نشریه آبياري و زهكشي ایران

Iranian Journal of Irrigation and Drainage
No. 4, Vol. 15, Oct.-Nov. 2021, p. 737-756

شماره ،4جلد  ،15مهر  -آبان  ،1400ص737-756 .

مقاله علمی-پژوهشی

تحلیل حساسیت پارامترهای مؤثر بر هزینه سامانههای آبیاری قطرهای با استفاده از الگوریتمهای
فراابتکاری
مسعود پورغالم آمیجی ،1خالد احمدالی *2و عبدالمجید لیاقت
تاریخ دریافت1400/01/14 :

3

تاریخ پذیرش1400/02/23 :

چکیده
تخصیص بودجه به سامانههای آبیاری تحتفشار در کنار بررسی کارایی آنها ،یکی از موضوعاتی است که در سالهای اخیر مورد توجه متخصصان
صنعت آب و مسئوالن امر میباشد .برای این منظور ،شناسایی عوامل و اجزای مؤثر بر هزینههای یک سامانه آبیاری ،موضوع بسییار ممییی اسیت کیه
کیتر مورد توجه قرار گرفته است .از طرفی یکی از مشکالت اساسی مدلسازی دادهمبنا ،تعیین مؤثرترین متغیرهای ورودی در تخیین یک خروجی معین
است .آزمون گاما یکی از مممترین ابزارهایی است که میتواند برای تحلیل حساسیت و انتخاب مممترین ویژگی از بیین تعیداد زییادی از ویژگییهیای
تأثیرگذار بر خروجی استفاده شود .بنابراین این پژوهش با هدف تعیین مؤثرترین ویژگیها بر هزینه سامانههای آبیاری قطیرهای در چمیار بخیش شیامل
هزینه ایستگاه پیپاژ و سیستم کنترل مرکزی ( ،)TCPهزینه لوازم داخل مزرعه ( ،)TCFهزینه نصب و اجیرای داخیل مزرعیه و ایسیتگاه پیپیاژ ( )TCIو
هزینه کل ( )TCTانجام شد .ابتدا دادهها و اطالعات  100پروژه آبیاری قطرهای اجراشده در نقاط مختلف کشور ،جیی آوری گردیید و بانیک اطالعیاتی
شامل  39متغیر ممم و تأثیرگذار در هزینه بخشهای ذکرشده ،تمیه شد .برای تحلیل حساسیت و انتخاب متغیرهای ورودی اثرگذار بر هزینه بخشهیای
مختلف سامانههای آبیاری قطرهای از نرمافزار  winGammaاستفاده شد .بر اساس تحلیل حساسیت انجامشده ،بمترین معیارهای ارزیابی در بخش TCP
به دست آمد و مقدار عددی آماره گاما ،خطای مطلق قابل انتظار ( ،)Expected Absolute Errorآماره گرادیان ( ،)Gradientخطای استاندارد آماره گاما
(𝛤  ،)Standard Error ofضریب تبیین ( )R2و شاخص  V-Ratioبه ترتیب برابر با  0/87 ،0/024 ،0/008 ،0/219 ،0/048و  0/192ثبت شد کیه ایین
بیانگر هیبستگی باالی متغیرهای مورد مطالعه با هزینه بخش مذکور است .برای یافتن ترکیب بمینه از دادهها بیرای میدلسیازی هزینیه ،از سیه رو
الگوریتم ژنتیک ) ،(GAتپهنوردی ) (HCو تعبیه کامل ) (FEاستفاده شد .نتایج این بخش نشان داد که تعداد متغیرهای مورد نیاز و ترکیب بمینه ورودی
که در رو های  GAو  HCبه ترتیب حدود  40درصد و  90درصد از متغیرها (به ترتیب  16و  35متغیر) در امر مدلسازی دخیل بودند ،در رو  FEبه
 20درصد رسیده و فقط هشت متغیر برای مدلسازی هزینه انتخاب شده است که نتایج این رو به عنوان مدل برتر انتخاب گردیید .هیننیین نتیجیه
مدل هیبرید نشان داد زمانی که از پنج متغیر )( QT (l/sمقدار کل دبی آب قابل دسترس)( SR (m) ،فاصله ردیف گیاهان)( QE (l/s) ،دبی گسیلنده)T ،
)( (hتعداد ساعات کاری در شبانهروز) و )( NIT (nتعداد نوبتهای آبیاری) به عنوان ترکیب بمینه ورودی برای مدلسیازی هزینیه سیامانههیای آبییاری
قطرهای استفاده شود ،سادهترین و بمینهترین مدل به دست میآید .بنابراین نتایج این مطالعه میتواند در شناسایی متغیرهیای تأثیرگیذار در هزینیههیای
سامانههای آبیاری تحتفشار و نمایتاً مدلسازی اقتصادی این سامانهها استفاده گردد.
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مطابق پیشبینیها طی  25سال آینده نیاز به تولیدات گییاهی دو
برابر خواهد شد اما مشکل کیبیود منیاب آب ،میانعی در برابیر تولیید
محصیوالت کشیاورزی خواهید بیود ( Sinha & Dhanalakshmi,
 .)2022بنابراین با توجیه بیه اینکیه بخیش کشیاورزی ،بیزر تیرین
مصرف کننده آب است ،نوک پیکان به این سیت خواهد بود و تیال
برای کاهش مصرف آب در این بخش و افزایش بمرهوری آب ،امیری
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ضروری و الزامی به نظر مییرسید (

Oki, 2020; Valentín et al.,

 .)2020; Pourgholam-Amiji et al., 2020استفاده از رو هیای
نیوین آبییاری عیالوه بیر تیأثیر در بیهزراعیی محصیوالت کشیاورزی
مخصوصاً امکان استفاده بیشتر و بمتر از آب موجود ،از فرسایش خاک
نیز جلوگیری خواهد کرد .هیننین تأمین رطوبت کافی و جلوگیری از
تلفات ،منجر به کارایی بیشتر مصرف آب و جلوگیری از مصرف بییش
از حید آب در کشیاورزی خواهید شید ( ;El-Shater et al., 2017
 .)Valentín et al., 2020; Flores et al., 2021اهییت کشیاورزی
آبی و توسعه سامانههای آبیاری در این بخش بدین منظور اسیت کیه
حدود  70درصد جیعیت دنیا وابسته به اراضی دیم و مابقی وابسته بیه
اراضی فاریاب هستند .بنابراین ،بدون آبیاری و کشاورزی تأمین غذای
کافی برای جیعیت کنیونی دنییا امکیانپیذیر نیسیت ( Gany et al.,
 .)2019; Yin et al., 2021; Sinha & Dhanalakshmi, 2022در
کشور ایران نییز کیتیر از  30درصید اراضیی فارییاب تحیت پوشیش
سامانههای نوین آبیاری قرار گرفتهاند و این موضوع ،اهیییت بررسیی
نقاط ضعف و قوت ،تعیین عوامل اثرگذار بر هزینههیای سیامانههیای
مختلف آبیاری و سپک مدل سازی اقتصادی سامانهها و بهویژه برآورد
هزینه یک سامانه آبیاری پیش از احداث را نشان میدهد.
از طرفی یکی از مممترین نیازهای وزارت جماد کشاورزی ،وزارت
نیرو و سایر متولیان صینعت آب و هیننیین کارفرماییان ،مشیاوران و
پییانکاران پیش بینی هزینههای پروژهها در مرحله اولیه طراحی است.
از آنجایی که توسعه سیامانههیای مختلیف آبییاری تحیتفشیار جیزء
سیاست های راهبردی وزارت جماد کشاورزی می باشد ،بنابراین داشتن
دانش ،اطالعات و پیشآگاهی از عوامیل میؤثر بیر هزینیههیای ییک
سامانه آبیاری در مناطق مختلف و قبیل از اجیرا ،کییک شیایانی بیه
مدیریت هزینه خواهد نیود .هیننین با توجه بیه وسیعت قابیلتوجیه
اراضی تحت پوشش آبیاری تحتفشار و هیننین پتانسیل توسیعه آن
در کشور ،این شناسیایی ویژگییهیای تأثیرگیذار بیر هزینیه و سیپک
مدلسازی آن ،در بودجهبندی ساالنه کشیور نییز نقیش بسیزایی ایفیا
خواهد کرد و توجه به آن از اهم امور میباشد.
انتخییاب ویژگییی )FS( 1و پییرداز دادههییا یییک مؤلفییه اساسییی
بسیاری از مشکالت طبقهبندی ،مدلسیازی و رگرسییون اسیت زییرا
برخی دادهها اثر یکسانی دارند ،برخی دارای اثر گیراهکننیده و برخیی
دیگر تأثیری در طبقه بندی یا مشکالت رگرسییون ندارنید و بنیابراین
انتخاب اندازه بمینه و حداقل برای ویژگییهیا مییتوانید مفیید باشید
( .)Miao & Niu, 2016; Solorio-Fernández et al., 2020از
آنجایی که انتخاب ویژگی بیه عنیوان یکیی از ممیمتیرین مشیکالت
2
پرداز دادهها ،یک موضوع تحقیق ممم و بهروز در تشخیص الگیو
1- Feature Selection
2- Pattern Recognition

( ،)PRیادگیری ماشین )ML( 3و دادهکاوی 4است ،لذا بسیار پرکیاربرد
بوده و پروژهها زمانی ارزشییند خواهنید بیود کیه از تکنییک انتخیاب
ویژگی و آنالیز حساسیت 5در آنها استفاده شود .با توسعه ذخیرهسازی
اطالعات ،داده های ورودی دارای تعیداد زییادی ویژگیی هسیتند کیه
میکن است شامل انبوهی از ویژگیهای بیربط و یا کماهییت باشند.
ویژگیهای غیرضیروری اغلیب منجیر بیه رانیدمان پیایین ییادگیری
الگوریتم و مشکل میشوند .بنابراین ،انتخیاب ویژگییهیای میرتبط و
الزم برای یک کار یادگیری معین ،یک قدم بسیار ممم است ( Liu et
.)al., 2017; Pazoki et al., 2020
یکی از عوامل ایجاد خطا در مدلهای داده مبنا ،نبود رابطه هیوار
بین مجیوعه دادههای ورودی و خروجی میباشد و نیاز است ترکییب
ورودی بمینه تعیین شود .یکی از رو های مناسب در تعیین ترکییب
ورودی بمینه ،آزمون گاما )GT( 6اسیت .در آزمیون گامیا اگیر تعیداد
پارامترهای ورودی زیاد باشیند ،تعیداد فراوانیی ترکییب معنیادار بیرای
محاسبه آماره گاما و انتخیاب ترکییب مناسیب وجیود خواهید داشیت.
بنابراین باید مممترین ویژگیها که بیشترین تأثیر را در خروجی دارند،
شناسایی شوند .تحقیقات متعددی ،توانایی باالی آزمون گاما در تعیین
مممترین ویژگی یا ویژگیها از بیین تعیداد زییادی متغییر را گیزار
کردند ( .)Remesan & Mathew, 2016در هیین باره ،قبائی سیو
و هیکییاران ( )1389تییأثیر پیییشپییرداز پارامترهییای ورودی بییه
شبکههای عصیبی مصینوعی )ANNs( 7را بیا اسیتفاده از رو هیای
رگرسیون گام به گام پیشرونده )FS( 8و گاما تسیت ( )GTبیه منظیور
تخیین سری تر تبخیر و تعر روزانه ارزیابی کردند .برای ارزیابی تأثیر
پیشپرداز پارامترهای ورودی با استفاده از معیارهای مختلف آماری
سینجش خطیا بیه مقایسیه دو میدل  ANN-FSو ( ANN-GTبیا
پارامترهای پرداز شده) با یکدیگر و همچنیین بیا میدل  ANNکیه
هیچگونه پیش پردازشی روی پارامترهای ورودی آن انجام نشده است،
پرداخته شد .نتایج نشان داد که هر سیه میدل از دقیت بیاالیی بیرای
تخیین  EToروزانه برخوردارند و از میان سه مدل فو  ،مدل ANN-
 GTبا مقدار ضیریب تبییین  0/999و ریشیه مییانگین مربعیات خطیا
 0/483میلیمتر بر روز نسبت به دو مدل  ANN-FSو  ANNبرتیری
داشت .بنابراین توانایی باالی تعیین ترتیب اهییت پارامترهای ورودی
برای آموز شبکه و یافتن بمترین ترکیبها ،آزمون گاما را میتوانید
به عنوان ابزار مفیدی برای پییشپیرداز پارامترهیای ورودی بیرای
مدلسازیها تبدیل کند .رضازاده جیودی و سیتاری ( )1396عیلکیرد
3- Machine Learning
4- Data Mining
5- Sensitivity Analysis
6- Gamma Test
7- Artificial Neural Networks
8- Forward Selection
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رو های داده محور در مدلسازی بار ماهانه مشمد را مورد ارزیابی
قرار دادند .با اسیتفاده از آزمیون گامیا ،پارامترهیایی تیأثیر چنیدانی در
مدلسازی نداشتند ،حذف شده تا از پینییدگی میدل کاسیته شیود .در
نمایت گزار کردند که رو های لینکشده با آزمون گامیا ،بمتیرین
خروجی را داشته و آمارههای ضریب تبییین ،ریشیه مییانگین مربعیات
خطا و میانگین خطیای مطلیق بیرای آن بیه ترتییب  12/37 ،0/87و
 8/75میلیمتر به دست آمد که نتایج قابیلقبیولی اسیت .میرعربیی و
هیکاران ( )1397نییز بیه بررسیی عیلکیرد میدل هیای داده مبنیا در
شبیهسازی گامهای مختلف زمانی سطح آب زیرزمینیی بیا اسیتفاده از
رو تلفیقی آزمون گاما و الگوریتم ژنتیک ( )GA1-GTپرداختنید .در
این راستا از قابلیتهای رو آزمیون گامیا و تلفییق آن بیا الگیوریتم
ژنتیک ( )GA-GTبه منظور انتخاب ترکیب ورودی بمینه و نیز رو
 M-Testدر تعیین طول بمینه دادههای آمیوز میدل اسیتفاده شید.
نتایج مشخص کرد که دقت میدلهیای داده مبنیا در شیبیهسیازیهیا
قابلقبول بوده و عیلکرد و کارایی مدلها نیز مطلوب به دست آمد.
در پژوهشی رمسن و هیکاران با استفاده از گامیا تسیت ،عوامیل
مؤثر بر تابش خورشیدی را در حوضه آبریز برو 2انگلستان تعیین نیودند
و بر توانایی این رو در شناسایی پارامترهای تأثیرگذار تأکید کردنید
( .)Remesan et al., 2008مقدمنیا و هیکاران نیز برای مدلسیازی
تبخیر روزانه منطقه چاهنییه ،واق در استان سیسیتان و بلوچسیتان از
شبکههای عصبی مصنوعی ( )ANNsو سیسیتم اسیتنباط عصیبی و
فازی تطبیقی ( )ANFISاستفاده نیودند .آنها در تحقیق خود از چمار
پارامتر هواشناسی شامل دمای هوا ،کیبود فشار بخار اشیباع ،رطوبیت
نسبی و سرعت باد در ارتفاع دو متری استفاده نیوده و بیا اسیتفاده از
گاما تست بمترین ترکیب که شامل پارامترهیای کیبیود فشیار بخیار
اشباع ،رطوبت نسبی و سرعت باد در ارتفاع دو متیری مییباشید را بیه
دست آوردند .هیننین با استفاده از آزمون  Mتست ( ،)MT3دادههای
مورد نیاز برای مدلسازی تبخیر را به دسیت آورنید و در پاییان بییان
داشتند این آزمونها باعث بمبود کیفیت مدل و شیبیهسیازیهیا شیده
است (.)Moghaddamnia et al., 2009
در مطالعهای سیفی و ریاحی از یک میدل ترکیبیی ماشیین بیردار
پشتیبان حداقل مربعات-گاما تست ( )LSSVM4-GTبیرای تخییین
 EToروزانه در شرایط خشک ایستگاه زاهدان استفاده کردند .در ایین
مطالعه از آزمون گاما برای انتخیاب بمتیرین بردارهیای ورودی بیرای
مدلها بمره گرفته شد .نتایج حاکی از برتری مدل ترکیبی در مقایسیه
با سایر مدلهای هو مصنوعی بود و معیارهای ضریب تبیین ،ریشه
میانگین مربعات خطا و میانگین خطای مطلق برای میدل LSSVM-
1- Genetic Algorithm
2- Brue
3- M-Test
4- Least Square Support Vector Machine
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 GTبه ترتیب برابر با  0/1 ،0/99و  0/13میلیمتیر بیر روز بیود و بیر
اساس مقایسه عیلکرد کلی ،مدل توسعهیافته تا حید زییادی قیادر بیه
ارائه پیشبینیهای مطلیوب بیا دقیت بیاال در منیاطق خشیک اییران
مییباشید ( .)Seifi & Riahi, 2020در پیژوهش دیگیری ،نکیویی و
هیکیاران توانیایی میدل سیسیتم اسیتنباط عصیبی و فیازی تطبیقیی
( )ANFIS5در بیرآورد عیلکیرد زعفیران را بیا اسیتفاده از دادههیای
هواشناسی ارزیابی کردند .در این تحقیق ،برای ورود بمتیرین ترکییب
پارامترهای اولیه و تعیین مؤثرترین و مممترین ویژگیها از نیرمافیزار
 winGammaاستفاده شد و نتایج حاکی از دقت باالی این نیرمافیزار
بود ( .)Nekue et al., 2021کومار و کومار نیز در مدلسیازی تخلییه
رسوب با استفاده از ماشین بردار پشتیبان ،از آزمون گاما بیرای تعییین
ممم ترین ویژگی های استفاده کرده و گزار کردنید کیه نتیایج ایین
آزمون ،باعث بمبود مدلسازی شد (.)Kumar & Kumar, 2021
با توجه به اهییت روزافزون آب به مثابه یک کیاالی اقتصیادی و
حیاتی در بخیش کشیاورزی ،بیرآورد هزینیه اولییه و نمیایی پیروژه و
سامانههای آبیاری نیز یکی از ابزارهای مدیریت پروژه اسیت کیه بیه
مدیران پروژه امکان تصییمگیری با دقت باالتر در مراحیل مختلیف را
میدهد .قبل از انجام این ممم ،الزم است که مممترین ویژگیها کیه
بیشترین تأثیر را بر هزینه یک سامانه آبیاری دارند ،شناسیایی شیود و
بحث با ارز تعیین ویژگیهای تأثیرگذار بر هزینه سامانههای آبیاری
تحتفشار بهویژه آبیاری قطرهای ،حلقه گیشده پژوهشهیای پیشیین
بوده است .انتخاب درصد مناسب دادهها برای مرحله آموز و تسیت،
جزء جداییناپذیر کارهای شبیهسازی ،بمینهسازی و مدلسیازی اسیت
اما اینکه به طور علیی و به صورت دقیق چه مقدار از دادهها بایید بیه
این دو بخش اختصاص داده شود ،مطالعات انیدکی موجیود مییباشید
( ;Moghaddamnia et al., 2009; Seifi & Riahi, 2020
 .)Nekue et al., 2021در این مطالعه برای اولین بار ،بیا اسیتفاده از
تکنیک  GTو  MTو بیا اسیتفاده از سیه تکنییک الگیوریتم ژنتییک
( ،)GAالگوریتم تپهنوردی )HC( 6و الگوریتم تعبیه کامیل ،)FE( 7بیه
شناسایی ممم ترین پارامترهای مؤثر بر هزینیه قسییتهیای مختلیف
سامانههای آبیاری قطرهای و یافتن درصد بمینه دادههیای آمیوز و
تست برای مدلسازی هزینههای هر بخش پرداخته شد.

مواد و روشها
جمعآوري دادههاي مورد نیاز

در این پژوهش از آمار و اطالعات  100سیامانه آبییاری قطیرهای
اجراشده بین سالهای  1385تا  1398در نقاط مختلف کشور اسیتفاده
5- Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System
6- Hill Climbing
7- Full Embedding

740

نشریه آبياري و زهكشي ایران  ،شماره  ،4جلد  ،15مهر  -آبان 1400

گردید .برای هر سامانه ،آمار و اطالعات مورد استفاده از دفترچههیای
طرح ،نقشههای اتوکد و فایل اکسیل مربیوط بیه محاسیبات طراحیی
استخراج و هزینه سامانهها به دو بخش کلی هزینه ایسیتگاه پیپیاژ و
هزینه مزرعه دستهبندی شد .انواع متغیرهای کاندید برای ورودی مدل
برآورد هزینههای سامانه آبیاری قطیرهای شیامل متغیرهیای هندسیی
زمین ،متغیرهای مربوط به خاک ،متغیرهیای مربیوط بیه منبی آبیی،
متغیرهییای مربییوط بییه گیییاه و اقلیییم ،متغیرهییای مییدیریت آبیییاری و
متغیرهای هیدرولی کی هسیتند کیه متغیرهیای میذکور بیه شیرح زییر
استخراج شدند:
اطالعات عیومی طرح (استان ،شمرستان ،مالک ،نیوع محصیول،
نوع منب آب ،نوع انرژی و سال اجرا) ،اطالعات مربوط به منبی آبیی
(میزان و وضعیت حقابه ،هدایت الکتریکی ،اسییدیته ،سیدیم ،پتاسییم،
کلسیم ،منیزیم ،کربنات و بیکربنات) ،اطالعات مربوط به گیاه (فاصله
ردیفهای درختان ،فاصله درختان روی ردیف ،حداکثر تبخییر-تعیر
روزانه گیاه ،سطح سایه انداز و عیق توسعه ریشه) ،اطالعات مربوط به
خاک (ظرفیت نگمداری آب در خاک ،درصید تخلییه مجیاز رطیوبتی،
درصد سطح خیکشده ،نفوذپذیری نمایی و جرم مخصوص ظاهری)،
اطالعات مربوط به سامانه آبیاری (دبی متوسط کارکرد ،فشار متوسیط
کارکرد ،نوع آرایش لترالها ،تعداد گسیلنده بیرای هیر گییاه و فاصیله
گسیلنده) ،اطالعات مربوط بیه میدیریت آبییاری مزرعیه (دور آبییاری
طراحی ،نیاز خالص آبیاری ،نیاز ناخالص آبیاری ،مدت آبیاری ،حیداکثر
ساعات آبیاری در یک شبانهروز ،حداکثر تعداد نوبت آبیاری در هر دور،
تعداد نوبت آبیاری ،مساحت متوسط هر واحد آبیاری و دبی متوسط هر
واحد آبیاری) ،اطالعیات مربیوط بیه ویژگییهیای مزرعیهای (شیکل
هندسی زمین ،شیب متوسط ،اختالف ارتفاع منبی آبیی تیا بلنیدترین
نقطه زمین ،طول لترالها ،قطر و طول لولههای اصلی ،نیییهاصیلی و
مانیفولدها و اتصاالت) ،اطالعات ایستگاه پیپاژ (نوع پیپ ،توان موتور،
ارتفاع پیپاژ ،دبی پیپاژ ،اتصاالت و لوازم سیستم کنترل مرکزی).
بهروزسانی هزینه تمامشده پروژهها

به دلیل اینکه تیام هزینه به زمان وابسته هسیتند ،بیا اسیتفاده از
تورم ساالنه (به صورت پلهای) ،قییت سالهای پیشین به سیال پاییه
تبدیل و هزینهها بهروزرسانی شد (:)Park, 2012
() 1
𝑛)𝑟 𝑋𝑡 = 𝑋0 (1 +
که در آن 𝑡𝑋 ارز فعلی سرمایه 𝑋0 ،ارز پایه سیرمایه (ارز
سرمایهگذاری در سال احداث سیامانه) 𝑟 ،متوسیط نیرب بمیره بیانکی
ساالنه و 𝑛 تعداد سال از سال احداث سامانه تاکنون میباشد.

انتخاب ویژگیهاي برتر

تحلیل حساسیت میکن است به دالیل مختلفی از جیله شناسایی
ورودیهای کلیدی و یا کشف پاسخ مدل به ورودیهای خاص انجیام
شود .حساسیت یک مدل به یک پارامتر ورودی عبارت است از نسبت
تغییر در پارامتر خروجی مدل به ازای تغییر در پارامتر مذکور در حالتی
که سایر پارامترها ثابت نگهداشته شوند .در آنالیز حساسیت هر پیارامتر
ورودی ،مقدار تغییرات معادل یک محدوده خاص درصد در نظر گرفته
می شود تا شیرایط الزم تحلییل حساسییت را فیراهم آورده و حیداکثر
محدوده میکین خطاهیا را در پارامترهیای ورودی پوشیش داده باشید
( .)Borgonovo & Plischke, 2016; Hart et al., 2019خروجی-
های مدل در وضعیت اولیه (بدون تغییر دادهها) ،به عنوان خروجی مبنا
در نظر گرفته می شوند .با تغییر هر یک از پارامترهای ورودی و ثابیت
نگهداشتن سایر پارامترها ،تأثیر آن بیر روی پیارامتر خروجیی ارزییابی
میشود ( .)Komkov et al., 1986; Saltelli et al., 2008در ییک
مدل عددی و یا هر مدل دیگر ،تحلیل حساسیت روشی است که تأثیر
عدم قطعیتهای یک یا چند متغیر ورودی که میتواند منجر به عیدم
قطعیت در متغیرهای خروجی شود را اندازهگیری میکند .ایین تحلییل
بسیار مفید است زیرا پیشبینی مدلسیازیهیا را بمبیود داده و زمیان
انجام آماده سازی داده ،پیشپرداز و در نمایت مرحله مدلسیازی را
کاهش میدهد .به عبارت دیگر SA ،دادههای ممیم بیرای سیمولت و
سرعت در مدل سازی را پیدا کرده و نتایج را بمبود میبخشد .در واق ،
این تجزیهوتحلیل ،عدم قطعیت پارامترهای ارزیابی را کاهش میدهید
و سپک میتوان در مورد پدییده میورد مطالعیه تصیییمگییری کیرد.
( .)Douglas-Smith et al., 2020; Qian & Mahdi, 2020جدول
( )1متغیرهای کاندید برای بررسی هزینه سامانههای آبیاری قطیرهای
را نشان میدهد.
نرمافزار winGamma

آزمون گاما ( )GTیک ابزار مدل سیازی غیرخطیی اسیت کیه بیه
کیییک آن میییتییوان ترکیییب مناسییبی از پارامترهییای ورودی بییرای
مدلسازی دادههای خروجی و ایجاد یک مدل هیوار را بررسیی نییود
( .)Moghaddamnia et al., 2009آزمیون گامیا اولیین بیار توسیط
کنکار ( )Koncar, 1997و استفانسین و هیکیاران ( Stefánsson et
 )al., 1997گزار شد و بعدها توسط پژوهشگران دیگری هینیون
دورانت ( )Durrant, 2001و تسوی و هیکاران ()Tsui et al., 2002
به کار برده شد .مدل آزمون گاما توسط دورانت ( )Durrant, 2001به
صورت بسته نرمافزاری معرفی گردید .این مجیوعه نرمافیزاری ،ییک
ابزار تجزیهوتحلیل داده های عیومی است که بیه طیور خیاص بیرای
مدلسازی و پیشبینی سیستمهای غیرخطی ایجاد شده است.

تحليل حساسيت پارامترهاي مؤثر بر هزینه سامانههاي آبياري قطرهاي با استفاده از الگوریتمهاي فراابتكاري
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جدول  -1متغیرهاي كاندید براي برآورد هزینه سامانه آبیاري قطرهاي
نماد
A
)P/A (1/m
NPL
DSF (m
)∆HSF (m
)QT (l/s
)NHO (hour
)SR (m
)SP (m
)ETP (mm/day
)FSP (mm/hr
)AW (mm/m
)WA (%
)QE (l/s
)NE (n
)T (h
)NIT (n
)AIT (ha
)NIU (n
)AIU (ha
)F (day
)NIUS (n

توضیح
مساحت زمین
شکل زمین (نسبت محیط به مساحت)
تعداد قطعات زمین
فاصله منب آبی تا زمین
اختالف ارتفاع منب آبی و زمین (بحرانی)
مقدار کل دبی آب قابل دسترس
نسبت ساعتی در دور آبیاری که آب در اختیار مالک است
فاصله ردیف گیاهان
فاصله گیاه روی هر ردیف
تبخیر-تعر گیاه
نفوذپذیری نمایی خاک
ظرفیت نگمداری آب در خاک ()FC-PWP
سطح خیکشده
دبی گسیلنده
تعداد کل گسیلنده
تعداد ساعات کاری در شبانهروز
تعداد نوبتهای آبیاری
مساحت نوبتهای آبیاری
تعداد واحدهای آبیاری
مساحت واحدهای آبیاری
دور آبیاری
تعداد واحدهای آبیاری که هیزمان آبیاری میشوند

هنگامی که عوامل مؤثر بر پدیدهای به طور قابلمالحظهای زییاد
باشد ،با استفاده از آزمون گاما میتوان ترتیب میزان اهییت متغیرهای
ورودی و بمترین ترکیب از میان تیام ترکیبهای میکن را به دسیت
آورد .آزمون گاما با پذیر مقدار خطا در به دسیت آوردن خروجیی از
روی مقدار ورودی و به خاطر پینیدگی و غیرخطی بودن پدییدههیای
مدل سازی ،این خطا را به صورت رابطه زیر بیین مجیوعیه داده هیای
ورودی و خروجی با تاب  fنشان میدهد:
() 2
𝑟 𝑦 = 𝑓(𝑥1 , 𝑥2 , … , 𝑥𝑚 ) +
که در آن 𝑖𝑥هیا دادههیای ورودی 𝑦 ،خروجیی 𝑓 ،نیاییانگر تیاب
هیواری است کیه بیرای میدلسیازی دادههیا اسیتفاده مییشیود و 𝑟
نشان دهنده متغیر تصادفی است که برای نیایش خطا به کار مییرود.
مقدار آماره گاما برابر عرض از مبدأ خط رگرسیونی ایجادشده است که
معادله آن به صورت زیر است:
() 3
𝛤 𝛾 = 𝐴𝛿 +
آماره 𝛤 واریانک خروجی مدل اسیت کیه بیا ییک میدل سیاده و
رو های سنتی قابل محاسبه نیست .هیننین 𝐴 ،محاسبه شیب خط
رگرسیون می تواند اطالعات مفیدی در مورد پینیدگی سیسیتم میورد
بررسی ارائه دهد (.)Remesan & Mathew, 2016

نماد
)L16mm (m
)L32mm (m
)L40mm (m
)L50mm (m
)L63mm (m
)L75mm (m
)L90mm (m
)L110mm (m
)L125mm (m
)L160mm (m
)L200mm (m
WQ
)QS (l/s
)PP (kw
)HP (m
)DFE (m
)S (%
)TCP (Rial
)TCF (Rial
)TCI (Rial
)TCT (Rial

توضیح
طول کل لترال
طول لوله رابط یک
طول لوله رابط دو
طول لوله مانیفولد
طول لوله فرعی
طول لوله نییه اصلی
طول لوله اصلی
طول لوله جانبی
طول لوله جانبی
طول لوله جانبی
خط انتقال طوالنی
کیفیت آب از نظر نیاز به فیلتراسیون
دبی سیستم
توان پیپ مورد نیاز
ارتفاع پیپاژ
فاصله زمین تا خطوط بر
نوع منطقه یا شیب غالب (کوهستانی ،دشت)
هزینه ایستگاه پیپاژ و سیستم کنترل مرکزی (ریال)
هزینه لوازم داخل مزرعه (ریال)
هزینه نصب و اجرای داخل مزرعه و ایستگاه پیپاژ (ریال)
هزینه کل (ریال)

برای معنیدار بودن نتیجه آزمون گاما ،باید دو پیششیرط اصیلی
رعایت شود .اول اینکه نیونهبرداری بیردار دادههیای ورودی بایید بیه
گونهای باشد که با افزایش تعداد نقاط داده ،بایید فاصیله بیین ) x (iو
نزدیکترین هیسایه ) x (jصفر شیود .دوم اینکیه ایین میدل فیرض
میکند که توزی نویز ،r ،در هر خروجی  ،yمستقل از ورودی  xاست.
به طور خاص ،واریانک نویز برای ییک خروجیی معیین ثابیت اسیت.
آزمون گاما برآورد میانگین واریانک نویز را بر میگردانید و مییتوانید
هنگام انتخاب ورودی های مربوطیه اطالعیات مفییدی را ارائیه دهید
( .)Tsui et al., 2002آزمون گاما یک رو غییر پیارامتری اسیت و
صرفنظر از تکنیکهای خاصی که بیرای سیاخت میدل بعیدی از آن
استفاده میشود ،نتایج حاصل میشود .لذا میتوان بیا در نظیر گیرفتن
یک اصطالح دیگر ( )V-Ratioکه یک برآورد نیویز ثابیت از مقییاس
صفر تا یک را نشان میدهد ،نتیجه را اسیتاندارد کیرد V-Ratio .بیه
این صورت تعریف میشود:
()4

𝛤

)𝑦( 𝜎 2

= 𝑜𝑖𝑡𝑎𝑅_𝑉

که در آن ) σ2 (yواریانک خروجی  yاست که اجازه میدهد یک
قضاوت مستقل از محدوده خروجیی در میورد چگیونگی میدلسیازی
خروجی توسط یک تاب هیوار شکل گیرد V-Ratio .نزدیک به صفر
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نشان میدهد که درجه باالیی از پیشبینی خروجی  yتوسط دادههای
ورودی وجود دارد.
در این پژوهش بیرای محاسیبه آمیاره آزمیون گامیا ،از نیرمافیزار
 winGammaاستفاده شد تا پیش پرداز انجام شده و سپک رابطیه
بین متغیرها با خروجی یا هزینه هیر بخیش تعییین شیود .کیم بیودن
خطای استاندارد بیه معنیی بمتیر بیودن بیراز میدل اسیت و گامیا
( )Gammaمعادل واریانک خطای میدلی اسیت کیه بیا ایین دادههیا
ساخته میشود .شاخص  V-Ratioنیز نشیاندهنیده مییزان خروجیی
است که به وسیله تاب مدل شده است و هر چه به یک نزدیکتر باشد
یعنی مدل نییتواند به خوبی خروجی را تخیین بزنید ییا بیه عبیارتی
خروجی معادل است با نویز رندوم .بنابراین هرچه آماره گاما و شاخص
 V-Ratioبه صفر نزدیک باشد ،با اسیتفاده از ایین دادههیا مییتیوان
خروجی را با دقت باالتر تخیین زد و ایین دادههیا بیرای میدلسیازی
مناسب هستند.
آزمون M1

یکی از موضوعات اساسی و میورد بحیث در میدلسیازی سیری
داده ها ،انتخاب بازه مناسب برای تمیه مدل و بازهای برای تست مدل
میباشد ( .)Moghaddamnia et al., 2009غالباً در مباحث تئوریک
پیشنماد میشود که  70درصد سری داده برای آموز (تمیه میدل) و
 30درصد برای تست مدل استفاده شود .اما بیرای تفکییک ایین دو از
یکدیگر رو و مبنای علیی وجود دارد که میتوان بیا اسیتفاده از آن
به راحتی این دو بازه را تعریف و تعیین نیود .آزمیونی بیه عنیوان M-
 testوجود دارد که می توان با استفاده از آن این ممم را انجام دادM- .
 testبا محاسبه مقادیر متغیر گاما ( )Gammaبه ازای مشاهدات سری
داده ها ،نیوداری از تغییرات گاما ارائه مینیاید که کاربر مییتوانید بیا
استفاده از تحلییل توصییفی ،بیازهی میورد نظیر آموزشیی و تسیت را
شناسایی نیاید .در نیودار ارائه شده در خروجی این آزمون ،جیایی کیه
روند تغییرات متغیر گاما ثابت می شود ،آنجیا انتمیای بیازه آموزشیی و
ابتدای بازه تست است .در نمایت می توان اهیداف اسیتفاده از آزمیون
گاما و  Mدر نرمافیزار  winGammaرا بیه شیرح زییر خالصیه کیرد
( & Koncar, 1997; Stefánsson et al., 1997; Otani, M.,
 :)Jones, 1997; Durrant, 2001; Nekue et al., 2021ییافتن
حداقل داده های مورد نیاز برای تولید یک مدل تقریبیاً بمینیه ،تعییین
علیی تعداد دادهها برای مرحله آموز و تست مدلسازیهیا ،تعییین
بمترین بعد تعبیه و زمان تأخیر برای سریهای زمانی ،ایجیاد سیاختار
خودکار و سری از شبکه عصبی و حیداقل وزنیی بیرای میدل کیردن
دادهها به بمترین شکل و تعیین بمترین مجیوعه ورودیها از لیسیتی
از ورودیهای میکن برای یک کنترلکننده عصبی.
1- M-Test

الگوریتم ژنتیک ()GA

تفکر اصلی الگوریتم ژنتیک ( )GAاز نظریه تکامل داروین گرفته
شده است .نظریه دارویین بییانگر ایین نکتیه اسیت کیه آن دسیته از
خصوصیات و صفاتی در طبیعت پایدار میمانند که با قیانون طبیعیت
سازگاری بیشتری داشته باشند و هر چه این سیازگاری بیشیتر باشید،
شانک ادامه حیات آن بیشتر است .به این ترتیب مییتیوان دیید کیه
طبیعت با بمیرهگییری از ییک رو بسییار سیاده (حیذف تیدریجی
گونههای نامناسب و در عین حیال تکثییر بیاالتر گونیههیای بمینیه)
توانسته است ،دائیاً هر نسیل را از لحیاخ خصوصییات مختلیف ارتقیا
بخشد ( .)Mitchell, 1998روند کلی حل مسائل الگوریتمهای ژنتیک
نظیر برنامهریزی بیان ژن ( )GEP2و برنامهرییزی ژنتییک ( )GP3بیه
این گونه است که ابتدا تعدادی از جوابهای شدنی مسئله مورد نظر را
به صورت تصادفی و یا گاهی به صورت از قبل تعیینشده ،بیه عنیوان
جیعیت اولیه انتخاب میکند و سپک هر یک از جوابهیا بیه صیورت
رشتههایی که کرموزوم نامیده شده ،کدگذاری میشیوند .بیرای تولیید
نسل بعدی از روی نسل فعلی ،از عیلگرهای ژنتیکی شیامل انتخیاب،
ترکیب ،باز تولید ،جمش و دیگر عیلگرهای احتیالی استفاده میشیود.
پک از مراحل فو  ،جیعیت جدیدی جایگزین جیعیت پیشین میشود
و این چرخه ادامه مییابد .هنگامی جستجو نتیجهبخش خواهد بود که
به حداکثر نسل مورد نظر رسیده و یا هیگرایی حاصل شده باشید ،ییا
زمان اجرای برنامه از یک مقدار معینی تجاوز کند و یا با گذشت چنید
نسل ،بمبودی در شایستگی جیعیت ایجاد نشیود ( & Sivanandam
 .)Deepa, 2008به طور کلی GA ،از جیعیتی از افراد استفاده میکند
که آنها را مطابق برازندگی انتخیاب کیرده و تغیییرات ژنتیکیی را بیا
استفاده از یک یا چند عیلگر ژنتیکی (مانند جمش و ترکییب) اعییال
مینیاید.
الگوریتم تپهنوردي ()HC

الگوریتم تپهنوردی ( ،)HCالگوریتیی از دسیته هیو مصینوعی
( )AI4است که به طور مداوم به سیت باال حرکت مییکنید (افیزایش
مییابد) تا زمانی که بمترین راهحل حاصل شود و سپک با رسیدن بیه
اوج به پایان میرسد .این الگوریتم دارای یک گره است که شیامل دو
قسیت حالت و مقدار است .این کار با یک حالت غیربمینه (پاییه تپیه)
آغاز میشود و این حالت را تا رسییدن بیه پییششیرط خاصیی ارتقیا
میدهد .از تاب اکتشافی به عنیوان مبنیای ایین پییششیرط اسیتفاده
میییشییود ( .)GeeksforGeeks, 2021هییدف یییک الگییوریتم ،HC
دستیابی به یک حالت مطلوب است که ارتقا وضعیت موجود باشید .بیا
2- Gene Expression Programming
3- Genetic Programming
4- Artificial Intelligence
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بمبود وضعیت فعلی ،الگوریتم تغییرات افزایشی بیشیتری را در حالیت
بمبودیافته انجام خواهد داد و این فرآیند تا رسیدن به یک راهحیل اوج
ادامه خواهد یافت .در نمایت ،وضعیت اوج نییتواند پیشرفت بیشیتری
1
داشته باشد .به عبارتی ،الگوریتم از یک جستجوی ابتکاری /اکتشافی
است که برای مشکالت بمینه سازی ریاضی در زمینه هو مصنوعی
استفاده میشود .جستجوی ابتکاری به این معنی است که میکن است
در هر لحظه ،راه حل بمینه برای مسئله پیدا نکند اما در زمان مناسیب
راه حل خوبی ارائیه خواهید داد و در نماییت بمتیرین مسییر را از بیین
مسیرهای میکن انتخاب میکند (.)Skalak, 1994
الگوریتم تپهنوردی ( )HCبه سه دسته تقسیم میشیود )1( :تپیه-
نوردی ساده ( )S1HC2که یک راهحلهای هیسایه را ارزیابی میکند.
اگر حالت هیسایه بعدی مقدار بیشتری از حالیت فعلیی داشیته باشید،
الگوریتم حرکت میکند .سپک اولین گره هیسایه را انتخیاب کیرده و
مقدار فعلی را به عنوان گره بعدی بمینه میکند .این الگوریتم زمان و
قدرت محاسباتی کیی نیاز دارد .با این حیال ،راهحیلهیای تولیدشیده
توسط الگوریتم بمینه نیستند )2( .تپیهنیوردی شییبدار-صیعودی (S2-
 )AHC3که این الگوریتم از الگوریتم ساده تپهنوردی پیشرفتهتر است.
با ارزیابی گرههای هیسایه ،گره بعدی را انتخاب میکند .الگوریتم بیه
گرهای نزدیک می شود که به حالت بمینه یا هدف نزدییک اسیت)3( .
تپهنوردی تصادفی ( )S3HC4که در این الگوریتم ،گیرههیای هیسیایه
طور تصادفی انتخاب میشوند .گره انتخاب شیده بیرای تعییین سیطح
بمبود ارزیابی می شود .اگر الگوریتم به مقداری بیشیتر از حالیت فعلیی
برسد ،به گره هیسایه منتقل میشیود .بنیابراین ،الگیوریتم  HCییک
تکنیک بسیار کارآمد است که در حل مسائل عظیم محاسباتی استفاده
میشود .این میتواند به ایجاد بمترین راهحیل منجیر شیده و توانیایی
ایجاد انقالبی بزر در بمینیهسیازی در هیو مصینوعی را دارد .در
آینده ،پیشرفت فناوری باعث خواهید شید کیه رو  ،HCمشیکالت
بمینهسازی جدید ،متنوع و منحصر به فرد را با ویژگیهای پیشرفتهتیر
حل کند .این الگوریتم برای بمینهسازی مسائل ریاضی و سیایر زمینیه
ها مانند بازارییابی ،رباتییک و زمیانبنیدی کیار اسیتفاده شیده اسیت
(.)Section, 2020
الگوریتم تعبیه كامل ()FE

5

الگوریتم تعبیه کامل ( ،)FEاز جیلیه الگیوریتمهیای فراکاوشیی
است که به دلیل دارا بودن دقت کافی ،مورد توجه پژوهشیگران قیرار
گرفته است .در الگوریتم  ،FEپارامترها بر اسیاس دادههیای آمیوز ،

1- Heuristic
2- Simple Hill Climbing
3- Steepest – Ascent Hill Climbing
4- Stochastic Hill Climbing
5- Meta-Heuristic Algorithm
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تعلیم داده میشوند .این الگوریتم ،نیاز به مدلهای پینیده را کیاهش
میدهد .به عبارتی الگیوریتم  ،FEشیبکه عصیبی مفییدی اسیت کیه
میتواند از بعد متغیرهای دسیتهبنیدی بکاهید و بیه طیور معنییداری
طبقهبندیها را در فضای تبدیلشده نشان دهد .الگوریتم  FEمعییوالً
سه هدف اصلی دارد :یافتن نزدیکترین هیسایگان در فضای تعبییه-
شده ،بهعنوان ورودی به یک مدل یادگیری ماشیین بیرای ییک کیار
نظارت شده و عیاملی بیرای تجسیم مفیاهیم و روابیط بیین دسیتههیا
( .)Goyal & Ferrara, 2018; Kenyon-Dean et al., 2020از
برتری عیده الگوریتم  FEاین است که میتوانند بیرای شیرایطی کیه
ارتباط موجود بین متغیرهای مسئله به خوبی شیناخته شیده نباشید ،ییا
صحتوسقم شناخت فعلی از رابطه مورد نظر با تردید هیراه باشد ،پیدا
کردن حل نمایی مسئله مورد بررسی مشکل باشد ،حل ریاضی مرسوم
وجود نداشته باشد ،راهحل تقریبی قابل قبول باشید و تعیداد دادههیایی
که باید به وسیله کامپیوتر مورد آزمون ،دستهبندی و جیی بنیدی قیرار
گیرنید ،زییاد باشید؛ بیه کیار بیرده شیود (.)Banzhaf et al., 1998
الگوریتم  FEدر مقایسه با سایر رو ها ،معیوالً زمان اجرای باالتری
نیاز داشته و البته بمترین نتایج را بین سایر رو ها تولید مییکنید .در
کارهای مدلسازی ،سادهترین مدلها و هیننیین دقییقتیرین آنهیا
بیشتر به وسیله الگوریتم  FEحاصیل مییشیود ( Kenyon-Dean et
.)al., 2020

نتایج و بحث
نتایج آزمون گاما ()GT

نتایج آزمونها و شاخصهای شیامل آمیاره گامیا ()𝛤( ،)Gamma
خطیای مطلیق قابیل انتظیار ( ،)Expected Absolute Errorآمیاره
گرادیان ( ،)Gradientخطای استاندارد آماره گاما ( Standard Error
𝛤  ،)ofضییریب تبیییین ( )R2و شییاخص  V-Ratioبییرای تعیییین
هیبستگی بین  39متغیر مؤثر بر هزینه بخشهای مختلف سامانههای
آبیاری قطرهای یعنی هزینه ایستگاه پیپاژ و سیسیتم کنتیرل مرکیزی
( ،)TCPهزینه لوازم داخل مزرعه ( ،)TCFهزینه نصب و اجرای داخیل
مزرعه و ایستگاه پیپاژ ( )TCIو هزینه کل ( )TCTدر جدول ( )2ارائیه
شده است.
در بخش هزینه ایستگاه پیپاژ و سیستم کنتیرل مرکیزی (،)TCP
آماره گاما بمترین مقدار خود را (نزدیکتر به صفر) نسیبت بیه هزینیه
بخشهای دیگر داشته و مقدار عددی آن برابر  0/048به دسیت آمید.
بر اساس تحلیل حساسیت انجیام شیده ،خطیای مطلیق قابیل انتظیار
( ،)Expected Absolute Errorآماره گرادیان ( )Gradientو خطیای
استاندارد آمیاره گامیا (𝛤  )Standard Error ofدر بخیش  ،TCPبیه
ترتیب برابر با  0/008 ،0/219و  0/024ثبت شد و بییانگر هیبسیتگی
باالی  39متغیر مورد مطالعه با هزینه ایستگاه پیپاژ و سیستم کنتیرل
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مرکزی است .ضریب تبیین ( )R2برابر بیا  0/87و شیاخص V-Ratio

برابر با  0/192نیز ممر تأییدی بر وجود رابطیه قیوی بیین متغیرهیای
مورد مطالعه با خروجی (هزینه ایستگاه پیپاژ و سیستم کنترل مرکزی
( ))TCPاست؛ زیرا پارامتر  V-Ratioاندازه استانداردشده گاما اسیت و
بر اساس آن می توان قضاوت مستقلی از بازه خروجی داشت کیه چیه
مقدار از این بازه به خوبی توسط تاب تخییین زده شیود .بیه عبیارتی
درجه قابل تخیین بودن خروجی را نشان میدهد و هرچیه بیه صیفر
نزدیک تر باشد ،خروجی مدنظر با استفاده از این دادهها قابل تخیینتر
است .با این توضیح 39 ،متغیر مورد مطالعه بیشترین هیبسیتگی را بیا
هزینه ایستگاه پیپاژ و سیستم کنترل مرکزی ( )TCPنسبت به هزینیه
سایر بخشها دارد .ضین اینکه در بخشهای دیگر هزینه یعنی هزینه
لوازم داخل مزرعیه ( ،)TCFهزینیه نصیب و اجیرای داخیل مزرعیه و
ایستگاه پیپاژ ( )TCIو هزینه کیل ( ،)TCTمقیدار عیددی آمیارههیا و
شاخص های ارزیابی در حد معقول بوده و قابلیت مدلسازی هزینه بیا
استفاده از  39متغیر منتخب را نشان میدهید .بیرای مثیال در بخیش
هزینه لوازم داخل مزرعه ( ،)TCFخطای استاندارد آماره گاما برابیر بیا
 0/017محاسبه شد که نسبت به هزینه بخش اول ،مطلوبتر بیوده و

نزدیک به صفر میباشد .توضیحات بیانشده برای هزینه بخش اول و
دوم ،برای دیگر بخشها قابلتعییم است .به طیور کلیی ،بیر اسیاس
خروجی  winGammaبرای تعیین رابطه بین  39متغیر مورد مطالعه و
هزینه چمار بخش سامانه های آبیاری قطیره ای ،مییتیوان ایینگونیه
برداشت کرد که میتوان مدلهایی قابل اعتیاد با ایین دادههیا بیرای
مدلسازی هزینه سامانههای آبییاری قطیرهای سیاخت .شیکل ( )1در
تکییل جدول ( )2ارائیه شیده اسیت و رابطیه بیین دادههیای ورودی،
فراوانییی وقییوع و آزمییون گامییا را در بخییشهییای مختلییف هزینییه
سیستمهیای آبییاری قطیرهای و تحلییل حساسییت دادههیا را نشیان
میدهد .در نیودارهای سیت چپ ،مقدار آماره گاما برابر عرض از مبدأ
خط رگرسیونی میباشد که در مقابل دادههای ورودی رسم شده است.
الزم به ذکر است کیه بیا محاسیبه شییب خیط رگرسییون مییتیوان
اطالعات مفیدی در مورد پینیدگی سیستم مورد بررسی ارائیه داد .بیا
این توضیح ،در تیامی نیودارها مقدار آماره گاما نزدیک به صفر بوده و
شیب خط رگسیون مقدار عددی کیی دارد .در نتیجه میتوان دریافت
که سیستم مورد بررسی ،پینیدگی باالیی نداشته و فراوانیی وقیوع در
هیستوگرامهای سیت راست نیز ثابتکننده این ادعا است (شکل .)1

جدول  -2نتایج معیارهاي ارزیابی براي مجموعه دادههاي بخشهاي مختلف هزینه سامانههاي آبیاري قطرهاي
پارامتر

بخشهاي مختلف هزینه
TCP

TCF

TCI

TCT

0/105
0/141
0/093
0/048
)𝛤( Gamma
0/324
0/375
0/305
0/219
Expected Absolute Error
0/005
0/004
0/003
0/008
)Gradient (A
0/020
0/034
0/017
0/024
𝛤 Standard Error of
0/578
0/435
0/626
0/807
R2
0/421
0/564
0/37
0/192
V-Ratio
 65-75درصد  60-70درصد  80-90درصد  80-90درصد
*M-Test
* بدان معنی است که این درصد از دادهها باید به مرحله آموز ( )Trainو مابقیه دادهها به تست ( )Testاختصاص داده شوند.

نتایج آزمون )MT( M

برای تعیین محدوده دادهها برای بخیشهیای آمیوز و تسیت
برای استفاده در مدلسازی هزینه سیامانههیای آبییاری قطیرهای بیا
استفاده از دادههای  100پروژه آبیاری قطرهای ،از آزمون  Mاسیتفاده
شیید .بعیید از اجییرای آزمییون گامییا ( )GTو حصییول اطیینییان از
شاخصهای آمیاری (نظییر  R2 ،SE ،EAEو  ،)V-Ratioآزمیون M
( )MTنیز در نرم افیزار اجیرا شیده و نتیایج آن ثبیت گردیید .اعیداد
گزار شده در ردیف آخر جدول ( )2بیانگر ایین موضیوع اسیت کیه
برای انتخاب محدوده مناسب دادهها برای مدلسازی ،باید این درصد
از داده ها به مرحله آموز و مابقیه به مرحله تسیت اختصیاص داده
شود .در مطالعه حاضر ،مقدار بمینیه محیدوده دادههیا بیرای مرحلیه
آموز  ،تست و سپک مدل سازی هزینه سامانههای آبیاری قطرهای

بدینصورت به دست آمد که در بخشهای هزینیه ایسیتگاه پیپیاژ و
سیستم کنترل مرکزی ( ،)TCPهزینیه لیوازم داخیل مزرعیه (،)TCF
هزینه نصب و اجرای داخل مزرعه و ایستگاه پیپیاژ ( )TCIو هزینیه
کل ( ،)TCTبیه ترتییب  80-90 ،60-70 ،65-75و  80-90درصید
دادههای باید به مرحله آموز اختصاص داده شود و بدیمی است که
مابقی درصد از دادهها باید به بخش تست اختصاص داده شود .شکل
( )2که در تکییل جدول ( )2ارائه شده است ،به شیوه واضحتر ،نتایج
آزمون  Mبرای تعیین محدوده مناسب دادهها برای مرحله آمیوز و
تست مدلسازی هزینیه بخیشهیای مختلیف سیامانههیای آبییاری
قطرهای را نشان میدهد .جایی که از نوسان نیودارها کاسته شیده و
موازی با محور افقی شود ،پایان دادههیای مرحلیه آمیوز و شیروع
مرحله تست میباشد.

تحليل حساسيت پارامترهاي مؤثر بر هزینه سامانههاي آبياري قطرهاي با استفاده از الگوریتمهاي فراابتكاري

هزینه ایستگاه پیپاژ و سیستم کنترل مرکزی ()TCP

هزینه لوازم داخل مزرعه ()TCF

هزینه نصب و اجرای داخل مزرعه و ایستگاه پیپاژ ()TCI

هزینه کل ()TCT
شکل  -1نتایج آزمون گاما براي یافتن تأثیرگذارترین متغیرها براي مدلسازي هزینه سامانههاي آبیاري قطرهاي
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هزینه لوازم داخل مزرعه ()TCF

هزینه ایستگاه پیپاژ و سیستم کنترل مرکزی ()TCP

هزینه نصب و اجرای داخل مزرعه و ایستگاه پیپاژ ()TCI
هزینه کل ()TCT
شکل  -2نتایج آزمون  Mبراي یافتن محدوده مناسب دادهها براي آموزش و تست مدلسازي هزینه سامانههاي آبیاري قطرهاي

نتایج بهینهسازي تركیبات ورودي به مدل هزینه ساامانههااي
آبیاري

با استفاده از رو گاما تست برای پیشپرداز دادهها مییتیوان
با شناسایی میزان اهییت هرکدام از متغیرهای ورودی ،بمترین ترکیب
از میان تیام ترکیبهای میکن و تعداد دادههای مورد نیاز برای ایجاد
یک مدل هیوار برای ورود به مرحلیه میدلسیازی را بیه دسیت آورد.
بنابراین در این بخش ،تعیین میشود کیه کیدام ورودیهیا منجیر بیه
بمترین خروجی میشوند و بیرای میدلسیازی و تخییین ،مناسیبتیر
هستند .با استفاده از سه تکنییک الگیوریتم ژنتییک ) ،(GAالگیوریتم
تپهنوردی ) (HCو الگوریتم تعبییه کامیل ) (FEاقیدام بیه شناسیایی
بمترین ترکیب دادههای ورودی برای دقیقتیرین میدلسیازی هزینیه
بخشهای مختلف سامانههای آبیاری قطره ای شید و در هیر بخیش،
مدل ترکیبی یا هیبرید نیز تعیین گردید.
نتایج الگوریتم ژنتیک ()GA

نتییایج رو  GAبییرای یییافتن بمتییرین ترکیییب ورودی بییرای
مدل سازی هزینه سامانههای آبیاری قطره ای در جدول ( ،)3ارائه شده
است .هرکدام از متغیرها که روبروی آن عدد  1درج شده است ،بیدان
معنی است که مدل سازی هزینه هر بخش با حضور این متغیرها نتایج
قابلقبولتر و قابلاعتیادتری حاصل میکند .طبیعی است کیه هرچیه

تعداد ورودیها بیشتر باشد ،دقت مدلسازی هزینه بیشتر است اما هنر
یک مدل خوب در سادگی و سمولت استفاده از آن و هیننیین تعیداد
ورودی کیتر اما دقت مناسیب مییباشید ( Douglas-Smith et al.,
2020; Qian & Mahdi, 2020; Seifi & Riahi, 2020; Nekue
.)et al., 2021; Kumar & Kumar, 2021

مدل های زیای در هر بخش تولید شد که میبایست از بیین آنمیا
بمترین ترکیب ورودی استخراج شود .با کییک شیکل ( )3مییتیوان
بمترین مدل یا بمترین ترکیب ورودی داده بیرای میدلسیازی هزینیه
بخشهای مختلف سامانههای آبیاری قطرهای را شناسایی کرد .در هر
بخش از هزینه ،در جایی که نیودار محور افقی را قط کنید ،آن عیدد
نیای انگر بمتیرین ترکییب ییا بمتیرین میدل در هیر بخیش از هزینیه
می باشد .بنابراین برای بخشهای مختلف هزینه سامانههیای آبییاری
قطرهای شامل هزینه ایستگاه پیپاژ و سیستم کنترل مرکیزی (،)TCP
هزینه لوازم داخل مزرعه ( ،)TCFهزینه نصب و اجرای داخل مزرعه و
ایستگاه پیپاژ ( )TCIو هزینه کل ( )TCTبمترین مدل به ترتییب ،99
 15 ،77و  15بود که این اعداد در ردیف آخر جدول ( )3گزار شیده
است .برای اینکه بتوان درک درستی از نتایج جیدول ( )3و شیکل ()3
داشت ،مدل هیبرید یا ترکیبی ایجاد شد که این مدل ،نشانگر معنیدار
شدن یا  1شدن هر متغیر در هر چمار بخیش هزینیه اسیت و ردییف
مربوطه هایالیت شده است.
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جدول  -3بهترین تركیب ورودي براي مدلسازي هزینه سامانههاي آبیاري قطرهاي با استفاده از روش GA

نماد

توضیح

TCP

TCF

TCI

TCT

مدل هيبرید

A

مساحت زمین
شکل زمین (نسبت محیط به مساحت)
تعداد قطعات زمین
فاصله منب آبی تا زمین
اختالف ارتفاع منب آبی و زمین (بحرانی)
مقدار کل دبی آب قابل دسترس
نسبت ساعتی در دور آبیاری که آب در اختیار مالک است
فاصله ردیف گیاهان
فاصله گیاه روی هر ردیف
تبخیر-تعر گیاه
نفوذپذیری نمایی خاک
ظرفیت نگمداری آب در خاک ()FC-PWP
سطح خیکشده
دبی گسیلنده
تعداد کل گسیلنده
تعداد ساعات کاری در شبانهروز
تعداد نوبتهای آبیاری
مساحت نوبتهای آبیاری
تعداد واحدهای آبیاری
مساحت واحدهای آبیاری
دور آبیاری
تعداد واحدهای آبیاری که هیزمان آبیاری میشوند
طول کل لترال
طول لوله رابط یک
طول لوله رابط دو
طول لوله مانیفولد
طول لوله فرعی
طول لوله نییه اصلی
طول لوله اصلی
طول لوله جانبی
طول لوله جانبی
طول لوله جانبی
خط انتقال طوالنی
کیفیت آب از نظر نیاز به فیلتراسیون
دبی سیستم
توان پیپ مورد نیاز
ارتفاع پیپاژ
فاصله زمین تا خطوط بر
نوع منطقه یا شیب غالب (کوهستانی ،دشت)
مدل برتر

1
1
1
1
0
1
0
1
1
1
0
0
0
1
0
1
1
0
1
1
0
0
1
1
0
0
0
1
1
0
1
0
0
0
1
1
1
1
1
99

1
1
1
1
0
0
0
1
1
0
0
1
0
1
0
1
1
0
1
1
1
1
1
1
0
1
0
1
1
1
0
1
1
0
1
1
1
0
1
77

1
1
1
0
1
0
1
1
0
0
0
1
0
1
0
1
1
0
1
1
0
1
1
1
0
0
0
1
0
1
1
1
1
0
1
1
1
0
1
15

1
1
1
0
1
0
1
1
0
0
0
1
0
1
0
1
1
0
1
1
0
1
1
1
0
0
0
1
0
1
1
1
1
0
1
1
1
0
1
15

1
1
1
1
0
1
0
1
1
0
0
1
0
1
0
1
1
0
1
1
1
1
1
1
0
0
0
1
0
0
1
1
1
0
1
1
1
0
1
-

)P/A (1/m
NPL
)DSF (m
)∆HSF (m
)QT (l/s
)NHO (hour
)SR (m
)SP (m
)ETP (mm/day
)FSP (mm/hr
)AW (mm/m
)WA (%
)QE (l/s
)NE (n
)T (h
)NIT (n
)AIT (ha
)NIU (n
)AIU (ha
)F (day
)NIUS (n
)L16mm (m
)L32mm (m
)L40mm (m
)L50mm (m
)L63mm (m
)L75mm (m
)L90mm (m
)L110mm (m
)L125mm (m
)L160mm (m
)L200mm (m
WQ
)QS (l/s
)PP (kw
)HP (m
)DFE (m
)S (%

بنابراین با توجه به نتایج رو  ،GAبمترین مدلسیازی زمیانی
حاصل می شود که متغیرهای مورد مطالعه در هر چمار بخش هزینیه

وجود داشته باشد .لذا مدل هیبرید که شامل متغیرهیای ( Aمسیاحت
زمین)( P/A (1/m) ،شکل زمین)( NPL ،تعداد قطعیات زمیین)SR ،
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)( (mفاصله ردیف گیاهان)( QE (l/s) ،دبی گسیلنده)( T (h) ،تعیداد
ساعات کاری در شبانهروز)( NIT (n) ،تعداد نوبتهای آبیاری)NIU ،
)( (nتعداد واحدهای آبیاری)( AIU (ha) ،مساحت واحدهای آبییاری)،
)( L16mm (mطول کل لترال)( L32mm (m) ،طول لوله رابیط ییک)،
)( L75mm (mطول لوله نییه اصیلی)( QS (l/s) ،دبیی سیسیتم)PP ،
)( (kwتوان پیپ مورد نیاز)( HP (m) ،ارتفاع پیپاژ ) و )( S (%نیوع
منطقه یا شیب غالب) میباشید و انتخیاب ایین متغیرهیا بیه عنیوان
ورودی ،بمترین نتیجه را هنگام مدلسازی هزینیه حاصیل مییکنید.
اکثر متغیرهای انتخابشده ،هیبستگی باالیی با هزینیه بخیشهیای
مختلف داشته و این نتیجه با توضیحات بیانشده برای جدول ( )2در

هزینه لوازم داخل مزرعه ()TCF

تطابق است .اگرچه برخی از متغیرها دو یا سه بار تکرار شدند ولی در
مدل هیبرید وجود ندارند ،اما این دلیلی بر کماهییت بودن آن متغییر
نیست بلکه هدف این است کیه بیا اسیتفاده از میدل هیبریید بتیوان
بمترین ترکیب را شناسایی کرد و ساده ترین مدل از بیین متغیرهیای
موجود را ساخت .با توجه به اینکه  16متغیر از  39متغییر (حیدود 40
درصد از متغیرها) در مدل نمایی وجود دارد ،میتوان گفت کیه میدل
هیبرید در بخش  GAنتایج معقول و منطقی را حاصل کیرده اسیت.
شایان ذکر است پارامترهای بمینه الگوریتم ژنتیک ( )GAنظیر اندازه
جیعیت ،نرب تالقی ،نرب جمش ،براز گرادیان و براز طولی بیه
ترتیب  0/1 ،0/05 ،0/5 ،100و  0/1به دست آمد.

هزینه ایستگاه پیپاژ و سیستم کنترل مرکزی ()TCP

هزینه نصب و اجرای داخل مزرعه و ایستگاه پیپاژ ()TCI
هزینه کل ()TCT
شکل  -3نتایج روش  GAبراي شناسایی بهترین تركیب از دادهها براي مدلسازي هزینه سامانههاي آبیاري قطرهاي

تعیین و انتخاب ممیم تیرین و میؤثرترین پارامترهیای ییک تیاب
غیرخطی ناشناخته در مدلهای شبیهسازی ،یکی از دشوارترین مراحل
توسعه مدل است .آزمون گاما ابزاری قدرتینید بیرای ییافتن بمتیرین
ترکیب ورودی در مدلسازی غیرخطی است که ایجاد یک مدل هیوار
را حتی قبل از ایجاد مدل بررسی میکند .به کیک معیارهای ارزیابی،
می توان دقت تکنیکهای مختلف مثل الگوریتم ژنتییک را در تعییین
مممترین پارامترهای ورودی و بمترین ترکیب دادهها شناسایی کیرد و
در مدل سازی از آن بمره گرفت .جدول ( )4نتیایج معیارهیای ارزییابی
رو  GAبرای یافتن بمترین ترکیب ورودی برای مدلسازی هزینیه

سامانههای آبیاری قطرهای را نشان میدهد .در این جدول و در بخش
هزینه ایستگاه پیپاژ و سیستم کنترل مرکزی ( ،)TCPآمارهها بمتیرین
مقدار خود را داشته و توانایی باالی مدلسیازی هزینیه بیا اسیتفاده از
دادههای منتخب از  39متغیر مورد مطالعه را نشان میدهید .در سیایر
بخش هیای هزینیه نییز ،معیارهیای ارزییابی مناسیب بیوده و قابلییت
مدل سازی هزینه بخش های مختلیف سیامانههیای آبییاری قطیرهای
شامل هزینه ایستگاه پیپاژ و سیستم کنتیرل مرکیزی ( ،)TCPهزینیه
لوازم داخل مزرعیه ( ،)TCFهزینیه نصیب و اجیرای داخیل مزرعیه و
ایستگاه پیپاژ ( )TCIو هزینه کل ( ،)TCTامکانپذیر میباشد.
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جدول  -4نتایج معیارهاي ارزیابی روش  GAبراي یافتن بهترین تركیب ورودي براي مدلسازي هزینه سامانههاي آبیاري قطرهاي
پارامتر
)𝛤( Gamma
Expected Absolute Error
)Gradient (A
𝛤 Standard Error of
R2
V-Ratio

مدل برتر

بخشهاي مختلف هزینه
TCP

TCF

TCI

TCT

0/179
0/270
0/028
0/00005
0/423
0/520
0/169
0/002
-0/002
-0/015
0/019
0/023
0/024
0/037
0/024
0/010
0/282
-0/083
0/884
0/999
0/717
1/083
0/115
0/00002
111101011001010110111111000100111011101

نتایج الگوریتم تپهنوردي ()HC

میکند (جدول  .)5فقیط پینج متغییر ( Aمسیاحت زمیین)DSF (m) ،

بر اساس توضیحات بیان شده در بخش قبل (نتیایج  ،)GAنتیایج
بمترین ترکیب ورودی به مدل بیا اسیتفاده از رو ) (HCدر جیدول
( )5ارائه شده است .با یک نگاه به نتایج کامالً مشخص اسیت ،نتیایج
ترکیبهای ورودی شناساییشده در این رو  ،از مطلوبییت و اعتبیار
باالیی برخوردار نیست و علت آن ،استفاده از حداکثر مجیوعه دادههیا
برای مدلسازی است .بنابراین قانون سمولت مدل سیازی (اسیتفاده از
حداقل دادهها) در این رو رعایت نشده و هرچند که نتایج معیارهای
ارزیابی قابلقبول باشد ،اما نیی تواند از پینیدگی مدلهای هر بخیش
و مدل هیبرید بکاهد .هیانطور که پیشتر بیان شد ،انتخاب بمتیرین
ماسک به عنوان ترکیب ورودی در آزمون گامیا بیر اسیاس محاسیبه
پارامترهای آماره گاما ( )Γو شاخص  V-Ratioانجام میشیود .هرچیه
شاخص  V-Ratioو آماره گاما ( )Γدر یک ماسک کیتیر و بیه صیفر
نزدیک شود ،بیانگر توانایی آن ماسک برای اسیتفاده در شیبیهسیازی
مدل میباشد و هرگاه به ییک نزدییک شیوند نیاییانگر ییک خطیای
تصادفی بسیار بزر است و ایجاد میدل بیر اسیاس ماسیک میدنظر،
نامناسب و ناکارآمید اسیت (Kumar & Kumar, 2021؛ میرعربیی و
هیکاران .)1397 ،با توجیه بیه حضیور  35متغییر از  39متغییر میورد
مطالعه (حدود  90درصد از متغیرها) ،مییتیوان بییان کیرد کیه میدل
هیبرید در بخش  HCنسبت به رو  GAمدل پینیدهتری را حاصل

(فاصله منبی آبیی تیا زمیین)( QT (l/s) ،مقیدار کیل دبیی آب قابیل
دسترس)( L90mm (m) ،طول لوله اصلی) و )( L125mm (mطیول لولیه
جانبی) در هزینه بخشهای مختلف سامانههای آبیاری قطرهای شامل
هزینه ایستگاه پیپاژ و سیستم کنتیرل مرکیزی ( ،)TCPهزینیه لیوازم
داخل مزرعه ( ،)TCFهزینه نصب و اجرای داخیل مزرعیه و ایسیتگاه
پیپاژ ( )TCIو هزینه کل ( )TCTو مدل هیبرید وجیود نیدارد و دیگیر
متغیرها شامل مدلسازی میشوند ولیی بیه نظیر مییرسید کیه ایین
متغیرها ،سمم باالیی در هزینه سامانههای آبیاری قطرهای دارند و این
موضوع دلیل دیگری بر دقت کیتیر رو  HCدر شناسیایی ترکییب
بمینه دادههای ورودی به مدل مییباشید و میکین اسیت اسیت ایین
تکنیک در دیگر پژوهشها و دادهها نتایج مطلوبی حاصل کنید امیا در
این مطالعه منجر به ایجاد مدلهای سادهتر نشد .با ایین حیال ،نتیایج
رو  HCبرای شناسایی بمترین ترکیب از دادهها برای میدل سیازی
هزینه سامانههای آبییاری قطیرهای در شیکل ( )4و نتیایج معیارهیای
ارزیابی رو  HCبرای یافتن بمترین ترکیب ورودی برای مدلسازی
هزینه سامانههای آبیاری قطرهای در جدول ( )6قابیلمشیاهده اسیت.
الزم به ذکر است که پارامترهای بمینه الگوریتم تپهنوردی ( )HCنظیر
بردار شروع ،بردار پایان ،تعدار بردارها ،تعیداد نقیاط هیایسیه و تعیداد
ماسک ورودی به ترتیب برابر با  10 ،100 ،100 ،1و  24به دست آمد.

جدول  -6نتایج معیارهاي ارزیابی روش  HCبراي یافتن بهترین تركیب ورودي براي مدلسازي هزینه سامانههاي آبیاري قطرهاي
پارامتر
)𝛤( Gamma
Expected Absolute Error
)Gradient (A
𝛤 Standard Error of
R2
V-Ratio

مدل برتر

بخشهاي مختلف هزینه
TCP

TCF

TCI

TCT

0/060
0/127
0/094
-0/0003
0/246
0/357
0/307
0/018
0/010
0/005
0/004
0/014
0/017
0/027
0/023
0/013
0/757
0/489
0/621
0/989
0/242
0/510
0/378
-0/001
011011111111111111111111111101011111111
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جدول  -5بهترین تركیب ورودي براي مدلسازي هزینه سامانههاي آبیاري قطرهاي با استفاده از روش HC

نماد
A
)P/A (1/m
NPL
)DSF (m
)∆HSF (m
)QT (l/s
)NHO (hour
)SR (m
)SP (m
)ETP (mm/day
)FSP (mm/hr
)AW (mm/m
)WA (%
)QE (l/s
)NE (n
)T (h
)NIT (n
)AIT (ha
)NIU (n
)AIU (ha
)F (day
)NIUS (n
)L16mm (m
)L32mm (m
)L40mm (m
)L50mm (m
)L63mm (m
)L75mm (m
)L90mm (m
)L110mm (m
)L125mm (m
)L160mm (m
)L200mm (m
WQ
)QS (l/s
)PP (kw
)HP (m
)DFE (m
)S (%

توضیح
مساحت زمین
شکل زمین (نسبت محیط به مساحت)
تعداد قطعات زمین
فاصله منب آبی تا زمین
اختالف ارتفاع منب آبی و زمین (بحرانی)
مقدار کل دبی آب قابل دسترس
نسبت ساعتی در دور آبیاری که آب در اختیار مالک است
فاصله ردیف گیاهان
فاصله گیاه روی هر ردیف
تبخیر-تعر گیاه
نفوذپذیری نمایی خاک
ظرفیت نگمداری آب در خاک ()FC-PWP
سطح خیکشده
دبی گسیلنده
تعداد کل گسیلنده
تعداد ساعات کاری در شبانهروز
تعداد نوبتهای آبیاری
مساحت نوبتهای آبیاری
تعداد واحدهای آبیاری
مساحت واحدهای آبیاری
دور آبیاری
تعداد واحدهای آبیاری که هیزمان آبیاری میشوند
طول کل لترال
طول لوله رابط یک
طول لوله رابط دو
طول لوله مانیفولد
طول لوله فرعی
طول لوله نییه اصلی
طول لوله اصلی
طول لوله جانبی
طول لوله جانبی
طول لوله جانبی
خط انتقال طوالنی
کیفیت آب از نظر نیاز به فیلتراسیون
دبی سیستم
توان پیپ مورد نیاز
ارتفاع پیپاژ
فاصله زمین تا خطوط بر
نوع منطقه یا شیب غالب (کوهستانی ،دشت)
مدل برتر

TCP

TCF

TCI

TCT

0
1
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
68

0
1
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
68

0
1
1
0
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
58

0
1
1
0
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
58

مدل هیبرید
0
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
-
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هزینه ایستگاه پیپاژ و سیستم کنترل مرکزی ()TCP

هزینه نصب و اجرای داخل مزرعه و ایستگاه پیپاژ ()TCI
هزینه کل ()TCT
شکل  -4نتایج روش  HCبراي شناسایی بهترین تركیب از دادهها براي مدلسازي هزینه سامانههاي آبیاري قطرهاي

نتایج الگوریتم تعبیه كامل ()FE

در جییدول ( ،)7نتییایج بمتییرین ترکیییب ورودی متغیرهییا بییرای
مدلسازی هزینه سامانههای آبیاری قطرهای بیا اسیتفاده از رو FE
در مقایسه بیا دو رو دیگیر ( GAو  )HCارائیه شیده اسیت .نکتیه
شایانذکر که در نتایج رو  FEمشاهده شد ،ایین اسیت کیه تعیداد
متغیرهای مورد نیاز و ترکیب بمینه ورودی کیه در رو هیای  GAو
 HCبه ترتیب حدود  40و  90درصد از متغیرهیا در امیر میدلسیازی
دخیل بودند ،در این رو به  20درصد رسییده و فقیط هشیت متغییر
برای مدلسازی هزینه انتخاب شده اسیت .بنیابراین میدل هیبریید در
بخش  ،FEنتایج بمتری را در مقایسه با رو های  GAو  HCحاصل
کرده و با نتایج آن میتوان مدلسازی دقیقتر و با پینیدگی کیتیری
را انجام داد .با اسیتفاده از رو  ،FEهشیت متغییر عیدد  1دریافیت
کردند و در ترکیب بمینه قرار گرفتند (جدول  .)7ایین متغیرهیا شیامل
)( ∆HSF (mاختالف ارتفاع منب آبی و زمین)( QT (l/s) ،مقیدار کیل
دبی آب قابل دسترس)( SR (m) ،فاصیله ردییف گیاهیان)WA (%) ،
(سطح خیکشده)( QE (l/s) ،دبی گسییلنده)( T (h) ،تعیداد سیاعات
کاری در شبانهروز)( NIT (n) ،تعداد نوبیتهیای آبییاری) و )AIT (ha
(مساحت نوبت های آبیاری) میباشند که معنییداری آنهیا در سیطح
یک درصد به اثبات رسیده است .دقت بیاالی رو  FEدر شناسیایی
بمترین ترکیب از میان مدلهای مختلف و شناسایی عوامل تأثیرگیذار
بر خروجیها در مطالعات مختلفی به اثبات رسییده اسیت ( Koncar,

1997; Stefánsson et al., 1997; Durrant, 2001; Tsui et al.,
;2002; Remesan et al., 2008; Remesan & Mathew, 2016
.)Nekue et al., 2021; Hart et al., 2019

با این حال برای خالصهسازی نتایج این مطالعه و شناسایی ییک
ترکیب بمینیه بیر اسیاس تییامی معیارهیای ارزییابی و آزمیونهیای
انجامشده ،برآیند سه رو  HC ،GAو  FEگرفته شد کیه نتیایج آن
در جدول ( )7قابل مشاهده است .متغیرهیای میدل هیبریید هیر سیه
رو  ،در این جدول به شکل ستونی قرار گرفتند و متغیری که در هر
سه رو تکرار شد ،به صورت هایالیت قابل روییت اسیت .بنیابراین
زمانی که از پنج متغیر )( QT (l/sمقدار کل دبی آب قابیل دسیترس)،
)( SR (mفاصله ردییف گیاهیان)( QE (l/s) ،دبیی گسییلنده)T (h) ،
(تعداد ساعات کاری در شبانهروز) و )( NIT (nتعداد نوبتهای آبیاری)
به عنوان ترکیب بمینه ورودی برای مدلسیازی هزینیه سیامانههیای
آبیاری قطره ای در چمار بخش شامل هزینه ایستگاه پیپیاژ و سیسیتم
کنترل مرکزی ( ،)TCPهزینه لوازم داخل مزرعه ( ،)TCFهزینه نصیب
و اجرای داخل مزرعه و ایسیتگاه پیپیاژ ( )TCIو هزینیه کیل ()TCT
استفاده شود ،سادهترین ،معقولترین نتیجه حاصل می شود .در تکییل
مطالییب اییین بخییش ،شییکل ( )5بییرای بیییان نتییایج رو  FEبییرای
شناسایی بمترین ترکیب از دادهها برای مدلسازی هزینه سامانههیای
آبیاری قطرهای و جدول ( )8به منظور بیان نتیایج معیارهیای ارزییابی
رو  FEبرای یافتن بمترین ترکیب ورودی برای مدل سازی هزینیه
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سامانههای آبیاری قطرهای ارائه شده است .در الگوریتم تعبییه کامیل
( ،)FEپارامترهای بمینه نظیر بردار شروع ،بردار پایان ،تعدار بردارهیا و

تعداد نقاط هیایسه به ترتیب برابر با  100 ،100 ،1و  10به دست آمد.

جدول  -7بهترین تركیب ورودي براي مدلسازي هزینه سامانههاي آبیاري قطرهاي با استفاده از روش  FEو دو روش دیگر
نماد
A
)P/A (1/m
NPL
)DSF (m
)∆HSF (m
)QT (l/s
)NHO (hour
)SR (m
)SP (m
)ETP (mm/day
)FSP (mm/hr
)AW (mm/m
)WA (%
)QE (l/s
)NE (n
)T (h
)NIT (n
)AIT (ha
)NIU (n
)AIU (ha
)F (day
)NIUS (n
)L16mm (m
)L32mm (m
)L40mm (m
)L50mm (m
)L63mm (m
)L75mm (m
)L90mm (m
)L110mm (m
)L125mm (m
)L160mm (m
)L200mm (m
WQ
)QS (l/s
)PP (kw
)HP (m
)DFE (m
)S (%

توضیح
مساحت زمین
شکل زمین (نسبت محیط به مساحت)
تعداد قطعات زمین
فاصله منب آبی تا زمین
اختالف ارتفاع منب آبی و زمین (بحرانی)
مقدار کل دبی آب قابل دسترس
نسبت ساعتی در دور آبیاری که آب در اختیار مالک است
فاصله ردیف گیاهان
فاصله گیاه روی هر ردیف
تبخیر-تعر گیاه
نفوذپذیری نمایی خاک
ظرفیت نگمداری آب در خاک ()FC-PWP
سطح خیکشده
دبی گسیلنده
تعداد کل گسیلنده
تعداد ساعات کاری در شبانهروز
تعداد نوبتهای آبیاری
مساحت نوبتهای آبیاری
تعداد واحدهای آبیاری
مساحت واحدهای آبیاری
دور آبیاری
تعداد واحدهای آبیاری که هیزمان آبیاری میشوند
طول کل لترال
طول لوله رابط یک
طول لوله رابط دو
طول لوله مانیفولد
طول لوله فرعی
طول لوله نییه اصلی
طول لوله اصلی
طول لوله جانبی
طول لوله جانبی
طول لوله جانبی
خط انتقال طوالنی
کیفیت آب از نظر نیاز به فیلتراسیون
دبی سیستم
توان پیپ مورد نیاز
ارتفاع پیپاژ
فاصله زمین تا خطوط بر
نوع منطقه یا شیب غالب (کوهستانی ،دشت)

GA

HC

FE

1
1
1
1
0
1
0
1
1
0
0
1
0
1
0
1
1
0
1
1
1
1
1
1
0
0
0
1
0
0
1
1
1
0
1
1
1
0
1

0
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
1
1
0
1
0
0
0
0
1
1
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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هزینه ایستگاه پیپاژ و سیستم کنترل مرکزی ()TCP

هزینه نصب و اجرای داخل مزرعه و ایستگاه پیپاژ ()TCI
هزینه کل ()TCT
شکل  -5نتایج روش  FEبراي شناسایی بهترین تركیب از دادهها براي مدلسازي هزینه سامانههاي آبیاري قطرهاي
جدول  -8نتایج معیارهاي ارزیابی روش  FEبراي یافتن بهترین تركیب ورودي براي مدلسازي هزینه سامانههاي آبیاري قطرهاي
پارامتر
)𝛤( Gamma
Expected Absolute Error
)Gradient (A
𝛤 Standard Error of
R2
V-Ratio

مدل برتر

بخشهاي مختلف هزینه
TCP

TCF

TCI

TCT

0/115
0/162
0/107
0/041
0/340
0/403
0/327
0/203
0/049
0/013
0/084
0/132
0/023
0/032
0/025
0/015
0/537
0/348
0/570
0/835
0/462
0/651
0/429
0/164
000011010000110111000000000000000000000

نتیجهگیري
استفاده از رو های دانشمبنا و عددی کیه دسترسیی بیه تییام
پارامترهای مورد نیاز آنها مشکل و یا اندازهگیری آنها نیازمند صرف
هزینه و زمان زیادی است ،کیتر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته و
به ازای آن از مدلهای هو محاسباتی دادهمبنا که از دقت و اعتبیار
باالیی برخوردار هستند و پارامترهای ورودی کیتر و در دسترستر نیاز
دارند ،مورد اقبال قرار گرفته است .به طور سنتی ،یک مدلسیاز بیرای
ساخت مدلهای ریاضی مانند شبکه عصبی مصنوعی بیرای ترکیبیات
مختلف ورودی باید از آزمونوخطا استفاده کند که این بسیار وقتگییر
است زیرا مدلساز نیاز به آموز و تست مدلهای مختلیف بیا تییام
ترکیبات ورودی احتیالی دارد .عالوه بر این ،هیچ راهنییایی در میورد

اینکه چند درصد از دادهها باید در آموز و چند درصد دادههیا بیرای
تست مدل باید استفاده شود وجود ندارد .به هیین منظور ،این پژوهش
با هدف بررسی و تحلیل حساسیت پارامترهای مؤثر بر هزینه طراحیی
و اجرای سامانههای آبیاری قطرهای بیا اسیتفاده از آزمیون گامیا و بیا
استفاده از سه تکنیک الگوریتم ژنتییک ( ،)GAالگیوریتم تپیهنیوردی
( )HCو الگوریتم تعبیه کامل ( )FEانجام شید .نتیایج نشیان داد کیه
آزمون گاما می تواند حجم کار بیرای توسیعه میدل را تیا حید زییادی
کاهش دهد و به عنوان راهنیایی برای انتخاب دادههای ورودی قبیل
از توسعه مدل استفاده شود .بنابراین با استفاده از تجزیهوتحلیل آزمون
گاما به راحتی می توان تعبیه نامنظم را به عنوان یک چارچوب اساسی
برای ساخت پیشبینیهای ساده یک مرحلهای برای سریهای زمانی
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بینظم تعیین و بمترین نتیجه را حاصل کرد .هیننین نتیایج بمینیه-
سازی ترکیبات ورودی به مدل هزینه سامانههای آبیاری نشان داد که
تعداد متغیرهای مورد نیاز و ترکییب بمینیه ورودی کیه در رو هیای
 GAو  HCبه ترتیب حدود  40درصد و  90درصد از متغیرهیا در امیر
مدلسازی دخیل بودند ،در رو  FEبه  20درصد رسییده کیه نتیایج
رو  FEمنجر به ایجاد مدل برتر میشیود .هیننیین نتیجیه میدل
هیبرید که برآیند نتایج هر سه تکنیک بود ،نتایج نشان داد زمانی کیه
از پنج متغیر مقدار کل دبی آب قابل دسترس ،فاصله ردییف گیاهیان،
دبی گسیلنده ،تعداد ساعات کیاری در شیبانهروز و تعیداد نوبیتهیای
آبیاری به عنوان ترکیب بمینه ورودی برای مدلسازی هزینه سیامانه-
های آبیاری قطره ای استفاده شود ،بمترین مدل که کیترین پینیدگی
را دارد به دست میآید .نتایج کلی این پیژوهش نشیان داد کیه بیرای
سمولت مدلسازی هزینه بخیشهیای مختلیف سیامانههیای آبییاری
قطرهای میتوان از متغیرهای انتخاب شده در هر بخش استفاده نیوده
و مدلسازی اقتصادی سیستمهای آبیاری قطرهای را با دقت باال و بیا
تعداد ابعاد دادههای ورودی کیتیر انجیام داد .بیا میدلسیازی هزینیه
سامانههای آبیاری پیش از انجام کار می توان درک درسیتی از مییزان
هزینهها داشت و تخصیص اعتبار به این طرحها را بیا دقیت بیاالتری
انجام داد.

سپاسگزاري
این مقاله از رساله دکتری نویسنده اول استخراج شده است .بدین
وسیله از شرکت ممندسین مشاور آب و خیاک البیرز و معاونیت آب و
خاک وزارت جماد کشاورزی بیه دلییل در اختییار قیراردادن دادههیا و
هیننین گروه ممندسی آبیاری و آبادانی ،پردیک کشیاورزی و منیاب
طبیعی دانشگاه تمران به دلیل تأمین امکانات الزم بیرای انجیام ایین
پژوهش و تمیه مقاالت مربوطه ،تشکر و قدردانی میشود.

منابع
رضازاده جودی ،ع .و ستاری ،م .ت .1396 .ارزیابی عیلکرد رو های
داده محور در مدلسازی بار ماهانه مشمد .پژوهش آب اییران.
.97-105 :)4( 11
قبائی سو  ،م ،.مساعدی ،ا ،.حسام ،م .و هزارجریبی ،ا .1389 .ارزیابی
تأثیر پیشپرداز پارامترهای ورودی به شبکه عصبی مصینوعی
( )ANNsبا استفاده از رو های رگرسیون گامبهگام و گاما تست
به منظور تخیین سری تر تبخیر و تعر روزانه .آب و خیاک24 .
(.610-624 :)3
میرعربی ،ع ،.ناصری ،ح .ر ،.نخعی ،م .و علیجانی ،ف .1397 .بررسی
عیلکرد مدلهای داده مبنا در شبیهسازی افقهای زمیانی سیطح

آب زیرزمینی با استفاده از رو تلفیقی آزمیون گامیا و الگیوریتم
ژنتیک ( .)GA-GTزمینشناسی کیاربردی پیشیرفته-72 :)2( 8 .
.62
Banzhaf, W., Nordin, P., Keller, R. E., and Francone, F.
D. 1998. Genetic programming. San Francisco,
Springer, 512 p.
Borgonovo, E., and Plischke, E. 2016. Sensitivity
analysis: a review of recent advances. European
Journal of Operational Research. 248(3): 869-887.
Douglas-Smith, D., Iwanaga, T., Croke, B. F., and
Jakeman, A. J. 2020. Certain trends in uncertainty
and sensitivity analysis: An overview of software
& tools and techniques. Environmental Modelling
Software. 124: 104588.
Durrant, P. J. 2001. winGamma: A non-linear data
analysis and modelling tool with applications to
flood prediction. Unpublished Ph. D. thesis.
Department of Computer Science, Cardiff
University, Wales, UK.
El-Shater, T., Yigezu, Y. A., Shideed, K., and AwHassan, A. 2017. Impacts of Improved Supplemental
Irrigation on Farm Income, Productive Efficiency
and Risk Management in Dry Areas. Journal of
Water Resource and Protection. 9(13): 1709.
Flores, J. H. N., Faria, L. C., Rettore Neto, O., Diotto,
A. V., and Colombo, A. (2021). Methodology for
Determining the Emitter Local Head Loss in Drip
Irrigation Systems. Journal of Irrigation and
Drainage Engineering. 147(1): 06020014.
Gany, A. H. A., Sharma, P., and Singh, S. 2019. Global
Review of Institutional Reforms in the Irrigation
Sector for Sustainable Agricultural Water
Management, Including Water Users’ Associations.
Irrigation and drainage. 68(1): 84-97.
GeeksforGeeks.
2021.
https://www.geeksforgeeks.org/introduction-hillclimbing-artificial-intelligence/ (Last Updated: 22
)Mar, 2021
Goyal, P., and Ferrara, E. 2018. Graph embedding
techniques, applications, and performance: A
survey. Knowledge-Based Systems. 151: 78-94.
Hart, J. L., Bessac, J., and Constantinescu, E. M. 2019.
Global sensitivity analysis for statistical model
parameters. SIAM/ASA Journal on Uncertainty
Quantification. 7(1): 67-92.
Kenyon-Dean, K., Newell, E., and Cheung, J. C. K.
2020. Deconstructing word embedding algorithms.
arXiv preprint arXiv:2011.07013.
Komkov, V., Choi, K. K., and Haug, E. J. 1986. Design
sensitivity analysis of structural systems (Vol. 177).
Academic press.
Koncar, N. 1997. Optimisation methodologies for direct

755

تحليل حساسيت پارامترهاي مؤثر بر هزینه سامانههاي آبياري قطرهاي با استفاده از الگوریتمهاي فراابتكاري

radiation estimation.
22(21): 4301-4309.

Hydrological

processes.

Saltelli, A., Ratto, M., Andres, T., Campolongo, F.,
Cariboni, J., Gatelli, D. ... and Tarantola, S. 2008.
Global sensitivity analysis: the primer. John Wiley
& Sons.
Section. 2020. https://www.section.io/engineeringeducation/understanding-hill-climbing-in-ai/
(Last
Updated: 16 December 2020)
Seifi, A., and Riahi, H. 2020. Estimating daily reference
evapotranspiration using hybrid gamma test-least
square support vector machine, gamma test-ANN,
and gamma test-ANFIS models in an arid area of
Iran. Journal of Water and Climate Change. 11(1):
217-240.
Sinha, B. B., and Dhanalakshmi, R. 2022. Recent
advancements and challenges of Internet of Things
in smart agriculture: A survey. Future Generation
Computer Systems,.126, 169-184.
Sivanandam, S. N. and Deepa. S. N. 2008. Introduction
to Genetic Algorithms. Springer-Verlag, Berlin.
Skalak, D. B. 1994. Prototype and feature selection by
sampling and random mutation hill climbing
algorithms. In Machine Learning Proceedings 1994
(pp. 293-301). Morgan Kaufmann.
Solorio-Fernández, S., Carrasco-Ochoa, J. A., and
Martínez-Trinidad, J. F. 2020. A review of
unsupervised feature selection methods. Artificial
Intelligence Review. 53(2): 907-948.
Stefánsson, A., Končar, N., and Jones, A. J. 1997. A
note on the gamma test. Neural Computing &
Applications. 5(3): 131-133.
Tsui, A. P., Jones, A. J., and De Oliveira, A. G. 2002.
The construction of smooth models using irregular
embeddings determined by a gamma test analysis.
Neural Computing & Applications. 10(4): 318-329.
Valentín, F., Nortes, P. A., Domínguez, A., Sánchez, J.
M., Intrigliolo, D. S., Alarcón, J. J., and LópezUrrea, R. 2020. Comparing evapotranspiration and
yield performance of maize under sprinkler,
superficial and subsurface drip irrigation in a semiarid environment. Irrigation Science. 38(1): 105115.
Yin, Z., Luo, Q., Wu, J., Xu, S., & Wu, J. 2021.
Identification of the long-term variations of
groundwater and their governing factors based on
hydrochemical and isotopic data in a river basin.
Journal of Hydrology. 592: 125604.

inverse
neurocontrol
University of London).

(Doctoral

dissertation,

Kumar, M., and Kumar, P. 2021. Stage-dischargesediment modelling using support vector machine.
The Pharma Innovation Journal. 10(1): 149-154.
Liu, J., Lin, Y., Lin, M., Wu, S., and Zhang, J. 2017.
Feature selection based on quality of information.
Neurocomputing. 225: 11-22.
Miao, J., and Niu, L. 2016. A survey on feature
selection. Procedia Computer Science, 91, 919-926.
Mitchell, M. (1998). An introduction to genetic
algorithms. MIT press.
Moghaddamnia, A., Gousheh, M. G., Piri, J., Amin, S.,
and Han, D. 2009. Evaporation estimation using
artificial neural networks and adaptive neuro-fuzzy
inference system techniques. Advances in Water
Resources. 32(1): 88-97.
Nekue, N., Bedani, M. A., and Khashei Siuki, A. 2021.
Evaluation of Adaptive Neuro-Fuzzy Inference
System Models in Estimating Saffron Yield Using
Meteorological Data. Journal of Agricultural
Science and Technology 23(1): 221-234.
Oki, T. 2020. World Water Resources at Stake. In
Human Geoscience (pp. 89-95). Springer.
Singapore.
Otani, M., and Jones, A. J. 1997. Guiding chaotic orbits.
Research Report, Imperial College of Science
Technology and Medicine. 130.
Park, C. S. 2012. Fundamentals of Engineering
Economics. Chan S. Park. Pearson Education.
Pazoki, M., Yadav, A., and Abdelaziz, A. Y. 2020.
Pattern-recognition methods for decision-making in
protection of transmission lines. In Decision Making
Applications in Modern Power Systems (pp. 441472). Academic Press.
Pourgholam-Amiji, M., Liaghat, A., Ghameshloua, A.,
Khoshravesh, M., and Waqas, M. M. 2020.
Investigation of the yield and yield components of
rice in areas with shallow water table and saline. Big
Data in Agriculture (BDA). 2(1): 36-40.
Qian, G., and Mahdi, A. 2020. Sensitivity analysis
methods in the biomedical sciences. Mathematical
Biosciences. 323: 108306.
Remesan, R., and Mathew, J. 2016. Hydrological data
driven modelling. Springer International Pu.
Remesan, R., Shamim, M. A., and Han, D. 2008. Model
data selection using gamma test for daily solar

Iranian Journal of Irrigation and Drainage
No. 4, Vol. 15, Oct.-Nov. 2021, p. 737-756

نشریه آبياري و زهكشي ایران

1400  آبان-  مهر،15  جلد،4  شماره،  نشریه آبياري و زهكشي ایران756
737-756 . ص،1400  آبان-  مهر،15  جلد،4شماره

Sensitivity Analysis of Parameters Affecting the Early Cost of Drip Irrigation
Systems Using Meta-Heuristic Algorithms
M. Pourgholam-Amiji1, Kh. Ahmadaali2*, A. Liaghat3
Recived: April. 03, 2021
Accepted: May. 13, 2021

Abstract
Asset allocation to pressurized irrigation systems along with evaluating their efficiency has been considered
by water industry experts and officials in recent years. To this purpose, identifying the factors and components
affecting the costs of an irrigation system is a very important issue that has received less attention. On the other
hand, one of the main problems of data-based modeling is determining the most effective input variables in
estimating a given output. Gamma test is one of the most important tools that can be used to analyze the
sensitivity and select the most important feature from a large number of features affecting the output. Therefore,
this study aims to determine the most effective features on the cost of drip irrigation systems in four parts,
including the Cost of pumping station and central control system (TCP), Cost of on-farm equipment (TCF), Cost
of installation and operation on-farm and pumping station (TCI) and Total cost (TCT). First, data of 100 drip
irrigation projects implemented in different parts of the country were collected and it was prepared a database
containing 39 important and influential variables in the cost of the mentioned parts. WinGamma software was
used to analyze the sensitivity and select input variables affecting the cost of different parts of drip irrigation
systems. Based on the sensitivity analysis, the best evaluation criteria were obtained in TCP and the numerical
amount of gamma statistic, Expected Absolute Error, Gradient statistic, Standard Error of Γ, coefficient of
determination (R2), and V-Ratio index were recorded as 0.048, 0.219, 0.008, 0.024, 0.87 and 0.192, respectively,
which indicate the high correlation between the experimental variables and the cost of the corresponded sector.
To find the optimal combination of data for cost modeling, we used Genetic Algorithm (GA), Hill Climbing
(HC), and Full Embedding (FE). The results showed that the number of required variables and the optimal input
combination, which covered 40 and 90% of the variables (16 and 35 variables, respectively) in GA and HC
method reached 20% in the FE method and only eight variables were selected for cost modeling and also the
results of this method were selected as the superior model. Moreover, the result of the hybrid model revealed the
simplest and most optimal model was obtained when QT (l/s) (total amount of available water flow), SR (m)
(plant row spacing), QE (l/s) (emitter flow), T (h) (number of working hours per day) and N IT (n) (number of
irrigation shifts) were used as the optimal input combination to modeling the cost of drip irrigation systems.
Therefore, the results of this study can be used to identify the variables affecting the costs of pressurized
irrigation systems and finally the economic modeling of these systems.
Keywords: Gamma Test, Genetic Algorithm, Hill Climbing, Full Embedding, Pressurized Irrigation
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