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تخصيص بهينه آب در شبکه آبياري و زهکشي صوفي چاي در استان آذربايجان
شرقي با استفاده از الگوريتم ژنتيک
*4

حامد کيافر ،1سيد علي اشرف صدرالديني ،2اميرحسين ناظمي ،3هادي ثاني خاني
تاريخ دريافت09/8/11 :

تاريخ پذيرش09/19/28 :

چکيده
با توجه به رشد روزافزون مصرف آب ،تخصيص بهينه منابع آب نياز به توجه بيشتري دارد .در كشور ايران به علت كمبود
بارندگي در اكثر حوزههاي آبريز و محدود بودن منابع آب ،برنامهريزي بهمنظور شناخت امكانات و محدوديتهاي منابع آب با
هدف بهرهبرداري بهينه بسيار ضروري و اجتناب ناپذير ميباشد .استفاده از روشهاي هوشمند تكاملي براي بهينه سازي
تخصيص آب در دهه هاي اخير بيشتر مورد توجه محققين قرار گرفته است .الگوريتم ژنتيک يكي از روشهاي جديد
بهينهسازي است كه بيشتر براي بهينهسازي مسايل بسيار پيچيده و غيرخطي به كار ميرود .در اين تحقيق ،محدوده مطالعاتي
سد علويان و شبكه آبياري و زهكشي صوفيچاي در پاييندست آن درنظر گرفتهشد .اراضي كشاورزي اين محدوده شامل چهار
منطقه با وسعتهاي متفاوت است .نتايج حاصل از اين تحقيق حاكي از آن است كه اختالف مقدار آب تخصيص يافته واقعي و
مقدار بهينه در مناطق مختلف بهطور متوسط برابر  2/1ميليون مترمكعب است .همچنين ميانگين سطح كل زيركشت حاصل از
مقادير واقعي سه درصد بيشتر از سطح كشت حاصل از مقادير پيش بيني منابع آب است .برمبناي سطح زيركشت بهينه ،مقدار
سود حاصله از فروش محصوالت در منطقه نوسان داشته و روند خاصي را نشان نميدهد.
واژههاي کليدي :الگوريتم ژنتيک ،بهينهسازي ،تخصيص بهينه ،سد علويان ،صوفيچاي.

1دانشجوي سابق كارشناسي ارشد گروه مهندسي آب ،دانشكده كشاورزي ،دانشگاه تبريز
 2و  3به ترتيب دانشيار و استاد گروه مهندسي آب ،دانشكده كشاورزي ،دانشگاه تبريز
4دانشجوي دكتري مهندسي آب ،عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسالمي واحد تبريز (نويسنده مسئول)
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مقدمه
يكي از عوامل اصلي توسعه اقتصادي و اجتماعي هر
كشوري ،ذخاير و پتانسلهاي آبي ميباشد .شناخت
همه جانبه و جامع منابع آب پيش نياز بهرهبرداري بهينه و
پايدار از اين منابع محسوب ميشود .در كشور ايران به
علت كمبود بارندگي در اكثر حوزههاي آبريز و محدود
بودن منابع آب ،برنامهريزي مدون بهمنظور شناخت
امكانات و محدوديتهاي منابع آب با هدف بهرهبرداري
بهينه بسيار ضروري و اجتنابناپذير ميباشد.
تخصيص آب عبارت از ميزان آبي است كه در هر يک
از محدودههاي مطالعاتي و حوزههاي آبريز و همچنين
آبهاي ورودي به كشور از منابع عمومي آب با توجه به
تواناييها و امكانات منابع آب هر يک از آن ها و با لحاظ
حقوق مصرف كنندگان قبلي ،براي مصارف مختلف
به وسيله وزارت نيرو مشخص و به شركتها ابالغ ميشود
تا پروانههاي بهرهبرداري براي متقاضيان مصارف مختلف
صادر شود تعيين ميزان آب قابل تخصيص از منابع آب
سطحي و زيرزميني به نيازها و مصارف گوناگون در
حوزه هاي آبريز براساس اولويت و با توجه به محدوديت
هاي كيفي و امكان جابجايي تخصيص از يک مصرف به
مصارف ديگر صورت مي پذيرد (كارآموز و همكاران،
.)2003
بهينه سازي در مفهوم كلي ،به معناي رسيدن به هدف
مطلوب براساس محدوديت ها و قيدهاي درنظر گرفته شده
براي آن است .الگوريتم ژنتيک يكي از روشهاي جديد
بهينهسازي است كه بيشتر براي بهينهسازي مسايل بسيار
پيچيده و غيرخطي به كار ميرود .اساس اين روش بر
مبناي فرآيند تكامل است .به عبارت ديگر ،اين روش با
توليد نسلهاي (مجموعه جوابها) متعدد از جوابهاي
امكانپذير ،سعي ميكند به سوي جواب بهينه عمومي
حركت كند.
در علم بيولوژي توليد نسل با استفاده از يک سري
كروموزوم صورت ميگيرد كه بهصورت رشته كدگذاري
ميشوند و هر كروموزوم نيز از يک سري ژن تشكيل
ميشود كه نشان دهنده خصوصيات ژنتيكي آن موجود
است .در الگوريتم ژنتيک ،يک جمعيت اوليه از جوابها به
طور تصادفي انتخاب ميشوند .ارزيابي هر يک از
كروموزومها براساس تابع هدف و محدوديتها انجام
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ميگيرد .از جامعه توليد شده اوليه تعدادي از
كروموزوم هاي برتر (جوابهاي بهتر) كه مقدار تابع هدف
(تابع برازش) آنها در مسايل حداكثرسازي ،بيشتر و در
مسايل حداقلسازي ،كمتر است ،به عنوان كروموزومهاي
والد براي توليد نسل بعد انتخاب ميشوند .سپس ،اين
كروموزومها به صورت تصادفي در دستههاي دوتايي قرار
گرفته و نسل بعد را توليد ميكنند.
در فرآيند بهينه سازي الگوريتم ژنتيک از عملگرهاي
مختلفي استفاده ميشود كه شامل عملگرهاي انتخاب،
تزويج و جهش ميباشند .انتخاب كروموزومهاي والد به
وسيله عملگر انتخاب ،به چندين روش ازجمله روش
چرخ گردان و مسابقه و يكنواخت احتمالي انجام ميشود.
در فرآيند توليدمثل ،بخشهايي از اطالعات ژنتيكي دو
كروموزوم با هم معاوضه ميشوند .اين عمليات از طريق
عملگر رياضي تزويج انجام ميشود .اين عملگر عموما
بخشهايي از كروموزومهاي والد را به صورت تصادفي
انتخاب و با هم جابجا ميكند .انجام عمل تزويج به صورت
احتمالي بوده و مقدار احتمال آن معموال بيش از 0/7
است .براي جلوگيري از همگرايي جوابهاي مدل
بهينهسازي به نقاط بهينه موضعي ،به وسيله عملگر جهش
مقادير برخي از ژنهاي كروموزومهاي حاصل از فرآيند
تزويج به صورت تصادفي تخمين زده ميشود كه اين كار با
عملگر جهش صورت مي گيرد و مقدار احتمال جهش
معموال كمتر از  0/1ميباشد (كارآموز و همكاران.)1331 ،
محققين مختلفي بهينه سازي تخصيص آب را با
روش هاي متفاوت در مناطق گوناگون مورد بررسي قرار
داده اند .قهرمان ( )1371از برنامهريزي قطعي ـ
استوكاستيكي مخزن سد يک منظوره براي تخصيص بهينه
آب آبياري براي گياهان زراعي ناحيه ارداك استفاده كرد.
بخشي از كار انجام شده ،ارائه يک مدل ساده غيرخطي
براي توزيع و تخصيص آب و بخش ديگر شامل ارائه يک
الگوريتم شبيهسازي غيرخطي براي به كمينه درآوردن
تاثير اقتصادي تنش آبي بر الگوي كشت منطقه بود.
طي تحقيقي ،كارآموز و كراچيان ( )1333بهرهبرداري
بهينه كمي و كيفي از مخازن سدها را با استفاده از مدل
الگوريتم ژنتيک غير قطعي براي مخزن سد  11خرداد
توسعه دادند .مدل بهينهسازي الگوريتم ژنتيک غيرقطعي
پيشنهادي ،توانست عدم قطعيت مربوط به جريان ورودي
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به مخزن را در تدوين سياستهاي بهرهبرداري در نظر
بگيرد.
راجو و كومار ( )2004تحقيقي در مورد استفاده از
الگوريتم ژنتيک در برنامهريزي آبياري و توسعه الگوي
كشت موثر و بهينه و در راستاي افزايش سود يک پروژه
آبياري انجام دادند .محدوديتهاي درنظر گرفته شده در
اين مدل بهينهسازي ،معادله پيوستگي ،نياز آب ،تنوع
محصول و محدوديت ذخيره بود و تابع جريمهاي نيز براي
انحراف مساله از حالت منطقي به غيرمنطقي درنظر گرفته
شد .نتايج بدست آمده از الگوريتم ژنتيک با حل
برنامهريزي خطي مقايسه و بسيار نزديک مشاهده شد به
طوري كه ميتوان از الگوريتم ژنتيک به عنوان يک مدل
بهينهسازي موثر براي برنامهريزي هر سيستم آبياري
استفاده كرد.
براي بهينه كردن عملكرد يک مخزن سد تک منظوره
براي آبياري گياهان زراعي ،كومار و همكاران ()2002
الگوريتم ژنتيک را با برنامهريزي خطي مقايسه كردند .تابع
هدف ،حداكثر نمودن عملكرد نسبي گياهان بود .نتايج
تحقيق نشان داد كه عملكرد الگوريتم ژنتيک با برنامهريزي
خطي در توزيع آب بين مراحل مختلف رشد تفاوت
چنداني ندارد.
كومار و ردي ( )2007روشهاي الگوريتم ژنتيک و
هوش جمعي ) (PSOرا براي استخراج سياستهاي
بهرهبرداري در مخازن چند منظوره در هندوستان به كار
بردند .نتايج نشانداد كه استفاده از الگوريتم ژنتيک نسبت
به  ،PSOنتايج بهتري در استخراج سياستهاي
بهرهبرداري از مخازن دارد.
همچنين ،قدسي و همكاران ( )1333با استفاده از
الگوريتم ژنتيک قطعي براي بهرهبرداري بهينه از يک
سيستم چند مخزني منابع آب يک منظوره در شمال
استان خراسان بهمنظور مصارف كشاورزي تدوين كردند.
در اين مدل ،با توجه به مقادير مشخصي از متغيرهاي
حالت اعم از حجم جريان در ابتداي سال و رژيم رودخانه
در طول فصل زراعي مناسبترين الگوي بهرهبرداري از
مخزن سدها ،تخصيص بهينه آب بين گياهان زراعي و
درنهايت سود حاصلاز زراعت محاسبه شد.
با بررسي مطالعات گذشته ميتوان نتيجـه گرفـت كـه
استفاده از روش الگوريتم ژنتيـک در بهينـهسـازي مسـائل
پيچيده و غيرخطي در زمينـههـاي مختلـف در سـالهـاي
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اخير بيشتر مورد توجه محققين قرار گرفته است .ميتـوان
گفت كه دامنه مطالعات انجام شده با ايـن روش در زمينـه
هيدرولوژي و منابع آب محدود ميباشد.
لذا ،اين تحقيق با هدف بهينهسـازي تخصـيص آب در
طول فصل زراعي در شبكه آبياري و زهكشي صـوفيچـاي
انجام شد .سپس ،سطح زير كشت بهينه در محدوده مـورد
مطالعه تعيين شد و سود خالص حاصلاز فروش محصوالت
كشاورزي براساس سطح زيركشت بهينه مورد بررسي قـرار
گرفت.

مواد و روشها
محدوده مورد مطالعه
محدوده مطالعاتي اين تحقيق شامل سد علويان و
شبكه آبياري و زهكشي صوفيچاي در پاييندست آن
ميباشد .رودخانههاي صوفيچاي و اسفستانج منابع اصلي
آب اين محدوده ميباشند كه حوضه آن ها با وسعتي برابر

 313/2كيلومتر مربع ،در مختصات جغرافيايي  42تا 21

 42طولشرقي و  37 11تا  33 23عرضشمالي قرار
دارند .سد علويان در  3/1كيلومتري شهرستان مراغه و
 120كيلومتري شهر تبريز واقع شده و حجم كل مخزن
سد علويان معادل  20ميليون مترمكعب ميباشد .اراضي
كشاورزي اين محدوده شامل چهار منطقه با وسعتهاي
تقريبي  2200 ،4100 ،2100و  2300هكتار است.
متوسط بارندگي ساالنه در منطقه  330ميليمتر و حداكثر
تبخير ماهانه در تير و مرداد حدود  270ميليمتر ميباشد
(مريد.)1332 ،
نوع غالب محصوالت كاشته شده شامل گندم ،جو،
يونجه ،سيبزميني ،پياز ،انگور ،بادام و سردرختي است.
براي اين تحقيق ،آمار بهرهبرداري از سد براي سالهاي
 1320تا  1332اخذ شد .بر اساس اطالعات بدست آمده،
متوسط جريان ورودي ساالنه به مخزن سد71/21 ،
ميليون مترمكعب ،متوسط جريان خروجي ساالنه از سد،
 24/4ميليون مترمكعب ،متوسط ذخيره ماهانه سد
علويان 17/21 ،ميليون مترمكعب ،متوسط ساالنه حجم
آب تخصيصي براي آبياري 42 ،ميليون مترمكعب و
متوسط ساالنه آب تخصيص يافته براي شرب 7/4 ،ميليون
مترمكعب بود .تقاضاي تخصيص آب از سد علويان به طور
كلي در بخشهاي كشاورزي ،شرب ،صنايع و محيط زيست
دستهبندي ميشود .نياز ساالنه آب در بخش شرب و
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صنايع شهر مراغه در سال  33برابر  3/02ميليون
مترمكعب به دست آمد .نياز ساالنه آب در بخش زيست
محيطي در سال  33برابر  12/1ميليون مترمكعب به دست
آمد.
بيشترين نياز آب در محدوده مطالعات مربوط به بخش
كشاورزي است كه در واقع آبياري محصوالت كشاورزي
ميباشد .با توجه به اينكه مقادير نياز شرب ،صنايع و
محيطزيست تغيير چنداني نميكنند ،در واقع برنامهريزي
تخصيص آب سد علويان در بخش كشاورزي انجام شد كه
مستلزم بررسي نياز آبي گياهان كشت شده در منطقه بود.

تبخير و تعرق پتانسيل در محدوده شبكه صوفيچاي بر
مبناي روش پنمن -مانتيس برابر  1033/1ميليمتر در
سال برآورد شد .با توجه به خصوصيات شبكه آبياري و
زهكشي و شيوههاي كشاورزي مرسوم در منطقه ،راندمان
كل آبياري در هر يک از چهار منطقه طبق استعالم از
شركت بهرهبرداري از شبكه آبياري و زهكشي صوفيچاي
به ترتيب  0/42 ،0/42 ،0/12و  0/32لحاظ شدهاست.
در شكل( )1محدوده مورد مطالعه و موقعيت مناطق
چهارگانه شبكه آبياري و زهكشي صوفي چاي نشان داده
شدهاست.

شکل( :)1محدوده مورد مطالعه و موقعيت مناطق چهارگانه شبکه آبياري و زهکشي صوفيچاي

تخصيص بهينه آب در طول فصل زراعي
تابع هدف بهصورت بيشينه كردن درآمد ناخالص
حاصل از فروش محصوالت زراعي و كمينه كردن خسارات
ناشي از كمبود در تخصيص به مصارف شرب ،صنايع و
زيستمحيطي به صورت زير درنظر گرفته شدهاست:
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t 1

كه در آنها TB :سود ناخالص شبكه TCE ،هزينههاي
كمبود در تخصيص به بخش زيست محيطيTCS ،
هزينه هاي كمبود در تخصيص به بخش شرب و صنايع،
 Ycjمجموع وزن توليدي محصول  cدر منطقه  jبه ازاي
واحد سطح زيركشت Acj ،مجموع سطح زيركشت محصول
 cدر منطقه  Pc ، jقيمت واحد وزن توليدي محصول
 Ymaxc ،cحداكثر توليد محصول  cبدون كمبود آبkyct ،
ضريب حساسيت گياه  cبه آب در زمان  ETc ،tمقدار
تبخير واقعي گياه  cدر ماه  tو  Etmaxcمقدار تبخير واقعي
گياه  cدر ماه  tبدون تنش آبي مي باشند .انديس هاي j ،c
و  tبه ترتيب معرف نوع محصول ،منطقه زراعي و ماه
مي باشند .براي تابع هدف تعريف شده محدوديت هايي به
صورت روابط زير درنظر گرفته شد:
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()4

Wdem jt Wav jt
8

()1

Wdem jt  Wdem jct

()2

Wav jt  SW jt  GW jt

()7

GW jt  PGW jt

c 1

()3
()1

SW jt  RDR jt  BW jt Varj jt
BW jt  PBW jt

كه در آنها Wdemjt :آب تخصيص داده شده به
منطقه  jدر ماه  Wavjt ،tآب موجود در منطقه  jدر ماه ،t
 Wdemjctآب تخصيص داده شده به محصول  cدر منطقه j

در ماه  GWjt ،tآب زيرزميني استفاده شده در منطقه  jدر
ماه  SWjt ،tآب تخصيصي سطحي در منطقه  jدر ماه ،t
 PGWjtپتانسيل آب زيرزميني در دسترس در منطقه  jدر
ماه  RDRjt ،tآب تخصيصي از سد به منطقه  jدر ماه ،t
 Bwjtآب تخصيصي برگشتي شهر مراغه به منطقه  jدر ماه
 Varjt ،tآب تخصيصي رودخانه ورجوچاي به منطقه  jدر
ماه  tو  PBWjtپتانسيل آب برگشتي در دسترس شهر
مراغه به منطقه  jدر ماه  tميباشند.
بهمنظور بهينهسازي تابع هدف به روش الگوريتم
ژنتيک از نرم افزار  MATLABاستفاده شد .پارامترهاي
الگوريتم ژنتيک براي استفاده در فرآيند بهينهسازي در
جدول( )1ارائه شده است.

جدول( :)1پارامترهاي الگوريتم ژنتيک در اين تحقيق
اندازه جمعيت

300

احتمال تزويج

0/1

احتمال جهش

0/003

طول بازه انتخاب

3

نتايج و بحث
در اين تحقيق ،در ابتداي فصل زراعي (ماه فروردين)
مقادير پيشبيني شده منابع آب ،وارد مدل شد و براساس
اين مقادير و محدوديتهاي تعريف شده ،تخصيص در
طول فصل زراعي انجام شد .مقادير تخصيص آب در طول
فصل زراعي ،براي مقادير منابع آب پيش بيني شده در
طول فصل زراعي ،براي محصوالت مختلف در شبكه

آبياري زهكشي صوفي چاي در سالهاي مختلف براي
مناطق چهارگانه در شكلهاي ( )2تا ( )1ارائه شده است.
الزم به ذكر است باتوجه به عدم وجود اطالعات كافي از
برنامهريزي تخصيص در سالهاي آماري  1374و ،1371
اين دو سال در مدلسازي درنظر گرفته نشد.

شکل( :)2مقادير آب تخصيصيافته واقعي و بهينهشده در منطقه يک محدوده مطالعاتي
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شکل( :)3مقادير آب تخصيصيافته واقعي و بهينهشده در منطقه دو محدوده مطالعاتي

شکل( :)4مقادير آب تخصيصيافته واقعي و بهينهشده در منطقه سه محدوده مطالعاتي

شکل( :)1مقادير آب تخصيصيافته واقعي و بهينهشده در منطقه چهار محدوده مطالعاتي
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باتوجه به اشكال ( )2تا ( ،)1كمترين و بيشترين آب
تخصيص يافته به ترتيب در مناطق چهار و يک از محدوده
مطالعاتي ميباشد كه دليل آن متفاوت بودن سطح
زيركشت محصوالت كشاورزي در مناطق چهارگانه در
محدوده مورد مطالعه است .اختالف بين متوسط ميزان آب
تخصيصي داده شده و بهينه شده در مناطق مختلف يک،
دو ،سه و چهار به ترتيب 2/1 ،4/2 ،4/1 ،1/3
ميليون مترمكعب در سال ميباشد كه الزم است تمهيدات
الزم در خصوص ميزان آب تلف شده در اين منطقه صورت
گيرد.
شكل( )2كل سطح زيركشت بهينه در هر سال را نشان
ميدهد كه از اجراي مدل تعيين الگوي كشت بهينه
براساس مقادير پيشبيني منابع آب در ابتداي هر ماه از
سال و محدوديت حداقل و حداكثر سطح زيركشت ،به
دست آمده است .باتوجه به نمودار ارائه شده ميتوان گفت
تجزيه و تحليل نتايج بايد در دو بخش صورت گيرد .يكي
در سالهايي كه مقادير پيش بيني منابع آب بيشتر از
مقادير واقعي باشد و ديگري سالهايي كه مقادير منابع آب

بيشتر از مقادير پيشبيني باشد .در سال  1370بعد از
تعيين الگوي كشت در ابتداي ماه فروردين ،در ابتداي
ارديبهشت با وارد كردن مقادير واقعي منابع آب ماه
فروردين ،مقادير پيشبيني شده منابع آب در ماههاي
آينده كمتر از مقادير ابتداي فروردين شد .اين موضوع
سبب شد تا سطح زيركشت محصوالت در طول سال كمتر
از مقدار اوليه شود .در اين سال در طول سال زراعي سطح
زيركشت كمتر ميشود و فقط درصدي از سطح زيركشت،
آبياري كامل ميشود .در خصوص سالهايي كه مقادير
واقعي منابع آب بيش از مقادير پيشبيني باشد ،ميتوان
گفت در اكثر سالهاي آماري سطح زيركشت در طول
سال افزايش يافته است .با تحليل نتايج ،مشخص شد كه
ميانگين سطح كل زيركشت حاصلاز مقادير واقعي در طي
دوره آماري سه درصد بيشتر از سطح كشت حاصل از
مقادير پيش بيني منابع آب است .براي استفاده حداكثر از
منابع آب ،ضريب  1/03براي سطح الگوي بهينه در ابتداي
فصل زراعي پيشنهاد ميشود.

شکل( :)6کل سطح زيرکشت بهينه (هکتار) در ابتداي هر ماه ،براساس مقادير پيشبيني شده موجود
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شکل( :)7سود خالص (ميليون ريال) براساس مدل بهينه الگوي کشت ،در ابتداي هر ماه براساس مقادير پيشبيني منابع آب

در شكل( )7نيز سـود خـالص در هـر سـال بـا اعمـال
ضرايب  0/7 ،0/1و  0/2به مقادير پيشبيني منـابع آب در
ابتداي هر سال ارائه شدهاست .باتوجـهبـه شـكل( )7سـود
خالص حاصلاز فروش محصوالت در منطقـه در طـي دوره
آماري  1320تا  1372رونـد افـزايش داشـته و سـپس بـه
مدت سه سال روند كاهشي داشته و دوباره رونـد افزايشـي
نشان ميدهد .بهطوركلي ،بهازاي بزرگترين ضـريب اعمـال
شده برابر  ،0/1سود خالص حاصل از فروش محصـوالت در
مقايسه با ضـرايب  0/71و 0/2بيشـتر مـيباشـد كـه ايـن
مسئله كامالً منطقي است .كمترين سود حاصله مربـوطبـه
سال  1372ميباشد كه اين مساله متاثر از سطح زيركشت
بهينه و مقدار آب تخصيص داده شـده در منطقـه در ايـن
سال ميباشد .همچنين ،بيشترين سود حاصله مربـوط بـه
ســالهــاي  1372 ،1327و  1332مــيباشــد كــه در ايــن
سالها ،كشاورزي در منطقه رونق بيشـتري داشـته اسـت.
بررسي نوسان اقتصادي كشاورزي در منطقه مورد بررسـي
با جزئيات بيشتر نيازمند تحليلهاي اقتصادي ميباشـد كـه
خارج از محور اين تحقيق ميباشد.

نتيجهگيري
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در اين تحقيق براي بهينهسازي مصرف آب در شبكه
آبياري و زهكشي صوفي چاي در استان آذربايجان شرقي از
روش الگوريتم ژنتيک استفاده شد .الگوريتم ژنتيک روش
مناسبي بهمنظور بهينهسازي مسائل پيچيده و غيرخطي
ميباشد .نتايج حاصل از اين تحقيق نشان داد كه مقادير
آب تخصيص يافته واقعي به مراتب بيشتر از مقادير بهينه
ميباشد كه عمدتاً اين اختالف در محدوده مورد نظر به
نوعي تلف شده است .ناحيه چهار محدوده مطالعاتي داراي
كمترين مقدار آب تخصيصي بود كه علت آن كمتر بودن
سطح زيركشت اين ناحيه و همچنين الگوي كشت مورد
استفاده در آن ميباشد .اختالف مقدار آب تخصيص يافته
واقعي و مقدار بهينه در سالهاي آماري مختلف در سطح
محدوده مطالعاتي به طور متوسط برابر 2/1
ميليون مترمكعب به دست آمد كه اين مقدار آب ،قابل
توجه بوده و الزم است تمهيدات الزم در اين خصوص
صورت گيرد .همچنين ،بررسي مقدار سود حاصله از فروش
محصوالت در منطقه نوسان داشته و روند خاصي را نشان
نميدهد.
مقايســه بــين نتــايج روش الگــوريتم ژنتيــک و ســاير
روشهــاي بهينــهســازي نظيــر الگــوريتم مورچگــان و
برنامــهريــزي پويــا در مطالعــات تخصــيص منــابع آب در
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محدوده مورد بررسـي مـيتوانـد در تحقيقـات آتـي مـورد
بررسي قرار گيرد .همچنين در تحقيقات جديـد اسـتفادهاز
روشهــاي الگــوريتم ژنتيــک توســعه يافتــه نظيــر روش
الگوريتم ژنتيـک سـريع مـرزي و روش الگـوريتم ژنتيـک

آشوبناك مورد توجه محققان قرار گرفته است كه اين نيـز
ميتواند در مطالعات بهينهسـازي تخصـيص منـابع آب در
شبكههاي آبياري و مخازن مورد بررسي قرار گيرد.
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Optimal water allocation for Sufi-chay irrigation and drainage network in
East Azerbaijan province of Iran using genetic algorithm
H. Kiafar1, A.A. Sadradini2, A. H. Nazemi2, H. Sanikhani3*

Abstract
Due to water use increasing, attention to optimal water resources allocation is needed. In Iran, due to
lack of rainfall in most watersheds and limitation of water resource, planning is very essential and
inevitable to identify facilities and the limitation with the aim of optimum operation. In recent
decades, the use of intelligent evolutionary methods for optimization of water allocation was more
focused by researchers. Genetic algorithm is one of the new optimization methods which were more
applied for complex and nonlinear problems. In this research, Alavian dam and Sufi-chay irrigation
and drainage network in downstream of dam was considered. The agricultural lands include four
regions with different areas. The results indicated that the difference between the average amount of
allocated and optimized water in various regions was equal to 2.1 MCM per year. The average area
under cultivation from actual values was 3 percent more than predicted values of water resources.
Based on optimal cultivated areas, the benefit from sailing agricultural product has oscillation and
does not specific trend.
Keywords: Alavian Dam, Genetic Algorithm, Optimal Allocation, Optimization, Sufi-chay.
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