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چکیده
حوضچههای تأخیری بهترین راهکارهای مدیریتی طراحی شده برای کنترل سیالب شهری هستند و اهداف طراحی
آنها عمدتا برای کنترل کمیت و کیفیت سیالب بهازای هزینه کمینه میباشد .در این پژوهش ،دادههای طوالنیمدت بارش
ساعتی ایستگاههای سینوپتیک کرمان و مهرآباد مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و سه مشخصه بارش (مدت زمان
بارش ،حجم بارش و زمان بین دو رخداد بارش) تعیین شد .مدلهای تحلیلی -احتماالتی ( )APMبهکار گرفته شد و
پارامترهای مدل با استفاده از نزدیکترین ایستگاه بارانسنجی به منطقه مورد مطالعه تخمین زده شدند .پارامترهای مدل
تحلیلی -احتماالتی ،بههمراه پارامتر حوضه آبخیز ،بهمنظور ایجاد ترکیبی بهینه از حجم حوضچه و ظرفیت خروجی
مورد استفاده قرار گرفتند .تابع هدف بصورت کمینه سازی هزینهها با استفاده از مدل تحلیلی -احتماالتی و بهینهسازی
ازدحام ذرات ( )PSOتعیین گردید .مقایسه بهینهسازی ازدحام ذرات با مدل تحلیلی -احتماالتی نشان میدهد که نتایج
 PSOبرای هزینه متغیرهای طراحی شده از دقت باالتری برخوردار است و نیازی به اندازه ظرفیت خروجی حوضچه
ندارد .همچنین نتایج نشان داد که مدل  ،PSOمدلی مقرون به صرفه و سریع برای اجرا خواهد بود.
واژههای کلیدی :بهینهسازی ازدحام ذرات ،حوضچه تاخیری ،حوضه آبخیز شهری ،رواناب ،مدلهای تحلیلی احتماالتی
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Abstract
Detention ponds are best management practices designed for the control of urban stormwater and their
design objectives are mainly controlling the quantity and quality of urban stormwater at the minimum cost.
In this research, long term hourly rainfall data of Kerman and Mehrabad synoptic stations were analyzed and
the three rainfall characteristics (rainfall duration, rainfall volume and inter event time duration) were
obtained. Analytical probabilistic models (APM) were employed and the model parameters were derived
from the closest stations to the study areas. The APM parameters, along with the catchment parameters, were
used to develop the optimal combination of the pond volume and outlet capacity. Also, the PSO model led to
lower computational costs in comparison with the APM model. Comparison of the PSO with APM showed
that the PSO results were more accurate than the results of APM and there was no need for determination
capacity in the forementional model as it did not need outlet size. The PSO model was also found to be more
computationally implemented more cheaper and faster.
Keywords: Analytical probabilistic models, Detention pond, Particle swarm optimization, Runoff, Urban
watershed

مقدمه
 بر اثر.را به پاییندست جریان رواناب منتقل میکنند

چرخه آب طبیعی با تغییر در پوشش طبیعی زمین

 رواناب به،فعالیتهای شهری در سراسر حوضه

 توسعه شهرنشینی؛ افزایش.دچار بینظمی میشود

پاییندست منتقل شده و تغییرات حاصل از هر دو مقدار

 کاهش نفوذپذیری و در نهایت افزایش،سطح نفوذناپذیر

کمیت و کیفیت در جریان پاییندست آشکارتر میشود

 بارشی، در این حالت.رواناب را بههمراه خواهد داشت

 حوضچههای تاخیری بهترین.)2005 (جنگ و همکاران

که برای نفوذ به زمین مورد استفاده قرار میگرفت

راهکار مدیریتی بهمنظور کنترل و تصفیه سیالب شهری

بهصورت رواناب در سطح زمین خودنمایی میکند

 کنترل کمیت و،میباشند که یکی از اهداف ساخت آنها

، بسته به میزان تغییرات سطح زمین.)2010 (استگ

،کیفیت سیالب شهری بهمنظور کمینه کردن هزینه

 این.حجم رواناب نیز بهطور چشمگیری تغییر میکند

، علیرغم شهرت الگوریتمهای تکاملی.طراحی میباشد

تغییرات موجب افزایش در حجم کل رواناب و سرعت

تنها کاربردهای کمی از بهینهسازی ازدحام ذرات در

بخشیدن به جریان رواناب در سطح زمین میگردد

علوم منابع آب گزارش شده است (نیکلو و همکاران

 شهرنشینی نیز با افزایش غلظت.)2004 (مککوین

 این الگوریتمها بهدلیل پتانسیل باال در حل.)2010

 بر کیفیت و کمیت،آالیندههای حمل شده توسط سیالب

 غیرمحدب و گسسته برای،مسائل بهینهسازی غیرخطی

، جادهها، سطح پشتبامها.رواناب تاثیر میگذارد

فنون جستجوی قطعی در مواجه با مسائل بسیار

 مناطق صنعتی و تجاری آالیندههای متفاوتی،پارکینگها

ترکیب بهینه حجم و ظرفیت خروجی حوضچه تاخیری . . .
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محبوب هستند (جئونگ و همکارارن  ،2009نیکلو و
همکارارن .)2010

رضایتبخش بودن نیاز پاییندست اجرا کردند PSO .را
با روش مرسوم مقایسه کردند که نتایج حاکی از

تانگ ( ،)1988رابطه خطر سیالبی شدن و هزینه آن

موفقیت الگوریتم در یافتن جوابهای نزدیک به بهینه

را با استفاده از دو مدل بهینهسازی در حوضچههای

بود .شاهاپور و همکاران ( )2011سیالب شهری شهر

تاخیری مطالعه و نتیجه دو منظوره بهینهسازی را با

بمبئی را در یک حوضچه تاخیری و با استفاده از

نمودارهای هزینه -خطر ارائه کرد .پاپا و همکاران

روشهای تلفیقی سنجش از راه دور و سیستم اطالعات

( ،)1999رابطه بین بهبود راندمان حذف آالینده و کاهش

جغرافیایی مورد مطالعه انجام دادند .آنها توانستند

حجم رواناب را با استفاده از مدلهای احتماالتی

بهوسیله رخداد سیالب ،مکان و اندازههای ممکن

بررسی کردند .آنها موفق شدند رفتار کنترل کیفیت

حوضچه تاخیری را شبیهسازی کنند و اثرات هر یک از

حوضچه تاخیری را بهمنظور ایجاد حوضچه ذخیره با

آنها را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند .موبلی و کالور

استفاده از روابط گرافیکی تعیین کنند .ناسیمنتو و

( )2014با طراحی سازههای کنترل جریان خروجی از

همکاران ( ،)1999تجربههای عملیاتی حوضچههای

حوضچه تاخیری موفق شدند که عالوه بر شبیهسازی

تاخیری را بهعنوان یک مساله چند هدفه مورد بررسی

هیدرولوژیکی هیدروگراف جریان خروجی از حوضچه،

قرار دادند .آنها با استفاده از اندازه حوضچه و

تاثیر طراحی مدیریت سیالب را بر محیطزیست نشان

خروجی آن توانستند تعداد سرریزهای ساالنه رواناب

دهند .یو و همکاران ( )2015بهمنظور کاهش هزینههای

را در حوضچه تعیین کنند .مدلهای تحلیلی -احتماالتی

سرمایهگذاری و خسارت سیالب و با بهکارگیری

( )APM1توسط آدامز و پاپا ( ،)2000توسعه داده شد و

الگوریتم ژنتیک و بارش طرح یک روزه با دورههای

تحت شرایط آب و هوای گرمسیری و برای ترکیب با

بازگشت مختلف بهعنوان ورودی ،موفق شدند تابعی بر

شبیهسازی ازدحام ذرات ( )PSO2تعمیم داده شد .لی و

اساس هزینه -سود -دوره بازگشت را برای

همکاران ( ،)2005یک استراتژی بهینهسازی را ارائه

حوضچههای تاخیری ارائه دهند .در پژوهش دیگری،

کردند که توانایی بهدست آوردن مقرون بهصرفهترین

ژائو و همکاران ( )2016کنترل آلودگی پساب کشاورزی

استراتژی را برای کنترل جریان در شهرهایی با آب و

را با استفاده از حوضچههای تاخیری مورد بررسی

هوای مرطوب را دارد .بهینهسازی ازدحام ذرات در

قرار دادند .یافتههای این محققین بیان میدارد که مواد

ارزیابی یک مساله بهرهبرداری مخزن چهار هدفه با

جامد معلق ،تاثیر قابل توجهی بر بار آلودگی جریانات

صرفنظر کردن از طبقات حرارتی مخزن و دو معیار،

کشاورزی دارد .آنها همچنین نشان دادند که حوضچه

توسط بالتار و فونتان ( )2008مورد ارزیابی قرار

تاخیری میتوانند با حذف ذرات معلق (در تمام اندازهها)

گرفت .نتایج بهینهسازی ازدحام ذرات با توابع

کیفیت آب را بهبود بخشند .اینگو و همکاران ( )2016با

استاندارد مورد آزمون قرار گرفت که عملکرد قابل

استفاده از مدل  SWMMو بهینهساز تکاملی  PSOنشان

قبولی را از خود نشان داد .فالح مهدیپور و همکاران

دادند که تحت شرایط بهینه ،حوضچه تاخیری حجم

( PSO )2009را در بهرهبرداری یک سیستم چند مخزنه

سیالب را در سطح حوضه  79درصد کاهش داده است.

با هدف بیشینهسازی قابلیت اعتماد ،کمینه کردن

شکوهی و دانشور ( ،)1386تاثیر مخازن تاخیری قابل

آسیبپذیری و انعطافپذیری سیستم مخازن به شرط

احداث در حوضههای آبریز شهری را در دوحالت بدون
مخزن و با مخزن ،بررسی کردند .نتایج تحقیقات آنها

Analytical probabilistic model
Particle swarm optimization

1
2

نشان داد که کنترل سیالب حوضه آبریز در مقابل
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مرادی ،عباسپور

گزینههای کنترل سیل و عملیات مهندسی رودخانه به

آبریز شهری شهرک باهنر کرمان و شهرک غرب تهران

لحاظ اقتصادی از اولویت ویژهای برخوردار است.

میباشد.

احمدیشرف و تجریشی ( )1393با استفاده از شبیهساز

مواد و روشها

 SWMM1و تصمیمگیری چند متغیره مکانی ،جانمایی

منطقه مورد بررسی

حوضچههای ذخیره را انجام دادند .خروجی کار آنها

برای انجام این پژوهش از دو حوضه آبریز شهری

نقشهای بود که میزان تناسب هر نقطه از حوضه مورد

شهرک باهنر (بخشی از غرب شهر کرمان) و شهرک

مطالعه را برای احداث حوضچههای ذخیره نشان

غرب (واقع در شمال تهران) استفاده شد .شهرک باهنر

میداد .کرمی و همکاران ( )1394مدیریت خطرپذیری

با مساحت  253هکتار در شمالغربی شهر کرمان و بین

سیالب شهری را با هدف کاهش آبگرفتگی در شهر

طول شرقی ʺ 57°1 ´0تا ʺ 57°2 ´30و عرض شمالی

گلستان بررسی کردند .مدل بهینهسازی چند هدفه با

ʺ 15°30 ´0تا ʺ 30°17 ´0واقع شده است .شیب منطقه

استفاده از الگوریتم ژنتیک چند هدفه توسعه یافته که با

بسیار کم و برابر با  2/11درصد است و ارتفاع متوسط

مدل شبیهسازی شبکه جمعآوری آبهای سطحی

حوضه از سطح آبهای آزاد  1758متر میباشد.

توسط  SWMMترکیب میشود .نتایج تحقیقات آنها

شهرک غرب نیز با مساحت  1018هکتار در قسمت

نشان میداد بهکارگیری ترکیب بهینه هر دو رویکرد

شمالی شهر تهران و بین طول شرقی ʺ 51°21 ´30تا

منجر به کاهش قابل مالحظه و موثر خطرپذیری

ʺ 23°51 ´45و عرض شمالی ʺ 35°45 ´0تا ʺ´0

آبگرفتگی میشود .قاسمی و فغور مغربی ( ،)1394با

 46°35واقع شده است .شیب منطقه در حدود 9/92

ارائه راهکارهای بهینه مدیریتی از حوضچههای تاخیری

درصد و ارتفاع متوسط حوضه از سطح آبهای آزاد

برای کنترل سیالب استفاده کردند .نتایج پژوهش آنها

 1475متر میباشد (شکل .)1

نشان داد که استفاده از حوضچههای تاخیری موجب

برای انجام این پژوهش از دادههای طوالنیمدت

کاهش آبدهی اوج هیدروگراف ،افزایش زمان رخداد اوج

بارش ( )1360 -1394ایستگاه سینوپتیک کرمان (برای

سیالب و در نتیجه کنترل و مدیریت بهینه سیالب

شهرک باهنر) و ایستگاه سینوپتیک مهرآباد (برای

میگردد .مرادی و همکاران( )1397چند روش توسعه

شهرک غرب) در مقیاس زمانی  6ساعت ،استفاده شده

مدل های تحلیلی -احتماالتی را برای برآورد حجم

است.

رواناب ارزیابی نمودند و نشان دادند که مدلهای

برآورد ضریب رواناب و ذخیره چاالبی برای

تحلیلی می توانند با درجه پیچیدگی متفاوت براساس

حوضهها

تبدیلهای مختلف بارش-رواناب بهدست آیند.

ضریب رواناب ( )ϕبرای هر حوضه آبریز با استفاده

هدف از انجام این پژوهش ،تحلیل و بررسی تاثیر
ترکیب حجم حوضچه تاخیری و ظرفیت خروجی آن با
استفاده از مقایسه بین دو مدل تحلیلی -احتماالتی و

از روابط نسبت نفوذناپذیری حوضه ( )hبرآورد شده
است (گائو و اوربوناس :)2002
[]1

𝜙 = 0.858ℎ3 − 0.78ℎ2 + 0.774ℎ + 0.04

الگوریتم بهینهسازی ازدحام ذرات بهمنظور کنترل کمی

ذخیره چاالبی برای مناطق نفوذپذیر و نفوذناپذیر

رواناب ،کاهش دبی اوج و دستیابی به کمترین هزینه

بهصورت جداگانه و از طریق معادله  2برآورد شده

بهرهبرداری از این حوضچهها در محدوده حوضههای

است (باتلر و دیویس :)2004
[]2

Storm Water Management Model

1

𝑘
𝑠√

= 𝑝𝑑𝑆 𝑟𝑜 𝑖𝑑𝑆
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در اینجا  kضریبی است وابسته به نوع سطح (برای

[]3

سطوح نفوذناپذیر برابر با  0/07میلیمتر و برای سطوح

𝑝𝑑𝑆)𝑆𝑑 = ℎ𝑆𝑑𝑖 + (1 − ℎ

در اینجا  hنسبت نفوذناپذیری حوضه 𝑆𝑑𝑖 ،و

نفوذپذیر برابر با  0/28میلیمتر در نظر گرفته میشود)

𝑝𝑑𝑆

بهترتیب عمقهای ذخیره چاالبی مناطق نفوذناپذیر و

و  sشیب زمین میباشد .مجموع ذخیره چاالبی هر

نفوذپذیر هستند.

حوضه آبریز بهصورت ذخیره چاالبی وزنی مناطق

مشخصههای حوضه با استفاده از شیب ،نفوذناپذیری

نفوذناپذیر و نفوذپذیر بهدست آمده است (باتلر و

و معادلههای  2 ،1و  3تعیین شده است (جدول .)1

دیویس ( )2004معادله :)3

شکل  -1موقعیت حوضههای آبریز مورد مطالعه.
جدول  -1مشخصات فیزیکی حوضههای آبریز مورد مطالعه.
حوضه آبخیز

شیب

نسبت

s

ذخیره چاالبی

ذخیره چاالبی

ذخیره

ضریب

نفوذناپذیری

منطقه نفوذناپذیر

منطقه نفوذپذیر

چاالبی کل

رواناب

h

𝑖𝑑𝑆

𝑝𝑑𝑆

𝑑𝑆

𝜙

()%

()mm

()mm

()mm

()-

شهرک باهنر (کرمان)

2/11

78

0/048

0/193

0/079

0/58

شهرک غرب (تهران)

9/92

73

0/022

0/089

0/0402

0/52

()%

توسعه پارامترهای مدل تحلیلی -احتماالتی برای
حوضههای مورد بررسی

مدلهای تحلیلی -احتماالتی یک فرم برای تحلیل
ارزیابی سیستمهای خروجی استخراج شده از
توزیعهای احتماالتی متغیرهای ورودی سیستم
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میباشد .در این روش ،دادههای پیوسته بارش با

میزان هر رخداد بارش و معکوس متوسط فاصله زمانی

استفاده از حداقل فاصله زمانی بین رگبارها به

بین دو رخداد بارش در نظر گرفته شدند (آدامز و پاپا

رخدادهای مجزا تقسیم میشوند .توزیع احتماالتی

.)2000

متغیرهای ورودی (عمق بارش ،مدت زمان بارش و

در ساختار مدل تحلیلی -احتماالتی پارامترهای

زمان بین دو رخداد) به توزیع احتماالتی عملکرد

ضریب رواناب (معادله  )4و نفوذپذیری (معادله )5

خروجی با استفاده از تئوری احتماالتی استخراج شده

سطوح در نظر گرفته میشود .در این مدل سطح حوضه

تبدیل میشوند (آدامز و پاپا  .)2000پارامترهای مدل

آبخیز شهری به سطوح نفوذپذیر و نفوذناپذیر تقسیم

تحلیلی -احتماالتی عبارتند از  ζ ،λو  ψکه بهترتیب برابر

میگردد و رواناب با استفاده از معادلههای  4و 5

با معکوس متوسط مدت زمان بارش ،معکوس متوسط

برآورد میگردد (چن و آدامز :)2007

𝑖𝑑𝑆 ≤ 𝑣
𝑝𝑑𝑆 ≤ 𝑣 < 𝑖𝑑𝑆
𝑝𝑑𝑆 > 𝑣
𝑖𝑑𝑆 ≤ 𝑣

[]4

𝑓
𝜆𝑆𝑑𝑖 < 𝑣 ≤ 𝑆𝑑𝑝 + 𝑆𝑖𝑤 + 𝑐⁄
𝑓
𝜆𝑣 > 𝑆𝑑𝑝 + 𝑆𝑖𝑤 + 𝑐⁄

[]5

;0
;) 𝑖𝑑𝑆 𝑣𝑟 = { ℎ(𝑣 −
;)[ℎ + 𝜙𝑑𝑝 (1 − ℎ)]𝑣 − ℎ𝑆𝑑𝑖 − 𝜙𝑑𝑝 𝑆𝑑𝑝 (1 − ℎ
;0
𝑣(ℎ
;) 𝑖𝑑𝑆 −
{ = 𝑟𝑣
𝑓
; 𝜆𝑣 − ℎ𝑆𝑑𝑖 − (1 − ℎ)(𝑆𝑑𝑝 + 𝑆𝑖𝑤 ) − (1 − ℎ) 𝑐⁄

که در اینجا  hنسبت سطح نفوذناپذیر حوضه آبخیز

چون بارش اصلیترین ورودی برای حوضچه

به کل مساحت حوضه (بر حسب درصد) 𝑆𝑑𝑖 ،ذخیره

میباشد ،دادههای طوالنیمدت ( 30ساله) بارش ایستگاه

v

سینوپتیک کرمان (نزدیکترین ایستگاه به حوضه آبریز

مقدار بارش (بر حسب میلیمتر) 𝑆𝑑𝑝 ،ذخیره چاالبی در

شهرک باهنر) و ایستگاه سینوپتیک مهرآباد (نزدیکترین

مناطق نفوذپذیر (بر حسب میلیمتر) 𝜙𝑑𝑝 ،ضریب

ایستگاه به حوضه آبریز شهرک غرب) در مقیاس زمانی

رواناب سطوح نفوذپذیر 𝑓𝑐 ،سرعت نفوذ نهایی در

 6ساعته مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .دادههای

𝜆

بارش با در نظر گرفتن فاصله  6ساعته بین رخدادهای

برابر است با معکوس میانگین مدت زمان رخداد بارش

بارش به رویدادهای مجزا تقسیمبندی شدند (گائو و

(بر حسب  )hr-1و 𝑤𝑖𝑆 هدر رفت (تلفات) ناشی از خیس

اوربوناس  .)2002مشخصههای بارش همچون عمق،

شدگی اولیه خاک (بر حسب میلیمتر) میباشد .در

مدت ،شدت و مدت زمان بین دو رخداد در دوره

نتیجه تابع چگالی احتمال مقدار رواناب بهصورت

آماری مورد مطالعه ،تعیین شدند .برای مدلهای

معادله  6بیان میگردد:

تحلیلی -احتماالتی ،توزیع نمایی بسیار ضروری است

چاالبی در مناطق نفوذناپذیر (بر حسب میلیمتر)،

معادله هورتون (بر حسب میلیمتر بر دقیقه) ،پارامتر

[]6

) 𝑟𝑣( 𝑟𝑣𝑓
𝑣𝑟 = 0
; ) 𝑖𝑑𝑆𝜁1 − exp(−
𝑟𝑣
𝜁⁄
) 𝑖𝑑𝑆 ℎ 𝑒𝑥𝑝 [−𝜁 ( ℎ + 𝑆𝑑𝑖 )] ; 𝑣𝑟 ≤ ℎ(𝑆𝑑𝑝 −
=
𝑟𝑣
𝜁
) 𝑖𝑑𝑆 ⁄ 𝑒𝑥𝑝 [−𝜁 ( + 𝑆𝑑𝑖 )] ; 𝑣𝑟 > ℎ(𝑆𝑑𝑝 −
{ 𝜙ℎ
ℎ

که در این رابطه 𝜁 معکوس متوسط مقدار وقایع

(آدامز و پاپا  .)2000آزمونهای نکویی برازش
کلموگروف -اسمیرنوف برازش مناسبی را در سطح
احتمال  95درصد بر توزیع نمایی مشخصههای بارش
را در هر دو ایستگاه تایید کرد (شکل .)2

بارش (بر حسب  𝜙ℎ ،)mm-1ضریب رواناب وزنی

 PSOیک الگوریتم بهینهسازی تصادفی بر اساس

سطوح نفوذناپذیر و سطوح نفوذپذیر است که بهصورت

مدلهای شبیهسازی گروهی است .این الگوریتم یک

معادله  7محاسبه میشود:

نمونه هوش گروهی توسعه یافته است که توسط کندی

[]7

)ℎ𝑆𝑑𝑖 + 𝜙𝑑𝑝 𝑆𝑑𝑝 (1 − ℎ
)ℎ + 𝜙𝑑𝑝 (1 − ℎ

= 𝜙ℎ

و ابرهارت ( )1995برای شبیهسازی حرکت طراحی
شدهای از دسته ماهیها ،دسته پرندگان و گله حیوانات

ترکیب بهینه حجم و ظرفیت خروجی حوضچه تاخیری . . .
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برای یافتن منبع غذایی و دور ماندن از شکار شدن

میشود .حرکت گروهی ذرات شامل یک جزء تصادفی و

بهوسیله شکارچیان بهکار گرفته شد .الگوریتم از یک

یک جزء قطعی است .هر ذره بهسمت بهترین موقعیت

جمعیت جستجوی تصادفی در فضای جستجوی چند

مکانی خود و همچنین بهترین موقعیت مکانی عمومی

بعدی ،استفاده میکند .اگر یک ذره بهترین موقعیت را

حرکت میکند ،در حالیکه در همان زمان میل به حرکت

بیابد ،آن موقعیت را در حافظه خود حفظ میکند .این

تصادفی نیز در رفتار آنها دیده میشود (ساریبابو و

تجربه (یافتن بهترین موقعیت) به تمام جمعیت منتقل

نیالکانتان  .)2006هنگامی که یک ذره  ،iیک موقعیت

میشود ،وزنها بهسمت امیدبخشترین ناحیهای که تا

بهتر از موقعیت قبلی خود بیابد ،موقعیت فعلی را

این مرحله تشخیص داده شده است حرکت میکنند .این

بهعنوان بهترین موقعیت برای خود تعیین میکند .برای

برنامه ارتباطی توسط یک شبکه گروهی ثابت و یا

هر گروه ذرات به تعداد  ،nبهترین موقعیت برای تمام

تطبیقی تعیین شده است که نقش حیاتی بر

ذره در هر زمان ( )tو هر تکرار تعیین میگردد .هدف از

مشخصههای همگرایی الگوریتم را ایفا میکند

طرحواره ازدحام ذرات ،یافتن بهترین موقعیت عمومی

(پارسوپولوس و راهاتیس .)2010

در بین تمام راهحلهای رایج است بهشرطی که هدف را

جستجوی فضای ممکن یک تابع هدف در الگوریتم
ازدحام ذرات با تنظیم کردن مسیرهای ذرات انجام
شهرک غرب -تهران

n

بهبو د بخشد و تکرارها نیز از تعداد معینی تجاوز نکند
(پارسوپولوس و راهاتیس .)2010
شهرک باهنر -کرمان

شکل  -2برازش تابع چگالی احتمال نمایی مشخصات بارش برای مناطق مورد بررسی.

مرادی ،عباسپور
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الگوریتم بهینهسازی ازدحام ذرات شامل چهار گام

• در گام نهایی ،تابع هدف هر یک از ذرات طبق
موقعیت جدید محاسبه میشود .در صورتیکه

اساسی است که بهصورت زیر میباشد (رائو :)2009
• مقداردهی اولیه به موقعیت ازدحام و سرعت

شرط همگرایی ارضا نشده باشد بایستی دوباره
سرعت و موقعیت ذره مورد برازش قرار گیرد،

آنها:
این مقداردهی ممکن است یک مقداردهی تصادفی

در غیر اینصورت بهینهسازی پایان مییابد.

یا گروهی باشد که بر روی شبکه فضای طراحی

شبیهسازی  PSOبا واسنجی پارامترها برای تعیین

انجام میشود.
[]8
[]9

مقداری بهینه که بتواند برای اجرای شبیهسازی استفاده
شود ،صورت پذیرفت .برای واسنجی ،از متوسط ساالنه

) 𝑛𝑖𝑚𝑥 𝑥0𝑖 = 𝑥𝑚𝑖𝑛 + 𝑟𝑎𝑛𝑑(𝑥𝑚𝑎𝑥 −
𝑛𝑜𝑖𝑡𝑖𝑠𝑜𝑝 ) 𝑛𝑖𝑚𝑥 𝑥𝑚𝑖𝑛 + 𝑟𝑎𝑛𝑑(𝑥𝑚𝑎𝑥 −
=
𝑡∆
𝑒𝑚𝑖𝑡

تعداد سرریزهای برابر با دو استفاده شد .پارامترهای

= 𝑖𝑣0

بهینهسازی ازدحام ذرات واسنجی شده برای اینرسی،

در اینجا 𝑖 𝑥0و 𝑖 𝑣0بهترتیب بردار موقعیت مکانی

فاکتور تصحیح و تعداد ازدحام بهترتیب برابر با ،0/55

اولیه و سرعت اولیه میباشد 𝑥𝑚𝑖𝑛 .و 𝑥𝑎𝑚𝑥 نیز کمترین

 1/5و  60در نظر گرفته شده است .این مقادیر تضمینی

و بیشترین مقدار پارامتر 𝑥 (موقعیت مکانی) است.

برای شناسایی و بهرهبرداری از فضای جستجو

• ارزیابی موقعیت مکانی و کیفیت ازدحام .یک
𝑖
 )𝑣𝑘+1به ازدحام افزوده
بردار مسافت (𝑡∆

میشود و موقعیت جدید ازدحام تعیین میشود.
• بههنگام سازی سرعت :سرعت ازدحام با در نظر
گرفتن بهترین موقعیت قبلی ( ∗𝑖𝑥) و همچنین

بهینهسازی حوضچههای تاخیری
حوضچههای تاخیری فرضی معموال در خروجی
حوضههای آبریز در نظر گرفته میشوند و میانگین

بهترین موقعیت عمومی ( ∗𝑔) آنها بههنگام

تعداد سرریز ساالنه از حوضچههای تاخیری ( 𝑠𝑛) با

سازی میشود .برخی از اجزای تصادفی (،)rand

استفاده از معادله  8تعیین میگردد (آدامز و پاپا .)2000

اینرسی وزنی ذره ( )wو فاکتورهای تصحیح

𝜆⁄
] Ω
[ 𝜃 = 𝑠𝑛
𝜆⁄ + 𝜁⁄
[]12
Ω
𝜙
𝜁 𝜓⁄
𝑆)
(−
+
⁄
𝜓
𝜁
Ω
𝐴 𝜙
𝑒 )𝜙( ⁄Ω) + ( ⁄
[
𝑑𝑆𝜁] 𝑒 −
𝜓
𝜁
)𝜙( ⁄Ω + ⁄

نرخ یادگیری ذره و ازدحام ( c1و  )c2در این نقطه
به ازدحام افزوده میشوند.
[]11

 .)2010در شکل  3فلوچارت الگوریتم  PSOآورده شده
است.

𝑖
𝑖
𝑥𝑘+1
= 𝑥𝑘𝑖 + 𝑣𝑘+1
𝑡∆

[]10

میباشد (رائو  ،2009پارسوپولوس و وراهاتیس

) 𝑖𝑘𝑥 (𝑥𝑖∗ −
𝑡∆
) 𝑖𝑘𝑥 (𝑔∗ −
𝑑𝑛𝑎𝑟 + 𝑐2
𝑡∆

𝑖
𝑣𝑘+1
𝑑𝑛𝑎𝑟 = 𝑤𝑣𝑘𝑖 + 𝑐1

Ω

طراحی حجم ذخیره ( 𝐴𝑆) وابسته به اندازه خروجی ( )Ωو

در اینجا 𝐴𝑆 پارامتر ذخیره حوضچه (میلیمتر) و

نرخ رهاسازی (میلیمتر بر ساعت) میباشد .متغیر

دیگر متغیرهای طراحی میباشد (آدامز و پاپا .)2000

[]13

𝑠𝑛
𝜁Ω
) (1 +
𝜙Ω
𝜃 𝜙
𝜙𝜆
𝑆𝐴 = −
𝑛𝑙
𝑑𝑆𝜁 𝑒
𝜁 𝜓
𝜁𝜓𝜙 + Ω
𝜁
) ( +
] 𝜙 { [ Ω
𝜓
Ω
}

−

ترکیب بهینه حجم و ظرفیت خروجی حوضچه تاخیری . . .
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شکل  -3فلوچارت الگوریتم ( PSOرائو .)2009

هزینه کل ساخت حوضچههای تاخیری با استفاده از

بهمنظور ایجاد ترکیبی بهینه از ظرفیت ذخیره و نرخ

فرمولبندی آنها توسعه داده شد .هزینه واحد حجم

خروجی از حوضچه ،بهینهسازی اقتصادی انجام شد.

ذخیره هر حوضچه ( 𝑆𝑃) ،که تابعی از ارزش زمینی

تابع هزینه (( ) TCشامل هزینه حوضچه و ظرفیت

است که حوضچه بر روی آن احداث شده است ،هزینه

همگرایی در پاییندست) تابع هدفی برای کمینهسازی

ساخت و ساز و بهرهبرداری و هزینه واحد ظرفیت

هزینه است .محدودیت (قید) این تابع هدف ،کنترل

خروجی و کانال پاییندست (  )𝑃Ωبرآورد گردید.

رواناب در تعداد ساالنه سرریزهای مجاز میباشد.

بهعنوان مثال ،متوسط ساالنه تعداد سرریزها

نتایج بهینهسازی حوضچه تاخیری با استفاده از

میتواند برابر با یک مقدار مشخص وابسته به نیاز

مدل تحلیلی -احتماالتی

طراحی و مقررات کیفیت آب پاییندست تنظیم شود .در

در شکلهای  4و  5نتایج بهینهسازی با مدل

بهینهسازی ،تعداد سرریزها در بازه بین  2تا  10محدود

تحلیلی -احتماالتی ارائه شده است .مقادیر بهینه با

شده است (آدامز و پاپا .)2000

استفاده از معادلههای  13تا  15بهدست آمد .الزم بهذکر

[]14

}𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑧𝑒 {𝑇𝐶 = 𝑃𝑆 𝑆𝐴 + 𝑃Ω Ω

است که در معادله  ،13مدل تحلیلی -احتماالتی یک

𝑠𝑡:

مجانب (مماس) برای ذخیره حوضچه -نرخ رهاسازی

𝑠𝑛

[]15

𝜓
𝜁
𝐴𝑆) 𝜙−( ⁄Ω+ ⁄
𝜓
𝜁
𝜆⁄
𝑒 )𝜙( ⁄Ω) + ( ⁄
Ω
[𝜃 =
[]
𝑑𝑆𝜁] 𝑒 −
𝜓⁄
𝜁
𝜆⁄ + 𝜁⁄
(
)
+
⁄
Ω
𝜙
Ω
𝜙

است و حل تحلیلی تنها در محدوده مقادیر خروجی
انجام میشود و زمانیکه خروجی از جریان کمینه کمتر

اطالعات تقریبی درباره هزینه ساخت حوضچهها از

باشد بهصورت مماس در میآید (شکلهای  4و .)5

فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی

عالوه بر این ،مقادیر آستانه برای رهاسازی وابسته به

استخراج گردید (بینام .)1395

میانگین تعداد ساالنه سرریزها میباشد .مقدار آستانه

نتایج و بحث

برای تعداد سرریزهای  8 ،6 ،4 ،2و  10بهترتیب برابر با
 4/1میلیمتر بر ساعت 2/2 ،میلیمتر بر ساعت1/9 ،
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میلیمتر بر ساعت 1/6 ،میلیمتر بر ساعت و 1/4

میلیمتر و میزان خروجی  15میلیمتر بر ساعت بوده

میلیمتر بر ساعت میباشد .با توجه به میانگین ساالنه

است .این هزینه ،هزینه بهینه میباشد .زمانیکه تعداد

تعداد سرریزها؛ چون اندازه خروجی افزایش مییابد،

سرریز ساالنه برابر با چهار باشد ،حجم حوضچه

حجم ذخیره مورد نیاز حوضچه کاهش مییابد.

 13/31میلیمتر اندازه بهینه برای هزینه کمینه 1/22

همچنین ،برای داشتن یک ظرفیت خروجی معین؛ حجم

میلیون تومان میباشد .بهطور مشابه ،هنگامیکه

ذخیره حوضچه و هزینه کل با استفاده از افزایش

میانگین ساالنه تعداد سرریزها به شش و هشت افزایش

میانگین ساالنه تعداد سرریزها ،کاهش داده شد (شکل

یابد ،حجمهای بهینه حوضچه برابر با  11میلیمتر و

 .)5اگر حجم ذخیره حوضچه کاهش یابد ،بهدلیل

 10/6میلیمتر بوده است که بهترتیب مربوط به هزینه

سرریزهای بیشتری که رخ خواهد داد ،هزینههای

کل  0/90میلیون تومان و  0/69میلیون تومان میباشد.

وابسته به تدارکات حوضچه نیز کاهش مییابد.

در نهایت ،اگر تعداد ساالنه سرریزها به  10افزایش یابد،

برای زمانیکه تعداد سرریزهای ساالنه برابر دو در

اندازه بهینه حوضچه  8/7میلیمتر بود و هزینه کمینه

نظر گرفته شده است ،هزینه کمینه برابر با  2/22میلیون

آن نیز  0/42میلیون تومان میباشد (شکل .)5

تومان بوده است که مربوط به حجم حوضچه 18/8
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شکل  -4رابطه بین حجم ذخیره و ظرفیت خروجی از حوضچه تاخیری بهازای
میانگین تعداد سرریزهای مجاز ساالنه در مناطق مورد بررسی.
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شکل  -5رابطه بین هزینه و ظرفیت خروجی از حوضچه تاخیری با استفاده از
 APMبهازای میانگین سرریزهای ساالنه مجاز در مناطق مورد بررسی.

همچنین مقادیر پارامترهای مدل تحلیلی -احتماالتی
و متوسط تعداد ساالنه رخدادهای بارش در جدول 2
آورده شده است.

نتایج بهینهسازی حوضچه تاخیری با استفاده از
بهینهسازی ازدحام ذرات

جدول  -2مقادیر پارامتر مدل تحلیلی -احتماالتی استخراج

نتایج برازش شبیهسازی الگوریتم ازدحام ذرات در

شده از دادههای طوالنیمدت حوضچههای مورد بررسی.

شکل  6ارائه شده است .این نتایج نشان میدهد که در

حوضه
آبخیز

تمام پنج مورد تعداد سرریزهای ساالنه ( 8 ،6 ،4 ،2و

پارامتر مدل تحلیلی -احتماالتی
λ
()hr-1

𝜁
()mm-1

ψ
()hr-1

𝜃
()#.year-1

شهرک
باهنر

0/49

0/31

0/033

40/53

 ،)10یک مقدار تناسب ثابت در تکرار دهم بهدست آمد و
پس از آن نیز این تناسب ثابت ماند .مقادیر برازش برای
تعداد سرریزهای میانگین ساالنه  8 ،6 ،4 ،2و 10

(کرمان)

بهترتیب برابر با  2/19میلیون تومان 1/21 ،میلیون

شهرک

تومان 0/91 ،میلیون تومان 0/68 ،میلیون تومان و 0/41

غرب

*

0/23

0/092

0/0033

58/17

(تهران)
* مقادیر پارامترهای مدل تحلیلی -احتماالتی منطقه مطالعاتی شهرک غرب،
برگرفته از پژوهش سالجقه و همکاران ( )1391میباشد.

میلیون تومان میباشد (شکل  .)6این مقادیر مربوط به
حداقل هزینهای است که از ترکیب بهینه حجم حوضچه
و ظرفیت خروجی حوضچه بهدست آمده است.
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شکل  -6برازش هزینه کل بهرهبرداری از حوضچههای تاخیری با بهینهسازی
ازدحام ذرات بهازای میانگین تعداد سرریزهای ساالنه مجاز.

اجرای حوضچه تاخیری با افزایش حجم حوضچه

مجاز  8 ،6 ،4 ،2و ،10مقادیر برآورد شده با  PSOبا

توسعه داده شد .اما قیدهایی از لحاظ دسترسی به زمین

مدل تحلیلی -احتماالتی سازگاری باالیی را دارد.

و تامین بودجه ،انتخاب حوضچه بزرگتر را محدود

همچنین ،بجز در مواقع گسستهای که خروجی حوضچه

میکند .به این ترتیب ،با توجه به بودجه در دسترس یک

باعث سخت شدن محاسبات مدل تحلیلی میگردد،

حوضچه با ابعاد مناسب طراحی گردید .همچنین ،اندازه

مقادیر دقیقتری را به ما میدهد که نمیتوان با مدل

خروجی حوضچه عالوه بر پاییندست حوضچه ،بر

تحلیلی -احتماالتی تعیین گردد .در تمام موارد ،مقادیر

عملکرد کنترل کیفیت و کمیت رواناب حوضچه نیز تاثیر

بهینه پس از تعداد تکرارهای کم بهدست آمدند (شکل .)6

میگذارد .کنترل کمیت رواناب با افزایش در اندازه

مقادیر برآورد شده با استفاده از بهینهسازی

خروجی ،افزایش مییابد در حالیکه کنترل آلودگی

ازدحام ذرات و مدل تحلیلی -احتماالتی در جدول 3

(کیفیت) رواناب وابسته روندی کاهشی دارد .بنابراین،

آورده شده است .از نتایج میتوان دریافت که نتایج

طراحی حوضچه تاخیری میتواند برای هر دو عملکرد

 PSOبسیار نزدیک به مدل تحلیلی -احتماالتی است.

(کیفیت و کمیت) بهکار گرفته شود.

زمان انجام محاسبات در  PSOبسیار کوتاه بود ،در

PSO

هنگامیکه هدف از بهینهسازی دستیابی به مقادیر

حالیکه اجرای مدل تحلیلی نیازمند جامع برشمردن همه

بیشینه یا کمینه یک تابع باشد ،شبیهسازی  PSOبهطور

مقادیر ممکن و انتخاب مقدار بهینه از میان آنها است.

مستقیم نتایج بهینهای را ارائه میدهد .برای سرریزهای

همچنین ،مقادیر بهدست آمده از مدل بهینهسازی

ترکیب بهینه حجم و ظرفیت خروجی حوضچه تاخیری . . .
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ازدحام ذرات در مقایسه با مدل تحلیلی -احتماالتی کمی

 .)2011این نتایج نشان میدهد که  PSOدر تعیین ترکیب

پایینتر و دقیقتر است که این مساله بهدلیل این است

بهینه متغیرهای طراحی حوضچه تاخیری قدرتمندتر

که مدل  PSOبهصورت پیوسته میباشد و نیازی به

است.

گسستهسازی اندازه خروجی ندارد (آزیز و همکاران
جدول  -3رابطه حجم ذخیره -ظرفیت خروجی -هزینه کل در حالت بهینه با استفاده از
مدل تحلیلی -احتماالتی و بهینهسازی ازدحام ذرات.
پارامتر

تعداد سرریزهای مجاز

مدل
بهینهسازی

2

4

6

8

10

میزان ذخیره حوضچه

APM

18/81

13/31

11

10/6

8/73

(میلیمتر)

PSO

18/65

13/34

11/22

9/81

9/03

ظرفیت خروجی

APM

15

12

11

10

10

(میلیمتر بر ساعت)

PSO

14/89

11/91

11/07

9/78

10/18

هزینه کل

APM

2/22

1/22

0/90

0/69

0/42

(میلیون تومان)

PSO

2/19

1/21

0/91

0/68

0/41

نتیجهگیری کلی

بهدست آمد .ترکیب بهینه حجم حوضچه و میزان

طراحی حوضچه تاخیری شامل انتخاب ترکیب

خروجی بهمنظور دستیابی به کمترین هزینه ،با

بهینهای از حجم حوضچه ،ظرفیت خروجی و هزینه

استفاده از مدل تحلیلی -احتماالتی و بهینهسازی ازدحام

بهرهبرداری از آن است که همواره یک مساله

ذرات ایجاد گردید .نتایج حاصل از بهینهسازی ازدحام

بهینهسازی توام با تجاریسازی بوده است .هدف از

ذرات نشان میدهد که مدل توانایی پیشبینی کمترین

اجرای این بهینهسازی ،بیشینهسازی کنترل رواناب و

هزینه متغیرهای طراحی شده برای حجم حوضچه و

کمینهسازی هزینه تدارکات حوضچه میباشد .در این

ظرفیت خروجی را دارد .مقایسه مدل بهینهسازی

پژوهش ،عملکرد کنترل رواناب حوضچه تاخیری با

ازدحام ذرات و مدل تحلیلی -احتماالتی نشان میدهد که

استفاده از میانگین تعداد سرریزهای مجاز ساالنه بیان

بهینهسازی ازدحام ذرات بهصورت پیوسته است و به

شد .متغیرهای طراحی حوضچه تاخیری (حجم

مقادیر گسسته میزان خروجی نیاز ندارد ،بنابراین

حوضچه و ظرفیت خروجی) بهمنظور رسیدن به این

مقادیر پیشبینی شده قابل اعتمادتر خواهند بود.

هدف طراحی شد .برای تعیین پارامترهای مدل تحلیلی-

همچنین با مشاهده نتایج میتوان دریافت که مدل

احتماالتی از نزدیکترین ایستگاه بارانسنجی به حوضه

بهینهسازی ازدحام ذرات برای اجرای بهینهسازی

استفاده شد و مشخصههای حوضههایی آبخیز شهری

است.
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