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زهکشی با استفاده از  و آبیاری شبکه در و اقتصادی آب تخصیص بهینه

 چای( صوفی دی: شبکه)مطالعه مور ICAالگوریتم فراابتکاری 

 
 *4، موسی حسام3، میالد خیری قوجه بیگلو2، یحیی چوپان1سمیّه امامی

 01/03/1397تاریخ ارسال: 

 05/12/1397تاریخ پذیرش: 

 : پژوهشی مقالهنوع 

 

  چکیده

 ي آب را ازجه  تخصکی  بهینه سکیاسک  یک به دسکییاب  اخیر، هايخشکساکا   بروز و ایران در ویژهبه آب منابع کمبود

 در دو واقع ، و اقلیم  شکرای  نیز و شکهه کنیرل شکرای  تح  آب بهینه اسک   تخصکی  نموده برخوردار خاصک  اهمی 

شکیه دهه سکین و محققین توجه جلب موارد از یس  گذ سک  بوده مهنه شک  پژوهش این در  ا و  برآوردجه   جهیه رو

صکی  بهینه آب اراهه سک  شکهه تخ سکیعماري   ا شکه و در سکازي جهیه م یک ا گورییم بهینه (ICA)ا گورییم رقاب  ا با

سککایر ا گورییم اککه با  اککاهم مخیلف سککازي همیراز و یا یی  توانای  بهینه، سککازيهاي مخیلف بهینهمقای باالتر را در م

به تبارت دیگر نرخ همگرای  باالی  دارد ، این ا گورییم سکرت  مناسکب  در یانین جواب بهینه دارد  سکازي داراسک بهینه

اک له بهینهو م  سکري را در یک م سکرا سکیعماري ا گورییم پژوهش این در  سکازي پیها نمایهتوانه بهینه   براي رقاب  ا

سکال سکازيبهینه صکون  مورد در 1370-82هاي زرات  مقادیر منابع آب در ط   شک    چاي برايشکبسه آبیاري و زهس

سکیهن سک  ترینبهینه به ر شکه سکیا سکیااده  سکیعماري رقاب  ا گورییم اتمال نیایج  ا اک له به ا صکی  بهینه آب و  م تخ

چنین نیایج یاک  از آن اس  هم باشه  ا گورییم مورد نظر م %35-40مونقی   از یاک  ،مقایاه آن با ا گورییم ژنییک

شکاورزي هايبخش بین آب بهینه منابع تخصکی  با مجموع که در صکه  40، یهود و خهمات( مخیلف )ک  درآمههايدر

 یابه  م  کنون  بهبود وضعی  ناب  به یاصله
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 مقدمه 
 کمبود با مقابله براي سککازگاري هايراه از یس 

سکیااده آب شکبسه آب از بهینه ا سک     و آبیاري هايا

 صورتبه ،آیهم  بر هاآن نام از که گونههمان زهسش 

شکاورزي آبیاري و آب تأمین براي توأمان ضک  ک  از ارا

سککو  از هازهاب و خروج  هايآب آوريجمع و یک 

شکبسه گرچه شکونه م  ایجاد دیگر سکوي  هاياهمی  

 شکرای  به باکیگ  آبیاري هايشکبسه کنار در زهسشک 

شکیه محل  اکیار مناطق برخ  در و دا  در ضکروري و ب

 شکود، م  ایاکاس هاآن به تريکم نیاز مناطق برخ 

در  هاآن وجودي ضککرورت از غال  صککورت در  یسن

سک  ممسن هاشکبسه اجراي و طرای  هنگام   طمات ا

جه   ا ر هنگای  هايهزینه چنینهم و ناپذیرجبران

ضک  مجهد اییاي شکیه پ  در ارا شکنه  دا اکیم با  سکی

سککک  براي هازهسش شکککبسه  ذیم اههاف به یاب د

 گردد: م  تسمیم زمان مروربه و طرای 

صکککم رواناب انیقال و آوريجمع -  و بارنهگ  از یا

ضککک  تخریکب از جلوگیري شکککهن  جکاري اثر در ارا

 ها سیالب

 پکایکاب و مزارع انیهکاي هرزآب انیقکال و آوريجمع -

 ها کانال

 و آن آمهن باال از جلوگیري و ایاکیاب  سکط  تثبی  -

ضک  شکهن دارزه شک  تمق  ناوذ اثر در ارا  از آبیاري نا

شک  و ضکطراري انیقال و خروجها، کانال از آب ن  آب ا

 ضروري   مواقع در هاکانال از

 خواربار سکازمان تقیهه به بنا کشکاورزي، زهسشک 

 ا نهرینبین در پیش سکال هزار نه جهان ، کشکاورزي و

شکه )کرامی  طرق  و همساران  (  ایهاث1388، 1آغاز 

شککک  و آبیاري نوین هايشکککبسه او ین دهه  در زهس

 زهسش او ین و گرن  صکورت در جنوب کشکور 1310

سککیااده با روباز شککین از ا سککال در ما  در ط  همین 

شکه  ط  شکاوور سکاخیه  سکیان   توجه اخیر سکا یان خوز

 به آب منابع توسکعه هايطرح انهرکاران دسک  تربیش

 آبیاري هايشبسه و سهها ایهاث گذاري جه سرمایه

 
1 Keramati-Torogi et. al  
2 Moradinejad  

شکک  و سککان  هايانیقال، کانال خطوط جهیه، زهس ، آبر

 بحث به و بوده آزاد و نشکار تح  هايها، تونمکا ورت

هککهاري و بکرداريبکهکره نککهپکیکش تکعکمکیکرات و نکگک  و گکیکرا

 شکهه، اجرا هايحطر سکازيو مقاوم سکازيبه چنینهم

 (  1387، 2نژاداس  )مرادي نشهه پرداخیه

 هر در که اسک  آب  میزان از تبارت آب تخصکی 

ضککه و مطا عات  هايمحهوده یک از  و آبریز هايیو

شککور به ورودي هايچنین آبهم  تموم  منابع از ک

 یک هر آب منابع امسانات و هابه توانای  توجه با آب

 براي قبل ، کننهگان مصکرف  حاظ یقوق با و هاآن از

صکارف سکیله مخیلف به م شکخ  نیرو وزارت و  به و م

 براي برداريبهره هايپروانه شکود تام  ابالغ هاشکرک 

ضککیان صککارف میقا صککادر م شککود )کیانر و  مخیلف 

 (  1390، 3همساران

هاي رونه یانین جواب ما له با توجه به پیچیهگ 

یاکم بر ماکاهم منابع آب، به خصکوم ماکاهم به شکهت 

شکککسکم روبرو  سککک مقعر، گکاه بکا م بکه منظور رنع این   ا

سکککیااده از رو  شکککسم ا شککک  م هاي تسامل  و نراکاو

بر هاي محاسکبات تسامل ، تسنیک  گاکیر  یانیه اسک 

یکک خالف ا گورییم یکهاول، روي  اکککیجوي م هکاي ج

کننه و ها در نضکاي جاکیجو تمم م مجموته از جواب

سککیااده از همساري و رقابی  که بین جواب ها ایجاد با ا

سکککریع جواب بهینکه را براي م کننکه، م  تواننکه خیل  

اککاهم بهینه طور کل  در سککازي پیچیهه پیها کننه  بهم

اکککاهم بهینه سکککنی  و سکککازي از ا گورییمیم م هاي 

سکیااده م  اکاهم ممسن   گرددتسامل  ا اکیاري از م در ب

ضککم و یا با کثرت ناگهان  همراه  سکک  تابع ههف منا ا

شکککه ککه ا گورییم سکککنی  قکادر بکا گونکه بکه یکم اینهکاي 

حکهود م ثر  هکاي م عکهاد میغیر بکا ت چکک  هکم کو اککککا م

شککنهبم  شککرایط  که تعهاد میغیر ا صککمیم و در  هاي ت

   زیاد هاینه کارآی  چنهان  نخواهنه داش 

یکهگ  یکم پیچ بکه د  شکککسالت  کذا امروزه،  هکا و م

نکه هکم بهی اککککا یکم م هکاي سککککازي تال مخیلف در 

اککیرده سککیااده از گ صککادن  ا گورییماي جه  ا هاي ت

3 Kiafar et. al  
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ها بهینه مطلق چه این ا گورییماگر  صکورت گرنیه اسک 

ضکککمین  اکککب  نمکاینه، اما تموما م م نرا ت به توان ن

سککازي در زمینه بهینه  جواب نزدیک بهینه امیهوار بود

سکا یان اخیر مطا عات میعهدي  صکی  آب نیز ط   تخ

سکک  که از آن جمله م  توان به موارد صککورت گرنیه ا

 زیر اشاره کرد: 

 آب بهینه تخصکی (، به 1390کیانر و همساران )

شکک  و آبیاري شککبسه در سککیان در چايصککون  زهس  ا

سکیااده شکرق  باآذربایجان  (GA) 1ژنییک ا گورییم از ا

سککه محهودهپرداخینه    شککبسه و تلویان مطا عات  

شک  و آبیاري سک پایین در چايصکون  زهس  در آن د

صکم شکه  نیایج گرنیه نظر  تحقیق، اخیالف این از یا

صکککی  آب مقهار  در بهینه و مقهار واقع  یانیه تخ

سککک  طورمخیلف را بکه منکاطق  میلیون 1/2برابر  میو

سک  داد  هممیرمسعب به  کم سکط  میانگین چنیند

 از تربیش درصکه سکه واقع  از مقادیر یاصکم کشک  زیر

بود   آب منابع بین پیش مقادیر از یاصکم کشک  سکط 

(، کاربرد تخصی  1392) 2خاشع  سیوک  و همساران

سکککیاکاده از تسنیکک  بکا ا شکککاورزي را  و مکهیریک  آب ک

سکک  قرار  ،(PSO)3ازدیام ذرات  سککازيبهینه مورد برر

شکان  سکیااده بادادنه  ای  زیرزمین  آب بیالن مهل از ا

را  آب سکط  نوسکانات تخمین جه  نیاز مورد معادالت

نرمال  سککال یک مبناي بر مهل تعیین نمودنه  نیایج

 زیر درصکهي سکط  30کاهش  با توانم  که داد نشکان

شک  صکوالت اغلب ک صکهي 30انزایش  و بهاره مح  در

شک  زیر سکط   درآمه ترینبیش و کلزا جو و گنهم ک

سکیحصکا   آب از را نمود  زیمیسش  کاکب آبخوان از ا

سکه1390) 4و منیظر شکککب عکهادي از  هکاي (، تملسرد ت

اي و تحلیم مقایاه رویسردآبیاري جهان را با اسکیااه از 

یکایج تحقیق آنداده هکا ککاوي مورد ارزیکاب  قرار دادنکه  ن

شکان داد که  آب بردارانبهره نعال هايانجمن وجود ن

بهبود  در دیگري تامم تنوان به آبیاري هايشکبسه در

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

سکک   هم هاي مهیریی رانهمان  ترکیب  چنین کاربردا

اککه تحلیمرویسرد  شککه و ايمقای  قابلی  از بنهيخو

یککاب  در مطلوب  سککه تملسرد ارز یککاري هککايشکککب  آب

شککککهم  برخوردار مکار .بکا گکا و کو (، آب 2010) 5جکان

مصرن  با ههف بیشینه کردن منانع اقیصادي از طریق 

تخصکی  آب آبیاري درون نصکل  در دوره زمان  معین 

سککیااده از ا گورییم  صککو   را با ا شککرای  چنه مح در 

PSO  نکه هکه نمود سککاران ارا جککان  و هم  6یبیب  داوی

صککی  سککازيبهینه مهل(، 1392)  در آب منابع تخ

شکاورزي، هايبخش سکیااده را با خهمات و صکنع  ک  ا

شکرنیه  ا گورییم از  سکس اراهه نمودنه   7GAPSOپی

سکککاس شککک ،زیر  سکککط  تو یه، توابع برا  تملسرد ک

صکول صکله درآمه و مح صکول، هر از یا  ههف تابع مح

نیایج تحقیق ایشکان نشکان داد، گردیه   مشکخ  تلایق 

 هايبخش بین آب بهینه منابع تخصی  با مجموع در

شکککاورزي، مخیلف  توانم خکهمکات(،  و صکککنعک  )ک

صکله درآمههاي  تا را ایران مرکزي کویر منطقه در یا

صککه 56 اککب  در ضککعی  به ن شککیه بهبود نعل  و   بخ

نکامکه خود از ا گورییم ( در پکایکان1387) 8پز گرگريآتش

 PIDکننهه براي طرای  یک کنیرل 9ب  اسیعماريرقا
چنه  PIDکننهه ی  کنیرلبراي طراچنین همبهینه و 

سکیااده میغیره برا سکیون تقطیر ا صکنعی   اکیم  سکی ي 

سکاراننمود   شککک  و هم قکا بکه 1391) 10ن ( در تحقیق  

در آن به  معرن  ا گورییم رقاب  اسکیعماري پرداخینه و

شککسم اکک ،  هاي او یه، ده  امسراطوريمعرن  امسریا ی

جک سککک   یکا بکهب، انذسککک جکا قکهرت بین قالب،  جکای  

سکیعماري و چگونگ   اکیعمره، رقاب  ا سکیعمارگر و م ا

شکککاره کردنکههمگرای  ا گورییم  مکذکو را و ا گورییم  ا

   سازي نمودنهپیاده

هاي اخیر تحقیقات زیادي در مااهم در سال

هاي تسامل  مخیلف منابع آب با اسیااده از ا گورییم

هاي ژنییک، ازدیام ذرات و    خصوم ا گورییمبه

7 Genetic- Particle swarm optimization hybrid 

algorithm  
8 Atashpaz-Gargari  
9 Imperialist Competitive Algorithm  
10 Naghashi et. al  
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 انزاراز جمله با اسیااده از نرمزي سابهینههاي رو 

Lingo   هاي با توجه به پژوهش صورت پذیرنیه اس

ترین سهم مصرف بخش کشاورزي بیشانجام شهه، 

دهه، در همین راسیا، خود اخیصام م منابع آب را به

 به توجه با غیر خط ، ههف در پژوهش یاضر تابع

در نظر گرنیه  کشاورزي بخش در مصرن  آب میزان

هاي محهودی  و که تابع ههفشهه اس   با توجه به این

 خط  غیر دیگر موجود در پژوهش یاضر از رونهي

منظور ما له و به  این یم جه  ذا  کننه،م  پیروي

ا گورییم رقاب  بررس  تملسرد و اثبات کارای  

و به تنوان رو  تسامل  نوین  (ICA)اسیعماري 

تري از با تعهاد کم ا گورییمچنین سازگاري این هم

بهبود وضع اقیصادي از طریق ههف با پارامیرها، 

منابع  بهینه تخصی  خا   براي سود یهاکثرسازي

واقع در اسیان  چايصون آب شبسه آبیاري و زهسش  

نیایج اسیااده شهه اس  و  شرق آذربایجاناسیان 

مورد مقایاه  ژنییک ا گورییم یاصم از آن با نیایج رو 

   قرار گرن 

 

 ها مواد و روش
یهاری و  کهه آب شههب عهه ) طهال قهه مورد م منط

  چای(زهکشی صوفی

شککنهادي در  ا گورییمبه منظور ارزیاب  کارآی   پی

تخصی  و مهیری  بهینه آب از اطالتات شبسه آبیاري 

چاي و سه تلویان اسیااده شهه اس   و زهسش  صون 

سکه  سکیان دراین  سکه کیلومیريآذربایجان ا  شکرق  در 

سکیاي تلویان نزدیس  در و مراغه شکهر شکمال قرار  رو

 ایهاث شهه چايصون  رودخانه روي بر سه دارد  این

 مراغه، میانهوآب، هايشهرسیان آشامیهن  آب و اس 

نککاب، جککب بک سککان و شکککیکرتک نککه مک  تککأمکیکن را مکلک  کک

صککون رودخانه اککیانج منابع آب این هاي  سککا چاي و ا

ضکککهمحکهوده م  شکککنکه ککه یو  6/313هکا برابر نآي بکا

جککه  46کیکلکومیرمربع واقع در  قککه طول  16و در دقی

شکککمکا   قرار دقیقکه  29درجکه و  37شکککرق  و  ترض 

شکامم  شکاورزي این محهوده  ضک  ک منطقه  4دارنه  ارا

سکککعک  4و  3، 2، 1شکککامکم منکاطق  ، 2500هکاي بکا و

شککنه  جه  نیم به هسیار م  1800و  2600، 4500 با

اههاف تحقیق یاضر، از آمار و اطالتات منابع و مصارف 

شکه بهره در منطقه طرح و آمار سکیااده  سکه ا برداري از 

سکاس مطا عه سک  1391ي کیانر و همساران، )برا (  میو

قکه  نکه منط سککککاال نکهگ    330ور تقریب  برابر طبکهبکار

شکه که بهمیر م میل  صکه بارنهگ  در  30صکورت با در

درصکه تاباکیان و یهود  2درصکه در بهار،  40زماکیان، 

ساالنه،  بارد  میوس  دمايدرصه در نصم پاییز م  25

شک  و یهاکثر تبخیر ماهانه  سکاالنه تبخیر از ت سک   میو

 3/12ترتیکب برابر بکا در تیر و مرداد در این محکهوده بکه

سکککانی  جکه  میر میل  270میر و میل  1470گراد، در

شکه  م  شکامم، گنهم، با شکهه  شک   صکوالت ک تمهه مح

سکردرخی  جو، یونجه، سکیب زمین ، پیاز، انگور، بادام و 

 اس   

و در  تلویانمشخصات نن  سه (، 1جهول ) در

(، وضعی  آب قابم دسیرس براي مناطق 1شسم )

مخیلف تح  پوشش شبسه آبیاري و زهسش  اراهه شهه 

 اس   

  علویانمشخصات فنی سد (: 1)جدول 

 ي رس  خاک  و هایه نوع سه
 میر 10 ترض تاج 
 میر 935 طول تاج

 میلیون میرمسعب 60 یجم مخزن 

 1369 تاریخ آغاز ساخ   
  1374 تاریخ اتمام 
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چای صوفی زهکشی و گانه شبکه آبیاری 4 مناطق در دسترس قابل آب (: وضعیت1شکل )

 ( ICA) الگوریتم رقابت استعماری

نکه دیگر ا گورییم هکاي تسکامل ، این ا گورییم، همکان

صکککادن  ککه هر ککهام از  نیز بکا تعکهادي جمعیک  او یکه ت

شککور"ها یک آن شککود  شککروع م  ،شککونهنامیهه م  "ک

صکککر جمعی   ها در )معادل نخبهتعهادي از بهیرین تنا

اکککک  یکا ی بکه تنوان امسر یکک(  خکاب  1ا گورییم ژنی انی

اکیعمرهشکونه  باق م  ،  2مانهه جمعی  نیز به تنوان م

یکه  بکه م در نظر گرن اکککیکه  سکککیعمکارگران ب شکککونکه  ا

اکیعمرات را با یک رونه خام که در  شکان، این م قهرت

سککم  خود م آیادامه م  شککنه  قهرت کم هه، به  ر ک

شکککسیکم نکهه آن یعن  دهامسراطوري، بکه هر دو بخش ت

بکه اککک  ) یکا ی شکککور امسر یکه مرکزي( و ک اککک تنوان ه

ضکک ، این  اککیگ  دارد  در یا   ریا اککیعمرات آن ب م

وع مصکورت مجاکیگ  با تعریف قهرت امسراطوري بهواب

صکهي از میانگین رت کشکور امسریا یاک ، به اضکانه درقه

سک  ق شکهه ا اکیعمرات آن، مهل  شکسم هرت م گیري با 

اکککی  میکان آنامسراطوري هکا هکاي او یکه، رقکابک  امسریکا ی

اي که نیوانه در رقاب  شککود  هر امسراطوريشککروع م 

 
1 Imperialist 

سکککیعمکاري، مونق تمم کرده و بر قهرت خود بیازایه  ا

نکه(، از  ککاهش ناوذ  جلوگیري ک قکم از  یکها یکا  )و 

سککیعماري، یذف خو شککه  بنابراین صککحنه رقاب  ا اهه 

اکککیکه بکه قکهرت آن در جک ذب بقکاي یکک امسراطوري، واب

اکککیعمرات امسراطوري سکککیطره در هکاي رقیکب م و بکه 

هاي جریان رقاب ها خواهه بود  در نییجه، در آوردن آن

بکه اکککی ،  یکا ی قکهرت امسراطوريامسر هکاي تکهریج بر 

شکهه و امسراطوريبزرگ ضکعیفتر انزوده  تر، یذف هاي 

شکککه  امسراطوري هکا براي انزایش قکهرت خود، خواهنکه 

شکرن   اکیعمرات خود را نیز پی شکه تا م مجبور خواهنه 

اکیعمرات، از  حاظ قهرت به دهنه   شک  زمان، م با گذ

تر خواهنه شه و یک نوع همگرای  ها نزدیکامسراطوري

  رقاب  اسکیعماري، زمان  وجود خواهه آمه  یه نهایبه

سککک  که یک  شکککیه ا امسراطوري وایه در دنیا وجود دا

شکه، با ماکیمرات  که از  حاظ موقعی ، به خود کشکور با

 امسریا یا ، خیل  نزدیک هاینه  

 

2 Colony   
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  های اولیهدهی امپراطوری شکل

سکککازي، ههف یانین یک جواب بهینه بر در بهینکه

هاي از میغیر هاي ماک له، اسک   یک آرایهیاکب میغیر

اککک له را که بایه بهینه شکککونه  در شکککونه، ایجاد م  م

شککود  نامیهه م  1ا گورییم ژنییک این آرایه، کروکوزوم

شککور نامیهه م در این شککود  در جا نیز آن آرایه یک ک

بعهي، یک کشور، یک  Nvarسکازي ي بهینهیک ماک له

1 يآرایه × Nvar ( 1صکورت رابطه )اسک   این آرایه به

 شود: تعریف م 

(1)                      [ , , ,..., ]1 2 3 varcountry p p p pN=     

 

شکورها  شکروع ا گورییم بایه تعهادي از این ک براي 

یکه ا گورییم) شکککورهکاي او  شکککونکه( بکه تعکهاد ک   ایجکاد 

شکورها به صکادن  او یه بنابراین ماتری  کم ک صکورت ت

 (:  2)رابطه  شودتشسیم م 

(2)    
1 1 2 12

13 14 242

1011 n nn
N

country

country R R R
country R R R

R RRcountry −−

 
  
  = =   
  
    

 

 

شکککور بکا ارزیکاب  تکابع  در میغیرهکاي  fهزینکه یکک ک

(p1‚p2‚p3‚ … ‚ pNvar)  نک  م طکه یکا ( 3)شکککود  راب

  :بیانگر این ما له اس 

(3)  

( ) ( )cos , , ,...,1 2 3 vart country p p p pN = = 

 

شککروع ا گورییم، تعهاد  شککور او یه  countryNبراي  ک

ضکاي این جمعی   impNشکود  ایجاد م  تا از بهیرین ات

تنوان به ( ،هزینهترین مقهار تابع کشکورهاي داراي کم)

خکاب م  اکککک  انی یکا ی بکاق امسر نکهه گردد   از  colNمکا

شکسیم م  اکیعمرات  را ت شکورها، م دهنه که هر کهام ک

نکهبکه یس  از امسراطوري اکککیم   هکا تعلق دار براي تق

ها، به هر امسریا یا ، امسریا یا مایعمرات او یه بین 

صکی   سکب با قهرت آن تخ اکیعمرات مینا تعهادي از م

شکککین هزینکه   شکککودداده م  براي انجکام این ککار، بکا دا

 
3 Chromosome 

اک ي همه سکیااده ها، هزینه نرما یزه آنامسریا ی ها با ا

 (: 1387شود )آتش پزگرگري، ( محاسبه م 4از رابطه )
(4)                                         maxC C Cn n i

i

= −           

 

کککه در آن
nc   اکککک یککا کی نککه امکسکر ام،  nهکزیک

max⏟
i

{ci} اک بیش  C𝑖ها و  ترین هزینه میان امسریا ی

اکک هز شککهه این امسریا ی شککهم  ینه نرما یزه  هر   با

سکه داراي  اکککک  ی یکا ی نکه بیشامسر شککککه هزی بکا تري 

ضکعیف) اک   شکهامسریا ی ، داراي هزینه نرما یزه (تري با

شکککین هزینکه نرمکا یزه، قکهرت   تري خواهکه بودکم بکا دا

صورت زیر محاسبه هر امسریا یا ، به يناب  نرما یزه

اکککیعمره، بین  شکککورهکاي م شکککهه و بر مبنکاي آن، ک

اکککی  اکککیم م امسریا  شکککونه )آتش پزگرگري، ها تق

1387 :) 

شکککور بکا ارزیکاب  تکابع در میغیرهکاي  f هزینکه یکک ک

(p1‚p2‚p3‚ … ‚ pNvar)  بیانگر ( 5) رابطه  شکودیان  م

  :این ما له اس 

(5 )                                          
var

1

C n
P n

N
C i

i

=


=

                     

 

ها به مسهتعمرهسهازی سهیاسهت جذب: حرکت مدل

 سمت امپریالیست 

سکک  همگون با ههف تحلیم  2سککازي )جذب(سککیا

اکککیعمرات در نرهنگ  سکککاخیار اجیمات  م نرهنگ و 

جکام م  مک  مرکزي ان نک یسو مکان  گر ککه قبال ه نکه  گو

سکیعمارگر، براي انزایش ناوذ  شکه، کشکورهاي ا نیز بیان 

شکککروع به ایجاد تمران سکککاخ ا (خود،  هاي یجاد زیر 

شکگاه ویمم و نقم،  این بخش از   ( کردنه...تأسکی  دان

سککیعمار در ا گورییم بهینه صککورت سککازي، بهنرآینه ا

اک ، مهل  شکور امسریا ی سکم  ک اکیعمرات به  یرک  م

سک  اکیعمره را در   شکهه ا شکور م اک ، ک شکور امسریا ی ک

سکککمک  خود جذب م  سکککیکاي اههاف خود، به    کنکهرا

2 Assimilation 
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سکک ، همان شککهه ا شککان داده  شککسم ن گونه که در این 

اکککیعمره شکککور م وایکه در جهک  خ   xبکه انکهازه  1ک

سککیعمارگر اککیعمره به ا صککم م یرک  کرده و به ، 2وا

شکانهه م  3موقعی  جهیه صکله ک شکسم، نا شکود  در این 

نشان داده شهه اس    dمیان اسیعمارگر و مایعمره با 

x  صککادن  با توزیع یسنواخ  )یا هر توزیع نیز تهدي ت

سکب دیگر( م  شکه  مقهارمنا سکبه 6از رابطه ) x با ( محا

 شود: م 

(6    )                                        ( )0,x U d 

 2تر از یکک و نزدیکک بکه تکهدي بزرگ βککه در آن 

سکب م م  شکه  یک انیخاب منا βتوانه با = شکه   2 با

β وجود ضکریب > شکود، تا کشکور ماکیعمره باتث م  1

سکککیعمکارگر، از  شکککور ا سکککمک  ک در یین یرکک  بکه 

  هاي مخیلف به آن نزدیک شود  جه 

 

  جابجایی موقعیت مستعمره و امپریالیست

سکککاخیکارهاي  سککک  جذب در تین نابودي  سکککیکا

ضکک  موارد  اککیعمره در بع شککور م سکک  ک سککیا اجیمات  

شک   نیایج مثبی  را نیز براي آن ضک  از ها در پ  دا بع

سککک  سکککیکا شکککور در نییجکه اتمکال این  بکه نوت  از  ،ک

سکک  یانینه و  چنگال  رهای  ازبه خودباوري تموم  د

سکازي این واقعه تاریخ  در اسکیعمار پرداخینه  در مهل

سک   شکهه ا صکورت تمم  شکهه به این  ا گورییم معرن  

شکککور  سکککمک  ک اکککیعمرات بکه  ککه در یین یرکک  م

سکیعمارگر، ممسن  سک  ا ضک  از ا اکیعمرات به بع این م

موقعیی  بهیر از امسریا یاک  برسکنه )به نقاط  در تابع 

سکنه که هزینه کم اکب  به مقهار تابع هزینه بر تري را ن

کننه(  در این هزینه در موقعی  امسریا یا ، تو یه م 

سکیعمارگر و کشکور ماکیعمره، جاي خود  یا  ، کشکور ا

یعمارگر را با همهیگر توض کرده و ا گورییم با کشور اس

شکککور  بکار این ک یکه و این  یکان مکه  جکهیکه ادا یک   در موقع

سک   سکیا شکروع به اتمال  سک  که  اک  جهیه ا امسریا ی

 کنه  سازي بر مایعمرات خود م همگون

 

 

 
1 Colony 
2 Imperialist  

 قدرت کل یک امپراطوری 

شککور  سکک  با قهرت ک قهرت یک امسراطوري برابر ا

اسکیعمارگر، به اضکانه درصکهي از قهرت کم ماکیعمرات 

یکب براي هزینکه ککم یکک امسراطوري رابطکه آن  بکهین ترت

 ( وجود خواهه داش : 7)

(7            ) 
( )cos

Cos (Cos ( ))
t n n

t mean t colonies ofimperialist impireTC = + 

ککم امسراطوري  TCnککه در آن  نکه   ξام و  nهزی

یکک و   صکککار و  سککک  ککه معموال بین  بک  ا تکهدي مث

صکار در نظر گرنیه م  شکود  کوچک در نظر نزدیک به 

شکود که هزینه کم یک امسراطوري، ، باتث م ξگرنین 

شکککور  مک  مرکزي آن )ک نکه یسو بکا هزی بکا برابر  تقری

شکود و انزایش  اک (،  نیز باتث انزایش تأثیر  ξامسریا ی

یکک امسرا اکککیعمرات  نکه م طوري در تعیین میزان هزی

ξ ،شکود  در یا   نوت هزینه کم آن م  = در  0.05

سک   هاسکازياکثر پیاده شکهه ا به جواب مطلوب  منجر 

 (  1387)آتش پزگرگري، 

سککیعماري به صککورت زیر مرایم ا گورییم رقاب  ا

 باشه: م 

صکادن  روي تابع انیخاب کرده و  - چنه نقطه ت

 هاي او یه را تشسیم بهه  امسراطوري

اک   - شکور امسریا ی سکم  ک اکیعمرات را به  م

 سازي(  یرک  بهه )سیاس  هماان

اکککیعمره - ، وجود اي در یکک امسراطورياگر م

تر از امسریا یا  اي کمداشیه باشه که هزینه

را  داشکیه باشکهج جاي ماکیعمره و امسریا یاک 

 با هم توض کن  

اکککاب کن هزینکه - ي کم یک امسراطوري را ی

نکه بکا در نظر گرنین هزی اککک  و ) ي امسریکا ی

 مایعمراتشان(  

ضکککعیف - اکککیعمره از  ترین امسراطوري یکک م

بکه امسراطوري خکاب کرده و آن را  ککه انی اي 

 ترین اییمال تصایب را دارد، بهه  بیش

 هاي ضعیف را یذف کن  امسراطوري -

3 New Position of Colony  
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شکککه،  یکک امسراطوري بکاق  اگر تنهکا - مکانکهه بکا

 برو   2توقف کن وگرنه به 

 

 تعریف مسأله 

ضککر، ههف  شککینهدر پژوهش یا  درآمه کردن بی

صکم صکوالت نرو  از ناخا   یا  کمینه و زرات  مح

شکک  کردن اککارات نا صککی  در کمبود از خ  به تخ

 ذا ههف محیط  اسک   و زیاک  صکنایع شکرب، مصکارف

ضککر اککه ،از اراهه پژوهش یا سکک  مقای اي ارزیاب  و برر

سکککیعماري و هاي بهینهرو  سکککازي ا گورییم رقاب  ا

صککی  بهینه آب در  برآوردژنییک در  و اراهه برنامه تخ

شکککخ  م هکاي بهرهمکاه شکککه  پکارامیربرداري م هکاي بکا

سکیعماري که در تمم  تخصکی  بهینه ا گورییم رقاب  ا

سکککیاکاده قرار م  آب شکککامکم موارد زیر گیرنکه، مورد ا

 : باشنهم 

 

 

  رقابت استعماری های مورد استفاده در الگوریتمرپارامت(: 2)جدول 

 100 هاي او یهتعهاد کشور

 6 تعهاد اسیعمارگران او یه

 6-100=94 تعهاد مایعمرات
β 2 

γ 4/ π 
ζ 01/0 

 

 

   تابع هدفالف( 

که پ  از شروع نصم زرات ، سط  با توجه به این

صککوالت زرات  و هزینه شکک  مح شککاورزي زیر ک هاي ک

سک ، تابع ههف به شکینه کردن مقادیر ثابی  ا صکورت بی

صککوالت زرات  و  صککم از نرو  مح درآمه ناخا   یا

شکک  از کمبود در اککارات نا صککی  ت کمینه کردن خ خ

اک  صکنایع و زی شکرب،  صکارف  شکه  م محیط  م تابع با

( 8هاي )صککورت رابطهههف مه نظر در این پژوهش به

 : ( در نظر گرنیه شهه اس 10تا )

 (8 )                         Maximaze TB TCE TCS= − −  

(9        )                         ( )
4 8

1 1
c

j C

TB Y A P 
= =

= 

 (10)  

1

(1 (1 )max
max

n

c c ct
t

t

c

c

ET
kyYY

ET=

 
 = −
 
 
 

−       

شکککبسه،  TBدر این رواب ،   TCSسکککود ناخا   
نکه شکککرب و هزی بکه بخش  صکککی   هکاي کمبود در تخ

صککی  بخش هزینه TCEصککنایع،  هاي کمبود در تخ

اک  شکهه  jYcمحیط ، زی صکول تو یه  مجموع وزن مح

c  در منطقکهj شککک ، بکه سکککط  زیر ک  jAcازاي وایکه 

صککول  سککط  زیر مح قیم   j، cPدر منطقه  cمجموع 

صککول  یهاکثر تو یه  c، cTmaxوایه وزن تو یهي مح

صککول  سککی   ctkyبهون تنش آب ،  cمح اککا ضککریب ی

در  cمقکهار تبخیر واقع  گیکاه  maxEtو  tدر مکاه  cگیکاه 

نکهی   tمکاه  سکککک   ا معرف نوع  cبکهون تنش آب  ا

صکککول،  قکه زرات  و  jمح مکاه(  tمنط مکان ) نکهی  ز ا

  باشه م 

 

 ها قیود و محدودیتب( 

(11      )                             
jt jt

W Wdem av  

(12          )                   
8

1
jt jt

c

W Wdem dem
=

  

(13                 )          
jt jt jt

W av SW GW +                    

(14   )                                    
jt jtGW PGW 

(15       )        
jtjt jt jtSW BW VarPDR + + 
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(16                     )              
jt jtBW PBW 

 

صکککی  داده  Wdemjtککه در این رواب ،  آب تخ

بکه منطقکه  مکاه j شکککهه  آب موجود در  t ،W avjtدر 

شکهه  t ،Wdemjtماه  درj منطقه  صکی  داده  آب تخ

صکککول  قکه  cبکه مح مکاه  j در منط آب   GWjt و tدر 

 باشه  م  tدر ماه  j زیرزمین  اسیااده شهه در منطقه 

 

  نتایج عددی
پ  از معرن  تابع ههف و انجام تحلیم یااسی  

پکارامیر نکه  قکادیر بهی یکانین م بکه و  هکاي م ثر ا گورییم و 

اک له که ها در مهل، میغیرگیري آنکار صکمیم م هاي ت

سکبه گردیه   12شکامم  هاي مورد پارامیرمیغیر بود محا

سکککیعمکاري سکککیاکاده در ا گورییم رقکابک  ا ( 2)جکهول  ا

   باشنهم 

ا گورییم  قابلی  بررسک  منظور به پژوهش این در

سککیعماري و ژنییک، از   سککا یانه سککال آمار 12رقاب  ا

 و تجزیه انجام (، جه 82-1370آماري ) دوره براي

سکک  تحلیم تحلیم براي  )تجزیه و گرن  قرار مورد برر

سکککال  صکککورت به 1375و  1374دو  د یم نقهان آمار 

صکککه 75 ازنگرنک (    منظور بکه موجود هکايداده در

صکه 25از  و هاا گورییم آموز  صکح   براي هاداده در

 صکورتبه هاداده کردن شکه  وارد اسکیااده مهل سکنج 

 از  شککودم  مهل  و دق  سککرت  کاهش باتث خام

( 17صککورت رابطه )مهل به به ورودي هايداده رواین

 نرما یزه شهنه  

(17                     )            max

min

, 0

, 0

oi

i oi

o

oi

i oi

o

X
Y X

X
X

Y X
X



 



 

شکککهه،  iYدر این رابطکه،  سکککیکانکهارد   oiXمقکادیر ا

شکاههات ،  شکاههات  ominXمقادیر م و  مقادیر مینیمم م

omaxX  باشنه  ماکزیمم مقادیر مشاههات  م 

سککک  ا گورییم )تکابع هکهف( در اجراي این تکابع  تو

سکیعماري، ابیها مقادیر پی شکهه در آغاز شرقاب  ا بین  

صکککم زرات  بکه شکککهه و  ا گورییمتنوان ورودي وارد ن

صککی  آب در  اککأ ه مربوط به تخ سککس  میغیرهاي م

صکم زرات   آمار دو د یم نقهان گردیه  به برآوردطول ن

، مقادیر آب تخصکی  یانیه در این دو 1374-75سکال 

 نبود   برآوردسال پیاپ  قابم 

شکسم صکم از 5( تا )2هاي )در  اکه نیایج یا (، مقای

مکاري و اجراي ا گورییم سکککیع بک  ا قکا یکک و ر هکاي ژنی

صککی  یانیه در طول  شککاههات  براي آب تخ مقادیر م

صکککم زرات  براي مناطق چه شکککبسه ن آبیاري و ارگانه 

صکون  سک   با توجه به زهسشک   شکهه ا شکان داده  چاي ن

شکود نیایج یاصم از (،  مشکاههه م 5( تا )2هاي )شکسم

مکاري( در  سکککیع بک  ا قکا اجراي ا گورییم مورد نظر )ر

اکککیکار نزدیکک بکه مقکهار  اکککه بکا ا گورییم ژنییکک ب مقکای

صکی  یانیه م انهازه شکهه مقهار آب تخ شکه و گیري  با

اککک لکه بیکانگر گرای ، ککارآی  و رانکهمکان بکاالي هم این م

اککیم سککی سککیعماري در  هاي منابع آب ا گورییم رقاب  ا

   باشهم 

 
 و واقعی یافته تخصیص آب (: مقایسه مقادیر2شکل )

های ژنتیک و رقابت استعماری حاصل از اجرای الگوریتم

  مطالعاتی محدوده یک منطقه در
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 و واقعی یافته تخصیص آب (: مقایسه مقادیر3شکل )

های ژنتیک و رقابت استعماری حاصل از اجرای الگوریتم

  مطالعاتی محدوده دو منطقه در

 

 
 و واقعی یافته تخصیص آب (: مقایسه مقادیر4شکل )

های ژنتیک و رقابت استعماری حاصل از اجرای الگوریتم

  مطالعاتی منطقه سه محدوده در

 
 و واقعی یافته تخصیص آب (: مقایسه مقادیر5شکل )

های ژنتیک و رقابت استعماری حاصل از اجرای الگوریتم

 مطالعاتی  محدودهمنطقه چهار  در

سکککینبکاط هکاي بکاال اینسکمشکککاز  چنینهم گونکه ا

صکککی  یکانیکه در شکککود ککه کمم  ترین مقکهار آب تخ

سکککال هاي منطقه چهار محهوده مطا عات  و مربوط به 

صکی  یانیه و بیش 1382تا  1376 ترین مقهار آب تخ

حکهوده  عکات  و در م طکا  حکهوده م یکک م قکه  در منط

باشه  د یم اصل  م  1377-78و  1370-73هاي سال

صکککوالت این امر، تغییر در م شکککک  مح نکاطق زیر ک

 باشه  کشاورزي م 

سککم ) یک (6شکککک گکرا مک هک نککه ،  یک  بکراي هکز

 نشکان را اسکیعماري و رقاب  ژنییک هايا گورییم

 هاي همگرای دیاگرام از که گونههمان دهه م 

شکان  رقاب  ا گورییم آیه،م  بر شکهه داده ن

سکیعماري اکبیا به ا اکب  بهیري همگرای  ن به  ن

 اس    رسیهه ژنییک ا گورییم
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و  ژنتیک هایالگوریتم همگرایی هزینه برای(: 6شکل )

 رقابت استعماری

شککککان مک  یککایکج ن هککه هکرنک  ا کگکوریکیکم دو د

اککیه اککأ  تحلیل  جواب همان به انهتوان  هم

سکنه  ا بیه اک بر  نق  شکهه گرنیه نظر ه درأ م

شکککان براي مکال شکککیوه دادن ن ا گورییم  ات

سک  و براي پیشکنهادي در  چا ش به این تحقیق ا

شکیهن سکازي در تمام بهینه مونق ا گورییم دو ک

 باشه   نم  مناسب منابع آب یوزه هاي زمینه

 سال هر در بهینه کش  زیر سط  (، کم7شکسم )

شکککک  ا گوي تعیین مکهل اجراي از ککه را نکه  ک بهی

سککاس سکک  دو  آب منابع شککهه برآورد مقادیر برا تو

سکیعماري در  ماه هر ابیهاي ا گورییم ژنییک و رقاب  ا

سکال  سکط  یهاکثر و یهاقم با اتمال محهودی  و از 

شککان م  زیر شکک  را ن شککسم )دهه  ک (، 7با توجه به 

شککاههه  سکک م م اککی  در دو بخش شککود که برر ها بای

 جهاگانه صورت گیرد  

 
ماه بر  هر ابتدای در بهینه زیرکشت سطح (: کل7شکل )

 تخمینی  مقادیر براساس حسب هکتار،

از  تربیش شکهه برآورد مقادیر که های سکال ا ف(

سکال واقع  مقادیر شکه  در ط  این  شکاهه کاهش با ها 

شک زیر  سکط  ها بودیم از مقهار او یه آن محصکوالت ک

صکهي شک ، تنها در سکط  زیر ک  سکط  از که با کاهش 

  .شودم  آبیاريکامم صورت کش ، به زیر

 از ترآب بیش منابع مقادیر که های سکککال ب(

سکینباط م باشکه که این شکهه برآورد مقادیر توان گونه ا

شکک  با  زیر سککط  آماري هايسککال اکثر کرد که در ک

 رونه انزایش  مواجه بوده اس   

شککسم )  هر در خا   سککود(،  3( و جهول )8در 

ضککرایب  با سککال شککان داده  9/0و  75/0، 6/0اتمال  ن

شکود، مشکاههه م  8گونه که از شکسم شکهه اسک   همان

صکعودي و رو به  1370-72سکود در بازه زمان   با رونه 

کنه   رشکه مواجه بوده و   سکس  رونه نزو   را ط  م

 75/0در مقایاکه با اتمال دو ضکریب  9/0اتمال ضکریب 

سکککود بیش6/0و  نکهه  صکککم از نرو  ، در بردار یکا تر 

صککوالت م  سککالمح شککه  در بین  سکک  با هاي مورد برر

سکال کم سکود مخی   شکه که م  1376ترین مقهار  با

 مقهار و کشک  بهینهزیر  توان در سکط د یم آن را م 

صکی  آب اک   هم منطقه در شکهه داده تخ چنین دان

سکککالبیش صکککله مربوط به  سکککود یا هاي ترین مقهار 

شکککه م  1382و  1380، 1372 شکککه که یاک  از ر با

سک    شکاورزي در منطقه بوده ا شکسم  که طورهمانک از 
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جکهول  8 بکاط م  3و  سکککین بک  ا قکا شکککود، ا گورییم ر

هزار میرمسعب در سکال  22881اسکیعماري با تخصکی  

اککب  به ا گورییم ژنی صککی  ن هزار  19790یک با تخ

سکککال صکککه  25و  9ترتیکب داراي بکه ،میرمسعکب در  در

اکاده سکککی نکابع از ا نکه در یکا ک  در آب م  بخش بهی

 باشنه  م  کشاورزي

  سال هر در خالص سود(: 8شکل )

صککی  به توجه در یا   کل  با صککورت تخ هاي 

سکیعماري سک  ا گورییم رقاب  ا میلیارد  110 ،گرنیه تو

 آب منابع تخصکی  بهینه یا   در یاصکم درآمهدالر 

درصکه رشکه اقیصکادي در  40شکود که برابر با یاصکم م 

 باشه  بخش کشاورزي م 
 

 

 کشاورزی بخش در GAو  ICAسازی دو مدل بهینه (: مقایسه3جدول )

در  آب مصرف مقهار مصارف آب  ا گورییم

ترین یا   )هزار بهینه

 میرمسعب(

 یاصم درآمه

 )میلیارد ریال(

 )%(  اقیصادي رشه

ICA 40 110 22881 کشاورزي 

 - - - خهمات

 40 110  مجموع

GA 35 97 19790 کشاورزي 

 - - - خهمات

 35 97  مجموع
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سههه  قهای ضههر م حها عهه  طهال سههایر بها م تهایج  ن

 پژوهشگران 

صکم از مقادیر  صکادي( یا شکه اقی صکله )ر درآمه یا

یاضکر  پژوهشتخصکی  اقیصکادي در یوضکه منابع آب 

سککک  آمکهه از مطکا عکنیکایج بکهبکا  یبیب  داویجکان  و  هد

ترتیب ( که به1396و سیاسر و هنر ) (1392همساران )

سکککیاکاده از  شکککرنیکه بکا ا ا گورییم ژنییکک و ا گورییم پی

GAPSO صکککی  سکککازيه بهینهب  در آب منابع تخ

خهمات پرداخیه بودنه،  و صکنع  کشکاورزي، هايبخش

سکک  که در  اککه قرار گرن   نیایج بیانگر آن ا مورد مقای

با توجه به وضعی   چايشبسه آبیاري و زهسش  صون 

اکککه بکا بخش هکاي مرکزي و کویري منکابع آب در مقکای

صکول گنهمایران،  صکادي سکود سکبب به مح  به باال اقی

پر درآمه منطقه تلق  شکهه و در  محصکول زرات  تنوان

سکک   صککادي منابع آب تو صککی  اقی ا گورییم نییجه تخ

ICA درصکهي روبرو  40در این منطقه با رشکه اقیصکادي

 خواهه بود  

 

 گیری نتیجه

بهینه آب و تخصی   برآورددر این پژوهش جه  

سکککیعمکاري از رو  نوین و قکهرتمنکه ا گورییم  رقکابک  ا

شکککه  یکه  عکه  بهره گرن طکا  یکاري و م سکه آب شکککب موردي 

صکککون  شککک   شکککه  چکاي م زهس بک   ا گورییمبکا قکا ر

، سکرت  مناسکب  در یانین جواب بهینه دارداسکیعماري 

بکارت دیگر نرخ هم بکاالی  دارد و م بکه ت نکه گرای   توا

  سازي پیها نمایهه بهینهأ بهینه سراسري را در یک ما

صککم از اجرا و بهدر  ضککر نیایج یا کارگیري پژوهش یا

سکککیعماريا گورییم  سکککیاوردهاي ا گورییم  رقاب  ا با د

شککان داد که در  اککه گردیه  نیایج ن برآورد ژنییک مقای

شکنهادي )ا گورییم رقاب   ا گورییم ،مقادیر منابع آب پی

اکیار بهینه بوده و در یانین جواب بهینه  سکیعماري( ب ا

سککرت  و سکک   در  از همگرای ،  دق  باالی  برخوردار ا

اکککیم مورد مطکا عکه جمعیک  او یکه  و تعکهاد  100سکککی

 ککهانیخکاب گردیکه  2000 برابر بکا مرایکم اجراي برنکامکه

شک    صکله از چنین همبهیرین نیایج را در بردا نیایج یا

نشانگر این مطلب بود  ،سکازي مصرف آبو بهینه برآورد

صککی  یانیه در منطقه چهار که کم ترین مقهار آب تخ

سکککال بکه  عکات  و مربوط  طکا  حکهوده م تکا  1376هکاي م

ترین مقهار آب تخصی  یانیه در منطقه و بیش 1382

سکککال -73هکاي یکک محکهوده مطکا عکات  و در محکهوده 

شککه  م  1377-78و  1370 صککی با صککورت تخ هاي 

سک  ا گورییم سکیعماري  گرنیه تو میلیارد  110رقاب  ا

صککم درآمهدالر  در ( %40)برابر با  بهینه یا   در یا

شکاورزي را به سک  داد  بخش ک طور کل  با توجه به بهد

بکه یکایج  مکهه از این ن سککک  آ توان برتري م  پژوهشد

سکککیعمکاري و هم  نرخچنین ککارآی  و ا گورییم رقکابک  ا

بکاالي هم یکه را ا گورییمگرای   جکه هکادي  شکککن در  پی

 تخصی  بهینه آب به اثبات رسانه  
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Optimal and Economic Water Allocation in Irrigation and Drainage 

Network Using ICA Algorithm (Case Study: Sofi-Chay Network)  

 *4, Mosa Hesam3, Milad Kheyri Ghoujeh Biglou2, Yahya Choopan1omayeh EmamiS 

 

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 1997-

2003 and the highest amount of water allocation in the 1st study area in 1991-1994 and 1998-

1999. 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 1997-

2003 and the highest amount of water allocation in the 1st study area in 1991-1994 and 1998-

1999. 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. 
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