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تخصیص بهینه و اقتصادی آب در شبکه آبیاری و زهکشی با استفاده از
الگوریتم فراابتکاری ( ICAمطالعه موردی :شبکه صوفیچای)
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چکیده
کمبود منابع آب بهویژه در ایران و بروز خشکساکا هاي اخیر ،دسکییاب به یک سکیاسک جه تخصکی بهینهي آب را از
س تخ صکی بهینه آب تح شکرای کنیرل شکهه و نیز شکرای اقلیم و واقع  ،در دو
اهمی خا صک برخوردار نموده ا ک
دهه گذ شکیه یس از موارد جلب توجه محققین و مهنه سکین بوده ا سک در این پژوهش رو شک جهیه جه برآورد و
تخ صکی بهینه آب اراهه شکهه ا سک ا گورییم رقاب ا سکیعماري ) (ICAیک ا گورییم بهینه سکازي جهیه م با شکه و در
مقای اککه با سککایر ا گورییمهاي مخیلف بهینه سککازي ،توانای بهینه سککازي همیراز و یا یی باالتر را در م اککاهم مخیلف
بهینه سکازي دارا سک این ا گورییم سکرت منا سکب در یانین جواب بهینه دارد ،به تبارت دیگر نرخ همگرای باالی دارد
و م توانه بهینه سکرا سکري را در یک م اک له بهینه سکازي پیها نمایه در این پژوهش ا گورییم رقاب ا سکیعماري براي
بهینه سکازي مقادیر منابع آب در ط سکالهاي زرات  1370-82در مورد شکبسه آبیاري و زهس شک صکون چاي براي
ر سکیهن به بهینهترین سکیا سک ا سکیااده شکه نیایج اتمال ا گورییم رقاب ا سکیعماري به م اک له تخ صکی بهینه آب و
مقایاه آن با ا گورییم ژنییک ،یاک از مونقی  %35-40ا گورییم مورد نظر م باشه همچنین نیایج یاک از آن اس
که در مجموع با تخ صکی بهینه منابع آب بین بخشهاي مخیلف (ک شکاورزي و خهمات) ،یهود  40در صکه درآمههاي
یاصله ناب به وضعی کنون بهبود م یابه
واژههای کلیدی :منابع آب ،بهینهسازي ،کشاورزي ،خشساا .

 1دانشجوي دکیري سازههاي آب  ،گروه تلوم و مهنهس آب ،دانشگاه تبریز ،تبریز ،ایران(somayehemami70@gmail.com) ،
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مقدمه
یس از راههاي سککازگاري براي مقابله با کمبود
س شکبسههاي آبیاري و
آب ا سکیااده بهینه از آب ا ک
زهسش همانگونه که از نام آنها بر م آیه ،بهصورت
توأمان براي تأمین آب و آبیاري ارا ضک ک شکاورزي از
یک سککو و جمعآوري آبهاي خروج و زهابها از
سکوي دیگر ایجاد م شکونه گرچه اهمی شکبسههاي
زهس شک در کنار شکبسههاي آبیاري ب اکیگ به شکرای
محل دا شکیه و در برخ مناطق ب اکیار ضکروري و در
برخ مناطق نیاز کمتري به آنها ای اکاس م شکود،
یسن در صککورت غال از ضککرورت وجودي آنها در
هنگام طرای و اجراي شکبسهها ممسن ا سک طمات
جبرانناپذیر و همچنین هزینههاي هنگای ر ا جه
اییاي مجهد ارا ضک در پ دا شکیه با شکنه سکی اکیم
شککبسه زهسشها براي د سک یاب به اههاف ذیم
طرای و بهمرور زمان تسمیم م گردد:
 جمعآوري و انیقال رواناب یا صککم از بارنهگ وجلوگیري از تخریکب ارا ضک در اثر جکاري شککهن
سیالبها
 جمعآوري و انی قکال هرزآب انی هکاي مزارع و پکایکابکانالها
 تثبی سکط ای اکیاب و جلوگیري از باال آمهن آن وزهدار شکهن ارا ضک در اثر ناوذ تمق نا شک از آبیاري
و ن شک آب از کانالها ،خروج و انیقال ا ضکطراري آب
از کانالها در مواقع ضروري
زهس شک ک شکاورزي ،بنا به تقیهه سکازمان خواربار
و ک شکاورزي جهان  ،نه هزار سکال پیش در بینا نهرین
آغاز شکه (کرامی طرق و همساران )1388 ،1ایهاث
او ین شککبسههاي نوین آبیاري و زهس شک در دهه
 1310در جنوب ک شکور صکورت گرن و او ین زهسش
روباز با ا سککیااده از ما شککین در ط همین سککال در
شکاوور خوز سکیان سکاخیه شکه ط سکا یان اخیر توجه
بیشتر د سک انهرکاران طرحهاي تو سکعه منابع آب به
سرمایهگذاري جه ایهاث سهها و شبسههاي آبیاري
Keramati-Torogi et. al
Moradinejad
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و زهس شک جهیه ،خطوط انیقال ،کانالهاي آبر سککان ،
کا ورتها ،تونمهاي تح ن شکار و آزاد بوده و به بحث
بک هکرهبکرداري و نکگک هککهاري و تکعک مک یکرات پک یکشگک یکرا نککه و
همچنین به سکازي و مقاوم سکازي طرحهاي اجرا شکهه،
پرداخیه نشهه اس (مرادينژاد)1387 ،2
تخصکی آب تبارت از میزان آب اسک که در هر
یک از محهودههاي مطا عات و یو ضککههاي آبریز و
همچنین آبهاي ورودي به ک شککور از منابع تموم
آب با توجه به توانای ها و امسانات منابع آب هر یک
از آنها و با حاظ یقوق م صکرف کننهگان قبل  ،براي
م صکارف مخیلف به و سکیله وزارت نیرو م شکخ و به
شکرک ها ابالغ م شکود تا پروانههاي بهرهبرداري براي
میقا ضککیان م صککارف مخیلف صککادر شککود (کیانر و
همساران)1390 ،3
رونه یانین جواب ما له با توجه به پیچیهگ هاي
یاکم بر م اکاهم منابع آب ،به خ صکوم م اکاهم به شکهت
مقعر ،گکاه بکا م شکسکم روبرو ا سک بکه منظور رنع این
م شککسم ا سککیااده از رو هاي تسامل و نراکاو شک
گ اکیر یانیه ا سک تسنیکهاي محا سکبات تسامل  ،بر
خالف ا گورییم هکاي ج اککیجوي م یکهاول ،روي یکک
مجموته از جوابها در ن ضکاي ج اکیجو تمم م کننه و
با ا سککیااده از همساري و رقابی که بین جوابها ایجاد
سککریع جواب بهینکه را براي
م کننکه ،م تواننکه خیل
م اککاهم بهینه سککازي پیچیهه پیها کننه بهطور کل در
یم م اککاهم بهینه سککازي از ا گورییمهاي سککنی و
تسامل ا سکیااده م گردد در ب اکیاري از م اکاهم ممسن
ا سک تابع ههف منا ضککم و یا با کثرت ناگهان همراه
بکا شککه ککه ا گورییمهکاي سککنی قکادر بکه یکم اینگونکه
م اککا هکم کو چکک بکا ت عکهاد میغیر هکاي م حکهود م ثر
م با شککنه و در شککرایط که تعهاد میغیرهاي ت صککمیم
زیاد هاینه کارآی چنهان نخواهنه داش
کذا امروزه ،بکه د یکم پیچ یکهگ هکا و م شککسالت
مخیلف در یکم م اککا هکم بهی نکه سککازي تال هکاي
گ اککیردهاي جه ا سککیااده از ا گورییمهاي ت صککادن
Kiafar et. al

3

222

نشریه علمی پژوهشی مهندسی آبیاری و آب ایران
سال دهم .شماره سی و نهم .بهار1399

صکورت گرنیه ا سک اگرچه این ا گورییمها بهینه مطلق
را ت ضککمین نم نمکاینه ،اما تموما م توان ن اککب به
جواب نزدیک بهینه امیهوار بود در زمینه بهینه سککازي
تخ صکی آب نیز ط سکا یان اخیر مطا عات میعهدي
صککورت گرنیه ا سک که از آن جمله م توان به موارد
زیر اشاره کرد:
کیانر و همساران ( ،)1390به تخ صکی بهینه آب
در شککبسه آبیاري و زهس شک صککون چاي در ا سککیان
آذربایجان شکرق با ا سکیااده از ا گورییم ژنییک(GA) 1
پرداخینه محهوده مطا عات سککه تلویان و شککبسه
آبیاري و زهس شک صکون چاي در پاییند سک آن در
نظر گرنیه شکه نیایج یا صکم از این تحقیق ،اخیالف
مقهار آب تخ صککی یانیه واقع و مقهار بهینه در
م نکاطق مخیلف را بکهطور میو سک برابر  2/1میلیون
میرمسعب بهد سک داد همچنین میانگین سکط کم
زیر کشک یاصکم از مقادیر واقع سکه درصکه بیشتر از
سکط ک شک یا صکم از مقادیر پیشبین منابع آب بود
خاشع سیوک و همساران ،)1392( 2کاربرد تخصی
و مکهیریک آب ک شککاورزي را بکا ا سککی اکاده از تسن یکک
بهینه سککازي ازدیام ذرات  ،(PSO)3مورد برر سک قرار
دادنه ای شکان با ا سکیااده از مهل بیالن آب زیرزمین
معادالت مورد نیاز جه تخمین نو سکانات سکط آب را
تعیین نمودنه نیایج مهل بر مبناي یک سککال نرمال
نشکان داد که م توان با کاهش  30درصکهي سکط زیر
ک شک اغلب مح صکوالت بهاره و انزایش  30در صکهي
سکط زیر ک شک گنهم و جو و کلزا بیشترین درآمه
را از آب ا سکیح صکا از آبخوان ک اکب نمود زیمیسش
و منیظر ،)1390( 4تملسرد ت عکهادي از شککب سکه هکاي
آبیاري جهان را با اسکیااه از رویسرد مقایاهاي و تحلیم
داده ککاوي مورد ارزیکاب قرار دادنکه ن یکایج تحقیق آن هکا
ن شکان داد که وجود انجمنهاي نعال بهرهبرداران آب
در شکبسههاي آبیاري به تنوان تامم دیگري در بهبود

1
Genetic Algorithm
Khasheie Siuki et. al
3 Particle swarm optimization
4 Zahmatkesh and Montazer
5 Janga and kumar
6 Habibi-Davijani et. al
2

رانهمانهاي مهیریی ا سک همچنین کاربرد ترکیب
رویسرد تحلیم مقای اککهاي و خو شککهبنهي از قابلی
مطلوب در ارز یککاب تملسرد شککب سککه هککاي آب یککاري
برخوردار م بکا شککه .جکان گکا و کو مکار ،)2010( 5آب
مصرن با ههف بیشینه کردن منانع اقیصادي از طریق
تخ صکی آب آبیاري درون ن صکل در دوره زمان معین
در شککرای چنه مح صککو را با ا سککیااده از ا گورییم
 PSOارا هکه نمود نکه یبیب داوی جککان و هم سککاران6
( ،)1392مهل بهینه سککازي تخ صککی منابع آب در
بخشهاي ک شکاورزي ،صکنع و خهمات را با ا سکیااده
از ا گورییم پی شکرنیه  GAPSO7اراهه نمودنه سکس
برا سککاس توابع تو یه ،سککط زیر ک شک  ،تملسرد
مح صکول و درآمه یا صکله از هر مح صکول ،تابع ههف
تلایق م شکخ گردیه نیایج تحقیق ای شکان ن شکان داد،
در مجموع با تخصی بهینه منابع آب بین بخشهاي
مخیلف (ک شککاورزي ،صککن عک و خکه مکات) ،م توان
درآمههاي یا صکله در منطقه کویر مرکزي ایران را تا
 56در صککه ن اککب به و ضککعی نعل بهبود بخ شککیه
آتشپز گرگري )1387( 8در پکایکاننکامکه خود از ا گورییم
رقاب اسیعماري 9براي طرای یک کنیرلکننهه PID
بهینه و همچنین براي طرای کنیرلکننهه  PIDچنه
میغیره براي سکی اکیم صکنعی سکیون تقطیر ا سکیااده
نمود ن قکا شک و هم سکاران )1391( 10در تحقیق بکه
معرن ا گورییم رقاب ا سکیعماري پرداخینه و در آن به
معرن امسریا ی اک  ،شککسمده امسراطوريهاي او یه،
سک یکا سک جکذب ،انقالب ،جکابکه جکای قکهرت بین
ا سکیعمارگر و م اکیعمره ،رقاب ا سکیعماري و چگونگ
همگرای ا گورییم ا شککاره کردنکه و ا گورییم مکذکو را
پیادهسازي نمودنه
در سالهاي اخیر تحقیقات زیادي در مااهم
مخیلف منابع آب با اسیااده از ا گورییمهاي تسامل
بهخصوم ا گورییمهاي ژنییک ،ازدیام ذرات و

7

Genetic- Particle swarm optimization hybrid
algorithm
8 Atashpaz-Gargari
9 Imperialist Competitive Algorithm
10 Naghashi et. al
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رو هاي بهینهسازي از جمله با اسیااده از نرمانزار
 Lingoصورت پذیرنیه اس با توجه به پژوهشهاي
انجام شهه ،بخش کشاورزي بیشترین سهم مصرف
منابع آب را بهخود اخیصام م دهه ،در همین راسیا،
در پژوهش یاضر تابع ههف غیر خط  ،با توجه به
میزان آب مصرن در بخش کشاورزي در نظر گرنیه
شهه اس با توجه به اینکه تابع ههف و محهودی هاي
دیگر موجود در پژوهش یاضر از رونهي غیر خط
پیروي م کننه ،ذا جه یم این ما له و به منظور
بررس تملسرد و اثبات کارای ا گورییم رقاب
اسیعماري ) (ICAبه تنوان رو تسامل نوین و
همچنین سازگاري این ا گورییم با تعهاد کمتري از
پارامیرها ،با ههف بهبود وضع اقیصادي از طریق
یهاکثرسازي سود خا براي تخصی بهینه منابع
آب شبسه آبیاري و زهسش صون چاي واقع در اسیان
اسیان آذربایجانشرق اسیااده شهه اس و نیایج
یاصم از آن با نیایج رو ا گورییم ژنییک مورد مقایاه
قرار گرن

مواد و روشها
منط قهه مورد م طهال عهه ( شههب کهه آب یهاری و
زهکشی صوفیچای)
به منظور ارزیاب کارآی ا گورییم پی شککنهادي در
تخصی و مهیری بهینه آب از اطالتات شبسه آبیاري
و زهسش صون چاي و سه تلویان اسیااده شهه اس
این سکه در ا سکیان آذربایجان شکرق در سکه کیلومیري
شکمال شکهر مراغه و در نزدیس رو سکیاي تلویان قرار

دارد این سه بر روي رودخانه صون چاي ایهاث شهه
اس و آب آشامیهن شهرسیانهاي مراغه ،میانهوآب،
بک نککاب ،تک جککب شک یکر و مکلک سککان را تککأ مک یکن مک ک نککه
رودخانههاي صککون چاي و ا سککا اککیانج منابع آب این
م حکهوده م بکا شک نکه ککه یو ضککهي آنهکا برابر 313/6
کیکلکومیرمربع واقع در  46در جککه و  16دقی قککه طول
شککرق و  37در جکه و  29دقی قکه ترض شک مکا قرار
دارنه ارا ضک ک شکاورزي این محهوده شکامم  4منطقه
شککا مکم م نکاطق  3 ،2 ،1و  4بکا و سک عک هکاي ،2500
 2600 ،4500و  1800هسیار م با شککنه جه نیم به
اههاف تحقیق یاضر ،از آمار و اطالتات منابع و مصارف
در منطقه طرح و آمار بهرهبرداري از سکه ا سکیااده شکه
(برا سکاس مطا عهي کیانر و همساران )1391 ،میو سک
سککاال نکه منط قکه بکهطور تقریب برابر 330
بکار نکهگ
میل میر م با شکه که به صکورت  30در صکه بارنهگ در
زم اکیان 40 ،در صکه در بهار 2 ،در صکه تاب اکیان و یهود
 25درصه در نصم پاییز م بارد میوس دماي ساالنه،
میو سک سکاالنه تبخیر از ت شک و یهاکثر تبخیر ماهانه
در تیر و مرداد در این م حکهوده بکهترت یکب برابر بکا 12/3
در جکه سککانی گراد 1470 ،میل میر و  270میل میر
م با شکه تمهه مح صکوالت ک شک شکهه شکامم ،گنهم،
جو ،یونجه ،سکیبزمین  ،پیاز ،انگور ،بادام و سکردرخی
اس
در جهول ( ،)1مشخصات نن سه تلویان و در
شسم ( ،)1وضعی آب قابم دسیرس براي مناطق
مخیلف تح پوشش شبسه آبیاري و زهسش اراهه شهه
اس

جدول ( :)1مشخصات فنی سد علویان
نوع سه
ترض تاج
طول تاج
یجم مخزن

خاک و هایهي رس
 10میر
 935میر
 60میلیون میرمسعب

تاریخ آغاز ساخ
تاریخ اتمام

1369
1374
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شکل ( :)1وضعیت آب قابل دسترس در مناطق  4گانه شبکه آبیاری و زهکشی صوفیچای

الگوریتم رقابت استعماری ()ICA

ه مکان نکه دیگر ا گورییم هکاي ت سکامل  ،این ا گورییم،
نیز بکا ت عکهادي جمع یک او یکه ت صککادن ککه هر ککهام از
آنها یک "ک شککور" نامیهه م شککونه ،شککروع م شککود
تعهادي از بهیرین تنا صککر جمعی (معادل نخبهها در
ا گورییم ژنی یکک) بکه تنوان امسر یکا ی اک  1انی خکاب
م شکونه باق مانهه جمعی نیز به تنوان م اکیعمره،2
در نظر گرن یکه م شککونکه ا سککیع مکارگران ب اک یکه بکه
قهرت شکان ،این م اکیعمرات را با یک رونه خام که در
ادامه م آیه ،به سککم خود م ک شککنه قهرت کم هر
امسراطوري ،بکه هر دو بخش ت شککس یکمده نکهه آن یعن
ک شککور امسر یکا ی اک (بکهتنوان ه اک یکه مرکزي) و
م اککیعمرات آن ب اککیگ دارد در یا ریا ضک  ،این
واب اکیگ با تعریف قهرت امسراطوري به صکورت مجموع
قهرت کشکور امسریا یاک  ،به اضکانه درصکهي از میانگین
س با شکسمگیري
قهرت م اکیعمرات آن ،مهل شکهه ا ک
امسراطوريهکاي او یکه ،رقکابک امسریکا ی اککی میکان آنهکا
شککروع م شککود هر امسراطورياي که نیوانه در رقاب
Imperialist

1

ا سککیعمکاري ،مونق تمم کرده و بر قهرت خود بیازایه
(و یکا یکها قکم از ککاهش ناوذ جلوگیري ک نکه) ،از
صککحنه رقاب ا سککیعماري ،یذف خواهه شککه بنابراین
ب قکاي یکک امسراطوري ،واب اک یکه بکه قکهرت آن در جکذب
م اککیعمرات امسراطوري هکاي رق یکب و بکه سککیطره در
آوردن آنها خواهه بود در نییجه ،در جریان رقاب هاي
امسر یکا ی اککی  ،بکه تکهریج بر قکهرت امسراطوري هکاي
بزرگتر انزوده شکهه و امسراطوريهاي ضکعیفتر ،یذف
خواه نکه شککه امسراطوري هکا براي انزایش قکهرت خود،
مجبور خواهنه شکه تا م اکیعمرات خود را نیز پی شکرن
دهنه با گذ شک زمان ،م اکیعمرات ،از حاظ قهرت به
امسراطوريها نزدیکتر خواهنه شه و یک نوع همگرای
بهوجود خواهه آمه یه نهای رقاب ا سکیعماري ،زمان
ا سک که یک امسراطوري وایه در دنیا وجود دا شککیه
با شکه ،با م اکیمرات که از حاظ موقعی  ،بهخود ک شکور
امسریا یا  ،خیل نزدیک هاینه

Colony

2
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شکل دهی امپراطوریهای اولیه
در بهینکه سککازي ،ههف یانین یک جواب بهینه بر
س یک آرایه از میغیرهاي
ی اکب میغیرهاي م اک له ،ا ک
م اک له را که بایه بهینه شککونه ،ایجاد م شککونه در
ا گورییم ژنییک این آرایه ،کروکوزوم 1نامیهه م شککود
در اینجا نیز آن آرایه یک ک شککور نامیهه م شککود در
یک ماک لهي بهینهسکازي  Nvarبعهي ،یک کشور ،یک
س این آرایه به صکورت رابطه ()1
آرایهي  1 × Nvarا ک
تعریف م شود:
]country = [ p1, p 2, p 3,..., p N var
()1
براي شکروع ا گورییم بایه تعهادي از این ک شکورها
(بکه ت عکهاد ک شککور هکاي او یکه ا گورییم) ای جکاد شککونکه
بنابراین ماتری کم ک شکورها به صکورت ت صکادن او یه
تشسیم م شود (رابطه :)2


24 

n 


12

()2

R
R
R

2
14
n −10

 country  
1
R

 1
country =  country  = R 13
2


 
R n −11
country

N
 

R
R
R

هزی نکه یکک ک شککور بکا ارزیکاب تکابع  fدر میغیرهکاي
)  (p1 ‚p2 ‚p3 ‚ … ‚ pNvarیکا نک م شککود راب طکه ()3
بیانگر این ما له اس :
()3

)

(

cos t =  (country ) =  p1, p 2, p 3,..., p N var

همهي امسریا ی اک ها ،هزینه نرما یزه آنها با ا سکیااده
از رابطه ( )4محاسبه م شود (آتش پزگرگري:)1387 ،
()4
C n = C n − max C i 
i

ککه در آن  c nهکزیک نککه ا مک سکر یککاکی اک  nام،
 maxبیشترین هزینه میان امسریا ی اک ها و 𝑖C
} ⏟ {ci
i

هزینه نرما یزه شککهه این امسریا ی اک م با شککه هر
امسر یکا ی اک ی سکه داراي هزی نکه بیشتري بکا شککه
(امسریا ی اک ضکعیفتري با شکه) ،داراي هزینه نرما یزه
کمتري خوا هکه بود بکا دا شککین هزی نکه نر مکا یزه ،قکهرت
ناب نرما یزهي هر امسریا یا  ،بهصورت زیر محاسبه
شککهه و بر مب نکاي آن ،ک شککور هکاي م اککیعمره ،بین
امسریا اککی ها تق اککیم م شککونه (آتش پزگرگري،
:)1387
هزی نکه یکک ک شککور بکا ارزیکاب تکابع  fدر میغیرهکاي
)  (p1 ‚p2 ‚p3 ‚ … ‚ pNvarیان م شکود رابطه ( )5بیانگر
این ما له اس :
()5

Cn
N var
 Ci
i =1

= Pn

مدل سهازی سهیا سهت جذب :حرکت م سهتعمرهها به
سمت امپریالیست

براي شککروع ا گورییم ،تعهاد  Ncountryک شککور او یه
ایجاد م شکود  Nimpتا از بهیرین ات ضکاي این جمعی
(ک شکورهاي داراي کمترین مقهار تابع هزینه)  ،بهتنوان
امسر یکا ی اک انی خکاب م گردد بکاق مکا نکهه  Ncolاز
ک شکورها ،م اکیعمرات را ت شکسیم م دهنه که هر کهام
بکه یس از امسراطوري هکا تعلق دار نکه براي تق اککیم
مایعمرات او یه بین امسریا یا ها ،به هر امسریا یا ،
تعهادي از م اکیعمرات مینا سکب با قهرت آن تخ صکی
داده م شککود براي ان جکام این ککار ،بکا دا شککین هزی نکه

Chromosome

225

3

سککیا سک همگون سککازي (جذب) 2با ههف تحلیم
نرهنگ و سککاخیار اجیمات م اککیعمرات در نرهنگ
یسو مک مرکزي ان جکام م گر نک ه مکانگونکه ککه قبال
نیز بیان شکه ،ک شکورهاي ا سکیعمارگر ،براي انزایش ناوذ
خود ،شککروع به ایجاد تمران )ایجاد زیر سککاخ هاي
یمم و نقم ،تأ سکی دان شکگاه و )...کردنه این بخش از
نرآینه ا سککیعمار در ا گورییم بهینه سککازي ،به صککورت
یرک م اکیعمرات به سکم ک شکور امسریا ی اک  ،مهل
شکهه ا سک ک شکور امسریا ی اک  ،ک شکور م اکیعمره را در
را سکیکاي اههاف خود ،به سکمک خود جذب م کنکه

Assimilation

2
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همانگونه که در این شککسم ن شککان داده شککهه ا سک ،
ک شککور م اککیعمره 1بکه انکهازه  xوایکه در ج هک خ
وا صککم م اککیعمره به ا سککیعمارگر ،2یرک کرده و به
موقعی جهیه 3ک شکانهه م شکود در این شکسم ،نا صکله
میان اسیعمارگر و مایعمره با  dنشان داده شهه اس
 xنیز تهدي ت صککادن با توزیع یسنواخ (یا هر توزیع
منا سکب دیگر) م با شکه مقهار  xاز رابطه ( )6محا سکبه
م شود:
()6
) x U ( 0,  d
ککه در آن  βتکهدي بزرگتر از یکک و نزدیکک بکه 2
م با شکه یک انیخاب منا سکب م توانه  β = 2با شکه
وجود ضکریب  β > 1باتث م شکود ،تا ک شکور م اکیعمره
در یین یر ک بکه سک مک ک شککور ا سککیع مکارگر ،از
جه هاي مخیلف به آن نزدیک شود
جابجایی موقعیت مستعمره و امپریالیست
سکیکا سک جذب در تین نابودي سککاخیکارهاي
اجیمات سککیا سک ک شککور م اککیعمره در بع ضک موارد
ش بع ضک از
نیایج مثبی را نیز براي آنها در پ دا ک
ک شککور در نیی جکه ات مکال این سک یکا سک  ،بکه نوت از
خودباوري تموم د سک یانینه و به رهای از چنگال
ا سکیعمار پرداخینه در مهل سکازي این واقعه تاریخ در
ا گورییم معرن شکهه به این صکورت تمم شکهه ا سک
ککه در یین یر ک م اککیعمرات بکه سک مک ک شککور
ا سکیعمارگر ،ممسن ا سک بع ضک از این م اکیعمرات به
موقعیی بهیر از امسریا ی اک بر سکنه (به نقاط در تابع
هزینه بر سکنه که هزینه کمتري را ن اکب به مقهار تابع
هزینه در موقعی امسریا یا  ،تو یه م کننه) در این
یا  ،ک شکور ا سکیعمارگر و ک شکور م اکیعمره ،جاي خود
را با همهیگر توض کرده و ا گورییم با کشور اسیعمارگر
در موقع یک جکهیکه ادا مکه یکان یکه و این بکار این ک شککور
امسریا ی اک جهیه ا سک که شکروع به اتمال سکیا سک
همگونسازي بر مایعمرات خود م کنه

Colony
Imperialist

1
2

قدرت کل یک امپراطوری
قهرت یک امسراطوري برابر ا سک با قهرت ک شککور
ا سکیعمارگر ،به ا ضکانه در صکهي از قهرت کم م اکیعمرات
آن بکهین ترت یکب براي هزینکه ککم یکک امسراطوري رابطکه
( )7وجود خواهه داش :
() 7

)) (imperialist ) +  mean (Cost (colonies of impire
ککه در آن  TCnهزی نکه ککم امسراطوري  nام و ξ
تکهدي مث بک ا سک ککه معموال بین صککار و یکک و
نزدیک به صکار در نظر گرنیه م شکود کوچک در نظر
گرنین  ،ξباتث م شکود که هزینه کم یک امسراطوري،
تقری بکا برابر بکا هزی نکه یسو مک مرکزي آن (ک شککور
امسریا ی اک ) ،شکود و انزایش  ξنیز باتث انزایش تأثیر
میزان هزی نکه م اککیعمرات یکک امسراطوري در تعیین
هزینه کم آن م شکود در یا نوت  ξ = 0.05 ،در
اکثر پیاده سکازيها به جواب مطلوب منجر شکهه ا سک
(آتش پزگرگري)1387 ،
مرایم ا گورییم رقاب ا سککیعماري به صککورت زیر
م باشه:
 چنه نقطه ت صکادن روي تابع انیخاب کرده وامسراطوريهاي او یه را تشسیم بهه
 م اکیعمرات را به سکم ک شکور امسریا ی اکیرک بهه (سیاس هماانسازي)
 اگر م اککیعمرهاي در یکک امسراطوري ،وجودداشیه باشه که هزینهاي کمتر از امسریا یا
دا شکیه با شکهج جاي م اکیعمره و امسریا ی اک را
با هم توض کن
 هزینکهي کم یک امسراطوري را ی اککاب کن(بکا در نظر گرنین هزی نکهي امسریکا ی اک و
مایعمراتشان)
 یکک م اککیعمره از ضککعیفترین امسراطوريانی خکاب کرده و آن را بکه امسراطورياي ککه
بیشترین اییمال تصایب را دارد ،بهه
 امسراطوريهاي ضعیف را یذف کنn

n

= Cos t

cost

TC

New Position of Colony
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اگر تن هکا یکک امسراطوري بکاق مکانکهه بکا شککه،
توقف کن وگرنه به  2برو

تعریف مسأله
در پژوهش یا ضککر ،ههف بی شککینه کردن درآمه
ناخا یا صکم از نرو مح صکوالت زرات و کمینه
کردن خ اککارات نا شک از کمبود در تخ صککی به
س ذا ههف
م صکارف شکرب ،صکنایع و زی اک محیط ا ک

از اراهه پژوهش یا ضککر ،ارزیاب و برر سک مقای اککهاي
رو هاي بهینه سککازي ا گورییم رقاب ا سککیعماري و
ژنییک در برآورد و اراهه برنامه تخ صککی بهینه آب در
مکاههکاي بهرهبرداري م شککخ م بکا شککه پکارامیرهکاي
ا گورییم رقاب ا سکیعماري که در تمم تخ صکی بهینه
آب مورد ا سککی اکاده قرار م گیرنکه ،شککا مکم موارد زیر
م باشنه:

جدول ( :)2پارامترهای مورد استفاده در الگوریتم رقابت استعماری
تعهاد کشورهاي او یه

100

تعهاد اسیعمارگران او یه

6

تعهاد مایعمرات

100-6=94

β

2

γ

π/4

ζ

0/01

الف) تابع هدف
با توجه به اینکه پ از شروع نصم زرات  ،سط
زیر ک شک مح صککوالت زرات و هزینههاي ک شککاورزي
مقادیر ثابی ا سک  ،تابع ههف به صکورت بی شکینه کردن
درآمه ناخا یا صککم از نرو مح صککوالت زرات و
کمینه کردن خ اککارات نا شک از کمبود در تخ صککی
م صکارف شکرب ،صکنایع و زی اک محیط م با شکه تابع
ههف مه نظر در این پژوهش به صککورت رابطههاي ()8
تا ( )10در نظر گرنیه شهه اس :
Maximaze =TB −TCE −TCS
()8
4

8

TB =  (Y  A )  P c

() 9

j =1 C =1

صککنایع TCE ،هزینههاي کمبود در تخ صککی بخش
زی اک محیط  Ycj ،مجموع وزن مح صکول تو یه شکهه
 cدر منط قکه  jبکهازاي وا یکه سککط زیر ک شک Acj ،
مجموع سککط زیر مح صککول  cدر منطقه  Pc ،jقیم
وایه وزن تو یهي مح صککول  Tmaxc ،cیهاکثر تو یه
مح صککول  cبهون تنش آب  kyct ،ضککریب ی اککا سککی
گ یکاه  cدر مکاه  tو  Etmaxم قکهار تبخیر واقع گ یکاه  cدر
مکاه  tبکهون تنش آب ا سک ا نکهی  cمعرف نوع
مح صککول j ،منط قکه زرات و  tا نکهی ز مکان ( مکاه)
م باشه
ب) قیود و محدودیتها
()11

()10

()12

ET c ) 

ET maxc 
شککبسهTCS ،
در این رواب  TB ،سککود ناخا
هزی نکه هکاي کمبود در تخ صککی بکه بخش شککرب و

()13

(1−

t

ct


n
 (1 −
ky

c
t =1



max

=Y

c

Y

jt

jt

8

jt

jt

()14
()15

av

W

dem

W

dem

+GW

jt

+Var

c =1

jt

 SW

jt

av

W
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()16

jt

 PBW

jt

BW

ککه در این رواب  Wdemjt ،آب تخ صککی داده
شککهه بکه منط قکه  jدر مکاه  W avjt ،tآب موجود در
منطقه  jدر ماه  Wdemjt ،tآب تخ صکی داده شکهه
بکه مح صککول  cدر منط قکه  jدر مکاه  tو  GWjtآب
زیرزمین اسیااده شهه در منطقه  jدر ماه  tم باشه

نتایج عددی

X ,
X 0
X
()17
X ,
Y 
X 0
X
در این راب طکه Yi ،م قکادیر ا سک یکانکهارد شککههXoi ،
مقادیر م شکاههات  Xomin ،مقادیر مینیمم م شکاههات و
 Xomaxماکزیمم مقادیر مشاههات م باشنه
در اجراي این تکابع (تکابع هکهف) تو سک ا گورییم
رقاب ا سکیعماري ،ابیها مقادیر پیشبین شکهه در آغاز
ن صککم زرات بکهتنوان ورودي وارد ا گورییم شککهه و
سککس میغیرهاي م اککأ ه مربوط به تخ صککی آب در
oi

oi



i

o max
oi

i

oi

o min

Y

GA

ICA

مشاههات

۳۵
۳۰
2۵
2۰
1۵
1۰

آب تخصیص یافته MCM

پ از معرن تابع ههف و انجام تحلیم یااسی
و یکانین م قکادیر بهی نکه پکارامیر هکاي م ثر ا گورییم و بکه
کارگیري آنها در مهل ،میغیرهاي ت صکمیم م اک له که
شکامم  12میغیر بود محا سکبه گردیه پارامیرهاي مورد
ا سککی اکاده در ا گورییم رقکابک ا سککیع مکاري جکهول ()2
م باشنه
در این پژوهش به منظور برر سک قابلی ا گورییم
رقاب ا سککیعماري و ژنییک ،از  12سککال آمار سککا یانه
براي دوره آماري ( ،)1370-82جه انجام تجزیه و
تحلیم مورد برر سک قرار گرن (تجزیه و تحلیم براي
دو سککال  1374و  1375بهد یم نقهان آمار صککورت
نگرنک ) از  75در صککه داده هکاي موجود بکه منظور
آموز ا گورییمها و از  25در صکه دادهها براي صکح
سکنج مهل ا سکیااده شکه وارد کردن دادهها به صکورت
خام باتث کاهش سککرت و دق مهل م شککود از
اینرو دادههاي ورودي به مهل به صککورت رابطه ()17
نرما یزه شهنه

طول ن صکم زرات برآورد گردیه بهد یم نقهان آمار دو
سکال  ،1374-75مقادیر آب تخ صکی یانیه در این دو
سال پیاپ قابم برآورد نبود
در شکسمهاي ( )2تا ( ،)5مقای اکه نیایج یا صکم از
اجراي ا گورییم هکاي ژنی یکک و ر قکابک ا سککیع مکاري و
مقادیر م شککاههات براي آب تخ صککی یانیه در طول
ن صککم زرات براي مناطق چهارگانه شککبسه آبیاري و
س با توجه به
زهس شک صکون چاي ن شکان داده شکهه ا ک
شکسمهاي ( )2تا ( ،)5مشکاههه م شکود نیایج یاصم از
اجراي ا گورییم مورد نظر (ر قکا بک ا سککیع مکاري) در
م قکای اککه بکا ا گورییم ژنی یکک ب اک یکار نزدیکک بکه م قکهار
انهازهگیري شکهه مقهار آب تخ صکی یانیه م با شکه و
این م اک لکه ب یکانگر همگرای  ،ککارآی و رانکهمکان بکاالي
ا گورییم رقاب ا سککیعماري در سککی اککیمهاي منابع آب
م باشه

۵
۷۰ ۷1 ۷2 ۷۳ ۷4 ۷۵ ۷۶ ۷۷ ۷۸ ۷۹ ۸۰ ۸1 ۸2
سال آماری
شکل ( :)2مقایسه مقادیر آب تخصیص یافته واقعی و
حاصل از اجرای الگوریتمهای ژنتیک و رقابت استعماری
در منطقه یک محدوده مطالعاتی
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مشاههات

GA

4۵

ICA

مشاههات

آب تخصیص یافته MCM

2۰

1۵

1۵
1۰

۷۰۷1۷2۷۳۷4۷۵۷۶۷۷۷۸۷۹۸۰۸1۸2
سال آماری

آب تخصیص یافته MCM

2۵

۵

۳۰
2۵

۳۵
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۵

شکل ( :)3مقایسه مقادیر آب تخصیص یافته واقعی و

۷۰ ۷1 ۷2 ۷۳ ۷4 ۷۵ ۷۶ ۷۷ ۷۸ ۷۹ ۸۰ ۸1 ۸2

حاصل از اجرای الگوریتمهای ژنتیک و رقابت استعماری

سال آماری

در منطقه دو محدوده مطالعاتی

شکل ( :)5مقایسه مقادیر آب تخصیص یافته واقعی و
حاصل از اجرای الگوریتمهای ژنتیک و رقابت استعماری

GA

ICA

مشاههات

در منطقه چهار محدوده مطالعاتی

۳۰

2۰
1۵
1۰

آب تخصیص یافته MCM

2۵

۵
۷۰ ۷1 ۷2 ۷۳ ۷4 ۷۵ ۷۶ ۷۷ ۷۸ ۷۹ ۸۰ ۸1 ۸2
سال آماری
شکل ( :)4مقایسه مقادیر آب تخصیص یافته واقعی و
حاصل از اجرای الگوریتمهای ژنتیک و رقابت استعماری
در منطقه سه محدوده مطالعاتی

همچنین از شک سکم هکاي بکاال اینگونکه ا سککین بکاط
م شککود ککه کمترین م قکهار آب تخ صککی یکان یکه در
منطقه چهار محهوده مطا عات و مربوط به سککالهاي
 1376تا  1382و بیشترین مقهار آب تخ صکی یانیه
در منط قکه یکک م حکهوده م طکا عکات و در م حکهوده
سالهاي  1370-73و  1377-78م باشه د یم اصل
این امر ،تغییر در م نکاطق زیر ک شک مح صککوالت
کشاورزي م باشه
هکز یک نککه بکراي
شک سککم ( ،)6هک مک گکرا یک
ا گورییمهاي ژنییک و رقاب اسکیعماري را نشکان
م دهه همانگونه که از دیاگرامهاي همگرای
ن شکان داده شکهه بر م آیه ،ا گورییم رقاب
ا سکیعماري به همگرای ن اکبیا بهیري ن اکب به
ا گورییم ژنییک رسیهه اس
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شهریور

مرداد

تیر

خرداد

اردیبهش

نروردین
14۰۰۰
1۳۰۰۰
11۰۰۰
1۰۰۰۰
۹۰۰۰
۸۰۰۰

۷۰۰۰
شکل ( :)6همگرایی هزینه برای الگوریتمهای ژنتیک و

۶۰۰۰

رقابت استعماری

۵۰۰۰

نک یککایکج ن شککان مک د هککه هکر دو اک گکوریک یکم
توان اککیهانه به همان جواب تحلیل م اککأ ه
بر سکنه ا بیه م اکأ ه در نظر گرنیه شکهه نق
شککیوه ات مکال ا گورییم
براي ن شککان دادن
پی شکنهادي در این تحقیق ا سک و براي به چا ش
ک شکیهن دو ا گورییم مونق بهینه سکازي در تمام
زمینههاي یوزه منابع آب مناسب نم باشه
شکسم ( ،)7کم سط زیر کش بهینه در هر سال
را ککه از اجراي مکهل تعیین ا گوي ک شک بهی نکه
برا سککاس مقادیر برآورد شککهه منابع آب تو سک دو
ا گورییم ژنییک و رقاب ا سکیعماري در ابیهاي هر ماه
از سکال و با اتمال محهودی یهاقم و یهاکثر سکط
زیر ک شک را ن شککان م دهه با توجه به شککسم (،)7
م شککاههه م شککود که برر سک ها بای اککی در دو بخش
جهاگانه صورت گیرد

70 71 72 73 76 77 78 79 80 81 82
سال
شکل ( :)7کل سطح زیرکشت بهینه در ابتدای هر ماه بر
حسب هکتار ،براساس مقادیر تخمینی

ا ف) سکالهای که مقادیر برآورد شکهه بیشتر از
مقادیر واقع با شکه در ط این سکالها شکاهه کاهش
سکط زیر ک شک مح صکوالت از مقهار او یه آنها بودیم
که با کاهش سکط زیر ک شک  ،تنها در صکهي از سکط
زیر کش  ،بهصورت کامم آبیاري م شود.
ب) سککالهای که مقادیر منابع آب بیشتر از
مقادیر برآورد شکهه با شکه که اینگونه ا سکینباط م توان
کرد که در اکثر سککالهاي آماري سککط زیر ک شک با
رونه انزایش مواجه بوده اس
در شککسم ( )8و جهول ( ،)3سککود خا در هر
سککال با اتمال ضککرایب  0/75 ،0/6و  0/9ن شککان داده
س همانگونه که از شکسم  8م شکاههه م شکود،
شکهه ا ک
سکود در بازه زمان  1370-72با رونه صکعودي و رو به
رشکه مواجه بوده و سکس رونه نزو را ط م کنه
اتمال ضکریب  0/9در مقایاکه با اتمال دو ضکریب 0/75
و  ،0/6در بردارنکهه سککود بیشتر یکا صککم از نرو
مح صککوالت م با شککه در بین سککالهاي مورد برر سک
کمترین مقهار سکود مخی سکال  1376م با شکه که
د یم آن را م توان در سکط زیر ک شک بهینه و مقهار
ا همچنین
آب تخ صکی داده شکهه در منطقه دان ک
بیشترین مقهار سککود یا صککله مربوط به سککالهاي
 1380 ،1372و  1382م با شککه که یاک از ر شککه
س همانطور که از شکسم
ک شکاورزي در منطقه بوده ا ک

کل سطح زیر کشت (هکتار)

12۰۰۰
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 8و جکهول  3ا سککین بکاط م شککود ،ا گورییم ر قکابک
اسکیعماري با تخصکی  22881هزار میرمسعب در سکال
ن اککب به ا گورییم ژنییک با تخ صککی  19790هزار
میرمسعکب در سککال ،بکهترت یکب داراي  9و  25در صککه
ا سککی اکاده از م نکابع آب در یکاک بهی نکه در بخش
کشاورزي م باشنه
ICA

در یا کل با توجه به تخ صککی هاي صککورت
گرنیه تو سک ا گورییم رقاب ا سکیعماري 110 ،میلیارد
دالر درآمه یا صکم در یا بهینه تخ صکی منابع آب
یا صکم م شکود که برابر با  40در صکه ر شکه اقی صکادي در
بخش کشاورزي م باشه

1۸۵۰۰۰

GA

1۶۵۰۰۰
12۵۰۰۰
1۰۵۰۰۰
۸۵۰۰۰
۶۵۰۰۰
4۵۰۰۰

سود خالص (میلیارد دالر)

14۵۰۰۰

2۵۰۰۰
۵۰۰۰

۷۰ ۷1 ۷2 ۷4 ۷۵ ۷۶ ۷۸ ۷۹ ۸۰ ۸2
سال آماری
شکل ( :)8سود خالص در هر سال
جدول ( :)3مقایسه دو مدل بهینهسازی  ICAو  GAدر بخش کشاورزی
ا گورییم

ICA

مصارف آب

مقهار مصرف آب در
بهینهترین یا (هزار
میرمسعب)

(میلیارد ریال)

کشاورزي

22881

110

40

خهمات

-

-

-

110

40

کشاورزي

19790

97

35

خهمات

-

-

-

97

35

مجموع
GA

مجموع

درآمه یاصم

رشه اقیصادي ()%
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م قهای سههه م طهال عهه حها ضههر بها ن تهایج

سههایر

پژوهشگران
مقادیر درآمه یا صکله (ر شکه اقی صکادي) یا صکم از
تخ صکی اقی صکادي در یو ضکه منابع آب پژوهش یا ضکر
بکا ن یکایج بکهد سک آ مکهه از م طکا عکه یبیب داوی جکان و
همساران ( )1392و سیاسر و هنر ( )1396که بهترتیب
بکا ا سککی اکاده از ا گورییم ژنی یکک و ا گورییم پی شککرن یکه
 GAPSOبه بهینه سککازي تخ صککی منابع آب در
بخشهاي ک شکاورزي ،صکنع و خهمات پرداخیه بودنه،
مورد مقای اککه قرار گرن نیایج بیانگر آن ا سک که در
شبسه آبیاري و زهسش صون چاي با توجه به وضعی
م نکابع آب در م قکای اککه بکا بخش هکاي مرکزي و کویري
ایران ،مح صکول گنهم به سکبب سکود اقی صکادي باال به
تنوان مح صکول زرات پر درآمه منطقه تلق شکهه و در
نییجه تخ صککی اقی صککادي منابع آب تو سک ا گورییم
 ICAدر این منطقه با ر شکه اقی صکادي 40در صکهي روبرو
خواهه بود

نتیجهگیری
در این پژوهش جه برآورد و تخصی بهینه آب
از رو نوین و قکهرتم نکه ا گورییم رقکابک ا سککیع مکاري
بهره گرن یکه شککه م طکا عکه موردي شککب سکه آب یکاري و
صککون چکاي م بکا شککه ا گورییم ر قکابک
زهس شک
ا سکیعماري سکرت منا سکب در یانین جواب بهینه دارد،

بکه ت بکارت دیگر نرخ همگرای بکاالی دارد و م توانکه
بهینه سراسري را در یک ماأ ه بهینهسازي پیها نمایه
در پژوهش یا ضککر نیایج یا صککم از اجرا و بهکارگیري
ا گورییم رقاب ا سککیعماري با د سککیاوردهاي ا گورییم
ژنییک مقای اککه گردیه نیایج ن شککان داد که در برآورد
مقادیر منابع آب ،ا گورییم پی شکنهادي (ا گورییم رقاب
ا سکیعماري) ب اکیار بهینه بوده و در یانین جواب بهینه
از همگرای  ،سککرت و دق باالی برخوردار ا سک در
سککی اککیم مورد م طکا عکه جمع یک او یکه  100و ت عکهاد
مرا یکم اجراي برنکا مکه برابر بکا  2000انی خکاب گردیکه ککه
ش همچنین نیایج یا صکله از
بهیرین نیایج را در بردا ک
برآورد و بهینهسکازي مصرف آب ،نشانگر این مطلب بود
که کمترین مقهار آب تخ صککی یانیه در منطقه چهار
م حکهوده م طکا عکات و مربوط بکه سککال هکاي  1376تکا
 1382و بیشترین مقهار آب تخصی یانیه در منطقه
یکک م حکهوده م طکا عکات و در م حکهوده سککالهکاي -73
 1370و  1377-78م با شککه تخ صککی هاي صککورت
گرنیه تو سک ا گورییم رقاب ا سکیعماري  110میلیارد
دالر درآمه یا صککم در یا بهینه (برابر با  )%40در
بخش ک شکاورزي را بهد سک داد بهطور کل با توجه به
ن یکایج بکهد سک آ مکهه از این پژوهش م توان برتري
ا گورییم رقکابک ا سککیع مکاري و همچنین ککارآی و نرخ
همگرای بکاالي ا گورییم پی شککن هکادي جکه یکه را در
تخصی بهینه آب به اثبات رسانه

منابع
یبیب داویجان  ،م  ،م بن یبیب و س ر ها شکم  1392مهل بهینه سکازي تخ صکی منابع آب در بخشهاي
ک شکاورزي ،صکنع و خهمات با ا سکیااده از ا گورییم پی شکرنیه  GAPSOن شکریه آب و خاك (تلوم و صکنایع ک شکاورزي)،
جله  ،27شماره  ،4م 691-680
خا شکع سکیوک  ،ا  ،ب قهرمان و م کوچکزاده  1392کاربرد تخ صکی و مهیری آب ک شکاورزي با ا سکیااده از
تسنیک بهینه سکازي ( PSOمطا عه موردي :د شک نی شکابور) ن شکریه آب و خاك (تلوم و صکنایع ک شکاورزي) ،دوره ،27
شماره  ،2م 303-292
زیمیسش ،م و منیظر ،ع ا  1390ارزیاب تملسرد تعهادي از شککبسههاي آبیاري جهان با ا سککیااده از شککیوه
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Optimal and Economic Water Allocation in Irrigation and Drainage
Network Using ICA Algorithm (Case Study: Sofi-Chay Network)
Somayeh Emami1, Yahya Choopan2, Milad Kheyri Ghoujeh Biglou3, Mosa Hesam4*

Abstract
Water scarcity especially in Iran and the recent drought, achieving a water policy is of important
particular. Optimal water collocation under controlled and climatic and real conditions, in the past
two decades, it has been one of the major concerns of researchers and engineers. The main purpose
of this research is to use the imperialist competitive algorithm (ICA) to estimate and water
allocation. the imperialist competitive algorithm is a new optimization algorithm and compared
with other optimization has par or even higher ability to optimize a variety of issues. This
algorithm for finding the optimal solution is speed. In other words, an optimal convergence rate
is high and can find global optimized in optimization problems. In this study, ICA was used for
optimizing water resources values from 1991 to 2003 agriculture years about the Sofi-Chay
drainage network to achieve the most optimal policy. The results of the application of the ICA to
the issue of water allocation and compared with genetic algorithm results indicate that the
proposed method is very successful. The results showed that the results of the implementation of
the ICA algorithm in comparison with the genetic algorithm are very close to the measured values
of water allocated. The results showed that the results of the implementation of the ICA algorithm
compared with the Genetic algorithm is very close to the measured values of water allocated.
Also, the results showed that the lowest amount of water allocation in the 4th study area in 19972003 and the highest amount of water allocation in the 1st study area in 1991-1994 and 19981999. The results showed that the results of the implementation of the ICA algorithm in
comparison with the genetic algorithm are very close to the measured values of water allocated.
Also, the results showed that the lowest amount of water allocation in the 4th study area in 19972003 and the highest amount of water allocation in the 1st study area in 1991-1994 and 19981999. The results also indicate that generally, optimal water resource allocation between different
parts (agriculture and services), 40% of the proceeds is recovering from the current situation.
Keywords: Water Resources, Optimization, Agriculture, Drought.
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