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چکیده
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﻗﻠﯿﻤﯽ و در ﭘﯽ آن ﮐﺎﻫﺶ آﺑﺪﻫﯽ رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎی حﻮزه آﺑﺮیز گﺮگﺎﻧﺮود و ﻫﻤچنﯿن ﮐﺎﻫﺶ شﺪیﺪ حجم
آب ذﺧﯿﺮه شﺪه در ﭘشت سﺪ گﻠستﺎن طﯽ سﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ،ﺑﺎزﻧﮕﺮی در مسألﻪ ﺗﺨﺼﯿﺺ آب امﺮی ﺿﺮوری ﺑنﻈﺮ مﯽرسﺪ.
از اینﺮو در این ﺗحقﯿق مقﺎدیﺮ ﺑهﯿنﻪی ﺑﺮداشت آب از مﺨزن سﺪ گﻠستﺎن ﺑﺎ استفﺎده از الﮕﻮریتم رﻗﺎﺑت استعﻤﺎری ()ICA
ﮐﻪ یکﯽ از الﮕﻮریتمﻫﺎی ﭘﯿﻮستﻪی فﺮاﮐﺎوشﯽ مبتنﯽ ﺑﺮ ﺗکﺎمل سﯿﺎسﯽ -اﺟتﻤﺎعﯽ است ،محﺎسبﻪ شﺪه است .در این ﭘژوﻫﺶ
ﭘﺎرامتﺮﻫﺎی منﺎسب الﮕﻮریتم رﻗﺎﺑت استعﻤﺎری ﺑﺎ سعﯽ و ﺧطﺎ محﺎسبﻪ گﺮدیﺪ و سپس در ﭘنج مﺮﺗبﻪ اﺟﺮای این الﮕﻮریتم
در اولﯿن اﺟﺮا در ﺗکﺮار  1240مقﺪار  2/6233مﯿﻠﯿﻮن متﺮمکعب ﺑﺮای ﺗﺎﺑع ﻫﺪف ،در اﺟﺮای دوم در ﺗکﺮار  1256مقﺪار
ﺗﺎﺑع ﻫﺪف  2/4947مﯿﻠﯿﻮن متﺮمکعب ،در سﻮمﯿن اﺟﺮا در ﺗکﺮار  1271مقﺪار ﺗﺎﺑع ﻫﺪف  1/9271مﯿﻠﯿﻮن متﺮمکعب ،ﺗکﺮار
 1300در چهﺎرمﯿن اﺟﺮا مقﺪار  1/304مﯿﻠﯿﻮن متﺮمکعب ﺑﺮای ﺗﺎﺑع ﻫﺪف ،و در اﺟﺮای ﭘنجم و ﺗکﺮار  1450مقﺪار ﺗﺎﺑع
ﻫﺪف  1/2473مﯿﻠﯿﻮن متﺮ مکعب ﺑﺪست آمﺪه است .مقﺎیسﻪ ﺑﯿن مقﺎدیﺮ ﺗﺎﺑع ﻫﺪف ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ آن است ﮐﻪ ﺑﺎ افزایﺶ ﺗعﺪاد
ﺗکﺮارﻫﺎ مقﺪار ﺗﺎﺑع ﻫﺪف ﮐﺎﻫﺶ یﺎفتﻪ است .ﻧتﺎیج ﺑﺪست آمﺪه ﻧشﺎندﻫنﺪه عﻤﻠکﺮد ﺧﻮب این الﮕﻮریتم مﯽﺑﺎشﺪ .مقﺎدیﺮ
ﺑهﯿنﻪ رﻫﺎسﺎزی حﺎصل از الﮕﻮریتم در طﻮل دوره آمﺎری ﻫﻤﻮاره دا رای ﻧﻮسﺎن ﺑﻮده است ﺑطﻮریکﻪ در سﻪ سﺎل اول روﻧﺪ
افزایشﯽ ،سﺎل چهﺎرم و ﭘنجم ﮐﺎﻫﺶ ،ششم و ﻫفتم افزایﺶ ،ﻫشتم و ﻧهم ﮐﺎﻫﺶ و در ﻧهﺎیت در سﺎل دﻫم مجﺪداً افزایﺶ
یﺎفتﻪ است.
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مقدمه
افزایﺶ روز افزون ﺟﻤعﯿت ،استفﺎده ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ آب
در ﺑﺨﺶﻫﺎی صنعتﯽ و ﮐشﺎورزی و ﺑﺎال رفتن مﯿزان مﺼﺎرف
عﻤﻮمﯽ ﺑﺎعﺚ افزایﺶ ﺑهﺮهﺑﺮداری از منﺎﺑع آب شﺪه است
(مﺨتﺎری و ﻗﺎدری .)1387 ،این در حﺎلﯽ است ﮐﻪ عالوه ﺑﺮ
محﺪودﺑﻮدن منﺎﺑع آب ،ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺎرشﻫﺎ در سﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ
مقﺪار آنﻫﺎ رو ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ مﯽﺑﺎشﺪ ( Sardar Shahraki et
 .)al., 2019در این وﺿعﯿت ﻧهﺎده آب ﺑعنﻮان یک ﻧهﺎده ﺑﺎ
ارزش ﺗﻠقﯽ مﯽشﻮد ﮐﻪ ﺑﺎیستﯽ ﺑﻪ صﻮرت ﺑهﯿنﻪ مﻮرد
استفﺎده ﻗﺮار گﯿﺮد .ﺟهت مﺪیﺮیت صحﯿح و استفﺎده ﺑهﯿنﻪ
آب ﺑﺎیستﯽ ﺑﻪ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺑهﯿنﻪ و رعﺎیت اولﻮیتﻫﺎ ﺑﯿن ﺑﺨﺶ-
ﻫﺎ ،منﺎطق و مﺼﺎرف مﺨتﻠف ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺪی شﻮد (عﺮاﻗﯽ ﻧژاد
و ﻫﻤکﺎران .)1392 ،در ﮐشﻮری مﺎﻧنﺪ ایﺮان ﮐﻪ حﺪود 75
درصﺪ مسﺎحت آن ﺑﺎ ﮐﻤبﻮد ﺟﺪی آب مﻮاﺟﻪ است ،مسئﻠﻪ
ﺑسﯿﺎر ﺟﺪی و ﻗﺎﺑل ﺗأمل است (ﮐﺮامتزاده و ﻫﻤکﺎران،
 .)1386از آن ﺟﺎ ﮐﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺎرﻧﺪگﯽ و ﮐﻤبﻮدآب ،ﭘﺪیﺪهای
اﻗﻠﯿﻤﯽ ﺑﺮای ﮐشﻮر محسﻮب مﯽشﻮد و ﻗﺎﺑل ﮐنتﺮل ﻧﻤﯽ-
ﺑﺎشﺪ ،ﺑنﺎﺑﺮاین ﺑﺎیستﯽ استفﺎده ﺑهﯿنﻪ از منﺎﺑع آب مﻮﺟﻮد
مﺮﮐز ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار گﯿﺮد ،ﺗﺎ ﺑتﻮان ﺑﺎ ﮐﻤتﺮین آسﯿبﭘذیﺮی
ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺟﺎمعﻪ را ﺑﺮطﺮف ﻧﻤﻮد.
استﺎن گﻠستﺎن ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ مﻮﻗعﯿت ﺟﻐﺮافﯿﺎیﯽ ﺧﻮد ،ﺑﺎ
این ﮐﻪ وسعت ﮐﻤﯽ دارد از آبوﻫﻮای گﻮﻧﺎگﻮﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮردار
است .شﻤﺎل شﺮق استﺎن ،ﺑﻪ ویژه در شﺮق دریﺎی ﺧزر و
حﺪفﺎصل گﺮگﺎنرود ﺗﺎ مﺮز ﺗﺮﮐﻤنستﺎن ،ﺑﻪ عﻠت دوری از
اثﺮات دریﺎی ﺧزر ،ﮐﺎﻫﺶ ارﺗفﺎعﺎت البﺮز شﺮﻗﯽ ،وسﯿعﺑﻮدن
ﺟﻠﮕﻪ سﺎحﻠﯽ و ﻧزدیکﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﺎﺑﺎنﻫﺎی ﻗﺮهﻗﻮم و ﻗزلﻗﻮم در
ﺟﻤهﻮریﻫﺎی آسﯿﺎی مﯿﺎﻧﻪ ،ﺗﻐﯿﯿﺮات محسﻮسﯽ در آبو-
ﻫﻮای معتﺪل مﺮطﻮب ﺧزری (ﺧزری شﺮﻗﯽ) ﭘﺪیﺪ مﯽآیﺪ و
شﺮایط ﺧشکﯽ و گﺮمﺎی ﻫﻮا ﺗشﺪیﺪ مﯽشﻮد و رفتﻪ رفتﻪ ﺑﻪ
اﻗﻠﯿم ﻧﯿﻤﻪ ﺧشک (ﻧﯿﻤﻪ ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﯽ) ﺗبﺪیل مﯽشﻮد و مﯿزان
ﺑﺎرﻧﺪگﯽ سﺎالﻧﻪ ﮐﺎﻫﺶ مﯽیﺎﺑﺪ (سﺎزمﺎن ﻫﻮاشنﺎسﯽ ﮐشﻮر،
 .)1397در حﺎل حﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﻗﻠﯿﻤﯽ و در ﭘﯽ
آن ﮐﺎﻫﺶ آﺑﺪﻫﯽ رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎی حﻮزه آﺑﺮیز گﺮگﺎﻧﺮود و
ﻫﻤچنﯿن ﮐﺎﻫﺶ شﺪیﺪ حجم آب ذﺧﯿﺮه شﺪه در ﭘشت سﺪ
گﻠستﺎن طﯽ سﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ،ﺑﺎزﻧﮕﺮی در مسألﻪ ﺗﺨﺼﯿﺺ آب

ﺿﺮوری ﺑنﻈﺮ مﯽرسﺪ (ﺑﺨتﯿﺎری و ﻫﻤکﺎران .)1392 ،ﺑهﺮه-
ﺑﺮداری از سﺪ مﺨزﻧﯽ گﻠستﺎن واﻗع در  12ﮐﯿﻠﻮمتﺮی شﻤﺎل-
شﺮﻗﯽ شهﺮ گنبﺪﮐﺎووس ﺑﺮ رودﺧﺎﻧﻪ گﺮگﺎنرود ،از سﺎل
 1379آغﺎز شﺪه است (ثقفﯿﺎن و ﻫﻤکﺎران .)1385 ،ﻫﺪف از
احﺪاث آن ﺗﻮسعﻪ و ﺑهبﻮد اراﺿﯽ سﺎحل راست گﺮگﺎﻧﺮود ﺑﺎ
استفﺎده از سﯿستم آﺑﯿﺎری ﺗحت فشﺎر  ،ﮐﻤک ﺑﻪ ﺑهبﻮد
اراﺿﯽ فعﻠﯽ شبکﻪ آﺑﯿﺎری سﺪ وشﻤﮕﯿﺮ و ﮐنتﺮل و مهﺎر
سﯿالبﻫﺎی مﺨﺮب سﺎالﻧﻪ مﯽﺑﺎشﺪ .ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﭘﺎیﯿندست سﺪ
گﻠستﺎن شﺎمل ﮐشﺎورزی ،رﻫﺎسﺎزی ﺑﺮای سﺪ وشﻤﮕﯿﺮ و
زیستمحﯿطﯽ است (اﮐبﺮیفﺮد و ﻫﻤکﺎران .)1394 ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ محﺪودیت شﺪیﺪ منﺎﺑع آب و وﻗﻮع دورهﻫﺎی ﺧشکسﺎلﯽ،
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ مﺪیﺮیت صحﯿح مﺨﺎزن سﺪﻫﺎ در ﮐشﻮر ﮐﺎمالً
ﺿﺮوری ﺑﻪﻧﻈﺮ مﯽرسﺪ .در طﯽ سﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ در آﺑﺪﻫﯽ
رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎی حﻮزه گﺮگﺎﻧﺮود در استﺎن گﻠستﺎن روﻧﺪ ﮐﺎﻫشﯽ
محسﻮسﯽ مشﺎﻫﺪه مﯽشﻮد ﮐﻪ مهمﺗﺮین دلﯿل آن مﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺗﻐﯿﯿﺮات اﻗﻠﯿﻤﯽ رخ داده طﯽ یک دﻫﻪ اﺧﯿﺮ ﺑﺎشﺪ .ﻫﻤچنﯿن
حجم آب ذﺧﯿﺮه شﺪه سﺪﻫﺎی درحﺎل ﺑهﺮهﺑﺮداری در این
حﻮزه آﺑﺮیز (ﺑﻮستﺎن ،گﻠستﺎن و وشﻤﮕﯿﺮ) ﺑشﺪت ﮐﺎﻫﺶ
یﺎفتﻪ است و در ﺑﯿشتﺮ ایﺎم سﺎل آب مﻮﺟﻮد و ﻗﺎﺑل استحﺼﺎل
ﺑﻪ مﺮاﺗب از حقﺎﺑﻪﻫﺎی آن حﻮزه ﮐﻤتﺮ است و در ﺗأمﯿن
ﺗﺨﺼﯿﺺﻫﺎ ﺧطﺮ ﮐﻤبﻮد آب احسﺎس مﯽشﻮد .در ﻧتﯿجﻪ ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﻤبﻮد آﺑﺪﻫﯽﻫﺎی دﻫﻪ اﺧﯿﺮ ،اصالح و ﺗعﺪیل
ﺗﺨﺼﯿﺺﻫﺎی منﺎﺑع آب ﺿﺮوری ﺑنﻈﺮ مﯽرسﺪ (ﺑﺨتﯿﺎری و
ﻫﻤکﺎران .)1392 ،این مقﺎلﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑهﯿنﻪسﺎزی ﺗﺨﺼﯿﺺ
آب مﺨزن سﺪ گﻠستﺎن ﺑﺎ روش الﮕﻮریتم فﺮا اﺑتکﺎری رﻗﺎﺑت
استعﻤﺎری اﻧجﺎم شﺪه است.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ متفﺎوت ﺑﻮدن زمﺎن آبدﻫﯽ رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ و
عﺪم مطﺎﺑقت آن ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎی مﻮﺟﻮد ،اعتﻤﺎدﭘذیﺮی ﺗأمﯿن آب
ﮐﺎﻫﺶ یﺎفتﻪ و ﺑﺎعﺚ ﺑﺮوز ﺧسﺎرت در ﺑﺨﺶﻫﺎی مﺨتﻠف
مﯽشﻮد .از ﻫﻤﯿن رو ﺑﺮای استفﺎده منﺎسب از آب ذﺧﯿﺮه
شﺪه در سﺪﻫﺎ ﺑﺎیﺪ ﺑﻪ مسألﻪ ﺑهﺮهﺑﺮداری ﺑهﯿنﻪ از مﺨﺎزن
ﻧﮕﺎه ویژهای داشت (.)Sardar Shahraki et al., 2018
ﺑهﺮهﺑﺮداری از مﺨﺎزن سﺪﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ مسﺎﺋل مهمﯽ است ﮐﻪ
ﺗﺎﮐنﻮن از طﺮیق اﻧﻮاع روشﻫﺎی ﺑهﯿنﻪسﺎزی ﺑﻪ آن ﭘﺮداﺧتﻪ
شﺪه است ﮐﻪ در ادامﻪ ﺑﻪ ﺗعﺪادی از آﻧهﺎ اشﺎره مﯽ شﻮد :در
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ﭘژوﻫشﯽ از الﮕﻮریتم رﻗﺎﺑت استعﻤﺎری در حل مسألﻪ ﺑهﯿنﻪ-
سﺎزی ﺑهﺮهﺑﺮداری از مﺨﺎزن سﺪﻫﺎ ﺑﺎ اعﻤﺎل ﻗﯿﻮد زﻧجﯿﺮهای
استفﺎده شﺪه است .ﻧتﺎیج ﻧشﺎن داد ﮐﻪ الﮕﻮریتم رﻗﺎﺑت
استعﻤﺎری ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ گﺮفتن ﻗﯿﻮد زﻧجﯿﺮهای ﺑـﻪ ﻧﺪرت
ﺗﻮاﻧﺎیﯽ یﺎفتن ﺟﻮابﻫﺎی شﺪﻧﯽ را دارا مﯽﺑﺎشﺪ و اعﻤﺎل ﻗﯿﻮد
زﻧجﯿﺮهای ﺑﺮای ﺗعﯿﯿن مﻮﻗعﯿت اولﯿﻪ ﮐشﻮرﻫﺎ ﺑـﻪ ﻧحﻮ مﺆثﺮی
ﮐﺎرایﯽ الﮕﻮریتم را ﺑﺎال مﯽﺑﺮد و ﺑﺎعﺚ مﯽشﻮد حتﯽ عﻤﻠکﺮد
آن ﺑﻪ مﺮاﺗب ﺑهتﺮ از الﮕﻮریتم ﺟﺎمعﻪ مﻮرچﮕﺎن شﻮد و مقﺎدیﺮ
منﺎسبﺗﺮی را ﺑﺮای ﺗﺎﺑع ﻫﺪف ﺑﯿﺎﺑﺪ (زینﻠﯽ و ﻫﻤکﺎران،
 .)1394در ﭘژوﻫشﯽ دیﮕﺮ ﺟهت ﺑهﯿنﻪﮐﺮدن عﻤﻠکﺮد یک
مﺨزن ﺗکمنطﻮره ﺑﺮای آﺑﯿﺎری گﯿﺎﻫﺎن زراعﯽ ،الﮕﻮریتم
ژﻧتﯿک ( )1GAرا ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎمﻪریزی ﺧطﯽ ( )2LPمقﺎیسﻪ
ﮐﺮدﻧﺪ .ﻧتﺎیج ﺗحقﯿق ﻧشﺎن داد ﮐﻪ عﻤﻠکﺮد  GAدر ﺗﻮزیع
آب ﺑﯿن مﺮاحل مﺨتﻠف رشﺪ ﺗفﺎوت ﻗﺎﺑل ﻗبﻮلﯽ دارد
( .)Kumar et al., 2006در مطﺎلعﻪای مﺪل ﺑهﯿنﻪسﺎزی
مﺨزن مبتنﯽ ﺑﺮ الﮕﻮریتم ژﻧتﯿک ﻧﺨبﻪگﺮا را ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗعﯿﯿن
رﻫﺎسﺎزیﻫﺎی ﺑهﯿنﻪ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ گﺮفتن اثﺮات ﻧﺎﻫﻤﮕﻮﻧﯽ سطح
منطقﻪ ﺗﻮسعﻪ دادﻧﺪ .ﻧتﺎیج ﻧشﺎن داد ﮐﻪ این مﺪل مﯽﺗﻮاﻧﺪ
سﻮد ﺧﺎلﺺ و مﯿزان زمﯿنﻫﺎی ﺗحت ﮐشﺎورزی را افزایﺶ
دﻫﺪ ( .)Garudkar et al., 2011از الﮕﻮریتم ﺑهﯿنﻪسﺎزی
زﻧبﻮرعسل در ﺑهﯿنﻪسﺎزی ﺑهﺮهﺑﺮداری از سﯿستم چنﺪمﺨزﻧﻪ
ﮐﺮﺧﻪ در ﺟنﻮب غﺮﺑﯽ ایﺮان استفﺎده ﻧﻤﻮده و ﭘس از مقﺎیسﻪ
آن ﺑﺎ الﮕﻮریتمﻫﺎی ازدحﺎم ذرات و ژﻧتﯿک ﺑﻪ این ﻧتﯿجﻪ
رسﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ الﮕﻮریتم ﺑهﯿنﻪسﺎزی زﻧبﻮرعسل از ﮐﺎرایﯽ
ﺑﺎالﺗﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده است ( Daryan and
 .)Farahmandfar, 2012در ﺗحقﯿقﯽ ﺑهﺮهﺑﺮداری ﺑهﯿنﻪ از
مﺨزن ﮐﺎرون چهﺎرم ﺑﺎ ﻫﺪف ﮐﻤﯿنﻪ ﮐﺮدن آسﯿب ﭘذیﺮی
ﺑﺮﻗﺎﺑﯽ ﺑﺮای یک دورهی  10سﺎلﻪ ﺗﻮسط الﮕﻮریتم رﻗﺎﺑت
استعﻤﺎری و الﮕﻮریتم ژﻧتﯿک اﻧجﺎم دادﻧﺪ .ﻧتﺎین حﺎصل از
دو الﮕﻮریتم ﻧشﺎن داد ﮐﻪ الﮕﻮریتم رﻗﺎﺑت استعﻤﺎری دارای
ﻗﺪرت ﺑﺎالﺗﺮی در رسﯿﺪن ﺑﻪ ﺟﻮاب ﺑهﯿنﻪ است (عﺮاﻗﯽ ﻧژاد
و ﻫﻤکﺎران .)1392 ،در ﺗحقﯿقﯽ مجﻤﻮعﻪ منحنﯽﻫﺎی فﺮمﺎن
ﺑهﯿنﻪ را ﺑﺮای ﺑهﺮهﺑﺮداری یک سﯿستم ﺗکمﺨزﻧﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف
ﺗأمﯿن آب و ﺗﻮلﯿﺪ اﻧﺮژی ﺑﺮﻗﺎﺑﯽ ﺗﻮسعﻪ دادﻧﺪ و ﺑﺮای رسﯿﺪن
ﺑﻪ این ﻫﺪف از الﮕﻮریتم رﻗﺎﺑت استعﻤﺎری و الﮕﻮریتم
1- Genetic Algorithm
2- linear planning

مﻮرچﮕﺎن در مﺪل شبﯿﻪ سﺎزی -ﺑهﯿنﻪ سﺎزی استفﺎده ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻧتﺎیج ﺑﺪست آمﺪه ﺑﺎ استفﺎده از این دو روش ﻧشﺎندﻫنﺪه
عﻤﻠکﺮد ﺑهتﺮ الﮕﻮریتم رﻗﺎﺑت استعﻤﺎری ﺑﻮد ( Afshar et
 .)al., 2014در مطﺎلعﻪای ﺑﺮﻧﺎمﻪ ﺗحﻮیل و ﺗﻮزیع اراﺋﻪ شﺪه
در شبکﻪ آﺑﯿﺎری ﺑﺎ استفﺎده از الﮕﻮریتمﻫﺎی رﻗﺎﺑت استعﻤﺎری
و  3PSOﺑهﯿنﻪسﺎزی شﺪ و ﺑﺎ ﻧتﺎیج الﮕﻮریتم ژﻧﯿتک مقﺎیسﻪ
شﺪ .در ﻧتﯿجﻪ این مطﺎلعﻪ مشﺨﺺ شﺪ عﻤﻠکﺮد الﮕﻮریتم
رﻗﺎﺑت استعﻤﺎری ﻧسبت ﺑﻪ دو الﮕﻮریتم دیﮕﺮ ﺑهتﺮ است
( .)Qaderi Nasab et al., 2015در ﭘژوﻫشﯽ ﺑﺎ استفﺎده از
الﮕﻮریتم ژﻧتﯿک ﺑﻪ ﺑهﺮهﺑﺮداری ﺑهﯿنﻪ از مﺨزن یﻮﮐﺎی
( )Ukaiدر ﻫنﺪ ﭘﺮداﺧتنﺪ .ﻧتﺎیج ﻧشﺎن داد ﮐﻪ  GAمﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﻪ طﻮر ﮐﺎمل ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﭘﺎیﯿندست آﺑﯿﺎری را ﺗأمﯿن ﮐنﺪ و
رﻫﺎسﺎزی را ﺑﻪ حﺪاﻗل ﺑﺮسﺎﻧﺪ ﮐﻪ منجﺮ ﺑﻪ صﺮفﻪﺟﻮیﯽ ﻗﺎﺑل
ﺗﻮﺟهﯽ در آب مﯽشﻮد ( Sonaliya and
 .)Suryanarayana, 2014در مطﺎلعﻪای دیﮕﺮ مﺮوری ﮐﻠﯽ
ﺑﺮ مسﺎﺋل ﺑهﯿنﻪسﺎزی چنﺪﻫﺪفﻪ ﺑﺎ استفﺎده از روشﻫﺎی
فﺮااﺑتکﺎری مبتنﯽ ﺑﺮ ﺟﻤعﯿت ،شﺎمل الﮕﻮریتمﻫﺎی  GAو
 PSOاﻧجﺎم دادﻧﺪ .ﻧتﺎیج حﺎﮐﯽ از ﺑﺮﺗﺮی الﮕﻮریتم PSO
ﻧسبت ﺑﻪ الﮕﻮریتم  GAدر اﮐثﺮ مطﺎلعﺎت اﻧجﺎم شﺪه ﺑﻮده
است (.)Ajibola and Adewumi, 2014
مواد و روشها
الگوریتم رقابت استعماری( :)4ICAاین الﮕﻮریتم ﮐﻪ
ﺑﺮ ﭘﺎیﻪ رشﺪ و ﺗکﺎمل امپﺮاطﻮریﻫﺎ ﺑنﺎ شﺪه است ،اولﯿن ﺑﺎر
ﺗﻮسط آﺗﺶﭘزگﺮگﺮی ( )1387مطﺮح شﺪه است .الﮕﻮریتم
اﺑتﺪا از چنﺪین ﮐشﻮر در حﺎلت اولﯿﻪ شﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر مﯽﮐنﺪ.
ﮐشﻮرﻫﺎ ﻫﻤﺎن ﮐﺮمﻮزوم در الﮕﻮریتم ژﻧتﯿک مﯽﺑﺎشنﺪ.
ﮐشﻮرﻫﺎ ﺑﻪ دو دستﻪ ﮐشﻮرﻫﺎی استعﻤﺎرگﺮ و ﮐشﻮرﻫﺎی
ﺗحت استعﻤﺎر ﺗقسﯿم مﯽشﻮﻧﺪ (آﺗﺶﭘزگﺮگﺮی.)1387 ،
الﮕﻮریتم ﺑﺎ روﻧﺪﻫﺎی ﺧﺎصﯽ ﺑﻪ آرامﯽ ﺑﻪ ﺑهبﻮد ﮐشﻮرﻫﺎ
(ﺟﻮابﻫﺎی مسئﻠﻪ) مﯽﭘﺮدازد و در ﻧهﺎیت ،ﺟﻮاب منﺎسب
(ﮐشﻮر مطﻠﻮب) مسئﻠﻪ ﺑهﯿنﻪسﺎزی ﺑﺪست مﯽآیﺪ .سﯿﺎست
ﺟذب یﺎ ﻫﻤﮕﻮنسﺎزی ،رﻗﺎﺑتاستعﻤﺎری و اﻧقالب از ارﮐﺎن
مهم این الﮕﻮریتم ﺑشﻤﺎر مﯽآینﺪ .این الﮕﻮریتم ﺟﻮابﻫﺎی
3- Particle swarm optimization algorithm
4- Colonial competition algorithm
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مسئﻠﻪ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﮐشﻮرﻫﺎ مﯽﺑﺎشﺪ را در یک حﻠقﻪ ﺗکﺮار ﻗﺮار
مﯽدﻫﺪ و آﻧهﺎ را ﺑﻪ ﺗﺪریج ﺑهبﻮد داده و در ﻧهﺎیت ﺑﻪ ﺟﻮاب
ﺑهﯿنﻪ مﯽرسﺪ (ﻧقﺎشﯽ و ﻫﻤکﺎران.)1391 ،
شکلدهی امپراطوری :در ﺑهﯿنﻪسﺎزی ،ﻫﺪف یﺎفتن
یک ﺟﻮاب ﺑهﯿنﻪ ﺑﺮحسب متﻐﯿﺮﻫﺎی مسألﻪ است .یک آرایﻪ
از متﻐﯿﺮﻫﺎی مسألﻪ ﮐﻪ ﺑﺎیﺪ ﺑهﯿنﻪ شﻮﻧﺪ ،ایجﺎد مﯽشﻮد .در
اینجﺎ آرایﻪی مﻮرد ﻧﻈﺮ یک ﮐشﻮر ﻧﺎمﯿﺪه مﯽشﻮد .در یک
مسألﻪ ﺑهﯿنﻪسﺎزی  Nvarﺑعﺪی ،یک ﮐشﻮر یک آرایﻪ
 Nvar × 1است .این آرایﻪ ﺑﻪ صﻮرت زیﺮ ﺗعﺮیف مﯽشﻮد:
()1

] Country = [p1 , p2 , . . . , pNvar

ﺑﺮای شﺮوع الﮕﻮریتم ﺑﺎیﺪ ﺗعﺪادی از این ﮐشﻮرﻫﺎ ایجﺎد
شﻮﻧﺪ .ﺑنﺎﺑﺮاین مﺎﺗﺮیس ﮐل ﮐشﻮرﻫﺎ ﺑﻪ صﻮرت ﺗﺼﺎدفﯽ اولﯿﻪ
ﺗشکﯿل مﯽشﻮد:
country1
…
[ = COUNTRY
=]
countryn
R1 , R 2 , R 3 , … , R12
…
[
]
()2
R n−9 , R n−8 , , … , R n
ﻫزینﻪ یک ﮐشﻮر ﺑﺎ ارزیﺎﺑﯽ ﺗﺎﺑع  fدر متﻐﯿﺮﻫﺎی
( )P1,P2,…, Pnvarیﺎفتﻪ مﯽشﻮد .راﺑطﻪ زیﺮ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ این
مسئﻠﻪ است:
= ) Cost i = f(countryi
) f(p1 , p2 , p3 , . . . , pNvar
()3
در ﺑهﯿنﻪسﺎزی مﺨزن ﺑﺎ ﻫﺪف حﺪاﻗلسﺎزی ﮐﻤبﻮدﻫﺎ ،این
ﺗﺎﺑع ﺑﻪ شکل راﺑطﻪ زیﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد:
()4

12

F = ∑i=1( Di − R i )2

در این راﺑطﻪ Di :ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﭘﺎیﯿندست و  Piمقﺎدیﺮ
رﻫﺎسﺎزی مﺨزن است .در این الﮕﻮریتم ﻫﺪف ﺗعﯿﯿن ﺑهتﺮین
ﮐشﻮر (ﺑﺎ ﮐﻤتﺮین ﺧسﺎرت) است .الﮕﻮریتم معﺮفﯽ شﺪه ﺑﺎ
ﺗﻮلﯿﺪ یک دستﻪ اولﯿﻪ از متﻐﯿﺮﻫﺎی مسئﻠﻪ و دستﻪ ﺑنﺪی
آﻧهﺎ در ﻗﺎلب امپﺮاطﻮریﻫﺎ و اعﻤﺎل سﯿﺎست ﺟذب از طﺮف
استعﻤﺎرگﺮان ﺑﻪ روی مستعﻤﺮات و ﻫﻤچنﯿن ﺑﺎ ایجﺎد رﻗﺎﺑت

استعﻤﺎری مﯿﺎن امپﺮاطﻮریﻫﺎ ﺑﻪ ﺟستوﺟﻮی ﺑهتﺮین ﮐشﻮر
مﯽﭘﺮدازد(ﻧﻮری و ﻫﻤکﺎران.)1396 ،
ﺑﺮای شﺮوع الﮕﻮریتم ،مﺎ اﺑتﺪا یک سﺮی ﮐشﻮر Ncountry
ﺗعﺮیف مﯽﮐنﯿم و از مﯿﺎن آﻧهﺎ ﺗعﺪادی از ﺑهتﺮینﻫﺎ ﺑﻪ عنﻮان
امپﺮیﺎلﯿسم  Nimpﮐﻪ دارای ﮐﻤتﺮین مﯿزان ﺗﺎﺑع ﻫزینﻪ ﻧﯿز
مﯽﺑﺎشﺪ را اﻧتﺨﺎب مﯽﮐنﯿم .ﻫﺮ چﻪ ﮐﻪ در این مﯿﺎن ﺑﺎﻗﯽ
مﯽمﺎﻧﺪ ﺑﻪ عنﻮان مستعﻤﺮه در ﻧﻈﺮ گﺮفتﻪ مﯽشﻮدﮐﻪ ﺑﺎ Ncol
ﻧشﺎن داده مﯽشﻮد .سپس ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺪرت ﻫﺮ ﮐﺪام از
امپﺮیﺎلﯿسمﻫﺎ ﮐشﻮرﻫﺎیﯽ ﺑﻪ آﻧهﺎ ﺗﺨﺼﯿﺺ داده مﯽشﻮد
(ﻧقﺎشﯽ و ﻫﻤکﺎران .)1391 ،ﺑﺮای ﺗﺨﺼﯿص ﮐشﻮرﻫﺎی ﺑﺎﻗﯽ-
مﺎﻧﺪه ﺑﻪ ﮐشﻮرﻫﺎی امپﺮیﺎلﯿسم ﺑﻪ مﯿزان ﻗﺪرت و ﻫزینﻪ
ﻧﺮمﺎلﯿزهشﺪه آن ﮐشﻮرﻫﺎ دﻗت مﯽشﻮد.
Cn = max{ci} − cn
()5
ﮐﻪ در اینجﺎ  cnﻫزینﻪ امپﺮیﺎلﯿست nام Cn ،ﻫزینﻪ ﻧﺮمﺎلﯿزه
امپﺮیﺎلﯿسم nام max{ci} ،ﺑﯿشتﺮین ﻫزینﻪ مﯿﺎن
امپﺮیﺎلﯿستﻫﺎ مﯽﺑﺎشﺪ .ﻫﺮ چﻪ ﻫزینﻪﻫﺎی یک امپﺮیﺎلﯿسم
ﺑﯿشتﺮ ﺑﺎشﺪ یعنﯽ ﺿعﯿفﺗﺮ ﺑﺎشﺪ ،ﻫزینﻪ ﻧﺮمﺎلﯿزه ﮐﻤتﺮ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑنﺎﺑﺮاین ﻗﺪرت امپﺮیﺎلﯿسم ﺟهت ﺗﺨﺼﯿﺺ
ﮐشﻮرﻫﺎی مستعﻤﺮه از فﺮمﻮل زیﺮ ﺑﺪست مﯽآیﺪ( :ﻧقﺎشﯽ و
ﻫﻤکﺎران.)1391 ،
()6

C

n
pn = |∑Nvar
|
C
i

i=1

ﺑﻪ عبﺎرت دیﮕﺮ ،ﻗﺪرت ﻧﺮمﺎلﯿزه شﺪه یک امپﺮیﺎلﯿست ،ﻧسبت
مستعﻤﺮاﺗﯽ است ﮐﻪ ﺗﻮسط آن امپﺮیﺎلﯿست اداره مﯽشﻮد.
ﺑنﺎﺑﺮاین ﺗعﺪاد اولﯿﻪ مستعﻤﺮات یک امپﺮیﺎلﯿست ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد ﺑﺎ:
()7

})N. Cn = round{Pn − (Ncol

ﮐﻪ در آن  ،N.Cnﺗعﺪاد اولﯿﻪ مستعﻤﺮات یک
امپﺮاطﻮری و  Ncolﻧﯿز ﺗعﺪاد ﮐل ﮐشﻮرﻫﺎی مستعﻤﺮه
مﻮﺟﻮد در ﺟﻤعﯿت ﮐشﻮرﻫﺎی اولﯿﻪ است Round .ﻧﯿز ﺗﺎﺑعﯽ
است ﮐﻪ ﻧزدیکتﺮین عﺪد صحﯿح ﺑﻪ یک عﺪد اعشﺎری را
مﯽدﻫﺪ .ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ گﺮفتن  N.Cnﺑﺮای ﻫﺮ امپﺮاطﻮری ،ﺑﻪ
این ﺗعﺪاد از ﮐشﻮرﻫﺎی مستعﻤﺮه اولﯿﻪ ﺑﻪ صﻮرت ﺗﺼﺎدفﯽ
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اﻧتﺨﺎب شﺪه و ﺑﻪ امپﺮیﺎلﯿست nام داده مﯽشﻮد .ﺑﺎ داشتن
حﺎلت اولﯿﻪ ﺗﻤﺎم امپﺮاطﻮری ﻫﺎ ،الﮕﻮریتم رﻗﺎﺑت استعﻤﺎری
شﺮوع مﯽشﻮد؛ روﻧﺪ ﺗکﺎمل در یک حﻠقﻪ ﻗﺮار دارد ﮐﻪ ﺗﺎ
ﺑﺮآورده شﺪن یک شﺮط ﺗﻮفق ،ادامﻪ مﯽیﺎﺑﺪ (ﻧﻮری و
ﻫﻤکﺎران.)1396 ،

ﺗأسﯿس داﻧشﮕﺎهﻫﺎ و اعﻤﺎل زﺑﺎنرسﻤﯽ ﺧﻮد در محﯿطﻫﺎی
آمﻮزشﯽ ،ﺗﻐﯿﯿﺮات در سنتﻫﺎ و فﺮﻫنﮓ ،عﻤﺮان و آﺑﺎداﻧﯽ
(سﺎﺧت راه آﻫن ،ﺑﯿﻤﺎرستﺎن و )...استفﺎده ﻧﻤﻮدﻧﺪ.

سیاست ﺟذب :ﮐشﻮرﻫﺎی استعﻤﺎرگﺮ ﺑﺮای ﻧفﻮذ ﺑﯿشتﺮ
در ﮐشﻮرﻫﺎی مستعﻤﺮه از روشﻫﺎی مﺨتﻠفﯽ از ﺟﻤﻠﻪ

شکل (:)1حرکت یک کشور مستعمره به سمت کشور استعمارگر (نقاشی و همکاران)1391 ،

ﺑعنﻮان مثﺎل در ﮐشﻮر ﻫنﺪ ﮐﻪ از مستعﻤﺮات اﻧﮕﻠﯿس
ﺑﻮده مشﺎﻫﺪه مﯽشﻮد ﮐﻪ ﻫنﻮز در صحبتﻫﺎی ﺧﻮد از
واژگﺎن زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿسﯽ استفﺎده مﯽﮐننﺪ .در واﻗع ﺗالش ﺑﺮ
این ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗحﻠﯿل فﺮﻫنﮕﯽ و اﺟتﻤﺎعﯽ حکﻮمت مﺮﮐزی،
و ﺗعقﯿب سﯿﺎستﻫﺎی ﺟذب ﺑﻪ ﻫﻤﮕﻮنسﺎزی و ﺗشکﯿل یک
اﻧﮕﻠﯿس ﻧﻮ و یﺎ یک فﺮاﻧسﻪ ﻧﻮ ﺑﺎشنﺪ .در راستﺎی این سﯿﺎست،
ﮐشﻮر مستعﻤﺮه ،ﺑﻪ اﻧﺪازه  xواحﺪ در ﺟهت ﺧط واصل

مستعﻤﺮه ﺑﻪ استعﻤﺎرگﺮ حﺮﮐت ﮐﺮده و ﺑﻪ مﻮﻗعﯿت ﮐشﺎﻧﺪه
مﯽشﻮد X .عﺪدی ﺗﺼﺎدفﯽ ﺑﺎ ﺗﻮزیع یکنﻮاﺧت (و یﺎ ﻫﺮ ﺗﻮزیع
منﺎسب دیﮕﺮ) مﯽﺑﺎشﺪ( .ﻧقﺎشﯽ و ﻫﻤکﺎران .)1391 ،شکل
زیﺮ حﺮﮐت ﺧطﯽ ﮐشﻮر مستعﻤﺮه ﺑﻪ سﻤت ﮐشﻮر
استعﻤﺎرگﺮ را ﻧشﺎن مﯽدﻫﺪ.

شکل ( :)2حرکت خطی مستعمره در راستای استعمارگر(نقاشی و همکاران)1391 ،
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اگﺮ فﺎصﻠﻪ مﯿﺎن استعﻤﺎرگﺮ و مستعﻤﺮه ﺑﺎ  dﻧشﺎن داده
شﻮد ،معﻤﻮالً ﺑﺮای  dداریم:
()8

)x ~ U(0, β × d

ﮐﻪ در آن  βعﺪدی ﺑزرگتﺮ از یک و ﻧزدیک  2مﯽﺑﺎشﺪ.
یک اﻧتﺨﺎب منﺎسب مﯽﺗﻮاﻧﺪ  β=2ﺑﺎشﺪ .وﺟﻮد ﺿﺮیب β≤1

ﺑﺎعﺚ مﯽشﻮد ﺗﺎ ﮐشﻮر مستعﻤﺮه در حﯿن حﺮﮐت ﺑﻪ سﻤت
ﮐشﻮر استعﻤﺎرگﺮ ،از ﺟهتﻫﺎی مﺨتﻠف ﺑﻪ آن ﻧزدیک شﻮد.
البتﻪ این حقﯿقت ﺗﺎریﺨﯽ در سﯿﺎست ﺟذب وﺟﻮد داشتﻪ
ﮐﻪ ﻫﻤﯿشﻪ این روﻧﺪ مطﺎﺑق مﯿل ﮐشﻮرﻫﺎی امپﺮیﺎلﯿسم
ﻧبﻮده ،و درصﺪی زاویﻪ اﻧحﺮاف ﻧﯿز وﺟﻮد داشتﻪ است.
ﺑنﺎﺑﺮاین زوایﻪ اﻧحﺮاف ﻧﯿز در ﻧﻈﺮ گﺮفتﻪ مﯽشﻮد (ﻧقﺎشﯽ و
ﻫﻤکﺎران .)1391 ،مطﺎﺑق شکل زیﺮ:

شکل ( :)3اعمال سیاست ﺟذب در الگوریتم رقابت استعماری (نوری و همکاران)1396 ،

 ϴﻧﯿز مﺎﻧنﺪ  Xﮐﺎمال ﺗﺼﺎدفﯽ اﻧتﺨﺎب مﯽ شﻮد .ﮐﻪ
معﻤﻮال ϴ ،ﺑﺎزه شﺎمل [ λ-و  ]λمﯽ ﺑﺎشﺪ λ .ﭘﺎرامتﺮی
دلﺨﻮاه مﯽ ﺑﺎشﺪ ﮐﻪ افزایﺶ ﺑﺎعﺚ افزایﺶ ﺟستجﻮی اطﺮاف
امپﺮیﺎلﯿست شﺪه و ﮐﺎﻫﺶ آن ﻧﯿز ﺑﺎعﺚ مﯽشﻮد ﺗﺎ
مستعﻤﺮات ﺗﺎ حﺪ مﻤکن ،ﺑﻪ آن ﺑﺮدار واصل مستعﻤﺮه ﺑﻪ
استعﻤﺎرگﺮ ﻧزدیک حﺮﮐت ﮐننﺪ λ .را در ﭘﯿﺎدهسﺎزیﻫﺎ
زاویﻪای ﻧزدیک  45درﺟﻪ در ﻧﻈﺮ مﯽگﯿﺮﻧﺪ (ﻧﻮری و
ﻫﻤکﺎران.)1396 ،
ﺟابهﺟایی قدرت بیﻦ استعمارگر و مستعمره :ﺑﺮ اثﺮ
اعﻤﺎل ﺑﺮﺧﯽ سﯿﺎستﻫﺎ ﺗﻮسط ﮐشﻮرﻫﺎی استعﻤﺎرگﺮ،
ﮐشﻮرﻫﺎی مستعﻤﺮه ﺑﻪ ﻧﻮعﯽ ﺧﻮدﺑﺎوری رسﯿﺪﻧﺪ .افﺮادی ﮐﻪ
ﺑﺮای ﺗحﺼﯿل ﺑﻪ ﮐشﻮرﻫﺎی غﺮﺑﯽ سفﺮ ﮐﺮده و شﺎﻫﺪ
ﭘﯿشﺮفت آن ﮐشﻮرﻫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺧﻮاﻫﺎن اعﻤﺎل این مسﯿﺮﻫﺎی

ﭘﯿشﺮفت در ﮐشﻮرﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻮدﻧﺪ .از ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﺑﺎرز آن
گﺎﻧﺪی در ﻫنﺪ و ﻧقﺶ مهم وی در اﻧقالب و استقالل ﻫنﺪ
ﺑﻮد .از سﻮی دیﮕﺮ ،این ﮐشﻮرﻫﺎی استعﻤﺎرگﺮ در اوج ﻗﺪرت
سﯿﺎسﯽ و ﻧﻈﺎمﯽ ﺧﻮد سقﻮط مﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﻗﺪرت در دست
ﮐشﻮرﻫﺎیﯽ مﯽافتﺎد ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ آن روز ﻗﺪرﺗﯽ در دستشﺎن
ﻧبﻮده است .ﻧکتﻪ مهم اینکﻪ در حﺮﮐت مستعﻤﺮه ﺑﻪ سﻤت
استعﻤﺎرگﺮ ،گﺎﻫﯽ ﭘﯿﺶ مﯽآیﺪ ﮐﻪ ﮐشﻮر مستعﻤﺮه ﺑﻪ
مﻮﻗعﯿت ﺑﺮﺗﺮی ﻧسبت ﺑﻪ استعﻤﺎرگﺮ ﺧﻮد ﺑﺮسنﺪ .یعنﯽ
ﻫزینﻪ ﮐﻤتﺮی ﻧسبت ﺑﻪ استعﻤﺎرگﺮ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داشت .حﺎال
ﮐشﻮر استعﻤﺎرگﺮ ﺟﺪیﺪ شﺮوع ﺑﻪ اعﻤﺎل سﯿﺎستﻫﺎی ﺟذب
ﻧسبت ﺑﻪ مستعﻤﺮهﻫﺎی ﺧﻮد مﯽﮐنﺪ (ﻧقﺎشﯽ و ﻫﻤکﺎران،
.)1391
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شکل(:)4ﺟابجایی موقعیت مستعمره و استعمارگر(نقاشی و همکاران)1391 ،

قدرت کل یک امپراطوری :ﻗﺪرت یک امپﺮاطﻮری

انقالب :ﺑﺮوز اﻧقالب ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻧﺎگهﺎﻧﯽ را در ویژگﯽﻫﺎی

ﺑﺮاﺑﺮ است ﺑﺎ ﻗﺪرت ﮐشﻮر استعﻤﺎرگﺮ ،ﺑﻪ اﺿﺎفﻪ درصﺪی از
ﻗﺪرت ﮐل مستعﻤﺮات آن .ﺑﺪین ﺗﺮﺗﯿب ﻫزینﻪ ﮐل یک
امپﺮاطﻮری از راﺑطﻪ زیﺮ ﺑﺪست مﯽآیﺪ:

اﺟتﻤﺎعﯽ -سﯿﺎسﯽ یک ﮐشﻮر ایجﺎد مﯽﮐنﺪ .اﻧقالب در
الﮕﻮریتم رﻗﺎﺑت استعﻤﺎری ،ﺑﺎ ﺟﺎﺑجﺎیﯽ ﺗﺼﺎدفﯽ یک ﮐشﻮر
مستعﻤﺮه ﺑﻪ یک مﻮﻗعﯿت ﺗﺼﺎدفﯽ ﺟﺪیﺪ مﺪلسﺎزی مﯽشﻮد.
از دیﺪگﺎه الﮕﻮریتﻤﯽ اﻧقالب ﺑﺎعﺚ مﯽشﻮد ﮐﻠﯿت حﺮﮐت
ﺗکﺎمﻠﯽ از گﯿﺮﮐﺮدن در درهﻫﺎی محﻠﯽ ﺑهﯿنﮕﯽ ﻧجﺎت یﺎﺑﺪ
ﮐﻪ در ﺑعضﯽ مﻮارد ﺑﺎعﺚ ﺑهبﻮد مﻮﻗعﯿت یک ﮐشﻮر شﺪه و
آن را ﺑﻪ یک محﺪوده ﺑهﯿنﮕﯽ ﺑهتﺮی مﯽﺑﺮد .شکل ()5
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻧﺎگهﺎﻧﯽ در مﻮﻗعﯿت یک ﮐشﻮر را ﻧشﺎن مﯽدﻫﺪ.
(ﻧقﺎشﯽ و ﻫﻤکﺎران.)1391 ،

T. Cn = Cost (imperialistn) +
(ξ mean {Cost (coloneis of empiren)} )9
ﮐﻪ در آن  T.Cnﻫزینﻪ ﮐل امپﺮاطﻮری nام و  ξعﺪدی
مثبت است ﮐﻪ معﻤﻮالً ﺑﯿن صفﺮ و یک و ﻧزدیک ﺑﻪ صفﺮ در
ﻧﻈﺮ گﺮفتﻪ مﯽشﻮد .ﮐﻮچک در ﻧﻈﺮ گﺮفتن  ،ξﺑﺎعﺚ مﯽشﻮد
ﮐﻪ ﻫزینﻪ ﮐل یک امپﺮاطﻮری ،ﺗقﺮیبﺎً ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻫزینﻪ حکﻮمت
مﺮﮐزی آن (ﮐشﻮر امپﺮیﺎلﯿست) شﻮد و افزایﺶ  ξﻧﯿز ﺑﺎعﺚ
افزایﺶ ﺗأثﯿﺮ مﯿزان ﻫزینﻪ مستعﻤﺮات یک امپﺮاطﻮری در
ﺗعﯿﯿن ﻫزینﻪ ﮐل آن مﯽشﻮد .در حﺎلت ﻧﻮعﯽ  ξ =0.05در
اﮐثﺮ ﭘﯿﺎده سﺎزی ﺑﻪ ﺟﻮاب مطﻠﻮﺑﯽ منجﺮ شﺪه است (ﻧﻮری
و ﻫﻤکﺎران.)1396 ،

نشریه علمی پژوهشی مهندسی آبیاری و آب ایران
سال یازدهم .شماره چهل و دوم .زمستان1399

شکل ( :)5اعمال سیاست انقالب (نوری و همکاران)1396 ،

رقابت استعماری :رﻗﺎﺑت استعﻤﺎری ،ﻫﻤﺎن رﻗﺎﺑتﯽ
است ﮐﻪ ﮐشﻮرﻫﺎی امپﺮیﺎلﯿسم ﺑﺮای ﺑﺪست آوردن ﻧفﻮذ و
ﻗﺪرت ﺑﯿشتﺮ در ﺟهت ﺑقﺎی گستﺮه سﻠطنت ﺧﻮد اﻧجﺎم
مﯽدﻫنﺪ .ﮐشﻮرﻫﺎی استعﻤﺎرگﺮ ﮐﻪ ﻗﺪرت ﺧﻮد را از دست
مﯽدﻫنﺪ ،ﺑﻪ ﺗﺪریج مستعﻤﺮهﻫﺎی ﺧﻮد را ﻧﯿز از دست
مﯽدﻫنﺪ ،و ﮐشﻮرﻫﺎی استعﻤﺎرگﺮ ﻗﺪرﺗﻤنﺪ دیﮕﺮ آن
ﮐشﻮرﻫﺎی مستعﻤﺮه از دست رفتﻪ ﮐشﻮر ﺿعﯿف شﺪه را را
زیﺮ ﻧفﻮذ ﺧﻮد مﯽگﯿﺮﻧﺪ .ادامﻪ این روﻧﺪ ﺑﺎعﺚ سقﻮط
امپﺮاطﻮری ﺿعﯿف شﺪه ﺧﻮاﻫﺪ شﺪ (ﻧقﺎشﯽ و ﻫﻤکﺎران،
 .)1391ﺑﺮای مﺪلسﺎزی رﻗﺎﺑت مﯿﺎن امپﺮاطﻮریﻫﺎ ﺑﺮای
ﺗﺼﺎحب این مستعﻤﺮات ،اﺑتﺪا احتﻤﺎل ﻫﺮ امپﺮاطﻮری (ﮐﻪ
متنﺎسب ﺑﺎ ﻗﺪرت آن امپﺮاطﻮری مﯽﺑﺎشﺪ) ،ﺑﺎ درﻧﻈﺮگﺮفتن
ﻫزینﻪ ﮐل امپﺮاطﻮری ،ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿب زیﺮ محﺎسبﻪ مﯽشﻮد .اﺑتﺪا
از روی ﻫزینﻪ ﮐل امپﺮاطﻮری ،ﻫزینﻪ ﮐل ﻧﺮمﺎلﯿزه شﺪه آن
ﺗعﯿﯿن مﯽشﻮد:
()10

N. T. C. n = max{T. C. i} − T. C. n

در این راﺑطﻪ  T.C.nﻫزینﻪ ﮐل امپﺮاطﻮری nام و N.T.Cn

ﻫزینﻪ ﮐل ﻧﺮمﺎلﯿزه شﺪن آن امپﺮاطﻮری است .در این راﺑطﻪ
ﻫﺮ چﻪ  T.C.nﮐﻤتﺮ ﺑﺎشﺪ  N.T.Cnﺑﯿشتﺮی ﺧﻮاﻫﯿم داشت.
ﺑﺎ این حسﺎب ﻗﺪرت ﺗﺼﺎحب مستعﻤﺮه رﻗﺎﺑت ،ﺗﻮسط ﻫﺮ
امپﺮاطﻮری ،ﺑﻪ صﻮرت زیﺮ محﺎسبﻪ مﯽشﻮد:

()11

|

N.T.C.n
N.T.C.n

Nimp

∑i=1

| = Ppn

ﺑﺎ داشتن احتﻤﺎل ﺗﺼﺎحب ﻫﺮ امپﺮاطﻮری ،مکﺎﻧﯿزمﯽ ﻫﻤﺎﻧنﺪ
چﺮﺧﻪ رولت در الﮕﻮریتم ژﻧتﯿک مﻮرد ﻧﯿﺎز است ﺗﺎ مستعﻤﺮه
مﻮرد رﻗﺎﺑت را ﺑﺎ احتﻤﺎل متنﺎسب ﺑﺎ ﻗﺪرت امپﺮاطﻮریﻫﺎ در
اﺧتﯿﺎر یکﯽ از آﻧهﺎ ﻗﺮار دﻫﺪ .در ﮐنﺎر امکﺎن استفﺎده از چﺮخ
رولت مﻮﺟﻮد ،در این ﻧﻮشتﺎر مکﺎﻧﯿزم ﺟﺪیﺪی ﺑﺮای ﭘﯿﺎده-
سﺎزی این فﺮاینﺪ معﺮفﯽ شﺪه است ﮐﻪ ﻧسبت ﺑﻪ چﺮﺧﻪ
رولت دارای ﻫزینﻪ محﺎسبﺎﺗﯽ ﺑسﯿﺎر ﮐﻤتﺮی مﯽﺑﺎشﺪ .زیﺮا
عﻤﻠﯿﺎت ﻧسبتﺎً زیﺎد مﺮﺑﻮط ﺑﻪ محﺎسبﻪ ﺗﺎﺑع ﺗﻮزیع ﺟﻤعﯽ
احتﻤﺎل را ﮐﻪ در چﺮﺧﻪ رولت مﻮرد ﻧﯿﺎز است را حذف مﯽ-
ﮐنﺪ و فقط ﺑﻪ داشتن ﺗﺎﺑع چﮕﺎلﯽ ﻧﯿﺎز دارد .در ادامﻪ مکﺎﻧﯿزم
مطﺮح شﺪه ﺑﺮای اﺧتﺼﺎص متنﺎسب ﺑﺎ احتﻤﺎل مستعﻤﺮه
مﻮرد رﻗﺎﺑت ﺑﻪ امپﺮاطﻮریﻫﺎی رﻗﯿب ﺗﻮﺿﯿح داده مﯽشﻮد
(ﻧﻮری و ﻫﻤکﺎران .)1396 ،ﺑﺎ داشتن احتﻤﺎل ﺗﺼﺎحب ﻫﺮ
امپﺮاطﻮری ،ﺑﺮای اینکﻪ مستعﻤﺮات مذﮐﻮر را ﺑﻪ صﻮرت
ﺗﺼﺎدفﯽ ،ولﯽ ﺑﺎ احتﻤﺎل واﺑستﻪ ﺑﻪ احتﻤﺎل ﺗﺼﺎحب ﻫﺮ
امپﺮاطﻮری ،ﺑﯿن امپﺮاطﻮریﻫﺎ ﺗقسﯿم ﮐنﯿم؛ ﺑﺮدار  Pاز روی
مقﺎدیﺮ احتﻤﺎل فﻮق ،ﺑﻪ صﻮرت زیﺮ ﺗشکﯿل مﯽشﻮد:
() 12

] P = [ P1 , P2 , P3 , … , pNimp

ﺑﺮدار  Pدارای سﺎیز  1× Nimpمﯽﺑﺎشﺪ و از مقﺎدیﺮ احتﻤﺎل
ﺗﺼﺎحب امپﺮاطﻮریﻫﺎ ﺗشکﯿل شﺪه است .سپس ﺑﺮدار
ﺗﺼﺎدفﯽ  Rﻫﻤسﺎیز ﺑﺎ ﺑﺮدار  Pﺗشکﯿل مﯽشﻮد .آرایﻪﻫﺎی
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این ﺑﺮدار ،اعﺪادی ﺗﺼﺎدفﯽ ﺑﺎ ﺗﻮزیع یکنﻮاﺧت در ﺑﺎزه []0,1
مﯽﺑﺎشنﺪ:
()13
()14

] R = [ r1 , r2 , r3 , … , rNimp
)r1 , r2 , r3 , … , rNimp 〜 U(0,1

سپس ﺑﺮدار  Dﺑﻪ صﻮرت زیﺮ ﺗشکﯿل مﯽشﻮد:
()15

] D = P – R = [ D1 , D2 , D3 , … , DNimp
= [P1 − r1 , P2 − r2 , P3
] − r3 , … , PNimp − rNimp

ﺑﺎ داشتن ﺑﺮدار  ،Dمستعﻤﺮات مذﮐﻮر را ﺑﻪ امپﺮاطﻮریای
مﯽدﻫﯿم ﮐﻪ اﻧﺪیس مﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن در ﺑﺮدار  Dﺑزرگتﺮ از ﺑقﯿﻪ
ﺑﺎشﺪ .امپﺮاطﻮریای ﮐﻪ ﺑستﺮین احتﻤﺎل ﺗﺼﺎحب را داشتﻪ
ﺑﺎشﺪ ،ﺑﺎ احتﻤﺎل ﺑﯿشتﺮی اﻧﺪیس مﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن در ﺑﺮدار D
ﺑﯿشتﺮین مقﺪار را ﺧﻮاﻫﺪ گﺮفت .عﺪم ﻧﯿﺎز ﺑﻪ محﺎسبﻪ CDF
ﺑﺎعﺚ مﯽشﻮد ﮐﻪ این مکﺎﻧﯿزم ﻧسبت ﺑﻪ چﺮﺧﻪ رولت ﺑﺎ
سﺮعت ﺑﯿشتﺮی عﻤل ﮐنﺪ .مکﺎﻧﯿزم ﺟﺪیﺪ مطﺮح شﺪه ﻧﻪ
ﺗنهﺎ مﯽﺗﻮاﻧﺪ در اﺧتﺼﺎص مستعﻤﺮه ﺑﻪ امپﺮاطﻮری ﺑﺮحسب
احتﻤﺎل ﺗﺼﺎحب آﻧهﺎ مفﯿﺪ ﺑﺎشﺪ ،ﺑﻠکﻪ ﺑﻪ عنﻮان یک مکﺎﻧﯿزم
اﻧتﺨﺎب ﺑﺮحسب احتﻤﺎل مﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎیﮕزین چﺮﺧﻪ رولت در
الﮕﻮریتم ژﻧتﯿک ﺑﺮای اﻧتﺨﺎب والﺪین شﻮد و سﺮعت اﺟﺮای
عﻤﻠﯿﺎت در آن را ﺗﺎ حﺪ زیﺎدی افزایﺶ دﻫﺪ .ﺑﺎ ﺗﺼﺎحب
مستعﻤﺮه ﺗﻮسط یکﯽ امپﺮاطﻮریﻫﺎ ،عﻤﻠﯿﺎت این مﺮحﻠﻪ از
الﮕﻮریتم ﻧﯿز ﺑﻪ ﭘﺎیﺎن مﯽرسﺪ(ﻧﻮری و ﻫﻤکﺎران.)1396 ،
سقوط امپراطوریهای ضعیف :ﻫﻤﺎنگﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﯿﺎن
شﺪ ،در ﺟﺮیﺎن رﻗﺎﺑتﻫﺎی امپﺮیﺎلﯿستﯽ ،ﺧﻮاهﻧﺎﺧﻮاه،
امپﺮاطﻮریﻫﺎی ﺿعﯿف ﺑﻪ ﺗﺪریج سقﻮط ﮐﺮده و مستعﻤﺮات-
شﺎن ﺑﻪ دست امپﺮاطﻮریﻫﺎی ﻗﻮیﺗﺮ مﯽافتﺪ .شﺮوط
متفﺎوﺗﯽ را مﯽﺗﻮان ﺑﺮای سقﻮط یک امپﺮاطﻮری در ﻧﻈﺮ
گﺮفت .در الﮕﻮریتم ﭘﯿشنهﺎد شﺪه ،یک امپﺮاطﻮری زمﺎﻧﯽ
حذف شﺪه ﺗﻠقﯽ مﯽشﻮد ﮐﻪ مستعﻤﺮات ﺧﻮد را از دست
داده ﺑﺎشﺪ (ﻧﻮری و ﻫﻤکﺎران.)1396 ،
همگرایی در الگوریتم رقابت استعماری :الﮕﻮریتم
ﺗﺎ زمﺎﻧﯽ ﮐﻪ یک شﺮط ﻫﻤﮕﺮایﯽ فﺮاﻫم آورد ،اﺟﺮا ﺧﻮاﻫﺪ
شﺪ و یﺎ ﺗﺎ اﺗﻤﺎم ﮐل ﺗکﺮارﻫﺎ ادامﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داشت .در ﭘﺎیﺎن
این الﮕﻮریتم ،یک امپﺮاطﻮری ﺑﺎﻗﯽ مﯽمﺎﻧﺪ و ﻫﻤﻪی

مستعﻤﺮات ﺗﻮسط یک امپﺮاطﻮری واحﺪ اداره مﯽشﻮﻧﺪ .در
واﻗع مﻮﻗعﯿتﻫﺎ و ﻫزینﻪﻫﺎی مستعﻤﺮات ،ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ مﻮﻗعﯿت و
ﻫزینﻪ ﮐشﻮر استعﻤﺎرگﺮ است .در این دﻧﯿﺎی ﺟﺪیﺪ و ایﺪهآل
دیﮕﺮ فﺮﻗﯽ ﺑﯿن ﮐشﻮرﻫﺎی مستعﻤﺮه و استعﻤﺎرگﺮ وﺟﻮد
ﻧﺨﻮاﻫﺪ داشت .در واﻗع ﻧﻪ ﮐشﻮر استعﻤﺎرگﺮ ﺧﻮاﻫﯿم داشت
و ﻧﻪ ﮐشﻮر مستعﻤﺮه و ﺑنﺎﺑﺮاین رﻗﺎﺑت استعﻤﺎری ﻧﺨﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد .در ﻧتﯿجﻪ الﮕﻮریتم ﺑﻪ ﭘﺎیﺎن مﯽرسﺪ (ﻧقﺎشﯽ و ﻫﻤکﺎران،
 .)1391در این ﭘژوﻫﺶ ﮐﻪ ﺑهﯿنﻪسﺎزی ﺑهﺮهﺑﺮداری از
مﺨزن سﺪ (گﻠستﺎن) مﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻮده ،ﺗﺎﺑع ﻫﺪف
حﺪاﮐثﺮسﺎزی مﯿزان ﺗأمﯿن ﻧﯿﺎز ﺑﺨﺶﻫﺎی مﺨتﻠف از مﺨزن
سﺪ گﻠستﺎن است:
Function = max λt
()16
در این راﺑطﻪ  λمقﺪار ﺗأمﯿن ﻧﯿﺎز است ﮐﻪ ﺑﺎیﺪ حﺪاﮐثﺮسﺎزی
شﻮد و  tدورهﻫﺎی مﺪﻧﻈﺮ مﯽﺑﺎشﺪ.
محدودیتهای سیستم :ﺑﯿالن آب در مﺨزن ﺗﻮسط
راﺑطﻪ ﭘﯿﻮستﮕﯽ ﺗعﯿﯿن مﯽگﺮدد ﮐﻪ ﺑﻪ صﻮرت راﺑطﻪ زیﺮ
ﺗعﺮیف مﯽشﻮد .از این راﺑطﻪ در فﺮآینﺪ الﮕﻮریتم ﺑﺮای ﺑﺪست
وردن حجم مﺨزن در ﻫﺮ گﺎم زمﺎﻧﯽ استفﺎده مﯽشﻮد:
()17

St+1 = St + It – R t – Et − SPt

 :St+1ذﺧﯿﺮه مﺨزن در اﻧتهﺎی دوره t
 :Stذﺧﯿﺮه اﺑتﺪای دوره t
 :Itﺟﺮیﺎن ورودی مﺨزن در دوره t
 :Rtرﻫﺎسﺎزی مﺨزن در دوره t
 :Etحجم ﺗبﺨﯿﺮ از سطح مﺨزن
 :SPtسﺮریز مﺨزن
حجم ﺗبﺨﯿﺮ در ﻫﺮ ﺑﺎزه زمﺎﻧﯽ ﺗﺎﺑعﯽ از سطح مﺨزن و
ارﺗفﺎع ﺗبﺨﯿﺮ است .راﺑطﻪ سطح و حجم مﺨزن ﺑﺎ روﻧﺪیﺎﺑﯽ
دادهﻫﺎی سطح -حجم -ارﺗفﺎع مﺨزن ﺗعﯿﯿن شﺪه است.
مقﺪار سطح مﺨزن ﺗعﯿﯿن و ﺑﺎ ﺿﺮب در ارﺗفﺎع ﺗبﺨﯿﺮ ،حجم
ﺗبﺨﯿﺮ ﺑﻮسﯿﻠﻪ راﺑطﻪ زیﺮ محﺎسبﻪ مﯽگﺮدد:
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At = 3 × 10−6 × St 3 – 0.001 × St 2 +
0.171 × St + 0.149
()18
E t = A t × Ht
() 19
ﺗعﺮیف متﻐﯿﺮﻫﺎ ﻫﻤﺎﻧنﺪ راﺑطﻪ ﻗبل مﯽﺑﺎشﺪ .در این
راﺑطﻪ  Htارﺗفﺎع ﺗبﺨﯿﺮ مﯽ ﺑﺎشﺪ.
ﻗﯿﻮد دیﮕﺮی ﮐﻪ در مسألﻪ ﺑهﯿنﻪسﺎزی وﺟﻮد دارد ،این است
ﮐﻪ مﯿزان رﻫﺎسﺎزی از مﺨزن در ﻫﺮ دوره ﻧبﺎیﺪ از حﺪودی
ﮐﻤتﺮ یﺎ ﺑﯿشتﺮ ﺑﺎشﺪ ﺑﻪ عبﺎرت دیﮕﺮ ﻫﻤﺎنطﻮر ﮐﻪ در معﺎدلﻪ
زیﺮ مشﺨﺺ است ،رﻫﺎسﺎزی در ﻫﺮ ﺑﺎزه  Rtﺑﺎیﺪ ﺑﯿن مﯿزان
رﻫﺎسﺎزی مﯿنﯿﻤم  RMinو مﯿزان رﻫﺎسﺎزی مﺎﮐزیﻤم RMax
ﺑﺎشﺪ و از طﺮفﯽ مﯿزان حجم مﺨزن در ﻫﺮ دوره  Stﻧﯿز ﺑﺎیﺪ
ﺑﯿن حجم مﯿنﯿﻤم  SMinو حجم مﺎﮐزیﻤم مﺨزن SMax
ﺑﺎشﺪ:
()20
()21

R Min ≤ R t ≤ R Max
SMin ≤ St ≤ SMax

رﻫﺎسﺎزی از مﺨزن سﺪ ،ﺑﻪ ورودی ﻫﺎ و ﺧﺮوﺟﯽﻫﺎ و
ﻫﻤچنﯿن ﺑﻪ مﯿزان ﺗقﺎﺿﺎ (ﻧﯿﺎز) ﭘﺎیﯿن دست و ﻫﻤچنﯿن

رﻫﺎسﺎزی دوره ﻗبل ﺑستﮕﯽ دارد .زیﺮا مﯿزان ورودیﻫﺎ و
ﺧﺮوﺟﯽﻫﺎ ،ذﺧﯿﺮه مﺨزن را ﺗحت ﺗأثﯿﺮ ﻗﺮار مﯽدﻫﺪ .لذا این
ﻗﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮعﯽ ﻫﻤﺎن ﻗﯿﺪ ﭘﯿﻮستﮕﯽ مﯽﺑﺎشﺪ و ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ
صﻮرت زﻧجﯿﺮوار ادامﻪ دارد و از آن ﺑﻪ عنﻮان ﻗﯿﺪ زﻧجﯿﺮهای
مﯽﺗﻮان ﻧﺎم ﺑﺮد ﺑﺎیستﯽ در ﺑﺪﻧﻪ الﮕﻮریتم اعﻤﺎل شﻮد (ﻧﻮری
و ﻫﻤکﺎران.)1396 ،
معرفی منطقه مورد مطالعه :سﺪ مﺨزﻧﯽ گﻠستﺎن در
فﺎصﻠﻪ  12ﮐﯿﻠﻮمتﺮی شﻤﺎل شﺮﻗﯽ گنبﺪﮐﺎووس واﻗـع شـﺪه
است .حﻮزه آﺑﺮیز سﺪ مسﺎحتﯽ ﺑﺎلغ ﺑﺮ  4451ﮐﯿﻠﻮمتﺮمﺮﺑع
را شﺎمل مﯽشﻮد ﮐﻪ عالوه ﺑﺮ آب رودﺧﺎﻧﻪ گﺮگﺎﻧﺮود ،آب
رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎی دوغ و اوغﺎن ﻧﯿز ﺑﻪ این مﺨزن وارد مﯽشﻮد.
سﺮریز سﺪ ﺑﺎ طﻮل 130متﺮ از ﻧﻮع آزاد ﺑتنﯽ است ﮐﻪ در
ﺗکﯿﻪگﺎه سﻤت چپ ﻗﺮارگﺮفتﻪ است .ﺗﺮاز ﺗﺎج سﺮریز 1550
متﺮمکعب ﺑﺮ ثﺎﻧﯿﻪ و ارﺗفﺎع آب روی سﺮریز در ﻫنﮕﺎم ﺗﺨﻠﯿﻪ
ﺑﯿشﯿنﻪ سﯿالب محتﻤل ( )1PMFﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 3/35متﺮ است.
آب عبﻮری از سﺮریز وارد رودﺧﺎﻧﻪ اوغﺎن شﺪه و از آﻧجﺎ ﺑﻪ
رودﺧﺎﻧﻪ اصﻠﯽ (گﺮگﺎﻧﺮود) ﻫﺪایت مﯽشﻮد (محﻤﻮدیﺎن
شﻮشتﺮی و ﻫﻤکﺎران .)1392 ،ویژگﯽﻫﺎی سﺪ گﻠستﺎن در
ﺟﺪول( )1آورده شﺪه است.

ﺟدول ( .)1مشخصات سد گلستان
ویژگﯽ
ﻧﻮع سﺪ
سﺎل شﺮوع ﺑهﺮه ﺑﺮداری
ارﺗفﺎع از ﮐف ()m
طﻮل ﺗﺎج ()m
حجم ﮐل (مﯿﻠﯿن متﺮ مکعب)
حجم مفﯿﺪ (مﯿﻠﯿن متﺮ مکعب)
ﺗﺮاز عﺎدی (متﺮ از سطح دریﺎ)
حجم آب ﻗﺎﺑل ﺗنﻈﯿم سﺎلﯿﺎﻧﻪ (مﯿﻠﯿﻮن متﺮ مکعب)
ﺗﺨﻠﯿﻪ سﺮریز()m3.s-1
سطح زیﺮ ﮐشت ()ha

1- Maximum probable flood

سﺪ گﻠستﺎن
ﺧﺎﮐﯽ
1378
17
1367
62
60
49
115
1550
10000
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شکل . 6موقعیت سد گلستان بر روی رودخانه گرگان رود (اکبری فرد و همکاران)1394 ،

نتایج و بحث
ﭘﺎرامتﺮﻫﺎی منﺎسب الﮕﻮریتم رﻗﺎﺑت استعﻤﺎری ﺑﺎ سعﯽ
و ﺧطﺎ محﺎسبﻪ و در ﺟﺪول شﻤﺎره ( )2آورده شﺪه است.
ﺟدول ( .)3نتایج حاصل از پنج مرتبه اﺟرای الگوریتم رقابت
استعماری()ICA

ﺟدول( .)2مقدار مناسب هر یک از پارامترهای الگوریتم رقابت
شمار

استعماری()ICA
NC
550

NI
110

RC
0/02

AC
1/5

Ξ
0/02

α

ه اﺟرا

1

تعداد

در ﺟﺪول فﻮق منﺎسبﺗﺮین ﭘﺎرامتﺮﻫﺎی الﮕﻮریتم رﻗﺎﺑت
استعﻤﺎری ﮐﻪ عبﺎرﺗنﺪ از ﺗعﺪاد ﮐشﻮرﻫﺎ  ،550ﺗعﺪاد
استعﻤﺎرگﺮان  ،110ﻧﺮخ وﻗﻮع اﻧقالب ،0/02ﺿﺮیب ﺟذب
 ،1/5ﺿﺮیب زﺗﺎ  0/02و آلفﺎ  1مشﺎﻫﺪه مﯽشﻮد .ﻧتﺎیج حﺎصل
از  5مﺮﺗبﻪ اﺟﺮای الﮕﻮریتم رﻗﺎﺑت استعﻤﺎری ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
مقﺎدیﺮ ﺑهﯿنﻪ ﭘﺎرامتﺮﻫﺎی این الﮕﻮریتم ﮐﻪ در ﺟﺪاول فﻮق
اراﺋﻪ شﺪ در ﺟﺪول ( )3ﻧشﺎن داده شﺪه است .شﺮایط ﺗﻮﻗف
اﺟﺮای این الﮕﻮریتم ﺑﻪ این صﻮرت ﺑﻮده است ﮐﻪ اگﺮ طﯽ
 50ﺗکﺮار متﻮالﯽ ،مقﺪار ﺗﺎﺑع ﻫﺪف ﺑﯿﺶ از  0/1ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺪاشت
(ﮐﻤتﺮ ﻧشﺪ) اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎمﻪ متﻮﻗف شﻮد.

1
1240

2
1256

3
1271

4
1300

5
1450

تکرار
مقدار
تابع

/6233
2

/4947
2

/9271
1

/304
1

/2473
1

هدف

ﻫﻤﺎﻧطﻮر ﮐﻪ مالحﻈﻪ مﯽگﺮدد ﺟﺪول فﻮق ﻧتﺎیج ﭘنج
مﺮﺗبﻪ اﺟﺮای الﮕﻮریتم رﻗﺎﺑت استعﻤﺎری را ﻧشﺎن مﯽ دﻫﺪ.
در اﺟﺮای اول ،ﺗعﺪاد ﺗکﺮار  ،1240مقﺪار ﺗﺎﺑع ﻫﺪف 2/6233
مﯿﻠﯿﻮنمتﺮمکعب ،اﺟﺮای دوم ﺑﺎ ﺗعﺪاد ﺗکﺮار  ،1256مقﺪار
ﺗﺎﺑع ﻫﺪف  2/4947مﯿﻠﯿﻮنمتﺮمکعب ،اﺟﺮای سﻮم ﺑﺎ ﺗعﺪاد
ﺗکﺮار  ،1271مقﺪار ﺗﺎﺑع ﻫﺪف  1/9271مﯿﻠﯿﻮنمتﺮمکعب،
اﺟﺮای چهﺎرم ﺑﺎ ﺗعﺪاد ﺗکﺮار  ،1300مقﺪار ﺗﺎﺑع ﻫﺪف 1/304
مﯿﻠﯿﻮنمتﺮمکعب ،و در ﻧهﺎیت اﺟﺮای ﭘنجم ﺑﺎ ﺗعﺪاد ﺗکﺮار
 ،1450مقﺪار  1/2473مﯿﻠﯿﻮنمتﺮمکعب را ﺑﺮای ﺗﺎﺑع ﻫﺪف
ﻧشﺎن مﯽدﻫﺪ .ﻫﻤﺎﻧطﻮر ﮐﻪ مشﺨﺺ است در اﺟﺮای ﭘنجم
مقﺪار ﮐﻤتﺮ و ﺑهتﺮی ﺑﺮای ﺗﺎﺑع ﻫﺪف در مقﺎیسﻪ ﺑﺎ اﺟﺮاﻫﺎی
دیﮕﺮ ﺑﻪدست آمﺪه است.
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ﺟدول( .)4مشخصات آماری عملکرد الگوریتم رقابت استعماری در پنج مرتبه اﺟرا
میانگیﻦ مقادیر تابع هدف

بهتریﻦ مقدار تابع هدف

بدتریﻦ مقدار تابع هدف

1/91928

1/2473

2/6233

مقﺪار ﺑﺮای ﺗﺎﺑع ﻫﺪف در این الﮕﻮریتم  2/6233مﯿﻠﯿﻮن-
متﺮمکعب ﺑﺪست آمﺪه است .ﺟﺪول ( )5مﯿﺎﻧﮕﯿن سﺎالﻧﻪ
رﻫﺎسﺎزی ﺑهﯿنﻪ و ﺗقﺎﺿﺎ را طﯽ دوره آمﺎری ﻧشﺎن مﯽدﻫﺪ.

در ﺟﺪول ( )4مشﺨﺼﺎت آمﺎری الﮕﻮریتم رﻗﺎﺑت
استعﻤﺎری در ﭘنج مﺮﺗبﻪ اﺟﺮا ﻧشﺎن داده شﺪه است .مﯿﺎﻧﮕﯿن
مقﺎدیﺮ ﺗﺎﺑع ﻫﺪف  1/91928مﯿﻠﯿﻮنمتﺮمکعب ،ﺑهتﺮین
مقﺪار ﺑﺮای ﺗﺎﺑع ﻫﺪف  1/2473مﯿﻠﯿﻮنمتﺮمکعب و ﺑﺪﺗﺮین

ﺟدول ( .)5میانگیﻦ ساالنه رهاسازی بهینه و تقاضا در طول دوره آماری
سال

رهاسازی بهینه

تقاضا

کمبود

اول

11/3503

11/3522

0/0019

دوم

11/3981

6/7201

0

سوم

13/5538

11/1946

0

11/7921

11/7912

0

پنجم

11/4305

11/4332

0/0027

ششم

11/6377

11/7146

0/0792

هفتم

14/9205

14/9201

0

12/1043

11/8551

0

نهم

11/6417

11/6457

0/004

دهم

11/8973

11/8979

0/0006

چهارم

هشتم

15
10
5

0
سﺎل
دﻫم

سﺎل
ﻧهم

سﺎل
ﻫشتم

سﺎل
ﻫفتم

رﻫﺎسﺎزی

سﺎل
ششم

ﺗقﺎﺿﺎ

سﺎل سﺎل
ﭘنجم چهﺎرم

سﺎل
سﻮم

سﺎل
دوم

سﺎل
اول

ﮐﻤبﻮد
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مقﺎیسﻪ ﺑﯿن مقﺎدیﺮ رﻫﺎسﺎزی ﺑهﯿنﻪ ﻧشﺎن مﯽدﻫﺪ ﮐﻪ از
سﺎل اول ﺗﺎ سﺎل سﻮم این مقﺪار افزایﺶ داشتﻪ در سﺎل-
چهﺎرم و ﭘنجم روﻧﺪ ﮐﺎﻫشﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و در سﺎلﻫﺎی ششم
و ﻫفتم مجﺪداً افزایﺶ و در سﺎل ﻫشتم و ﻧهم ﮐﺎﻫﺶ و در
ﻧهﺎیت در سﺎل دﻫم دوﺑﺎره افزایﺶ یﺎفتﻪ است.
نتیجه گیری
ﺑﺮاسﺎس ﻧتﺎیج الﮕﻮریتم رﻗﺎﺑت استعﻤﺎری()ICA
مشﺎﻫﺪه گﺮدیﺪ ﮐﻪ در ﭘنج مﺮﺗبﻪ اﺟﺮای این الﮕﻮریتم در
اولﯿن اﺟﺮا در ﺗکﺮار  1240مقﺪار  2/6233مﯿﻠﯿﻮن
متﺮمکعب ﺑﺮای ﺗﺎﺑع ﻫﺪف ﺑﺪست آمﺪه است .در اﺟﺮای دوم
در ﺗکﺮار  1256مقﺪار ﺗﺎﺑع ﻫﺪف  2/4947مﯿﻠﯿﻮن
متﺮمکعب ،در سﻮمﯿن اﺟﺮا در ﺗکﺮار  1271مقﺪار ﺗﺎﺑع ﻫﺪف
 1/9271مﯿﻠﯿﻮن متﺮمکعب ،ﺗکﺮار  1300در چهﺎرمﯿن اﺟﺮا
مقﺪار  1/304مﯿﻠﯿﻮن متﺮمکعب ﺑﺮای ﺗﺎﺑع ﻫﺪف ،و در
اﺟﺮای ﭘنجم و ﺗکﺮار  1450مقﺪار ﺗﺎﺑع ﻫﺪف 1/2473
مﯿﻠﯿﻮن متﺮ مکعب ﺑﺪست آمﺪه است .مقﺎیسﻪ ﺑﯿن مقﺎدیﺮ
ﺗﺎﺑع ﻫﺪف ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ آن است ﮐﻪ ﺑﺎ افزایﺶ ﺗعﺪاد ﺗکﺮارﻫﺎ مقﺪار
ﺗﺎﺑع ﻫﺪف ﮐﺎﻫﺶ یﺎفتﻪ است .ﺑطﻮریکﻪ ﺑهتﺮین مقﺪار ﺗﺎﺑع
ﻫﺪف در ﺗکﺮار  1450در اﺟﺮای ﭘنجم و ﺑﺪﺗﺮین مقﺪار ﺗﺎﺑع
ﻫﺪف در ﺗکﺮار  1240در اولﯿن اﺟﺮا حﺎصل شﺪه است.
مﯿﺎﻧﮕﯿن مقﺎدیﺮ ﺗﺎﺑع ﻫﺪف در ﭘنج مﺮﺗبﻪ اﺟﺮا 1/91928
مﯿﻠﯿﻮن متﺮمکعب مﯽﺑﺎشﺪ.
مﯿﺎﻧﮕﯿن سﺎالﻧﻪ رﻫﺎسﺎزی ﺑهﯿنﻪ ،ﺗقﺎﺿﺎ و ﮐﻤبﻮد ﺑﺮای سﺎل
اول ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿب  11/3522 ،11/3503و  0/0019مﯿﻠﯿﻮن
متﺮمکعب ،ﺑﺮای سﺎل دوم  6/7201 ،11/3981مﯿﻠﯿﻮن
متﺮمکعب و مﯿزان ﮐﻤبﻮد صفﺮ مﯽﺑﺎشﺪ.

مقﺪار ﺑهﯿنﻪ رﻫﺎسﺎزی و ﺗقﺎﺿﺎ ﺑﺼﻮرت مﯿﺎﻧﮕﯿن ﺑﺮای سﺎل
سﻮم ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿب  13/5538و  11/1946مﯿﻠﯿﻮن متﺮمکعب و
ﮐﻤبﻮد صفﺮ مﯽﺑﺎشﺪ .در سﺎل چهﺎرم مﯿﺎﻧﮕﯿن سﺎالﻧﻪ
رﻫﺎسﺎزی ﺑهﯿنﻪ و ﺗقﺎﺿﺎ  11/7921و  11/7912مﯿﻠﯿﻮن
متﺮمکعب و ﮐﻤبﻮدی وﺟﻮد ﻧﺪارد .مقﺎدیﺮ مﯿﺎﻧﮕﯿن سﺎالﻧﻪ
رﻫﺎسﺎزی و ﺗقﺎﺿﺎ در سﺎل ﭘنجم ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿب  11/4305و
 11/4332و مﯿزان ﮐﻤبﻮد  0/0027مﯿﻠﯿﻮن متﺮمکعب
ﺑﺪست آمﺪه است .در سﺎل ششم این مقﺎدیﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿب
 11/6377و  11/7169مﯿﻠﯿﻮن متﺮمکعب ﺑﻮده و ﺑﻪ مﯿزان
 0/0792مﯿﻠﯿﻮن متﺮمکعب ﮐﻤبﻮد وﺟﻮد دارد .مقﺎدیﺮ
مﯿﺎﻧﮕﯿن سﺎالﻧﻪ در سﺎل ﻫفتم ،رﻫﺎسﺎزی ﺑهﯿنﻪ  14/9205و
ﺗقﺎﺿﺎ  14/9201مﯿﻠﯿﻮن متﺮمکعب و ﮐﻤبﻮد صفﺮ را ﻧشﺎن
مﯽدﻫﺪ .ﺑطﻮر مﯿﺎﻧﮕﯿن مقﺪار ﺑهﯿنﻪ رﻫﺎسﺎزی در ﻫشتﻤﯿن
سﺎل  12/1043و مقﺪار ﺗقﺎﺿﺎ  11/8551مﯿﻠﯿﻮن متﺮمکعب
و ﮐﻤبﻮد صفﺮ مﯽﺑﺎشﺪ .مﯿﺎﻧﮕﯿن سﺎالﻧﻪ رﻫﺎسﺎزی ﺑهﯿنﻪ و
ﺗقﺎﺿﺎ ﺑﺮای سﺎل ﻧهم  11/6417و  11/6457مﯿﻠﯿﻮن
متﺮمکعب ﺑﻮده و مﯿزان ﮐﻤبﻮد  0/004را ﻧشﺎن مﯽدﻫﺪ و
در ﻧهﺎیت ،در سﺎل دﻫم ﺑﺎ مﯿﺎﻧﮕﯿن سﺎالﻧﻪ رﻫﺎسﺎزی ﺑهﯿنﻪ
 11/8973و ﺗقﺎﺿﺎی  11/8979مﯿﻠﯿﻮن متﺮمکعب ،ﺑﻪ مﯿزان
 0/0006مﯿﻠﯿﻮن متﺮ مکعب ﮐﻤبﻮد وﺟﻮد دارد.
ﻧتﺎیج حﺎصل از رﻫﺎسﺎزی ﺑهﯿنﻪ الﮕﻮریتم رﻗﺎﺑت استعﻤﺎری
ﻧشﺎن مﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ مقﺪار ﺑهﯿنﻪ رﻫﺎسﺎزی در سﻪ سﺎل اول از
دوره آمﺎری دارای روﻧﺪ افزایشﯽ ﺑﻮده ،در سﺎل چهﺎرم و
ﭘنجم ﮐﺎﻫﺶ یﺎفتﻪ ،سﺎل ششم و ﻫفتم افزایﺶ ،دوﺑﺎره در
سﺎل ﻫشتم و ﻧهم ﮐﺎﻫﺶ و ﻧهﺎیتﺎً در آﺧﺮین سﺎل افزایﺶ
یﺎفتﻪ است.

منابع
اﮐبﺮیفﺮد ،س ،.ک .ﻗﺎدری و م .عﻠﯿﺎنﻧژاد .1394 .ﺑهﺮه ﺑﺮداری ﺑهﯿنﻪ از سﯿستم مﺨﺎزن ﺑﺎ استفﺎده از دو الﮕﻮریتم چﺮﺧﻪ آب
( )WCAو ﺟستوﺟﻮی گﺮاﻧشﯽ (( )GSAمطﺎلعﻪ مﻮردی :حﻮﺿﻪ آﺑﺮیز گﺮگﺎﻧﺮود) ،ﻧشﺮیﻪ عﻠﻤﯽ ﭘژوﻫشﯽ سﺪ و ﻧﯿﺮوگﺎه ﺑﺮقآﺑﯽ،
سﺎل دوم ،شﻤﺎره  ،5ص .81-69
آﺗﺶ ﭘز گﺮگﺮی ا .1387 ،.ﺗﻮسعﻪ الﮕﻮریتم ﺑهﯿنﻪ سﺎزی اﺟتﻤﺎعﯽ و ﺑﺮرسﯽ ﮐﺎرایﯽ آن ،ﭘﺎیﺎن ﻧﺎمﻪ ﮐﺎرشنﺎسﯽ ارشﺪ داﻧشکﺪه
مهنﺪسﯽ ﺑﺮق و ﮐﺎمپﯿﻮﺗﺮ ،داﻧشﮕﺎه ﺗهﺮان.
ﺑﺨتﯿﺎری ب ،.ح .صﺎحبﯽ و ک .ﻗﺎدری .1392 .ﮐﺎرﺑﺮد مﺪل  WEAPو ﺑﺮرسﯽ اثﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻗﻠﯿم ﺑﺮ سﯿستم ﻫﺎی ﺑﺮداشت آب
حﻮزه آﺑﺮیز گﺮگﺎﻧﺮود ،ﭘنجﻤﯿن ﮐنفﺮاﻧس مﺪیﺮیت منﺎﺑع آب ایﺮان.
ثقفﯿﺎن ب ،.ح .فﺮازﺟﻮ ،ع .سپهﺮی و ع .ﻧجفﯽﻧژاد .1385 .ﺑﺮرسﯽ اثﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﮐﺎرﺑﺮی اراﺿﯽ ﺑﺮ سﯿل ﺧﯿزی حﻮزه آﺑﺮیز سﺪ
گﻠستﺎن ،ﺗحقﯿقﺎت منﺎﺑع آب ایﺮان ،سﺎل دوم ،شﻤﺎره  ،1ص .18-28
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 مقﺎیسﻪ الﮕﻮریتمﻫﺎی رﻗﺎﺑت استعﻤﺎری و ﺟﺎمعﻪ مﻮرچﮕﺎن ﺑﺮای ﺑهﯿنﻪسﺎزی.1394 . فﺮوغﯽ. محﻤﺪرﺿﺎﭘﻮر و ف. ا،.ج.زینﻠﯽ م
،6  شﻤﺎره،22  ﺟﻠﺪ، ﻧشﺮیﻪ ﭘژوﻫﺶﻫﺎی حفﺎظت آب و ﺧﺎک،ﺑهﺮهﺑﺮداری از مﺨزن سﺪ درودزن ﺑﺎ رویکﺮد اعﻤﺎل ﻗﯿﻮد زﻧجﯿﺮهای
.231-243 ص
.1397 ، ﺑﺨﺶ ﻫﻮاشنﺎسﯽ و اﻗﻠﯿم،سﺎزمﺎن ﻫﻮاشنﺎسﯽ ﮐشﻮر
 ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺑهﯿنﻪ آب و اولﻮیتﺑنﺪی منﺎطق مﺨتﻠف در مﺼﺮف آن.1386 . ﺑاللﯽ. یﻮسفﯽ و ح. ع،. چﯿذری.ح. ا،.ﮐﺮامتزاده ع
،2  شﻤﺎره، دوره اول، ﻧشﺮیﻪ اﻗتﺼﺎد ﮐشﺎورزی،)(مطﺎلعﻪ مﻮردی سﺪ ﺑﺎرزو شﯿﺮوان
 ﺑﺮرسﯽ عﻤﻠکﺮد الﮕﻮریتم رﻗﺎیت استعﻤﺎری در ﺑهﺮه ﺑﺮداری ﺑهﯿنﻪ.1392 . حﺎینﯽ مﻮغﺎری. مﺮوﺗﯽ و م. ر،.عﺮاﻗﯽﻧژاد ش
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Application of Imperialist Competitive Algorithm (ICA) For Optimal
Allocation of Reservoir Water in Golestan Dam
Samira Kord1, Seyed Mahdi Hoseyni2*, Ali Sardar Shahraki3

Abstract
Regarding climate change, and consequently the decrease in the Gergranod River catchment area, as
well as the sharp decrease in the volume of water stored behind the Golestan dam in recent years, a
review of the water allocation problem is necessary. Therefore, in this research, the optimal values of
water harvesting from the Golestan dam reservoir are calculated using the colonial competition
algorithm (ICA), which is one of the interconnected algorithms based on socio-political evolution. In
this study, the proper parameters of the colonial competition algorithm were calculated with try and
error, and then in five times the implementation of this algorithm in the first run in the 1240 repetition
of 2,363.2 million cubic meters for the target function, in the second run in repeat 1256, the value of
the target function 4947/2 Million cubic meters, in the third run in Repetition 1271 the value of the
objective function was 1,971.1 million cubic meters, the 1300 repetition in the fourth run was 304.1
million cubic meters for the target function, and in the fifth implementation and repeat 1450, the value
of the target function was 1,2473.1 million cubic meters Come. The comparison between the values of
the objective function indicates that with increasing the number of repetitions, the value of the objective
function is reduced. The results indicate that this algorithm is good. The optimal release values obtained
from the algorithm have always fluctuated during the statistical period, so that in the first three years of
the increasing trend, the fourth and fifth declines, the sixth and seventh increases, the eighth and ninth,
and finally increased again in the tenth.
Key words: Imperialist Competitive Algorithm, Optimization, Water Allocation, Reservoir of
Golestan Dam
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