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ABSTRACT
If the soil does not have natural drainage for removal of excess of water, irrigation would lead to
waterlogging and stopping the growth or even damaging the crop root. Controlling water table level is one of
the subsurface drainage goals to proper ventilize the plants root zone. High construction cost and negative
environmental impacts, resulting from the effluent disposal are the main problems of drainage projects. Since,
reducing the environmental affects leads to increasing construction cost, the aim of this study was to
developed a model for determination of drainage design parameters, including diameter, depth and drainage
distance, in a way that construction costs and environmental affects would be minimized. In this study, the
multi-objective optimization algorithm AMOSA, a simulated annealing (SA) algorithm, has been used. Since
the multi-objective optimization models output is consisted of several optimal points, conflict resolution
models such as Kalai-Smorodinsky, Area Monotonic and Nash were employed to select a final competent
result among the optimal points. The proposed model was run for the Salman Farsi agro-industry data, one of
the Sugarcane Development Company projects. Results showed that the optimal depths were between 1.2m to
1.8m. The final favorable results were 1.25-1.65m for installation depth, 0.1m for pipe diameter and 30-50m
for pipe spacing depending on the taken conflict resolution method.
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محاسبه پارامترهای طراحی زهکش با استفاده از مدل بهينهسازی چندهدفه  AMOSAو مدلهای رفع اختالف
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 .1کارشناسی ارشد ،گروه علوم و مهندسی آب ،دانشکده فنی مهندسی ،دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) قزوین،
قزوین ،ایران
 .2استادیار ،گروه علوم و مهندسی آب ،دانشکده فنی مهندسی ،دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) قزوین ،قزوین ،ایران
(تاریخ دریافت -1395/10/22 :تاریخ بازنگری -1397/2/29 :تاریخ تصویب)1397/2/30 :

چکيده
درصورتیکه خاک اراضی دارای تمهیدات الزم برای خروج آب اضافی نباشد ،آبیاری سبب ماندابی شدن خاک و توقف رشد
و یا حتی از بین رفتن ریشه گیاهان میگردد .یکی از اهداف زهکشی زیرزمینی ،کنترل سطح آب زیرزمینی با هدف ایجاد
تهویه مناسب در محیط ریشه گیاهان هست .از مسائل و مشکالت اصلی طرحهای زهکشی میتوان به هزینه نسبتاً باالی
اجرای این طرحها و اثرات سوء زیستمحیطی ناشی از دفع زهآب اشاره کرد .ازآنجاکه کاهش عوارض زیستمحیطی منجر
به افزایش هزینههای احداث خواهد شد ،هدف از انجام این مطالعه ارائه مدلی به منظور تعیین پارامترهای طراحی
زهکش ،شامل قطر ،عمق و فاصله نصب لولهها است بهگونهای که هزینههای احداث و عوارض زیستمحیطی حداقل
گردد .در این مطالعه از الگوریتم بهینهسازی چندهدفه  AMOSAکه الگوریتمی بر پایه الگوریتم شبیهسازی بازپخت
فلزات ( )SAاست استفاده شده است .ازآنجاکه خروجی مدلهای بهینهسازی چندهدفه دربرگیرنده چندین جواب بهینه
است لذا بهمنظور انتخاب یک جواب مطلوب نهایی از میان جوابهای بهدستآمده ،مدلهای رفع اختالف Kalai-
 Area Monotonic ،Smorodinskyو  Nashمورداستفاده قرار گرفت .مدل پیشنهادی بر روی اطالعات شرکت کشت و
صنعت سلمان فارسی یکی از طرحهای هفتگانه شرکت توسعه نیشکر به کار گرفته شد .نتایج نشان میدهد اغلب
جوابهای مربوط به عمق بهینه نصب حاصل از اجرای مدل بهینهسازی چندهدفه حدفاصل  1/2تا  1/8متر است .عمق
نصب  1/25تا  1/65متر ،قطر  0/1و فاصله نصب لولههای زهکش  30تا  50متر جواب مطلوب نهایی هستند که بسته به
روش رفع اختالف به کار گرفتهشده حاصل شده است.
واژههای کليدی :الگوریتم شبیهسازیشده ،شوری ،هزینه احداث Area Monotonic ، Kalai-Smorodinsky ،و
Nash

مقدمه

*2

در دهههای گذشته عمق کارگذاری لولههای زهکشی بهگونهای
تعیین شده است که هزینههای اجرای شبکه زهکشی به کمینه
مقدار خود برسد .با افزایش عمق نصب ،ابتدا هزینه کل تا حدی
کاهش و سپس افزایش مییابد .اما افزایش عمق نصب باعث
افزایش تخلیه زهآب ،افزایش امالح و نهایتاً باعث مشکالت
زیستمحیطی فراوانی شده است .لزوم تجدیدنظر در عمق نصب
زهکشها در دستور کار متخصصین زهکشی قرار گرفته است
( .)Moridnejad, 2008تحقیقات زیادی تاکنون در خصوص
بهینهسازی طراحی سامانههای زهکشی بر اساس رویکرد
اقتصادی و زیستمحیطی انجام شده است .از جمله تحقیقات
انجام گرفته در زمینه طراحی زهکش از دیدگاه زیستمحیطی
*نویسنده مسوولmazandaranizadeh@eng.ikiu.ac.ir :

میتوان به مطالعات ( ;Adimi, 2006; Sotoodehnia et al, 2014
Hasanoghli, 2006; Akram and Akram, 2004; Mahjoubi et
); al, 2014و از دیدگاه اقتصادی به ( ;Asgari et al, 2011
;Zadesh Pargo et al., 2015; Ritzema et al., 2006
)Samipour et al., 2011; Soleimaninanadegani et al., 2013

و ترکیب دو دیدگاه زیستمحیطی و اقتصادی به مطالعات
( )Nazari et al., 2008; Mazandarani Zadeh, 2016اشاره
نمود.
در استان خوزستان تخلیه حجم قابلتوجهی از زهآب
کشاورزی به رودخانهها و آبهای سطحی سبب کاهش کیفیت
آب پاییندست گردیده است .شروع بهرهبرداری از طرح توسعه
نیشکر در خوزستان و تخلیه زهآبهای شور به رودخانه کارون
موجب مشکالت زیستمحیطی فراوانی برای تاالب شادگان شده
است .دفع زهآب خروجی از زهکش با شوری باال و اثر مخرب آن
بر محیطزیست همواره بهصورت یکی از چالشهای اساسی در
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طرحهای زهکشی و مسائل زیستمحیطی در کشور مطرح است.
شوری زهآب خروجی از زهکش از دو بخش مجزا تشکیل شده
است :الف) بخش باالی زهکش که کیفیت آن متأثر از آبیاری و
فعالیتهای کشاورزی است ،ب) بخش پایین زهکش که کیفیت
آن تحت تأثیر شوری آب زیرزمینی است ( Pazira and
.)Homaee, 2010
در طرحهای زهکشی همانند هر طرح دیگری
تجزیهوتحلیل اقتصادی یکی از عملیات بسیار مهم است که
بهمنظور توجیه مخارج و مقایسه بین گزینههای مختلف باید
انجام شود و کوشش اغلب مدیران طرحها در کاهش هزینهها
است ( .)Asgari et al., 2011نتایج یک مدل اقتصادی در
خصوص هزینههای اجرائی شبکههای زهکشی زیرزمینی برای
منطقه بهشهر نشان میدهد با افزایش عمق نصب زهکشها،
هزینه در واحد سطح کاهش مییابد ،اما این کاهش هزینه همواره
یکنواخت نیست و در اعماق کمتر از  1/8متر با شدت بیشتر و در
اعماق بیشتر از آن با شدت کمتر رخ میدهد .قیمت و هزینه
نصب لولههای با سایز بزرگ ،نسبت به لولههای کوچکتر ،بیشتر
است زیرا در نصب لولههای قطورتر خاکبرداری بیشتری انجام
میگیرد ،عالوه بر اینکه قیمت لولههای سایز بزرگ گرانتر است.
فواصل زهکشها در سامانه زهکشی زیرزمینی عامل مهمی در
تعیین هزینه تمامشده است ،بهنحویکه با افزایش فواصل
میتوان هزینههای احداث طرح را در حد مطلوب کاهش داد.
ضریب زهکشی پارامتر بسیار حساسی است که نقش به سزایی در
تعیین فواصل زهکشها ایفا میکند و محاسبه دقیق آن ،تأثیر
قابلتوجهی بر فاصله زهکشها و بالطبع کاهش هزینههای
اقتصادی دارد)Zadesh Pargo et al., 2015( .
بررسی مطالعات گذشته نشان میدهد با افزایش عمق،
فاصله زهکشها افزایش مییابد ،ولی از یک حد معین به بعد،
افزایش عمق باعث افزایش بیشازحد هزینهها میگردد
( .)Samipour et al., 2011نتایج مدل بهینهسازی چندهدفه
اقتصادی–زیستمحیطی با استفاده از الگوریتم ژنتیک NSGA-
 IIنشان میدهد افزایش عمق نصب زهکش منجر به کاهش
هزینههای اجرا و افزایش بار آلودگی خروجی به محیطزیست
خواهد شد .نتایج نشان میدهد با کاهش عمق نصب میتوان به
کیفیت بهتر زه آب خروجی دست یافت ،بهطوریکه  100درصد
افزایش هزینه احداث ناشی از تغییر عمق نصب زهکش ،منجر به
 50درصد بهبود در شوری زهآب خروجی خواهد شد
(.)Mazandarani Zadeh, 2016

1

مدلهای بهینهسازی تکاملی نظیر الگوریتم ژنتیک
( )GAو فرآیند بازپخت فلزات )SA( 2مدلهایی قوی در مواجهه
با مسائلی هستند که امکان حل آنها با شیوههای ریاضیات
کالسیک به دالیلی نظیر عدم مشتقپذیری تابع ،عدم تحدب
فضای جواب ،عدم پیوستگی و  ...مقدور نیست .این مدلها نه
تنها در حل مسائل تکهدفه با اقبال فراوانی مواجه شدهاند ،بلکه
سرعت و دقت آنها در حل مسائل بهینهسازی چندهدفه تبدیل
به یکی از مهمترین نقاط قوت آنها شده است .مطالعات زیادی
در خصوص به کارگیری الگوریتم بهینهسازی چندهدفه NSGA-
 IIدر زمینه مسائل آب انجام شده است ( Mazandarani Zadeh,
 ،)2016; Bi et al., 2015لیکن تاکنون مطالعات کمی در
خصوص استفاده از مدل بهینهسازی چندهدفه بازپخت فلزات،3
( )AMOSAدر زمینه مسائل آب انجام شده است ( Marques et
.)al., 2015
استفاده از مدلهای بهینهسازی تک هدفه در طراحی
زهکش با هدف اقتصادی و یا زیستمحیطی به دفعات گزارش
شده است ،لیکن مطالعات کمی در زمینه تلفیق همزمان آنها
انجام شده است .مدلهای بهینهسازی چندهدفه ابزاری قدرتمند
در مواجهه با مسائلی هستند که جنس اهداف آنها با یکدیگر
ناهمگون بوده و از قابلیت جمعپذیری برخوردار نیستند .تاکنون
مطالعات بسیار کمی در زمینه بهینهسازی طراحی زهکش
زیرزمینی با استفاده از مدلهای بهینهسازی چندهدفه انجام
شده و به ویژه اینکه استفاده از روش  AMOSAدر زمینه مسائل
آب به ندرت گزارش شده است .در این مطالعه به ارائه مدل
بهینهسازی چندهدفه اقتصادی-زیست محیطی طراحی
پارامترهای زهکشی با استفاده از مدل بهینهسازی AMOSA
پرداخته شده است .سپس از بین جوابهای بهینه بهدستآمده،
با استفاده از چندین مدل رفع اختالف نظیر Kalai-
 Area Monotonic ،Smorodinskyو  Nashجواب بهینه مطلوب
نهایی محاسبه و ارائه شده است.

مواد و روشها
به منظور ارائه جواب مطلوب نهایی حاصل از مدل بهینهسازی
چندهدفه که بهصورت همزمان دربرگیرنده اهداف اقتصادی و
زیستمحیطی ناشی از اجرای طرحهای زهکشی باشد نیاز به
مدل هیدرولیکی تخلیه زهکش ،مدل بهینهسازی چندهدفه و
مدل رفع اختالف است.
1. Genetic Algorithm
2. Simulated Annealing
3. Archived Multi-Objective Simulated Annealing
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مدل هيدروليکی تخليه زهکش

هنگامیکه سفره آب زیرزمینی در باالی سطح زهکش قرار
میگیرد ،جریان ورودی به زهکشها (  ) qاز دو قسمت باال
(  ) qupو پایین تراز زهکشی (  ) qdownتشکیل شده است.
q  qup  qdown
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بهنحویکه ) kup (m/ dayو ) kdown (m/ dayبه ترتیب
> if D

هدایت هیدرولیکی اشباع باال و پایین محل نصب زهکش،
) de (mعمق معادل فاصله سطح زهکش تا الیه غیرقابل نفوذ،
) L(mفاصله زهکشها D(m) ،فاصله عمودی میان عمق نصب
زهکش و الیه نفوذناپذیر و ) u (mمحیط خیس شده است.
مدل بهينهسازی:

شبیهسازی بازپخت فلزات ( )SAیک الگوریتم فراابتکاری ساده و
اثربخش در حل مسائل بهینهسازی است و روشی مؤثر در
روشهای بهینهسازی الهام گرفته از طبیعت به شمار میآید.
الگوریتم  SAدر بیشینه دمای سامانه (  ) Tmaxو از یک جواب
اولیه تصادفی ( )aشروع و با ایجاد یک جواب جدید ( )bدر
همسایگی جواب قبلی ادامه مییابد .جوابهایی که باعث بهبود
تابع هدف شوند قطعاً پذیرفته شده و سایر جوابها با احتمال
( )Pپذیرفته میشوند.
) P  exp( E / kT
(رابطه )7
 ∆Eمیزان تفاوت تابع هدف به ازای دو جواب  aو T ،b

دمای حال حاضر سامانه و  kثابت بولتزمن 1است .اگر  Pاز یک
عدد تصادفی بین  0و  1بیشتر باشد ،جواب نامناسب پذیرفته و
جایگزین نقطه موجود خواهد شد ،در غیر این صورت جواب
جدید رد میشود ) .(Kirkpatrick et. al, 1983مراحل فوق به
تعداد  nبار در هر دما تکرار شده و با کاهش دما به صورت
 Ti 1   .Ti ,  1مراحل فوق به ازای دمای جدید تا

رسیدن به کمینه دما (  ) Tminادامه یافته و الگوریتم خاتمه
مییابد  .نرخ کاهش دما است.
الگوريتم بهينهسازی چندهدفه شبيهسازی بازپخت فلزات
(:)AMOSA

الگوریتم  AMOSAبر پایه اصول  SAو دارای مفهوم آرشیو
است بهنحویکه تمام جوابهای نامغلوب در آرشیو ذخیره
میشوند ( .)Bandyopadhyay et al., 2008اگر جواب  aاز نظر
تمام اهداف مسئله بدتر از جواب  bنباشد و حداقل در یک هدف
نسبت به آن برتری داشته باشد ،بر جواب  bغلبه میکند .جواب
 aغالب و جواب  bمغلوب خوانده میشود و در غیر این صورت
دو جواب نامغلوب نامیده میشوند.
(رابطه )8
 i=1,2,3,.....M 

) f i(b

) f i(a

 i=1,2,3,.....M  and

) f i(b

) f i(a

) fi(aمقدار هدف  iام به ازای جواب  fi(b) ،aمقدار هدف
ام به ازای جواب  bو  Mتعداد توابع هدف است .با استفاده از
رابطه ( )8برحسب اینکه جواب موردنظر توسط چه تعداد جواب
دیگر مغلوب شده باشند ،جوابها به جبهههای پارتو  2 ،1و ...
خوشهبندی میشوند .بهنحویکه جوابهای واقع بر جبهه اول
توسط هیچ جواب دیگری مغلوب نشده و با یکدیگر نامغلوب
میباشند .در این الگوریتم عالوه بر مفهوم غلبه ،از مفهوم مقدار
غلبه (  ) domبرای محاسبه احتمال پذیرش استفاده میشود:
(رابطه )9
i

) (| fi (a)  fi (b) | / Ri

M
) i 1 , f i ( a )  f i ( b

doma ,b  

 ∆doma,bمقدار غلبه بین جوابهای  aو  bو  Riمحدوده هدف
ام است.
در شروع ،دمای سامانه برابر بیشترین مقدار ( )Tmaxفرض
شده و با پیشرفت الگوریتم دما ( )Tبهتدریج کاهش و تا رسیدن
به دمای کمینه ( )Tminادامه مییابد .الگوریتم با ساختن آرشیو
اولیه ،شامل تعدادی جواب تصادفی ،آغاز میشود .سپس یک
نقطه به نام جواب فعلی ( )currentبهصورت تصادفی از آرشیو
انتخاب شده و با ایجاد تغییری در آن ،جواب جدید ( )newدر

-i

1. Boltzmann
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همسایگی آن ساخته میشود .بر اساس وضعیت غلبه بین جواب
جدید ،فعلی و نقاط داخل آرشیو سه حالت مختلف قابل
پیشبینی است:
 -1جواب فعلی و  (k≥0) kنقطه از آرشیو بر جواب جدید
غلبه میکنند.
جواب جدید با احتمال  Pبهعنوان جواب فعلی پذیرفته
میشود.
1
(رابطه )10
P
) 1  exp( domavg  T
(رابطه )11

(i 1 domi ,new ) domcurrent , new
k

domavg 

)(k  1
جواب فعلی و جواب جدید نسبت به هم نامغلوب هستند.
بر اساس وضعیت غلبه بین جواب جدید و اعضای آرشیو ،بروز
سه حالت ممکن است:
جواب جدید توسط  kنقطه از آرشیو مغلوب میشود
)(k≥1

در این شرایط جواب جدید با احتمال  Pبهعنوان جواب
فعلی پذیرفته میشود.
1
(رابطه )12
P
)1  exp( domavg  temp

) (i 1 domi ,new
k

domavg 

(رابطه )13
k
جواب جدید و تمام نقاط آرشیو نسبت به هم نامغلوب
هستند.
در این صورت جواب جدید در جبههای قرار دارد که نقاط آرشیو
در آن هستند .بنابراین جواب جدید بهعنوان جواب فعلی انتخاب
شده و به آرشیو اضافه میشود .اگر تعداد جوابهای آرشیو از
حد مشخصی تجاوز نمود ،تعدادی از اعضای آرشیو حذف
میشوند.
جواب جدید  (k≥1) kنقطه از آرشیو را مغلوب میکند.
در این حالت جواب جدید بهعنوان جواب فعلی انتخاب و
وارد آرشیو میشود و تمام  kنقطه مغلوب ،از آرشیو حذف
میشوند.
جواب جدید بر جواب فعلی غلبه میکند.
با توجه به وضعیت غلبه جواب جدید و اعضای آرشیو
ممکن است سه حالت قابل پیشبینی است:
جواب جدید بر جواب فعلی غلبه میکند ولی (k≥1) k
عضو از آرشیو بر آن غلبه دارند.
این وضعیت فقط زمانی رخ می دهد که جواب فعلی عضو

آرشیو نباشد .در این حالت کمترین مقدار غلبه ) (∆domminبین
جواب جدید و  kعضو آرشیو محاسبه میشود .عضوی از آرشیو
که کمترین اختالف مقدار غلبه را با جواب جدید دارد بهعنوان
جواب فعلی با احتمال  Pپذیرفته و در غیر این صورت جواب
جدید بهعنوان جواب فعلی انتخاب میشود.
1
(رابطه )14
P
) 1  exp( dommin
جواب جدید و نقاط آرشیو نسبت به هم نامغلوب هستند
ولی نسبت به جواب فعلی نامغلوب نیست .بنابراین جواب جدید
که اکنون بهعنوان جواب فعلی پذیرفته شده است میتواند
بهعنوان یک جواب جدید نامغلوب در نظر گرفته شود و در
آرشیو ذخیره شود .اگر جواب فعلی عضو آرشیو است از آن
حذف میشود .از طرف دیگر اگر اعضای آرشیو از مقدار
مشخصی بیشتر شدهاند تعدادی از اعضا حذف میشوند.
جواب جدید بر  (k≥1) kعضو آرشیو نیز غلبه میکند.
ازاینرو جواب جدید بهعنوان جواب فعلی پذیرفته و به آرشیو
اضافه میشوند و نقاط مغلوب آرشیو حذف میشوند .در این
حالت هم جواب فعلی ممکن است در آرشیو قرار داشته باشد و
ممکن است که در آن نباشد.
مراحل فوق به تعداد  nبار در هر دما تکرار یافته ،با کاهش
دما بهصورت  Ti 1   .Tiمراحل فوق به ازای دمای جدید تا
رسیدن به کمینه دما (  ) Tminادامه یافته و الگوریتم خاتمه
مییابد .آرشیو نهایی ایجادشده ،مجموعه جوابهای نهایی
مسئله است که با یکدیگر نامغلوب بوده و توسط جواب دیگری
نیز مغلوب نشدهاند ،بهعبارتدیگر مجموعه جوابهای آرشیو
تشکیل جبهه پارتو میدهند.
مدل انتخاب نقطه مطلوب (رفع اختالف)

همانگونه که در بخش قبل اشاره شد ،هیچیک از مدلهای
بهینهسازی چندهدفه ازجمله مدل  AMOSAدارای جواب
واحدی نیستند و خروجی آنها تعدادی جواب است که نسبت
به هم نامغلوب بوده و هیچیک بر دیگری برتری ندارد .برای
یافتن جواب نهایی در بین جوابهای جبهه پارتو ،چندین روش
حل اختالف پیشنهاد شده است.
روش  :Nashاین روش برای رفع اختالف میان دو بازیکن
و یا انتخاب نقطه مطلوب در بین جوابهای مسئله بهینهسازی
دو هدفه پیشنهاد شده است (.)Salazar et al. 2007
Maximize  f1  d1  f 2  d 2 
(رابطه )15

S .T :
d1  f1  m1
d 2  f 2  m2
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 f1و  f2مقدار توابع هدف  1و  d1 ،2و  d2کمترین و  m1و
 m2بیشترین مقادیر به ترتیب تابع هدف  1و  2است .در اهداف
نرمالشده  d2 = d1 = 0و  m1 = m2 = 1است.
روش  :Non-Symmetric Nashاین روش درواقع همان
روش  Nashاست با این تفاوت که ممکن است اهداف از درجه
اهمیت متفاوت برخوردار باشند (.)Harsanyi and Selten, 1972

 f2  d2 

W2

Maximize  f1  d1 

W1

S .T :

(رابطه )16

d1  f1  m1

d 2  f 2  m2
 w1و  w2به ترتیب درجه اهمیت اهداف  1و  2هستند.
روش  :Kalai-Smorodinskyاین روش که در سال 1975
ارائه شد بر مبنای تقاطع خطوط ترسیمشده از مبنا با منحنی

نرمال شده است (.)Smorodinsky and kalai, 1975
 w2 
   f2  0
 w1 

 f1  d1 

m  d  
d2   2 2 
  m1  d1  
S .T :

شامل ,

در رابطه باال منظور از  Costهزینه کل است که
 C4 C3 , C2 , C1به ترتیب هزینه اجرای لترال ،کل هزینه اجرای
کلکتور ،هزینه مربوط به منهول و هزینه احداث جاده سرویس
است C1a .و  C2 aبه ترتیب هزینه یک متر لوله لترال و کلکتور،
 C1bو  C2bهزینه حفاری ،نصب لوله و فیلتر و خاکریزی در
واحد متر به ترتیب برای یک متر لوله لترال و کلکتور C1c ،و
 C2cهزینه تهیه و حمل هر مترمکعب فیلتر شنی دانهبندی

شده به ترتیب برای یک متر لوله لترال و کلکتور C1d ،و C2 d
هزینه حمل مواد حاصله از عملیات خاکی برحسب مترمکعب در
کیلومتر به ترتیب برای یک متر لوله لترال و کلکتور C1e ،و
 C2eهزینههای مربوط به اضافه بها نظیر سختی کار در حفاری
بیشتر از عمق  2متر و عمق نصب لوله در زیر سطح ایستابی به
ترتیب برای یک متر لوله لترال و کلکتور میباشند C3 .هزینه
اجرای کل منهول نیز شامل هزینه اجرای یک منهول در تعداد
منهولهای موردنیاز است (.)Zadesh Pargo et al, 2015
(رابطه )20
OF 2  Min S Out
S .T :

d1  f1  m1
d 2  f 2  m2

(رابطه )17
چنانچه  w1و  w2برابر باشند این روش منجر به انتخاب
نقطه تقاطع نیمساز با منحنی نرمال شده خواهد شد.
روش  :Area Monotonicاین روش مبتنی بر تقسیم
فضای زیر منحنی پارتو به دو قسمت بر اساس اهمیت اهداف
است .چنانچه  w1و  w2برابر باشند این روش منجر به انتخاب
نقطهای خواهد شد که منحنی را از نظر مساحت به دو بخش
برابر تقسیم مینماید (.)Anbarchi, 1993
(رابطه )18
x

 m1

1
1
w2   g  t  dt   x  d1   g  x   d 2   w1   g  t  dt  m1  x d 2   x  d1   g  x   d 2 
2
2
 x

 d1






مدل اقتصادی -زيستمحيطی پيشنهادی:

هدف از این تحقیق ارائه مدلی اقتصادی -زیستمحیطی
بهمنظور طراحی پارامترهای زهکشی است که عالوه بر کاهش
هزینههای احداث ،مشکالت ناشی از مسائل زیستمحیطی نیز
کمینه شود .مدل پیشنهادی از دو هدف مستقل اقتصادی
( )OF1و زیستمحیطی ( )OF2تشکیل شده است.
OF 1 Min Cost

S .T :
Cost  C1  C 2  C3  C 4
C1  C1a  C1b  C1c  C1d  C1e

(رابطه )19

C 2  C2 a  C 2 b  C 2 c  C 2 d  C 2 e

S Out  q  S up  qup  S down  qdown
4kup h 2

8k down d e h
L
L2
S Out  S up 

S

down
4kup h 2  8k down d e h
4k up h 2  8k down d e h
2

L2

L2

در رابطه فوق  S up ، SOutو  S downبه ترتیب شوری
تخلیهشده ،شوری ناحیه باال و شوری ناحیه پایین سطح زهکش
برحسب دسی زیمنس بر متر است.
مطالعه موردی:

برای اعمال مدل بهینهسازی چندهدفه پیشنهادی از اطالعات یکی
از واحدهای مربوط به شرکت کشت و صنعت سلمان فارسی به
وسعت  25هکتار استفاده شده است .این واحد در فاصله 40
کیلومتری جنوب اهواز و در مسیر جاده اهواز -آبادان واقع است.
مرکز این منطقه با مختصات جغرافیایی  48درجه و  28دقیقه طول
شرقی و  30درجه و  59دقیقه عرض شمالی قرار دارد .منبع اصلی
تأمین آب موردنیاز آبیاری مزارع نیشکر ،رودخانه کارون است که در
فاصله دو کیلومتری در غرب اراضی طرح قرار دارد.
اطالعات اقتصادی طرح

نحوه اجرای یک سامانه زهکشی با توجه به طراحی انجامشده در
هر منطقه متفاوت بوده و هزینه آن با توجه به روباز یا زیرزمینی
بودن سامانه متغیر است .از عوامل دیگر مؤثر در هزینه ،قطر
لولههای مورداستفاده ،نحوه حفاری و نوع ماشینی است که در
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اجرای عملیات زهکشی بهکاربرده میشوند .به این منظور
فهرستبهای سال  1394مالک محاسبه قیمت قرارگرفته و
بهمنظور محاسبه قیمت لوله از کارخانههای سازنده استعالم
شده است .جدولهای ( )1و ( )2به ترتیب اطالعات موردنیاز از
فهرستبها سال  1394و قیمت لوله را نمایش میدهد .با توجه
به الگوهای کشت متفاوت ،میتوان در نقاط تقاطع کلکتور با
لترال بهصورت یکدرمیان یا دو در میان منهول کارگذاری کرد و

در مابین آنها از سهراهی استفاده نمود .در الگوی کشت نیشکر
پیشنهاد میگردد به ازای تمام تقاطعها منهول کارگذاری شود.
هزینه اجرای منهول (  ) C3برابر یکمیلیون ریال برآورد و از ضرب
تعداد منهول بهکاررفته در طول زمین تحت زهکشی در قیمت
منهول هزینه کل منهولها بهدست میآید .همچنین هزینه
احداث جاده سرویس )  ( C4معادل صد و پنجاه میلیون ریال در
هر کیلومتر برآورد شده است.

جدول  -1رديفهايی از فهرستبهای سال 1394

شماره آیتم
120101

120201

120601

120602
040801

031303

031304

031305

031306

واحد

شرح
اجرای زهکشهای زیرزمینی (زهکشهای عمقی) با لوله خرطومی مشبک
یا مشابه تا قطر  200میلیمتر ،با ترانشه به عرض  50سانتیمتر و عمق تا 2
متر ،با ترنچر.
اضافهبها به ازای ردیف  120101چنانچه عمق ترانشه بیش از  2متر و تا 3
متر باشد.
اضافهبها به ردیفهای لولهگذاری ،برای آن قسمت عملیات که در زیر تراز
آب زیرزمینی انجام شود و استفاده از تلمبه موتوری در حین انجام عملیات
برای خارج ساختن آب الزامی باشد.
اضافهبها به ردیفهای لولهگذاری ،هرگاه عملیات زیر تراز آب زیرزمینی و
بدون استفاده از تلمبه موتوری انجام شود.
تهیه و حمل مصالح قشر فیلتر دانهبندی شده برای مصرف در ترانشه
زهکشها و یا زیر پوشش کانالها و ابنیه فنی هیدرولیکی.
حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاکهای توده شده در راههای ساخته
نشده ،مانند راههای سرویس ،ارتباطی و انحرافی ،درصورتیکه فاصله حمل
بیش از  500متر تا  10کیلومتر باشد ،برای هر کیلومتر اضافه بر  500متر
اول (کسر کیلومتر بهتناسب محاسبه میشود).
حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاکهای توده شده در راههای ساخته
نشده ،درصورتیکه فاصله حمل بیش از  10کیلومتر تا  30کیلومتر باشد،
برای هر کیلومتر اضافه بر  10کیلومتر (کسر کیلومتر بهتناسب محاسبه
میشود).
حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاکهای توده شده در راههای ساخته
نشده ،درصورتیکه فاصله حمل بیش از  30تا  75کیلومتر باشد ،برای هر
کیلومتر اضافه بر  30کیلومتر (کسر کیلومتر بهتناسب محاسبه میشود).
حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاکهای توده شده در راههای ساخته
نشده ،درصورتیکه فاصله حمل بیش از  75کیلومتر باشد ،برای هر کیلومتر
اضافه بر  75کیلومتر (کسر کیلومتر بهتناسب محاسبه میشود).

اطالعات زيستمحيطی طرح

اطالعات پایه زیستمحیطی مطالعه موردی در جدول ( )3ارائه
شده است .اطالعات پایه شامل اطالعات آبیاری ،مشخصات آب

بهای واحد (ریال)

متر طول

44000

متر طول

11300

مترمکعب

28800

مترمکعب

18600

مترمکعب

178000

مترمکعب-
کیلومتر

3610

مترمکعب-
کیلومتر

3290

مترمکعب-
کیلومتر

2960

مترمکعب-
کیلومتر

2300

آبیاری و مشخصات خاک است .مطابق رابطه ( )20شوری زه آب
خروجی  SOutبه شوری ناحیه باال (  ) S upو پایین سطح زهکش
(  ) S downوابسته است .از شوری آب آبیاری بهعنوان (  ) S upو از
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اطالعات تحقیق انجامشده قبل برای (  ) S downاستفاده شده
است .جدول ( )4تغییرات شوری در مقابل عمق را نمایش
میدهد (.)Rajab Zadeh et al., 2011
جدول  -2قيمت لوله زهکش

سایز (میلیمتر)

قیمت (ریال)

نام محصول

100

28000

لوله زهکش )(PVC

125

50000

بدون پوشش

160

70000

200

135000

شکل ( )1نمایش داده شده است .در این نمودار آرشیو
بهدستآمده نهایی از الگوریتم  AMOSAارائه شده است که
جوابها نسبت به یکدیگر نامغلوب بوده و هیچیک بر دیگری
برتری ندارد .همانطور که در این نمودار مشاهده میشود،
تعدادی از جوابها ازلحاظ زیستمحیطی مطلوب بوده و
کمترین شوری را در میان سایر جوابها دارند ،ولی هزینه
احداث آنها بسیار باال است و مزیت اقتصادی ندارند و بالعکس
برخی جوابها نیز از شرایط مناسب هزینهای برخوردار هستند
لیکن ازنظر زیستمحیطی نامطلوب میباشند.

8.5

جدول  -3اطالعاتپايه واحد کشت و صنعت سلمان فارسی

واحد

پارامتر
مساحت شرکت کشت و صنعت سلمان فارسی
طول قطعه زراعی
عرض قطعه زراعی
هدایت هیدرولیکی اشباع
عمق ناخالص آب آبیاری
دور آبیاری
ضریب زهکشی
عمق الیه غیرقابل نفوذ
عمق آب زیرزمینی سطح ایستابی قبل از اجرای
سامانه زهکشی
عمق تثبیت سطح ایستابی
شوری آب آبیاری

مقدار

7500 hec
1000
m
250
m
1 m.day-1
20
cm
6
day
6 mm.day-1
5
m
m

1/5

m

1
2/5

dS.m-1

7.5

جدول  -4هدايت الکتريکی عصارهٔ اشباع خاک

عمق خاک (سانتیمتر)

هدایت الکتریکی (دسی زیمنس بر
متر)

0-25
25-50
50-75
75-100
100-125
125-150

104/7
40/9
24/4
32/6
30/7
29/6

نتايج و بحث
مدل بهینهسازی دو هدفه پیشنهادی ،برای اطالعات شرکت
کشت و صنعت سلمان فارسی اجرا و نتایج حاصل از آن در

6.5
5.5
4.5
3.5
28

27

26

25

هزينه (ميليون ريال در هکتار)

9.5

24

غلظت شوری خروجی (دسی زيمنس بر متر)
شکل  -1نتايج حاصل از مدل دوهدفه اقتصادی -زيستمحيطی

جدول ( )5تعدادی از جوابهای حاصل از مدل
بهینهسازی را نشان میدهد .سه ستون اول جدول ،پارامترهای
بهینه طراحی ،ستون  4هزینه کل و ستون  5شوری زه آب
خروجی است .بر اساس نتایج جدول ،فقط عمق  2/8متر و قطر
 0/125متر برای لولههای زهکش انتخاب شده است و این قطر
به دلیل افزایش عمق و درنتیجه آن ،افزایش فاصله زهکشها
است که در این حالت لوله با قطر  0/1متر جوابگوی حجم زهآب
وارد به آن نیست .همانطور که در جدول ( )5مشاهده میشود،
انتخاب عمق نصب  2/8متر منجر به کاهش حدوداً  6میلیون
تومان هزینه در هر هکتار و افزایش شوری زهاب به میزان %19
نسبت به عمق نصب  1/13شده است .اگر از دو گزینه ابتدا و
انتهای جدول چشمپوشی شود ،بقیه جوابها حدفاصل  1/2تا
 1/8متر هستند ،بهعبارتدیگر مجموعه جوابهایی که هر دو
هدف اقتصادی و زیستمحیطی را بر اساس شرایط ذکرشده
برای این مطالعه موردی ارضا مینمایند حدفاصل این دو عمق
قرار دارند.
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جدول ( )5نتايج حاصل از مدل دوهدفه اقتصادی  -زيستمحيطی

عمق بهینه (متر) قطر بهینه (متر) فاصله زهکشها (متر) هزینه کل (میلیون تومان در هکتار) شوری زه آب (دسیزیمنس بر متر)
1/13

0/1

18/48

8/79

24/01

1/20

0/1

24/47

6/65

24/70

1/26

0/1

29/18

5/73

25/29

1/30

0/1

32/10

5/13

25/67

1/34

0/1

34/66

4/82

26/00

1/41

0/1

38/43

4/51

26/48

1/60

0/1

47/94

3/61

27/67

1/67

0/1

51/01

3/32

28/01

1/82

0/1

57/16

3/20

28/64

2/80

0/125

83/88

2/51

28/85

برابر باشد عمق مطلوب نصب زهکش در حدود  1/4متر است و
چنانچه اهمیت هدف اقتصادی دو برابر بیش از هدف
زیستمحیطی باشد عمق مطلوب نصب در حدود  1/5متر
مناسب است .درحالیکه اگر اهمیت هدف زیستمحیطی بیش
از هدف اقتصادی باشد عمق بهینه نصب با استفاده از روشهای
مختلف در حدود  1/3متر است.

انتخاب نقطه مطلوب

برای انتخاب یک جواب مطلوب از میان مجموعه جوابهای
بهدستآمده از چهار روش رفع اختالف توضیح دادهشده استفاده
شد .نتایج در جدول ( )6آورده شده است .نتایج نشان میدهد
عمق نقطه مطلوب نهایی بسته به استفاده از روشهای مختلف
رفع اختالف ،از  1/25تا  1/65متر متفاوت است .همچنین نتایج
نشان می دهد چنانچه اهمیت اهداف اقتصادی و زیستمحیطی

جدول  -6جواب مطلوب حاصل از نتايج مدل اقتصادی -زيستمحيطی

روش انتخاب جواب مطلوب

عمق
(متر)

قطر
(متر)

فاصله
(متر)

هزینه
(میلیون تومان در هکتار)

)(ds/m

Nash

1/40

0/1

38/42

4/50

26/48

Non-Symmetric Nash, w1=2,w2=1

1/25

0/1

29/17

5/73

25/29

Non-Symmetric Nash, w1=1,w2=2

1/64

0/1

49/93

3/60

27/89

Kalai-Smorodinsky, w1=1,w2=1

1/34

0/1

34/65

4/81

25/99

Kalai-Smorodinsky, w1=2,w2=1

1/25

0/1

29/17

5/73

25/29

Kalai-Smorodinsky, w1=1,w2=2

1/43

0/1

39/8

4/20

26/66

Area Monotonic, w1=1,w2=1

1/35

0/1

35/17

4/8

26/06

Area Monotonic, w1=2,w2=1

1/24

0/1

28/37

5/73

25/18

Area Monotonic, w1=1,w2=2

1/47

0/1

41/91

3/90

26/92

نتيجهگيری
با نگاه دقیق به سامانههای زهکشی موجود و مشکالت آنها
میتوان به اهمیت تعیین بهینهی پارامترهای طراحی این
سامانهها پی برد .در گذشته بیشتر به جنبهی اقتصادی
طرحهای زهکشی پرداخته میشده ،ولی با گذشت زمان و ایجاد
مشکالت زیستمحیطی به علت تخلیهی زهآب به طبیعت ،لزوم

شوری زهآب

تجدیدنظر در طراحی سامانههای زهکشی مورد توجه قرار گرفته
است .لذا به نظر میرسد در طراحی زهکش عالوه بر مسائل
اقتصادی باید موضوعات زیست محیطی نیز مدنظر قرار گیرد .با
توجه به ماهیت متفاوت هدف اقتصادی و زیستمحیطی استفاده
از مدل بهینهسازی چندهدفه  AMOSAکه مدلی بر پایه SA
است ،مد نظر قرار گرفت .با توجه به اینکه خروجی مدلهای
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بهینهسازی چندهدفه مجموعهای از جوابهای بهینه است ،از
مدلهای رفع اختالف Area Monotonic ،Kalai-Smorodinsky
و  Nashبه منظور محاسبه نقطه بهینه نهایی استفاده شد .به
منظور اعمال مدل پیشنهادی از اطالعات دو واحد زراعی شرکت
کشت و صنعت سلمان فارسی به مساحت  50هکتار و اطالعات
فهرست بهای سال  1394استفاده شد .خروجیهای مدل شامل
عمق ،قطر ،فاصله زهکشها ،هزینههای احداث و شوری خروجی
از سامانه زهکشی میباشد .برای اطالعات مطالعه موردی حاضر،
عمق بهینه  1/13تا  2/8متر ،قطر  0/1تا  0/125متر ،فاصله
نصب  18تا  83متر محاسبه شده است .پس از اعمال مدلهای
رفع اختالف به منظور محاسبه نقطه مطلوب نهایی ،چنانچه
هدف اقتصادی و زیستمحیطی از اهمیت یکسان برخوردار
باشد ،عمق نصب  ،1/4قطر  0/1متر ،فاصله زهکشها برابر 38
متر ،هزینه اجرا  4/5میلیون تومان در هر هکتار و شوری آب
زهکش برابر  26/48دسی زیمنس بر متر است .همچنین
پیشنهاد میشود با توجه به حساسیت مدل بهینهسازی
پیشنهادی به پارامترهای ورودی نظیر ضریب زهکشی ،عمق
الیهی غیرقابل نفوذ ،هدایت هیدرولیکی اشباع و تغییرات زیاد
این پارامترها در اراضی بزرگ ،در ادامهی این تحقیق با استفاده
از تئوری مجموعههای فازی ،این پارامترها به صورت اعداد فازی
مدل شوند.
معرفی نمادها:

 : Aمساحت تحت پوشش توسط یک خط زهکش برحسب
مترمربع،
 : C1هزینه اجرای لترال،
 : C2کل هزینه اجرای کلکتور،
 : C3هزینه مربوط به منهول
 : C4هزینه احداث جاده سرویس
 : C1aهزینه یک متر لوله لترال
 : C2 aهزینه یک متر لوله کلکتور،

 : C1dهزینه حمل مواد حاصله از عملیات خاکی برحسب
مترمکعب در کیلومتر به ترتیب برای یک متر لوله لترال
 C2 dهزینه حمل مواد حاصله از عملیات خاکی برحسب
مترمکعب در کیلومتر به ترتیب برای یک متر لوله کلکتور،
 : C1eهزینههای مربوط به اضافه بها نظیر سختی کار در
حفاری بیشتر از عمق  2متر و عمق نصب لوله در زیر سطح
ایستابی به ترتیب برای یک متر لوله لترال
 : C2eهزینههای مربوط به اضافه بها نظیر سختی کار در
حفاری بیشتر از عمق  2متر و عمق نصب لوله در زیر سطح
ایستابی به ترتیب برای یک متر لوله کلکتور
 : Costهزینه کل اجرای شبکه زهکشی
 : C Drainشوری زه آب خروجی از سامانه
 : Cupشوری آب ورودی از سطح باال زهکش
 : Cdownشوری آب ورودی از سطح پایین زهکش
 : Dفاصله عمودی میان عمق نصب زهکش و الیه نفوذناپذیر
برحسب متر
 :∆Eمیزان تفاوت تابع هدف به ازای دو جواب
 : dقطر لوله
 :d1کمترین مقدار تابع هدف 1
 :∆doma,bمقدار غلبه بین جوابهای  aو b
 : d eعمق معادل فاصله سطح زهکش تا الیه غیرقابل نفوذ
برحسب متر،
 :f1مقدار تابع هدف 1
) :fi(aمقدار هدف  iام به ازای جواب a
 : hارتفاع سفره آب در باالی زهکش برحسب متر
 : iشیب خط لوله،
 :kثابت بولتزمن
 : kupهدایت هیدرولیکی اشباع باالی سطح زهکش برحسب متر
در روز،

 : C1bهزینه حفاری ،نصب لوله و فیلتر و خاکریزی در واحد
متر به ترتیب برای یک متر لوله لترال

 : kdownهدایت هیدرولیکی اشباع الیه پایین سطح زهکش
برحسب متر در روز،
 : Lفاصله زهکشها برحسب متر
 :miکمترین مقدار تابع هدف i

 : C1cهزینه تهیه و حمل هر مترمکعب فیلتر شنی دانهبندی
شده به ترتیب برای یک متر لوله لترال

 : Qدبی زه آب در انتهای لولههای زهکش برحسب مترمکعب بر
ثانیه،
 : qشدت تخلیه زهکش برحسب متر در روز ،ضریب زهکشی
 : Q Designدبی قابلعبور از لوله

 C2bنصب لوله و فیلتر و خاکریزی در واحد متر به ترتیب
برای یک متر لوله کلکتور،

 : C2cهزینه تهیه و حمل هر مترمکعب فیلتر شنی دانهبندی
شده به ترتیب برای یک متر لوله کلکتور

 : QRiverدبی رودخانه
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 شوری ناحیه پایین سطح زهکش برحسب دسی: S down
زیمنس بر متر

 دبی زه آب ورودی به رودخانه: QDrain
 مقدار آب ورودی از سطح باالی زهکش: qup

 بیشینه دمای سامانه: Tmax

 مقدار آب ورودی از سطح پایین زهکش: qdown
 احتمال پذیرش جواب جدید:P
i  محدوده هدف:Ri
، فاصله زهکش برحسب متر: S

SA

 کمینه دمای سامانه: Tmin
 محیط خیس شده برحسب متر: u
i  درجه اهمیت هدف:wi
 نرخ کاهش دما: 
SA

 شوری تخلیهشده برحسب دسی زیمنس بر متر: SOut
 شوری ناحیه باال سطح زهکش برحسب دسی زیمنس بر متر: S up
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