها د. سپس راهش يساز هيافته شبيتوسعه  يها از مدل

رماندگار در يغ يها انياز جر يبردار بهره يتيريمد يعموم
 يمرتضوو ان يدار يبرهان. دش ارايه ياريآب يها کانال

نه از مخزن سد يبه يبردار به منظور بهره) ١٣٨٧( ينينائ
افشار و همکاران  تم استفاده کردند.ين الگوريز اادز 

از مخزن سد دز از  يبردار بهره يساز نهيبه يبرا) ١٣٨٩(
ها  تم مورچهيدر الگور ياحتماالت يقيف تطبيند تظريفرا

ند يفرا يريکارگه ج نشان دادند که بياستفاده کردند. نتا

                                                
1- Ant Colony System (ACS) 

ها  تم جامعه مورچهيدر الگور ياحتماالت يقيف تطبيتظر
ثر بوده ؤار مينه بسيبه يها تر شدن به جواب کينزد براي
وسته را يپ يها تم جامعه مورچهي) الگور٢٠١٠افشار (. است

در  .فاضالب به کار برد يها شبکه يطراح يساز نهيبه يبرا
ن ياول يبرا ACSتم يالگور يساز نهياز روش به پژوهشن يا

 يها ل آب در کاناليتحوع و يتوز يساز نهيبه برايبار 
  استفاده شده است. ياريآب
  

  ها مواد و روش
  ACSتم یالگور

در  يم هوش جمعير استفاده از مفاهياخ يها در دهه
، توجه يمصنوع يها ستميجاد سيا براي يحشرات اجتماع

ده است. از جمله كررا به خود جلب  پژوهشگراناز  ياريبس
در رفتار  يراتييها هستند. با اعمال تغ ن حشرات، مورچهيا

ن عوامل يتر اجتماع مورچگان که از مهم يغذا يوجستج
توان از آن در  يهستند م يمصنوع يها ستميجاد سيا

 يمصنوع يها مختلف بهره برد. مورچه مسايل يساز نهيبه
حل  يبرا ١٩٩٠ل دهه يگو در اواين بار توسط دورياول

ن ي). اول١٩٩١گو، يشد (دور يمعرف يساز نهيبه مسايل
ستم يها، روش س جامعه مورچه شنهاد شدهيتم پيالگور

 يين روش همگرايب اياز معا يکي. است ٢)ASها ( مورچه
گو ينه است. دوريدن به پاسخ بهيها در رس نابهنگام مورچه

ب يعملکرد بهتر و کاهش معا ي) برا١٩٩٧و گامباردال (
 ASه روش يرا بر پا ACSتم يها، الگور ستم مورچهيروش س

ک گراف يد يبا مسألهحل  يدند. در ابتدا براكر يمعرف
، قرار دارد iک مورچه که در گره يف شود. يمناسب تعر

 ينسب يانتقال تصادف معادلهخود را بر اساس  يگره بعد
  کند: ير انتخاب ميز

)1(                                          
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∈
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.  

 يا توسط مورچه j، احتمال انتخاب گره ijPن که در آ
 يمصنوع ٣فرامان ijτواقع شده است. iاست که در گره 

) ريمس )ji,  ک جواب مناسب يافتن ياست که به منظور
 يها ورچهغذا در م يده جستجويو حفظ شباهت با فا

کل  s، يکننده کاوش  تيهدا ijη، شود ياستفاده م يواقع
 iاست که در گره  يا قابل دسترس توسط مورچه يها گره

 هايي که تاکنون انتخاب نشده و در اين گره hقرار دارد و 
                                                
2- Ant System (AS) 
3- Pheromone 
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و  α يباشد. پارامترها يمشوند، توانند انتخاب  يممرحله 
β هستند که وزن يميقابل تنظ يپارامترها ijτ  وijη  را

) با ١٩٩٧گو و گامباردال (يکنند. دور يدر محاسبه کنترل م
، ينسب يروش انتقال حالت تصادفدر  يشنهاد اصالحاتيپ

 ٢يبردار و بهره ١اکتشاف نيب بر تعادل يشتريب کنترل امکان
به  ٣ينسب ين روش انتقال شبه تصادفيرا فراهم کردند. ا

  :شود يف مير تعريصورت ز

)2(    
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متعلق به  q يکه مقدار تصادف ي، در صورتمعادلهن يدر ا
]بازه  ]کوچکتر از  1,0[ )1,00 ∈q ب ين ترکيباشد بهتر

ن صورت ير ايد در غشو يانتخاب م يفرامان و مقدار کاوش
در  ijP است که بر اساس احتمال Jل معاد يانتخاب بعد

کان ن روش، اميد. با استفاده از اشو يمحاسبه م ١ معادله
شتر يتمرکز ب برايد. شو يزان اکتشاف فراهم ميم يواسنج

 يک نقطه مناسب از فضايها در  مورچه يند جستجويفرا
ه ها ب انتخاب شده توسط مورچه يرهايجستجو فرامان مس

تم يفرامان در الگور يساز نگامه شود. شکل به يهنگام م
ACS ١٣٨٤، ي(جالل ر استيبه صورت ز:(  

)3(           [ ]nji ,1, ∈∀      ijijij τρτρτ ∆+−← )1(  
]که در آن  ]1,0∈ρ زان از دست ياست که م يپارامتر

تعداد  nدهد و  ير نشان ميدادن فرامان را در هر دوره تبخ

∆=+و  استف شده يگراف تعر يها گره
Lij
1

τ  که+L 

، ي(قدوس استن مورچه تا آن تکرار يهدف بهترمقدار تابع 
١٣٨٥.(  
  ACSساز  نهیمدل به

به  يوتري، مدل کامپACSبر اساس اصول حاکم بر روش 
 يم برايتصم يرهاين مدل متغيه شد. در ايزبان فرترن ته

و مدت زمان  يليان تحويل آب، مقدار جريع و تحويتوز
 ي، مجموع دبمسألهن يا يدهايند. قل آب هستيتحو

) و مجموع Qکنند ( يافت ميکه همزمان آب در يانشعابات
) (حداکثر تعداد iT( ياريدر هر بلوک آب يبردار زمان بهره

باشد که به  يکنند) م يم يريکه همزمان آبگ ييرهايآبگ
 ياريو دور آب )0Qت کانال (يد از حداکثر ظرفيب نبايترت

)irI و  ٤ معادالتمورد استفاده در  يدهايد. قكن) تجاوز

                                                
1- Exploration 
2- Exploitation 
3- Pseudo random proportional rule 

ن پژوهش يشده است. تابع هدف مورد استفاده در ا ارايه ٥
 يدهايف شده است که با در نظر گرفتن قيتعر يبه صورت

از حداقل ين آب مورد نيمأو ت ياريدور آب يمورد اشاره برا
صورت ه ن تابع هدف بين شود. بنابراييت کانال تعيظرف

. دگير ياستفاده قرار ممورد  يساز نهيدر حالت کم ٦ه معادل
ر ير بر متغيک متغيغالب  تأثيراز  يريبه منظور جلوگ

صورت ه مورد استفاده در توابع هدف ب يرهايگر، متغيد
کردن زمان  بعد يب يبدون بعد در نظر گرفته شده است. برا

ل برنامه يتکم يب زمان مازاد برايترت ت کانال بهيو ظرف
ت محاسبه شده يو حداکثر ظرف ياريبر دور آب ياريآب

ت محاسبه شده يکانال توسط مدل بر مقدار متوسط ظرف
 م شد.يتقس

)۴(                                                        0QQ ≤  
)۵(                                                        iri IT ≤  
)۶(                                                 dtQOF +=  

از مجموع  ياريکسر دور آب يعنيزمان مازاد  dtکه در آن 
  .است ه انشعاباتيکل ياريل آبيو تکم يزمان تجمع
  کاربرد مدل

 يجنوب شرق يلومتريک ٤٠ن در يورام ياريبکه آبش
) OAدر قسمت اول ( OABC يکانال اصل قرار دارد.تهران 

ه فاقد يمکعب در ثان متر ٣٢ت يمتر با ظرف ٧٦٠٩طول ه ب
م آب يبوده و به حوضچه تقس يريسات آبگيسأهر گونه ت
دو کانال  Aم يشود. از حوضچه تقس يختم م Aدر نقطه 

AU  وAMX  نال انتقالک کايو ABC شود.  يمنشعب م
 متر ١٤ت يبا ظرفلومتر يک ١٤به طول حدود  AMXکانال 

ه در انتها و يمکعب بر ثان متر ٧/١ه در ابتدا و يمکعب بر ثان
مساحت تحت . است ٠٠٠١٢/٠متوسط  يب طوليبا ش

% ٣١که  استهکتار  ١٣٠٠٠ن کانال حدود يپوشش ا
ن يم در ايتنظ يها . سازهشود يشامل مشبکه را  ياراض

همه انشعابات  يها چهيو در يز لبه طوالنيکانال از نوع سرر
ها و سطح تحت  باشند که مشخصات آن يم کيرپياز نوع ن

شده است. دور  ارايه ١پوشش هر انشعاب در جدول 
 روز در نظر گرفته شده است ١٠کانال مذکور  يبرا ياريآب

نشان ن يورام ياريشبکه آب ١. در شکل )١٣٧٩ان، ي(نامدار
  داده شده است.
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  )1379ان، ینامدار(AMX ها در کانال  مشخصات انشعابات و مساحت تحت پوشش آن -1 جدول
  ت کل هر انشعابيظرف  نام انشعاب  شماره

  ه)يتر بر ثاني(ل
  مساحت تحت پوشش
  هر انشعاب (هکتار)

  کانال يفاصله از ابتدا
  (متر)

١  1M  ٦٢٦  ٦٠٠  ٥٧٠  
٢  2M  ١٣٠٣  ٨٠٠  ٧٥٠  
٣  3M  ٢٨٤٤  ٥٥٠  ٥٤٠  
٤  4M  ٣٩٦٦  ٥٠٠  ٥٠٠  
٥  2X  ٥٤٠٧  ١١٠٠  ١١٠٠  
٦  3X  ٦٤١٥  ٨٠٠  ٧٥٠  
٧  4X  ٦٩٨٣  ٣٠٠  ٣٠٠  
٨  5X  ٨٤٠٨  ٢٢٠٠  ٢٠٦٠  
٩  6X  ١٠١٤٣  ٨٠٠  ٧٨٠  
١٠  7X  ١٢٢٤٢  ٤٥٠  ٤٢٠  
١١  8X  ١٣٣٥٠  ٢٠٠٠  ١٩٢٠  

  

  
  )1389 ،ي(منعم و نور نیورام ياریاز شبکه آب AMXکانال  يشما -1شکل 

  
  ج و بحثینتا

 ACSتم يالگور يمناسب پارامترها رين مقادييتع براي
ت صورت يل حساسيل آب تحليع و تحويتوز مسأله يبرا

، α،ρر يت مقاديل حساسيدر شروع انجام تحلگرفت. 
0qب يها و حداکثر تعداد تکرارها به ترت ، تعداد مورچه

 βانتخاب شدند. مقدار  ١٠٠و  ٥٠، ٩٥/٠، ١/٠، ١برابر 
رها صفر در نظر يبودن متغ يقابل جداسازريل غيبه دل

نسبت  يت برايل حساسيبه تحل يازين ني. بنابراگرفته شد
αβ تا  ٠١/٠در محدوده  ρدر ابتدا مقدار  .باشد ينم /
د. شسه يگر مقايکديج با يرض شد و نتار فيمتغ ٧٥/٠

به دست آمد. پنج  ٠٥/٠مقدار  ρ ين حالت برايبهتر

 0qپارامتر  يز براين ١و  ٩٥/٠، ٩/٠، ٨/٠، ٥/٠مقدار 
 ٥که تنها احتمال  آن بود دهنده نشان جيد که نتاشل يتحل

 است مناسب مسألهن يا در يصورت تصادف هانتخاب ب درصد

 يبررس رايب است. دهكر ارايه يجواب بهتر 0q= ٩٥/٠ و
 و تعداد ها بر اساس تعداد مورچه رات جوابييتغ نحوه

تکرار  ٥٠٠تا  ٥٠مورچه و  ٢٠٠تا  ٣٠تکرارها، اجراهايي با 
هاي  حالت در اجرا ميانگين ده تغييرات نحوه که گرفت صورت

نمايش داده شده  ٣و  ٢هاي  ه ترتيب در شکلمختلف ب
شود با افزايش تعداد تکرارها  است. همان گونه که ديده مي

، مقادير ١٠٠و همچنين افزايش تعداد مورچه از  ٣٠٠از
 کند. مقادير مناسب تابع هدف تغييرات چنداني پيدا نمي
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  ارايه شده است. ٢در جدول  ACSپارامترهاي الگوريتم 
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تعداد تکرارها 

ف
هد

ع 
تاب

Nant=30 Nant=50 Nant=100 Nant=200

  
ر متوسط تابع هدف بر حسب یمقاد ییوه همگرانح -2شکل 

  ها در ده اجرا تعداد مورچه
 

6.7
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تعداد مورچه 

دف
هــ

بع 
تا

ITmax=50 ITmax=100 ITmax=150 ITmax=300 ITmax=500

  
مختلف بر  ير متوسط تابع هدف در تکرارهایمقاد -3ل شک

   حسب تعداد مورچه در ده اجرا
  

  ACSپارامترهاي مناسب الگوریتم  -2جدول 
ρ  α  0q  حداکثر تعداد تکرارها  تعداد مورچه  

٣٠٠  ١٠٠  ٩٥/٠  ١  ٠٥/٠  
  

توزيع  مسأله، ACSبا تعيين مقادير پارامترهاي الگوريتم 
بلوک  ٣شبکه آبياري ورامين در  AMXآب در کانال 

تحويل آب به انشعابات و  بندي شد. برنامه زمان حل آبياري
 ٥و  ٤هاي  هيدروگراف ورودي کانال به ترتيب در شکل

  ارايه شده است.
هاي  انشعاب و در بلوک ٣، ١در بلوک  ٤با توجه به شکل 

ظرفيت  حداکثر قرار گرفتند. تصادفي طور به انشعاب ٤ ديگر
متر مکعب بر  ١٥/١، ACSکانال توزيع کننده در الگوريتم 

داد ساعت و تع ٢٣٦برداري  ثانيه و حداکثر زمان بهره
مقايسه  ت آمد.تنظيم به دس ١٠تنظيمات دريچه سراب 

ظرفيت موجود در ابتدا و انتهاي کانال با ظرفيت به دست 

تر بودن ظرفيت  آمده توسط مدل نشان دهنده اقتصادي
تغيير ظرفيت  ٥و  ٤هاي  باشد. با توجه به شکل بهينه مي

ساعت پس از شروع  ١٤٠در زمان  ACSکانال در الگوريتم 
و شروع  ٦ير دور آبياري به دليل پايان يافتن آبگيري آبگ

کمتر بودن ظرفيت آبگير  دليل باشد. به مي ١آبگيري آبگير 
، ظرفيت کانال در اين زمان کاهش ٦نسبت به آبگير  ١

ساعت از دور آبياري داشته است.  ١٦٥ناگهاني تا زمان 
شود در الگوريتم  مشاهده مي ٥همان طور که در شکل 

ACS يتي هاي دور آبياري کانال با ظرف در بيشتر زمان
برداري  نزديک به ظرفيت تعيين شده توسط مدل، بهره

را  PSOشود. منعم و نوري در پژوهش ديگري الگوريتم  مي
توزيع و تحويل آب در همين کانال و در همين  مسألهبراي 

حداکثر  PSOشرايط به کار بردند. با استفاده از الگوريتم 
ثانيه،  بر مکعب متر ٦٤/١کننده  ظرفيت کانال توزيع

ساعت و تعداد تنظيمات  ٢٣٦برداري  حداکثر زمان بهره
تنظيم به دست آمده است (منعم و  ١١دريچه سراب 

هاي دور  ). در اين روش در بسياري از زمان١٣٨٩نوري، 
آبياري از حداکثر ظرفيت محاسبه شده استفاده نشده 

حداکثر ظرفيت کانال توزيع کننده را  ACSاست. الگوريتم 
کمتر به دست  PSOنيه نسبت به الگوريتم ليتر بر ثا ٤٩٠

آورده است همچنين تعداد تنظيمات دريچه سراب در اين 
باشد. چنين  مي PSOتنظيم کمتر از روش  ١الگوريتم 

ريزي را به  برنامه ACSامري به دليل آنست که الگوريتم 
هاي آبياري از  نحوي تعيين نموده است که در اکثر زمان

توان بيان  تفاده شود. بنابراين ميبيشتر ظرفيت کانال اس
در تعيين  PSOنسبت به روش  ACSداشت الگوريتم 

  ريزي بهينه از کانال قابليت بهتري دارد. برنامه
  

  
بندي تحویل بهینه آب به انشعابات با  نمودار زمان -4شکل 

ACSاستفاده از الگوریتم 
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  AMXهیدروگراف ورودي کانال  -5شکل 

  
  يریگ جهینت
ل آب و يع و تحويتوز مسألهپژوهش بر اساس  نيا در

ه شد. يبه زبان فرترن ته يوتريبرنامه کامپ ACSتم يالگور
ع آب با هدف يتوز يزير ن برنامهييتع يه شده برايمدل ته

در  ياريت کانال و کاهش زمان مازاد از دور آبيکاهش ظرف
ن به کار گرفته شد. مقدار يورام ياريشبکه آب AMXکانال 

 يرهايعنوان متغ ل آب بهيتحو مدت زمان و يليحوان تيجر
ت ين مدل حداکثر ظرفيم در نظر گرفته شد. در ايتصم

 يبردار ه و حداکثر زمان بهرهيمکعب بر ثان متر ١٥/١کانال 
ه ب ميتنظ ١٠چه سراب يمات دريساعت و تعداد تنظ ٢٣٦

ن شده توسط مدل، ييتع يزير دست آمد. با توجه به برنامه
ت کانال در حالت يست آمده کمتر از ظرفده ت بيظرف

که در  PSOت کانال با روش ي. حداکثر ظرفاستموجود 
مکعب بر  متر ٦٤/١انجام شده بود برابر  يگريپژوهش د

چه يمات دريو تعداد تنظ يبردار ه و حداکثر زمان بهرهيثان
دست آمد. ه م بيتنظ ١١ساعت و  ٢٣٦ب يسراب به ترت

 PSOنسبت به روش  ACSوش ر يدهنده برتر ج نشانينتا
  .است
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