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Abstract
In south Khuzestan construction of drainage systems is vital
for amending saline soils and protecting the lands against
salinity stress. However, these systems have some potential
environmental effects and have become a major challenge in
the region in recent years. These environmental effects can be
divided into two categories; short-term effects of primary
leaching and long-term effects. According to the salinity
distribution in the soil, short-term and long-term
environmental effects are conflicting; so that, less salt is
discharged to the environment in primary leaching and it will
result in high salt discharge to the environment during drainage
operation. Therefore, short and long term environmental
effects are discussed in this study to determine the optimal
parameters for drainage designs. For this purpose, multiobjective simulated annealing model was used. Also, fair
benefit division model has been used to select final optimal
points among the multi-objective outputs. As a case study to
test the ability of presented model, the data of Salman Farsi
agro-industrial enterprise was used. According to the multiobjective model results, the optimum installation depth for the
output varied between 1.1 to 2.7 m. This optimum installation
depth was reduced to 1.45 to 2 m using the fair benefits
division model. Optimum installation depth using symmetric
Nash method was approximately 1.5 meters.
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چکیده
احداث سیستم زهکشی بهمنظور اصالح خاکهای شور و حفاظت از اراضی
در مقابل شوری مجدد در خاکهای جنوب خوزستان ضروری است؛ اما اثرات
 در سالهای اخیر تبدیل به،ناخواسته زیستمحیطی که به همراه دارند
 اثرات.چالشی بزرگ در مناطق دارای شبکههای زهکشی شده است
زیستمحیطی بهرهبرداری را میتوان به دو بخش اثرات کوتاهمدت ناشی از
 بر اساس نیمرخ توزیع شوری در.آبشویی اولیه و اثرات درازمدت تقسیم نمود
 اهداف کوتاهمدت و درازمدت زیستمحیطی در تعارض با یکدیگر،خاک
میباشند بهگونهای که کاهش نمک تخلیهشده به محیطزیست در اثر آبشویی
اولیه باعث باقی ماندن نمک و افزایش نمک تخلیهشده به محیطزیست در
 در این تحقیق تقابل آثار کوتاهمدت و بلندمدت،دوران بهرهبرداری خواهد شد
زیستمحیطی بهمنظور تعیین پارامترهای بهینه طراحی زهکش مورد توجه
 به این منظور از مدل بهینهسازی دوهدفه بازپخت فلزات و.قرار گرفته است
همچنین از مدلهای تقسیم عادالنه منافع برای انتخاب نقطه بهینه نهایی از
.میان نقاط بهینه خروجی مدل بهینهسازی چندهدفه استفاده شده است
 اطالعات شرکت کشت و صنعت،به منظور ارزیابی توانایی مدل ارائهشده
 نتایج مدل بهینهسازی.سلمان فارسی بهعنوان مطالعه موردی استفاده شد
 درحالیکه، متر متغیر است6/1  تا۸/۸ نشان میدهد عمق بهینه نصب از
محدوده تغییرات عمق بهینه نصب در صورت استفاده از مدلهای تقسیم
 متر کاهش مییابد و عمق بهینه نصب با6  تا۸/1۵ عادالنه منافع به بازه
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سالمت محیطزیست را بهشدت تهدید نماید .بر اساس تحقیق
) Sotoodehnia et al. (2014بیشترین مشکالت زیستمحیطی
زهکشهای زیرزمینی ،دفع مواد شیمیایی حاصل از کشاورزی (کودها
و سموم شیمیایی) در اراضی زهدار و تخلیه امالح به محیطزیست است؛
لذا در آن تحقیق پیشنهاد شده است که معیارهای رایج طراحی
بهگونهای بازنگری شوند که جنبههای زیستمحیطی نیز در آنها
گنجانده شود .همچنین ،در تحقیق ) Nazari et al. (2008مشخص
شد در مناطق با آبهای شور کمعمق مانند جنوب ایران ،افزایش عمق
نصب زهکشها میتواند به افزایش نمک خروجی از زهکشهای
زیرزمینی منجر شود و همچنین کاهش عمق نصب زهکشها نیز
پیامدهای مختلفی را مانند ماندابی شدن ،تجمع نمک در ناحیه ریشه
گیاه و کاهش عملکرد گیاه در پی خواهد داشت .برای شوریزدایی
خاکهای شور ،بهطورمعمول به آبشویی نمکهای محلول از نیمرخ
خاک و الیهای که اصالح آن موردنظر است ،اقدام میگردد .بر اساس
تحقیق ) Konukcu et al. (2005و ) Corwin et al. (2007عمق
آب الزم برای آبشویی نمکها ،بستگی به میزان شوری اولیه ،بافت و
عمق خاک ،گیاهان انتخابی در الگوی کشت و روش آبشویی نمکهای
محلول دارد .پارامترهای طراحی زهکش شامل عمق و قطر لولههای
زهکش بهعنوان پارامتر مستقل و فاصله زهکشها بهعنوان پارامتر
وابسته هستند که بسته به نوع هدف میتوان ترکیبی مختلف از این
متغیرها را به کار برد .در تحقیق ) Mazandaranizadeh (2016به
بهینهسازی چندهدفه اقتصادی-محیطزیستی عمق نصب زهکشهای
زیرزمینی با استفاده از مدل  NSGA-IIپرداخته شده است ،نتایج نشان
داد عمق بهینه نصب که همزمان هر دو هدف اقتصادی و محیط
زیستی را تأمین نماید در فاصله  ۸/3تا  ۸/8متر است.

 -0مقدمه
یکی از مهمترین مشکالت خاکهای مناطق خشک و نیمهخشک،
شوری خاک است؛ زیرا در این مناطق به علت بارندگی کم و اقلیم
خشک ،امالح تجمع پیدا کرده و درنتیجه خاکها شور میشوند.
شبکههای زهکشی با ایجاد امکان آبشویی ،کنترل شوری خاک را
میسر میسازد .جمعآوری و تخلیه آب مازاد و نمکهای خاک ،اراضی
کشاورزی را از ماندابی و شور شدن نجات میدهد .زهکشی همچنین
باعث تهویه در خلل و خرج خاک شده و تنفس ریشه گیاه را نیز تضمین
میکند .وجود بیش از  1۸۸هزار هکتار از اراضی جنوب ایران که به
دلیل محدودیت شدید شوری از پتانسیل تولید بسیار ضعیفی برخوردار
است ،اهمیت طرحهای زهکشی زیرزمینی را در ایران مشخص
مینماید .شبکههای زهکشی موجب کنترل شوری و احیای اراضی
میشوند؛ اما اثرات ناخواسته زیستمحیطی که به همراه دارند ،در
سالهای اخیر تبدیل به چالشی بزرگ در مناطق دارای شبکههای
زهکشی شده است .تحقیقات زیادی توسط محققانی نظیر
)،Nazari et al. (2008) ،Mazandaranizadeh (2016
) Sotoodehnia et al. (2014و ) Rajabzadeh et al. (2011در
خصوص اثرات زیستمحیطی اجرای طرحهای زهکشی انجام شده
است.
در گذشته در مناطق نیمهخشک با آب زیرزمینی شور و کمعمق،
سامانههای زهکشی بهمنظور پایین نگهداشتن سطح ایستابی از عمق
ریشه طراحی و اجرا میگردید .لیکن امروزه در زمینه زهکشی
نگرشهای جدیدی مطرح گردیده است .در نگرش جدید عالوه بر
هدف کنترل سطح ایستابی ،کاهش میزان زهآب خروجی جهت حفاظت
از منابع آبوخاک نیز بهعنوان هدف در نظر گرفته میشود .در تحقیق
) Mokhtaran et al. (2013بررسی اثر عمق زهکش بر دبی خروجی
از زهکش نشان داد با کاهش عمق زهکش دبی زهاب خروجی بهشدت
کاهش مییابد .زهکشی در مناطق خشک و نیمهخشک با خارج کردن
نمک اضافی از خاک همراه است ،بر اساس تعریف بانک جهانی،
زهکشی فرآیند خارج کردن آب سطحی اضافی و مدیریت سفره آب
زیرزمینی کمعمق از طریق نگهداشت و دفع آب و مدیریت کیفیت آب
برای رسیدن به منافع دلخواه اقتصادی و اجتماعی در ضمن حفظ
محیطزیست است ) .(Nijland et al., 2005در حال حاضر استفاده
مجدد از زهآبهای کشاورزی و پساب فاضالبها ،بهویژه در مناطق
کم آب و مواجه با تنش آبی یکی از راهکارهای مقابله با بحران کمآبی
است .تحقیقات ) Adimi (2006نشان میدهد مصرف آبی که به
شکلهای مختلف توسط پساب واحدهای صنعتی ،خانگی و کشاورزی
آلوده شده است میتواند پیامدهای خطرناکی در پی داشته و

توزیع نمک در خاک از الگوی جریان آب در خاک پیروی میکند.
بهعنوان مثال نفوذ رو به پایین آب در خاک ،نمک را از سطح باالیی
خاک به عمقهای پایینتر انتقال میدهد .بــر اســـاس تحقیق
) Hanson et al. (2006نوع خاک ،نوع نمک ،ترکیبات شیمیائی
موجود در خاک ،مقدار آب بهکاررفته و روش آبیاری همگی بر
الگـــوی توزیع و حرکت نمک در خاک تأثیرگــذار هستنـــد.
) Gaarde et al. (1974و ) Rajabzadeh et al. (2011نشان دادند
که در شرایط عدم وجود شستشو و پیش از آبشویی اولیه ،تجمع امالح
در الیههای سطحی بیشتر و در عمق کمتر است .بهاینترتیب نصب
زهکشهای عمیق ،هرچند باعث شسته شدن نیمرخ عمیقتری از
خاک در کوتاهمدت در اثر آب آبشویی اولیه میشوند ،ولی در هنگام
بهره برداری به علت مجاورت با آب زیرزمینی با غلظت مناسبتر،
شوری کمتری خارج میشود .همچنین آبشویی اولیه در زهکشهای
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پارامترهای فاصله و قطر لوله زهکش توسط الگوریتم بهینهسازی
حدس زده میشود .سپس ،با استفاده از معادله هوخهات ،عمق نصب
و غلظت زهاب محاسبه میشود .از بین جوابهای بهدستآمده از روش
بهینهسازی چندهدفه ،توسط روشهای تقسیم عادالنه منافع نقطه
مطلوب نهایی به دست میآید.

کمعمق به خروج مقادیر کمتری از نمک در کوتاهمدت منجر خواهد
شد ولی در درازمدت با توجه به شوری زیاد الیههای پایینی ،نمک
بیشتری به محیطزیست وارد میشود .ازآنجاکه بسیاری از مسائل از
ماهیت چندهدفه برخوردار هستند و امکان حل آنها با
روشهای بهینهسازی تکهدفه ممکن نیست ،بهینهسازی چندهدفه
مورد توجه محققیــن قـــرار گــــرفته است از آن جمله میتوان به
) Mazandaranizadeh (2016و ) Banihabib et al. (2017اشاره
کرد که با استفاده از الگوریتم  NSGA-IIاقدام به حل مسئله
بهینهسازی چندهدفه به ترتیب درزمینه طراحی زهکش زیرزمینی و
مسئله بازتوزیع آب کشاورزی نمودهاند.

 -0-8مطالعه موردی :شركت كشت و صنعت سلمان فارسی

شرکت کشت و صنعت سلمان فارسی در فاصله  1۸کیلومتری جنوب
اهواز و در مسیر جاده اهواز -آبادان واقع است .منبع اصلی تأمین
آب مورد نیاز آبیاری مزارع نیشکر ،رودخانه کارون است که در
فــاصلـــه دو کیلومتـــری در غــــرب اراضی طرح قرار دارد
( .)Mazandaranizadeh, 2016طول رودخانه کارون تقریباً 8۷۸
کیلومتر بوده و آبرسانی از طریق ایستگاه پمپاژ متمرکز و با استفاده
از کانالهای آبرسانی اصلی و فرعی و لولههای اصلی آبیاری انجام
میگیرد .در جدول  ۸اطالعات کمی و کیفی مطالعه موردی ارائهشده
است.

بررسی تحقیقات انجامشده نشان میدهد در اغلب آنها منظور از
صدمات وارد به محیطزیست ،فقط آثار زیستمحیطی بعد از اجرای
آبشویی اولیه و در هنگام بهرهبرداری است ،بهعبارتدیگر در آن مدلها
فقط آثار بلندمدت ناشی از اجرای طرحهای زهکشی اعمال شده است.
درحالیکه پس از اجرای هر طرح زهکش و پیش از بهرهبرداری کامل
از سیستم ،عملیات آبشویی انجام میشود .در این عملیات تقریباً تمام
نمک باالی سطح زهکش در مدت نسبتاً کوتاهی تخلیه و وارد طبیعت
میشود ،این اثر بهعنوان یک اثر کوتاهمدت زیستمحیطی شناخته
میشود .با توجه به اینکه هدف کوتاهمدت و بلندمدت زیستمحیطی
در طرحهای زهکشی در تضاد با یکدیگر بوده و بهبود یکی منجر به
تضعیف دیگری میشود ،در این تحقیق به تعیین عمق بهینه نصب
زهکش زیرزمینی با استفاده از مدل بهینهسازی دوهدفه با هدف کاهش
همزمان آثار کوتاهمدت و بلندمدت زیستمحیطی پرداخته شده است.
به این منظور از مدل بهینهسازی چندهدفه بازپخت فلزات۸
( )AMOSAکه مدلی بر پایه مدل بهینهسازی بازپخت فلزات ()SA
و مختص حل مسائل چندهدفه است ،استفاده شده و با توجه به اینکه
خروجی مدلهای بهینهسازی چندهدفه تعدادی جواب بهینه است
بهمنظور انتخاب جواب نهایی از بین جوابهای بهدستآمده ،روشهای
تقسیم عادالنه منافع مورداستفاده قرار گرفته است .شایانذکر است در
این تحقیق ،هدف اقتصادی برخالف تحقیقات گذشته که بهعنوان
یکی از اهداف طراحی زهکش در نظر گرفته شده است ،لحاظ نشده
است و طراحی زهکش صرفاً بر اساس تقابل دو هدف زیستمحیطی
کوتاهمدت و بلندمدت انجام شده است.

Table 1- Quantitative and qualitative information of
)the case study (Salman Farsi agro-industry

جدول  -0اطالعات كمی و كیفی مطالعه موردی
(كشت و صنعت سلمان فارسی)
Value

Unit

Parameter Description

1

Hydraulic conductivity
m.day-1
above the drainage

k up

1

Hydraulic conductivity
m.day-1
under the drainage

k down

6

mm.day-1

Drainage coefficient

q

6

m

Impermeable layer
depth

S

Preliminary water-table
m
depth

W

m

Stabilization depth of
water-table

H

dS.m-1

Salinity of irrigation
water

Cup

1.5
1
2.5

کیفیت و دبی رودخانه کارون طی ماههای مختلف سال متغیر بوده و
کیفیت آن به میزان جریان وابسته است .بهطور معمول حداقل غلظت
امالح در بهار و اوایل تابستان و حداکثر آن در اواخر تابستان و اوایل
پاییز است .بر اساس تحقیق ) Mazandaranizadeh (2016بیشترین
غلظت شوری این رودخانه در فصل تابستان و برابر  6/۵دسی
زیمنس بر متر گزارش شده است .همچنین بر اساس تحقیق
) Rajabzadeh et al. (2011نیمرخ شوری خاک قبل از آبشویی با
استفاده از رابطه ( )۸قابلنمایش است:

 -8مواد و روشها
ازآنجاکه هدف از انجام این مطالعه محاسبه پارامترهای طراحی زهکش
بهمنظور کمینه نمودن خسارتهای کوتاهمدت و بلندمدت
زیستمحیطی ناشی از بهرهبرداری زهکش زیرزمینی است ،در ابتدا
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C=50.91 d-0.35

()۸
که  dعمق خاک برحسب متر و  Cشوری خاک برحسب دسیزیمنس
بر متر است .شکل ( )۸تغییرات شوری را در عمق خاک پیش از آبشویی
اولیه نشان میدهد .همانگونه که در این شکل مشاهده میشود،
بیشترین تجمع نمک قبل از آبشویی در نواحی نزدیک به سطح است
بهعبارتدیگر در اثر آبشویی اولیه امالح واقع در باالی سطح زهکش
شسته شده و به محیط تخلیه میگردد.

زهکش برحسب میلیمتر بر روز q ،ضریب زهکشی d e ،عمق معادل
فاصله محل زهکش تا الیه غیرقابل نفوذ برحسب متر h ،ارتفاع سفره
آب در باال و بین دو خط زهکش برحسب متر L ،فاصله زهکشها
برحسب متر D ،فاصله عمودی میان عمق نصب زهکش و الیه
نفوذناپذیر برحسب متر R ،شعاع لوله زهکش و  uمحیط خیس شده
لوله زهکش برحسب متر است .شکل  6به نمایش پارامترهای
بهکاررفته در معادله هوخهات میپردازد.

 -8-8معادله هیدرولیکی محاسبه غلظت زهاب خروجی

 -3-8الگوريتم بهینهسازی چندهدفه AMOSA

با فرض شکلگیری جریان ماندگار ،دبی و غلظت زهاب خروجی از
زهکش در هنگام بهرهبرداری از رابطه هوخهات قابلمحاسبه است
(:)Mazandaranizadeh, 2016
()6

الگوریتمهای بهینهسازی چندهدفه برخالف الگوریتمهای بهینهسازی
تکهدفه به جواب نهایی یکتا منجر نمیشود ،خروجی نهایی این
الگوریتمها تعدادی جواب بهینه است که جبهه پارتو 6نامیده میشود و
نسبت به یکدیگر نامغلوب هستند .در روش  AMOSAکه توسط
) Bandyopadhyay et al. (2008توسعه یافته است ،از دو مفهوم
غلبه کامل و غلبه نسبی جوابها بر یکدیگر استفاده شده است.

4k up h 2

8k up d e h

2

L
L2
× +Cdown
2
4k up h +8k down d e h
4k up h +8k down d e h
2

L2
4k up h 2 +8k down d e h

L2

()3

()1
()۵

()2

× Cdrain =Cup

الف -غلبه کامل جوابها بر یکدیگر :اگر  x1و  x 2دو بردار جواب از
مسئله بهینهسازی  Mهدفه باشند x1 ،غالب و  x 2جواب مغلوب
خوانده میشود اگر و تنها اگر  x1در تمام اهداف بهتر یا مساوی با x 2
باشد   fi (x1 )  fi (x 2 ),  i=1,2,3...M و حداقل در یک هدف بهتر

=q

L2
D
1
= de
if D < L
4
 8D  D  
 πL ln  u   +1
 

πL
1
= de
if D > L
L
4
8ln
u
u=πR 2

باشد .  fi (x1 ) >fi (x 2 ),  i =1, 2,3...M 
در این رابطه )  fi (x jمقدار تابع هدف  iام به ازای جواب  x iاست .بر
اساس شکل  3اگر هدفهای  f1و  f 2هر دو بیشینهسازی باشند،
نواحی  Bو  Dشامل جوابهای نامغلوب با جواب  xاست ،ناحیه A
شامل جوابهای مغلوب توسط  xو ناحیه  Cشامل جوابهای غالب
بر جواب  xهستند.

در معادله باال  Cdrainغلظت شوری خروجی از زهکش Cup ،و  Cdownبه
ترتیب غلظت آب ناحیه باال و پایین زهکش برحسب دسی زیمنس بر
متر k up ،و  k downبه ترتیب هدایت هیدرولیکی اشباع باال و پایین سطح

115

95

)C (dS.m-1
75

55

35

0
50
100
200
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300
350
Fig. 1- Soil salinity profile before leaching

شکل  -0نیمرخ شوری خاك قبل از آبشويی
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Fig. 2- Hooghoudt equation parameters

شکل  -8نمايش پارامترهای بهكاررفته در معادله هوخهات
بهدستآمده ،روشهای مختلفی ازجمله روشهای زیر پیشنهاد شدهاند.
روش نش متقارن :3این روش که توسط ) Nash (1953بهمنظور حل
بازیهای همکارانه معرفی گردید ،بر مبنای بیشینهسازی فاصله همه
هدفها از حداقل مقدار آنها است.




-

m

  f -f 
i

i

Maximize

i=1

()8

Subject to:
-

+

fi  fi  fi
-

Fig. 3- Dominant and non-dominant answers

شکل  -3جوابهای غالب و نامغلوب

ب -غلبه نسبی جوابها بر یکدیگر :مقدار غلبه بین دو جواب  x1و
 x 2برابر  Δdomx ,xاست R i .محدوده تغییرات هدف  iام است.
2

()1

+

که  f iتابع هدف iام f i ،و  f iبه ترتیب کمترین و بیشترین مقادیر
تابع هدف iام هستند.
روش نش نامتقارن :1این روش که توسط Harsanyi and Selten
) (1972معرفی گردید برای مواردی که در روش نش ،اهداف از درجه
اهمیت متفاوتی برخوردار باشند ،با استفاده از توانهای متفاوت برای
هدفهای مختلف قابلاعمال است.

1

) Δdomx1 ,x2 =Π (|fi (x1 )-fi (x 2 )|/R i
M
i=1

الگوریتم از دمای بیشینه اولیه (  ) TInitialآغاز و بهتدریج با آهنگ
یکنواخت  Ti+1 =λ.Tiکاهش یافته تا به دمای نهایی (  ) TFinalبرسدλ .
پارامتر کاهش دما ،عددی بین صفر و یک است .در شروع الگوریتم
تعدادی جواب بهطور تصادفی ساخته شده و پس از مقایسه میان آنها،
جوابهایی که با یکدیگر نامغلوب هستند در مجموعهای به نام آرشیو
ذخیره میشود .از آرشیو ساختهشده برای ایجاد جوابهای بعدی کمک
گرفته میشود .نحوه عملکرد الگوریتم  AMOSAدر شکل 1
بهصورت یک شبه کد نمایش داده شده است n .تعداد دفعات اجرای
مدل در هر دما و  kتعداد نقاطی از آرشیو است که بر جواب فعلی غلبه
میکند.

wi

 -
 fi -fi 


i=1 
Subject to:
m

Maximize

()۷
+

-

fi  fi  fi

 w iدرجه اهمیت تابع هدف  iام است.
روش  :Kalai-Smorodinskyنقطه تقسیم عادالنه در این روش که
توسط ) Kalai and Smorodinsky (1975ارائه شد ،نقطه تقاطع
منحنی پارتو نرمال شده با خط ترسیمی از مبدأ است .ضریب زاویــه
خط ترسیم شده ،نشاندهنده درجــه اهمیت هــدفهای مختلف
است .بهعبارت دیــگر نقطه تقسیم عادالنــه جواب معادله
 + -  
  f 2 -f 2    -   w 
f1 +   + -    f1 -f1   2  -f 2 =0
  w1 
  f -f   
 1 1 

 

 -4-8روشهای تقسیم عادالنه منافع

ازآنجاکه مدلهای بهینهسازی چندهدفه دارای جواب منحصـربهفرد و
یکتایی نیستند ،برای یافتن جواب نهایی در بین جوابهای نامــغلوب

است w i .درجه اهمیت تابع

هدف  iام است .چنانچه درجه اهمیت اهداف برابر باشد خط ترسیم
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 نحوه محاسبه تقسیم عادالنه را به روش۵  شکل. نیمساز است،شده
. نمایش میدهدKalai-Smorodinsky
- Set TInitial, TFinal,λ, n
- Create an archive with non-dominated solutions
- Random selection of the archive (Current-pt)
-Ti=TInitial
- While Ti> TFinal
- i=1
- While i<n
- Creating a new solution (New-pt) by changing in Current-pt
- Check the status of dominance between New-pt and Current-pt
-i=i+1
○ Case 1: if Current-pt and k, (k≥0) points of archive dominate New-pt then New-pt is selected as the
Current-pt with a probability of P
1
P=
1+exp(Δdomavg ×Ti )

( j=1 Δdomi,new )+Δdomcurrent ,new
k

Δdomavg =

(k+1)

○ Case 2: if New-pt and Current-pt are nondominating to each other
I: if New-pt is dominated by k, (k≥1) points in archive then New-pt is selected as the Current-pt with
a probability of P

( i=1 Δdomi,new )
k

Δdomavg =

k
1
P=
1+exp(Δdomavg ×Ti )
II: if New-pt is nondominating with all the points in the archive then set the New-pt as the Currentpt and add it to archive
III: if New-pt dominates k, (k≥1) points of the archive then set the New-pt as the Current-pt and add
it to archive, remove all the k dominated points from the archive
○ Case 3: if New-pt dominates Current-pt
I: if New-pt is dominated by k, (k≥1) points in archive then set point of the archive which corresponds
to the ∆dommin as the Current-pt with probability P

Δdom min =min Δdomi,new i=1,2,...,k

1
1+exp(-Δdom min )
II: if New-pt is nondominating with all the archive points then select the New-pt as the Current-pt
III: if New-pt dominates k points in archive then set the New-pt as the Current-pt and all the k
dominated points from the archive
End While
- Ti=λTi
End While
P=

Fig. 4- The proposed multi-objective algorithm pseudo code

 شبه كد الگوريتم چندهدفه پیشنهادی-4 شکل
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w 
) f1  2  =g(f1
 w1 

and

Min CL-Term

f2

Min CS-Term

S.T:
d

CS-Term =  255.21 d -0.35
0

Min CL-Term4k up h 2

8k up d e h

) f 2 =g(f1

2

L
L2
× +Cdown
d
4k up h 2 +8k down d e h
4k up h 2 +8k down d e h
CS-Term =  255.21 d -0.35 2
L
L2

× S.T: =C
CL-Term
up

()۸۸

0

2

1 d 3

S.T:
d

CS-Term =  255.21 d -0.35
0
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4k up h

8k up d e4k
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R  0.1, 0.125L2 L2
L
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× +Cdown
2
L-Term =C up × 2
2
2
4k up h +8k down d e h
4k up h 4k
+8k
d edown
h deh
+8k
4k up h +8k down d e h
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Fig. 5- Kalai-Smorodinsky optimum point

L2

L2

L2

L2

1 d 3

شکل  -0انتخاب نقطه بهینه بر اساس روش

R  0.1,0.125

Kalai-Smorodinsky

در رابطه فوق  CS-Termو  CL-Termبه ترتیب غلظت شوری خارجشده در
کوتاهمدت و بلندمدت است .پارامترهای فاصله (  ) Lو شعاع لوله
زهکش (  ،) Rمتغیرهای تصمیم مسأله هستند که توسط مدل
بهینهسازی  AMOSAتخمین زده میشود ،سپس توسط رابطه
هوخهات (معادله  )3عمق نصب محاسبه میشود .دامنه تغییرات عمق
نصب لوله زهکش (  ) dبا توجه به گیاه مورد نظر (نیشکر) از یک تا
سه متر است و همچنین شعاعهای تجاری موجود در بازار شامل
شعاعهای  ۸/۸و  ۸/۸6۵متر است.

روش  :Monotonic Areaبرای محاسبه نقطه تقسیم عادالنه در این
روش از مساحت زیر منحنی پارتو بهدستآمده استفاده میشود،
بهنحویکه نقطه تعادل در این روش نقطهای است که مساحت زیر
منحنی پارتو را به دو قسمت متناسب با درجه اهمیت اهداف تقسیم
نماید .بر اساس تحقیق ) Rouhparvar et al. (2014اگر اهمیت
اهداف برابر نباشد ،درنتیجه توان اختصاص دادهشده به آنها نیز برابر
نبوده و خط متمایل به سمت هدف با اهمیت بیشتر میشود .با استفاده
از حل معادله غیرخطی ( ،)۷نقطه تعادل قابلمحاسبه است .نقطه
 f1* ,f 2* =g  f1* نقطه تعادل مسئله است.



and

Min CL-Term Min CS-Term

and



 -3نتايج و بحث

*f1

 f1
1


 - (*  - 1  * - 
w 2   g  t  dt-  f1* -f1  g f1* + f 2   =w1   g  t  dt-  f)1۸۸
-f1  f 2 +  f1 -f1 
مدل بهینهسازی چندهدفه  AMOSAبه ازای پارامترهای
* f
2
2





1
 f1


0 TInitial =5000,و  n = 1 0بر روی
T
=100,
λ=0.99
+
Final
*f1

 f1

1



 - *  - 1  * - 

مطالعه موردی *
*
*
حاصل از اجرای این مدل در شکل
نتایج
گشت.
اعمال



w 2  g  t  dt-  f1 -f1  g f1 + f 2  =w1  g  t  dt-  f1 -f1  f 2 +  f1 -f1  g f1 -f 2 
* f
2
2






نشاندهنده تابع هدف کوتاهمدت شوری
 2 ارائه شده است .محور افقی  f1
1

ناشی از آبشویی اولیه (  ) CS-Termو محور قائم شوری خارجشده در
 -0-3نتايج حاصل از مدل AMOSA

+

 

 

 

درازمدت (  ) CL-Termرا نمایش میدهد.

 -0-8مدل دوهدفه زيستمحیطی پیشنهادی

آبشویی اولیه برای ایجاد شرایط مناسب کشت گیاهان در خاکهایی
که شوری باالیی دارند صورت میگیرد .خارج کردن این مقدار نمک
و وارد شدن حجم باالیی زهآب به محیط در مدت زمان کوتاه نیز به
محیطزیست آسیب وارد میکند .همچنین بنا بر معادله هوخهات و
بهواسطه شوری خاک زیر زهکش ،در هنگام بهرهبرداری نیز حجم
قابلتوجهی از نمک در درازمدت به محیطزیست تخلیه میشود.در
مدل پیشنهادی کاهش اثرات بلندمدت و کوتاهمدت زیستمحیطی
بهطور همزمان مورد توجه قرار گرفته است .بهاینترتیب تابع هدف این
مدل شامل دو تابع هدف کوتاهمدت و بلندمدت زیستمحیطی است.

بر اساس این نمودار دامنه تغییرات  CS-Termاز حدود  1۸تا  ۸۸۸و
 CL-Termاز حدود  ۷تا  61دسیزیمنس بر متر متغیر است .همانگونه
که مشاهده میشود بهبود یکی از اهداف منجر به تضعیف دیگری شده
است و بالعکس .در جدول  6تعدادی از جوابهای بهینه پارتو آمده
است .ستونهای اول تا سوم به عمق ،فاصله و شعاع بهینه اختصاص
دارد و ستون چهارم غلظت شوری آبشویی اولیه (  ) CS-Termو ستون
پنجم شوری بلندمدت (  ) CL-Termرا نمایش میدهد.
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Fig. 6- Pareto optimal frontier; salinity of primary leaching vs. the operational leaching

شکل  -0جبهه بهینه پارتو ،غلظت آبشويی اولیه در برابر غلظت زه آب بهرهبرداری

نش نامتقارن Kalai-Smorodinsky ،و  Monotonic Areaرا
نمایش میدهد.

همانگونه که مشاهده میشود درحالیکه دامنه تغییرات عمق بهینه از
 ۸/۸۸تا  6/13متر ،فاصله بهینه از  ۸۵تا  1۸متر است ،شعاع بهینه
انتخابشده در عمقهای کمتر از  ۸/1۸متر برابر  ۸/۸متر و در سایر
عمقها از لوله به شعاع  ۸/۸6۵متر استفاده شده است .همچنین به
ازای عمقهای کم نصب ،مقدار شوری خارجشده در کوتاهمدت کم
است در حالی در همین عمقها شوری خارجشده در درازمدت مقادیر
قابلتوجهی هستند .دلیل این موضوع را میتوان به شکل  ۸نسبت داد،
مطابق شکل  ۸هر چه عمق نصب کمتر باشد مقدار کمتری از خاک
در آبشویی اولیه شسته میشود ،درحالیکه با توجه به مجاورت با خاک
با شوری زیاد ،در درازمدت باعث خروج نمک زیادی خواهد شد.
همچنین هرچند که در عمق نصب زیاد ،مقدار زیادی نمک در ابتدا
شسته میشود لیکن در درازمدت مقادیر کمتری از نمک خارج خواهد
شد .همچنین به ازای عمقهای کم نصب ،آبشویی اولیه کمترین
آسیب را به محیطزیست وارد میکند ،درصورتیکه این عمقها در
بلندمدت موجب خروج زهآب باکیفیت پایین به محیطزیست میشوند.

نتایج جدول  3نشان میدهد تغییرات عمق بهینه نصب ،به ازای
روشهای مختلف تقسیم منافع از  ۸/1۵تا  6متر متغیر است ،بهگونهای
که اگر دو هدف از درجه اهمیت یکسان برخوردار باشند عمق بهینه
نصب از روشهای مختلف در حدود  ۸/1۵متر است و اگر کاهش
شوری خروجی در کوتاهمدت از اهمیت بیشتری نسبت به بلندمدت
برخوردار باشد عمق نصب به حدود  ۸/1۵متر کاهش مییابد و
همچنین اگر تابع هدف بلندمدت زیستمحیطی از اهمیت بیشتری
برخوردار باشد عمق نصب به حدود  6متر افزایش مییابد.
 -4خالصه و جمعبندی
با نگاه دقیق به سامانههای زهکشی موجود و مشکالت آنها میتوان
به اهمیت تعیین بهینه پارامترهای طراحی این سامانهها پی برد .در
گذشته بیشتر به جنبه بلندمدت زیستمحیطی ناشی از اجرای طرحهای
زهکشی پرداخته میشده است ،در این تحقیق تالش شده است تا
مدلی برای انتخاب بهینه پارامترهای طراحی ارائه شود بهگونهای که
هم اثرات بلندمدت مدت ناشی از تخلیه زهآب و هم اثرات کوتاهمدت
ناشی از آبشویی اولیه را مدنظر قرار دهد.

 -8-3نتايج حاصل از مدلهای تقسیم عادالنه منافع

همانگونه که مشاهده شد نتایج مدل بهینهسازی چندهدفه اجراشده
دامنه وسیعی از جوابها از عمق کم تا عمق زیاد را در برمیگیرد .لذا
بهمنظور انتخاب یک عمق نصب نهایی از مدلهای تقسیم منافع
عادالنه استفاده شده است .جدول  3نتایج حاصل از مدلهای نش،
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Table 2- Some Pareto optimum results obtained from the two-objective environmental model

جدول  -8تعدادی از نتايج بهینه پارتو حاصل از مدل دوهدفه زيستمحیطی
)

1

1

)Radius (m

)Distance (m

)Depth (m

0.10

15.35

1.10

22.12

73.20

0.10

23.00

1.20

20`.67

75.62

0.10

29.52

1.30

19.33

78.03

0.10

35.14

1.40

18.38

79.81

0.10

38.92

1.50

17.58

81.94

0.10

43.10

1.60

16.70

83.75

0.125

46.61

1.70

15.72

85.84

0.125

50.19

1.80

14.99

87.49

0.125

52.86

1.90

14.24

89.27

0.125

55.60

2.00

13.26

91.72

0.125

59.10

2.15

12.60

93.46

0.125

61.42

2.25

75.11

95.78

0.125

64.31

2.40

11.24

97.22

0.125

65.98

2.50

10.42

99.63

0.125

68.54

2.66

10.08

100.67

0.125

69.56

2.73

CL-Term (dS.m

)

23.68

CS-Term (dS.m
70.90

Table 3- Final optimum solution among the Pareto optimal solutions

جدول  -3جواب بهینه نهايی از میان جوابهای بهینه پارتو
)

1

1

)Radius (m

)Distance (m

16.26

84.68

0.13

48.23

Depth
)(m
1.75

14.24

89.27

0.13

55.60

2.00

18.85

78.77

0.10

38.92

1.45

16.70

83.75

0.13

46.61

1.70

14.74

88.09

0.13

53.80

1.94

18.61

79.29

0.10

37.75

1.47

16.44

84.30

0.13

47.57

1.73

CL-Term (dS.m

)

CS-Term (dS.m

مدل ارائهشده مدل بهینهسازی چندهدفه  ،AMOSAمدلی بر مبنای
 SAاست .نتایج حاصل از اجرای مدل نشان میدهد که مقدار غلظت
آبشویی اولیه جوابهای بهینه از حدود  1۸تا  ۸۸۸دسیزیمنس بر متر
و غلظت زهآب بهرهبرداری نیز بین  ۸۸تا  61دسیزیمنس بر متر متغیر
است .بهاینترتیب به ازای عمقهای کم نصب ،آبشویی اولیه کمترین

Method
Symmetric Nash
Non-Symmetric Nash
w1=2,w2=1
Non-Symmetric Nash
w1=1,w2=2
Kalai-Smorodinsky
w1=1,w2=1
Kalai-Smorodinsky
w1=2,w2=1
Kalai-Smorodinsky
w1=1,w2=2
Monotonic Area

آسیب را به محیطزیست وارد میکند ،درصورتیکه این عمقها در
بلندمدت موجب خروج زهآب با کیفیت پایین به محیطزیست میشوند.
همچنین ،بهمنظور انتخاب جواب نهایی از بین جوابهای ارائهشده
توسط مــدل  AMOSAاز مــدلهای تقسیـــم عادالنه منافع نش،
 Kalai-Smorodinskyو  Monotonic Areaاستفاده شد نتایج
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