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چکیده
دادهها در مطالعات جغرافیايي عموماً بهصورت نقطهاي در ايستگاههاي پايش اندازهگیري شده و نقش مهمي در تحلیل تغییرات زماني
و مکاني پديدهها دارند .بهینهسازي تعداد چاههاي شبکه ي پايش يکي از مسائل اصلي در کاهش هزينه و افزايش کیفیت دادههاي
استخراجشده ميباشد .هدف اصلي اين تحقیق بهینهسازي شبکه ي پايش آب زيرزمیني آبخوان دشت اراک ميباشد .در اين تحقیق از
روش نوين فراکاوشي برخورد اجسام ( ) CBOبراي اولین بار در حل مسائل مکاني استفاده ميشود .بدين منظور ابتدا دادههاي چاههاي آب
زيرزمیني جمعآوري و پااليششده و در ادامه روش  CBOبا استفاده از روش وزندهي معکوس فاصله ( )IDWبراي محاسبهي تابع هزينه
پیاده سازي شد .به منظور ارزيابي دقت خروجي ،نتايج آن با روش کلوني مورچه ( )ACOمقايسه شد .با جمعآوري و پااليش  57دادهي
چاههاي آبخوان اراک ،منحني تعداد چاههاي حذفشده در مقابل مقدار خطاي ايجادشده در چاهها ترسیم شد .مقايسه درصد خطاي
بهینهشده نشان ميدهد که روش  CBOهمواره مقدار کمتري نسبت به  ACOدارد .با لحاظ نمودار ترسیمشده ،موقعیت مکاني چاههاي
حذفشده در سناريوهاي مختلف و نظرات کارشناسي مشخص شد که با حذف  6چاه از شبکهي پايش آب زيرزمیني آبخوان اراک حداکثر
 35سانتيمتر خطا در تخمین سطح آب در چاهها وارد ميشود .موقعیت مکاني چاههاي حذفشده نشان ميدهد که چاههاي اطراف تاالب
میقان از اهمیت بااليي در تخمین سطح آب زيرزمیني آبخوان دارند و اکثر چاههاي حذفشده در بخش شمالي و مرکزي آبخوان قرار
دا رند .همچنین اين مطالعه نشان داد که روش بهینهسازي برخورد اجسام روشي مناسب در بهینهسازي شبکههاي پايش آب زيرزمیني به
منظور کاهش هزينه و زمان برداشت اطالعات ميباشد.

واژگان کلیدی:

شبکه پايش ،آب زيرزمیني ،روش بهینهسازي اجسام ،روش فراکاوشي ،وزن دهي معکوس فاصله

* نويسنده رابط
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بهینهسازی تعداد چاههای پایش سطح آب زیرزمینی با استفاده از روش

مقاله پژوهشي  -بهینهسازي تعداد چاههاي پايش سطح آب زيرزمیني با استفاده از ...

 -1مقدمه
آبهاي زيرزمیني يکي از حیاتيترين منابع طبیعي
هستند که هستهي سیستم محیط زيستي را تشکیل مي-
دهند [ .]1اندازهگیري و پايش سطح تراز آب زيرزمیني
يکي از گامهاي اساسي و ضروري در مطالعات آبهاي
زيرزمیني محسوب ميشود [ .]2براي محافظت از منابع آب
زيرزمیني نیاز به استخراج دادههاي قابل اعتماد در قالب
يک شبکه پايش ميباشد ،که اساس و پايه درک ويژگيهاي
هیدرولوژيکي منطقه و تصمیمگیريهاي مديريتي است [,3
 .]4شبکه پايش آب زيرزمیني يکي از مؤلفههاي مهم
زيرساختي شهرهاي هوشمند محسوب شده و طراحي بهینه
آنها ضرورت جامعه جهاني ميباشد [.]1
تعداد و توزيع مکاني چاههاي مشاهداتي در يک شبکه-
ي پايش ،از پارامترهاي مهم و مؤثر در نتايج مطالعات آب-
هاي زيرزمیني ميباشند [ .]6 ,5بعد از طراحي اولیهي
شبکهي پايش ،همواره نیاز به اصالح و بررسي دادهها و
بهروزرساني و بهینهسازي شبکه وجود دارد [ .]7طراحي و
بهینهسازي شبکهي پايش نقش مهمي در بررسي دقیق
تغییرات سطح ايستابي [ ،]8تعیین ايستگاههاي نمونه-
برداري شاخص [ ،]9بررسي تغییرات زماني غلظت آاليندهها
[ ]5و بررسي عملکرد عملیات پاکسازي [ ]10داشته و
خروجي آن در مطالعات پتانسیل منابع آب [ ،]11مديريت
کمي و کیفي منابع آب و تعیین وضعیت آبخوانها دارد
[ .]4بهینهسازي شبکهي پايش با تعیین چاههاي پر اهمیت
موجب افزايش دقت اندازهگیري در ايستگاههاي تعیین شده
ميشود و قابلیت اطمینان به سطح را افزايش ميدهد [.]8
بهینهسازي شبکه پايش ضمن کاهش هزينههاي مربوط به
ايجاد ،نگهداري و نمونهبرداري از شبکه ،به دقت سطح
برآورد شده کمک ميکند [.]13 ,12
دشت اراک در حوزه آبخیز تاالب کويري میقان واقع
شده و قابلیت زيادي در بخش کشاورزي و صنعت دارد
[ .]14سطح آبخوان شهر اراک در طول سالیان اخیر همواره
رو به کاهش بوده و اين افت سطح آب زيرزمیني نگران
کننده است [ .]15در اين منطقه به سبب برداشت بيرويه
از منابع آب زيرزمیني ،منابع آب سطحي و رودخانهها هم
بیشتر خشک و با کاهش آورد روبرو هستند .پايش مستمر و
دقیق سطح آب زيرزمیني در اين استان و به ويژه آبخوان
اراک از نیازهاي اصلي آن به شمار ميرود.
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بهینهسازي شبکهي پايش به منظور ايجاد بهترين
ترکیب در بین ايستگاههاي موجود بر اساس اهداف از پیش
تعیین شده انجام ميگردد که در نهايت منجر به حداقل
شدن تعداد چاههاي پايش با توزيع مکاني بهینه و مناسب از
نظر اقتصادي ميشود [ .]12 ,7متناسب با هدف طراحي
شبکه پايش ،محدوديتهاي مختلفي از جمله منابع مالي
[ ،]2در دسترس بودن دادهها و مکانهاي اندازهگیري،
رويکردهاي اجتماعي [ ،]11فنآوريهاي نظارت و
مالحظات اداري و حقوقي وجود دارد [ .]1بهینهسازي
شبکههاي پايش با روشهاي مختلفي در پديدههاي
متفاوتي انجام شده است [ .]13 ,8در بهینهسازي شبکه
پايش آب زيرزمیني از روش آنتروپي در تلفیق با کريجینگ
بیزين تجربي [ ،]16از تلفیق روش شبکه عصبي با آنتروپي
و روشهاي زمینآماري [ ،]9از الگوريتم بهینهسازي ژنتیک
و کريجینگ [ ،]7رويکرد جک نايف (حذف يکبهيک
دادهها بر اساس دقت روش درونيابي) [ ،]8روش احتمال
پذيرش (مبتني بر مدل زمینآماري کريجینگ و تابع توزيع
احتمال نرمال) [ ،]13روش زمینآماري کريجینگ و خطاي
برآورد پهنه [ ]14استفاده شده است .در بهینهسازي شبکه
پايش کیفیت آب زيرزمیني و سطحي نیز به وفور از روش
کريجینگ و خطاي برآورد[ ،]12آنتروپي [ ]17و آنالیز
مولفههاي اصلي ]18[ )PCA( 1استفاده شده است .بهینه-
سازي شبکهي پايش در علوم ديگري از جمله بهینهسازي
شبکه بارانسنجي [ ،]5سنجش آلودگي هوا و هواشناسي
[ ]19و در علوم نويني چون تزريق کربن دي اکسید به
زمین [ ]20و جايابي سنسورهاي گلخانهها [ ]21و غیره
مورد بررسي و تحلیل قرار گرفته است.
هر کدام از روشهاي استفاده شده مزايا و معايبي دارند
و روش غالبي براي انتخاب ايستگاههاي شاخص و بهینه-
سازي شبکهي پايش وجود ندارد .چرا که موارد مهمي از
جمله اهداف ،مقیاس ،تعداد دادهها ،ويژگيهاي اکولوژيکي
منطقه و غیره در انتخاب روش مهم ميباشند [.]21 ,17 ,7
عموماً روش مورد استفاده و تعداد مناسب ايستگاهها با توجه
به هدف ،الزامات و اطالعات موجود انتخاب ميشود [.]6 ,1
روشهايي که مبتني بر تحلیلهاي آماري و آنتروپي هستند
بر اساس دادههاي برداشت شده در زمانهاي مختلف و
بدون توجه به موقعیت مکاني دادهها عمل ميکنند [،]14
1 Principal Component Analysis

اس

1 Electrical Conductivity
2 Non-dominated Sorting Genetic Algorithm
3 Inverse Distance Weighting
4 Eastern Cape

5 Colliding Bodies Optimization
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لذا اين روشها نميتوانند صرفاً با يک سري از داده به
بهینهسازي شبکه پايش بپردازند [ ]5و در خروجي نهايي
آنها موقعیت مکاني دادهها لحاظ نشده است .در مقابل
روشهاي زمینآماري با لحاظ موقعیت و مختصات ايستگاه-
هاي نمونهگیري ،بهینهسازي را انجام داده و صرفاً با يکسري
از دادهها کار ميکنند .اين روشها حجم محاسبات بااليي
دارند و شرط الزم براي استفاده از آنها برقراري قانون اول
جغرافیا ميباشد [ .]13در اين میان مدلهاي هوشمندي
چون شبکهي عصبي مصنوعي و ماشین بردار پشتیبان و
روشهاي بهینهسازي فراکاوشي قرار دارند که به دلیل
سرعت پردازش ،قابلیت پیادهسازي با تعداد متخلفي از
دادهها و دقت باالتر نسبت به روشهاي ديگر توسعهي
بیشتري يافتهاند [.]16
روشهاي بهینهسازي فراکاوشي و تکاملي از ابزارهاي
پراستفاده در بهینهسازي شبکههاي پايش ميباشند [,4 ,3
 .]11 ,7جنترستمي و صالحي ( )1398با استفاده از
الگوريتم ژنتیک به بهینهسازي شبکهي پايش دشت گیالن
پرداختند .آنها توزيع مکاني مناسب براي پارامتر  1ECرا به-
عنوان پارامتر کیفي در طراحي شبکه پايش لحاظ کردند .به
منظور تابع بهینهسازي نیز از مدل نش-ساتکلیف جهت
تطابق بین دو شبکهي پايش موجود و شبکهي جديد استفاده
کردند .از الگوريتم ژنتیک رتبهبندي نامغلوب)NSGA-II( 2
نیز در منطقهي کوهدشت جهت بازطراحي شبکهي پايش
آب زيرزمیني استفاده شده است .تابع بهینه شونده در آن با
استفاده از روش درونيابي وزندهي معکوس فاصله)IDW( 3
ايجاد شد تا کمترين خطاي اندازهگیري و فقدان داده و
بهترين پراکنش دادهها تأمین شود [ .]2رئیسي عیسي آبادي
و همکاران ( )1397از الگوريتم فراکاوشي تابو در دشت
دزفول -انديمشک استفاده کردند .آنها واريانس خطاي
درونيابي محاسبهشده در روش کريجینگ را بهینه کردند.
 Pérezو همکاران ( )2017از الگوريتم کلوني زنبورعسل در
بهینهسازي شبکهي پايش آب رودخانه در استان کیپ
شرقي 4آفريقاي جنوبي با هدف افزايش سرعت تشخیص
آلودگي و افزايش قابلیت اطمینان به دادهها استفاده کردند.
قابلیت کلوني مورچگان در زمینهي بهینهسازي شبکه پايش

نیز در تحقیقات مختلفي بررسي شده است .هوشنگي
( )1398از الگوريتم کلوني مورچگان براي بهینهسازي شبکه-
ي پايش آب زيرزمیني دشت تبريز [ Yuanhai ،]22و
 )2007( Hiltonدر بهینهسازي شبکهي پايش آبخوان فوقاني
شهر پیرس در واشنگتن Moeinia ،و  )2017( Afsharبراي
طراحي بهینهي شبکههاي فاضالب گرانشي در محیط
آزمايشگاهي استفاده کردهاند .مقايسهي روشهاي بهینهسازي
فراکاوشي در تحقیقات معدودي لحاظ شده است .جعفر زاده
و خاشعي سیوکي ( )1396به مقايسهي شبکهي عصبي و
جستوجوي گرگ خاکستري پرداختند .در مراحل
پیادهسازي از دادههاي کمکي سطح آب زيرزمیني با
تأخیرهاي  1تا  2ماهه ،ارتفاع توپوگرافي ،تخلیه از آبخوان و
مختصات به عنوان ورودي تخمینگر سطح آب زيرزمیني
استفاده کردند .نتايج آنها نشان از برتري روش گرگ
خاکستري بود .به طور کلي بهینهسازي شبکههاي پايش با
اين هدف که نمونههاي برداشت شده معرف کل دادهها باشد،
انجام ميشود [ ،]13 ,10لذا در اکثر مطالعات انجام شده
توابع هدف استفاده شده در انتخاب چاههاي نمونه با
محاسبهي خطاي روشهاي درونيابي تعیین شدهاند [.]10
بررسي تحقیقات پیشین نشان ميدهد که مطالعات
زيادي بر روي عملکرد الگوريتمهاي جديد فراکاوشي در
مقولهي بهینهسازي ايستگاههاي پايش انجام نشده است
[ .]4در مطالعات انجام شده نیز قابلیت روشهاي فراکاوشي
استفاده شده تايید شده است .بررسي روشهاي جديد و
مقايسهي آن با روشهاي قبلي ميتواند منجر به روشهاي
بهینهي نوين شود .لذا هدف اصلي اين تحقیق بهینهسازي
شبکه پايش آب زيرزمیني آبخوان اراک ميباشد که از
5
الگوريتم فراکاوشي جديد با نام بهینهسازي برخورد اجسام
( )CBOاستفاده ميشود .در اين مطالعه تعريف تابع هزينه
در روش برخورد اجسام با روش درونيابي وزندهي معکوس
فاصله ( )IDWانجام ميگردد .به منظور ارزيابي دقت روش
 CBOدر قیاس با ساير روشهاي موجود ،قابلیت اين روش
با کلوني مورچه بررسي ميشود .نوآوري اصلي اين تحقیق
استفاده از روش نوين بهینهسازي برخورد اجسام براي اولین
بار در حل مسائل مکاني ميباشد .اين روش در سال 2014
توسط کاوه و مهدوي [ ]25ارائه شده و با توجه به ماهیت
آن به نظر ميرسد استفاده از اين روش بهینهسازي در
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مسائل مربوط به علوم مکاني تا حد زيادي ميتواند به
سرعت و دقت بهینهسازي کمک کند.

 -2منطقه مورد مطالعه
آبخوان اراک از نوع نامحصور با مساحت تقريبي 1946
کیلومترمربع بوده (شکل  )1و در حدود  1458چاه عمیق و
 1554چاه نیمه عمیق در دشت اراک قرار دارد [.]14
دشتهاي اصلي استان مرکزي  15دشت بوده که از اين
تعداد  10دشت ممنوعه و  5دشت ممنوعه بحراني هستند.
متوسط کسري مخزن سالیانه دشتهاي استان برابر 250
میلیون مترمکعب در سال و کسري مخزن تجمعي درازمدت
حدود  5میلیارد مترمکعب است .تغذيۀ آبخـوان اراک بـه

الف)

علـت نامحـصور بـودن و میزان بارش ،از آبخوانهاي مجاور
بیشتر مـيباشـد کـه باعث افت کمتر سطح آب زيرزمینـي
در آبخـوان اراک شـده اسـت [ .]15میانگین بارش متوسط
استان حدود  260میليمتر در سال است .بیش از  90درصد
منابع آب استان در بخش کشاورزي مصرف ميشود [ .]26در
راستاي بهبود وضعیت منابع آب زيرزمیني استان طرحهاي
مختلفي شامل پر و مسلوب المنفعه کردن چاههاي غیرمجاز،
تشکیل گروههاي گشت و بازرسي ،نصب کنتور بر روي چاهها،
توجه به تحويل حجمي آب در بخش آبهاي سطحي و
زيرزمیني ،تأمین آب شرب از آبهاي سطحي و غیره انجام
شده است ،اما همچنان مديريت منابع آب زيرزمیني از
دغدغههاي اصلي استان ميباشد [.]26

ب)

ج)
شکل  -1منطقه مطالعاتي :الف) محدوده استان مرکزي ،ب) محدوده آبخوان دشت اراک و ساير آبخوانهاي استان مرکزي ،ج) موقعیت و شمارهي چاههاي پیزومتري
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اس

در اين تحقیق از دادههاي متوسط سالیانه  57ايستگاه
سنجش سطح آب زيرزمیني در سال  1397استفاده مي-
شود .دادههاي اين تحقیق از شرکت مديريت منابع آب
ايران دفتر مطالعات پايه منابع آب دريافت شد .موقعیت و
شمارهي ايستگاههاي پايش آبخوان اراک در شکل -1ج
نمايش داده شده است .از میان  57ايستگاه پايش در سال
 1397تنها  43ايستگاه فعال بوده و در  14ايستگاه،
اندازهگیري ثبت نشده بود.

 -3مواد روشها
به منظور بهینهسازي شبکه پايش ،ايستگاههاي موجود
در شبکه به دو دستهي ايستگاههاي انتخاب شده براي
شبکه پايش آينده و ايستگاههاي انتخاب نشده تقسیم

ورودی

دادههای  57ایستگاه سن ش سطح آب زیرزمینی دشت اراک در سا 1397
یا تن داده های پر با آنالی  Grubbsدر نرما ار XLSAT

تعری

مقادیر اولیه و م دوده مت یرهای ت

ساخت اولیه ی  CBها

ی

Iteration= Iteration+1

m= m+1

مراح پیاده سازی روش

م اس ه سر ت ها ،گروه های ابت و
مت رک
به روز رسانی  CBها

CBO

م اس ه مو عیت جدید هر CB

خیر

پیاده سازی روش ACO

به روز رسانی حا ه برخوردها و ج عیت

مراح

ارزیابی تاب هد با استفاده از درون یابی
نقا با روش  IDWو تعری اجسام

i= i+1

م اس ه مقادیر احت ا انتخاب ) (Pijدر هر
ی از مسیرهای مت یر  iو انتخاب مسیر
دارای بی ترین احت ا
i= Ni

خیر

بلی

خیر

m= Nant

بلی

م اس ه تاب هد برای هر ی از مورچه ها با
استفاده از درون یابی نقا با روش IDW

برآورده شدن معیار
تو

بهنگام سازی رامان مسیرها

بلی

برآورده شدن معیار
تو
بلی

گ ارش بهترین راه ح به دست آمده

جواب بهینه

ترسی ن ودار خطای بهینه شده و یا تن جواب مناس

م اس ه چاههای اب ح

خیر

بین  CBOو ACO

خروجی

و می ان خطای ای اد شده در ور ح

شکل  -2روندنماي تحقیق
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ميشوند .در مجموعهي ايستگاههاي انتخاب شده
(ايستگاههاي بااهمیت) ،ايستگاههايي قرار دارد که ارزش و
سهم باالتري در سنجش تخمین سطح پیوسته آب
زيرزمیني ايجاد شده دارند .در مقابل ،ايستگاههاي انتخاب
نشده (نقاط کماهمیت) قرار دارند که فرض ميشود در
آينده برداشت اطالعات در اين ايستگاهها انجام نخواهد
شد .براي يافتن مجموعهي بهینه براي ايستگاههاي
انتخاب شده و انتخاب نشده ،بر اساس مجموعهي
ايستگاههاي انتخاب شده مقدار ايستگاههاي انتخاب نشده
را برآورد مي کنیم .هر چه اختالف مقادير محاسبه شده با
مقادير واقعي در ايستگاههاي انتخاب نشده کمتر باشد،
نشاندهندهي باارزش بودن چاههاي انتخاب شده ميباشد.
روندنماي تحقیق در شکل  2نمايش داده شده است.

مقاله پژوهشي  -بهینهسازي تعداد چاههاي پايش سطح آب زيرزمیني با استفاده از ...

براي بهینهسازي شبکه پايش آبخوان دشت اراک با
استفاده از رويکرد فوق ،ابتدا دادههاي سطح آب زيرزمیني
آبخوان جمعآوري و دادههاي پرت با استفاده از آنالیز
 Grubbsدر نرمافزار  XLSATبررسي شدند .سپس روش
فراکاوشي برخورد اجسام پیادهسازي شده و از روش
درونيابي  IDWدر ايجاد سطح پیوسته از چاههاي انتخاب
شده استفاده ميشود .مقدار خطا در ايستگاههاي انتخاب
نشده و میزان کاهش دقت کل نیز با استفاده از فرمول
خطاي جذر میانگین مربعات ( )RMSEمحاسبه ميشود.

 -1-3روش راکاوشی برخورد اجسام در بهینه-
سازی
در اين تحقیق از روش برخورد اجسام براي انتخاب
بهینهي مجموعهي ايستگاههاي با اهمیت استفاده ميشود.
برخورد اجسام ،يک روش بهینهيابي فراکاوشي است که در
سال  2014توسط کاوه و مهدوي ارائه شد [.]27 ,25
فلسفه الگوريتم بهینهسازي برخورد اجسام )CBO( 1بر پايه
شبیهسازي فضاي جستجوي الگوريتم با محیطي است که
در آن انرژي جنشي و تکانه ذراتِ در حال برخورد در حال
کاهش است ،استوار ميباشد .فرمولبندي اين روش از
قوانین فیزيک برخورد بین دو جسم در يک بعد الهام گرفته
شده است .در اين روش کانديداهاي حل به اجسام با جرم-
هاي مشخص يا ذرات تشبیه ميشوند ،که جرم هر جسم
براساس رابطه  1با مقدار هر ذره رابطه معکوس دارد:

()1

1
) fit (k
mk  n
, k  1, 2,..., n
1

) i 1 fit (i

که ) fit(iنشاندهنده مقدار تابع هدف iامین ذره است.
همچنین سرعت هر جسم برابر با میزان جابجايي آن ذره
است .پس از برخورد اجسام و با توجه به اصل بقاي انرژي
جنبشي و تکانه ،میزان سرعت نهايي و پس از آن محل
جديد ذرات براساس رابطه  2تعیین ميشود:
()2

xinew  xiold  rand vi , i  1, 2,..., n

1 Colliding Bodies Optimization
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که 𝑤𝑒𝑛𝑖𝑥 و 𝑑𝑙𝑜𝑖𝑥 به ترتیب موقعیت جديد و قديم ذره iام،
𝑖𝑣 سرعت ذره iام و 𝑑𝑛𝑎𝑟 يک عدد تصادفي در بازه ][-1,1
مي باشد.
در نتیجه اجسام با موقعیت خوب ،که داراي جرم
بیشتري هستند ،کمتر جابجا ميشوند و بالعکس .همچنین
از يک ضريب ارتجاعي بین دو جسم براي تنظیم کردن
جستجوي کلي و محلي استفاده ميشود .از جمله
خصوصیات اين الگوريتم ميتوان به سادگي فرمولبندي آن،
عدم نیاز به تنظیم کردن پارامترهاي داخلي و عدم استفاده
از حافظه براي ذخیره اطالعات قبلي در فرمولبندي آن،
اشاره کرد [.]27
 -2-3روش وزندهی معکوس ا له ()IDW

در رويکرد پیشنهادي براي بهینهسازي شبکهي پايش،
از روش  IDWبراي ايجاد سطح پیوسته از ايستگاههاي
انتخاب شده و برآورد مقدار ايستگاههاي انتخاب نشده
استفاده ميشود IDW .يکي از روشهاي سادهي درونيابي
فضايي به شمار ميرود که در بهینهسازي شبکه پايش
استفاده شده است [ .]2در روش  IDWمقدار کمیت
مجهول در يک نقطه به عنوان میانگین وزني از ساير نقاط
موجود در همسايگي نقطه که اندازهگیري شدهاند محاسبه
ميشود [ .]8در اين روش وزنها با توجه به فاصلهي
نقطهي مجهول از نقاط معلوم ،بدون توجه به نحوهي
پراکندگي نقاط حول نقطه مورد نظر تعیین ميشود [.]28
فرمول اين روش همانند رابطه  3ميباشد:
𝑛

()3

𝑛

𝑖𝑤 ∑𝑍(𝑥) = ∑ 𝑤𝑖 𝑧𝑖 ⁄
𝑖=1

𝑖=1

1
𝑚 = 𝑖𝑤
𝑑

در فرمول فوق 𝑖𝑧 مقدار مشاهداتي 𝑤𝑖 ،وزن مقادير و
 mتوان استفاده شده در محاسبه وزن ميباشد .هرچه توان
افزايش يابد ،بدين معني است که وزن دادهي استفاده
شده کمتر ميشود .لذا نقش دادههاي دورتر در تخمین
پارامتر مجهول کاهش مييابد .در اين روش اعداد
بهدستآمده محدود به دامنهي اعداد موجود ميباشد .از
روشهاي درونيابي مانند کريجینگ و روش  IDWبهوفور
در درونيابي دادههاي سطح آب زيرزمیني استفاده شده
است [ .]16 ,8در روش  IDWدر قیاس با کريجینگ هیچ

در اين مرحله بعد از انتخاب مجموعهاي از ايستگاهها
با استفاده از روش برخورد اجسام و ايجاد سطح پیوستهاي
با روش  ،IDWمیزان کاهش دقت سطح و در نتیجه ارزش
ايستگاههاي پايش حذف شده محاسبه ميشود .جهت
محاسبهي میزان کاهش دقت سطح ،مقادير ايستگاههاي
حذف شده ،از سطح پیوستهي ايجاد شده استخراج و با
مقادير واقعي مقايسه ميشوند .مقدار کاهش دقت کل
ايستگاههاي حذف شده با استفاده از رابطه  4خطاي جذر
میانگین مربعات ( )RMSEمحاسبه ميشود .هر چه مقدار
 RMSEبیشتر باشد ،نشاندهندهي با ارزش بودن ايستگاه-
هاي حذف شده ميباشد [.]28
𝑖̅𝑥 𝑒𝑖 = 𝑥𝑖 −

()4

∑𝑛 𝑒 2
𝑖 𝑅𝑀𝑆𝐸 = √ 𝑖=1
𝑛

 -4نتایج و ب ث
خالصه آماري دادههاي  43چاه فعال آبخوان دشت
اراک همانند شکل -3الف ميباشد .در اين تحقیق جهت
بررسي دادههاي پرت از آزمون  Grubbsاستفاده شد
(شکل -3ب) .آزمون  Grubbsهر بار يک داده پرت را
تشخیص ميدهد .داده پرت شناساييشده از مجموعه داده
حذف و آزمون تکرار ميشود تا زماني که هیچ دادهي پرت
ديگري شناسايي نشود .تکرارهاي متعدد احتمال تشخیص
را تغییر ميدهد و از اين آزمايش نبايد براي اندازههاي
نمونه شش يا کمتر استفاده شود؛ زيرا اغلب نقاط را به
عنوان داده پرت نشان ميدهد .بر اساس آزمون Grubbs
دادهي چاه شماره  15به عنوان دادهي پرت شناسايي و از
محاسبات خارج شد.

100
Mean

80

Minimum/
Maximum

60

سطح آب زیرزمینی

در رابطه  𝑒𝑖 ،4خطا در مقدار ايستگاه iام که براي
برداشتهاي آينده انتخاب نشده است 𝑥𝑖 ،مقدار تخمین زده
شده از سطح ايجاد شده با روش  IDWو مجموعه ايستگاه-
هاي انتخاب شده 𝑥̅𝑖 ،مقدار اندازهگیري شده زمیني ايستگاه
و  nتعداد ايستگاههاي پايش حذف شده ميباشد.

اس

 -3-3ارزیابی می ان کاهش د ت سطح

40

 -4-3ا ت ار سن ی روش CBO

به منظور ارزيابي قابلیت روش  CBOدر مقايسه با
ساير روشهاي فراکاوشي از روش کلوني مورچه)ACO( 2
استفاده شد .روش  ACOاز جمله روشهاي محبوب و
پرکاربرد در زمینهي بهینهسازي شبکههاي پايش آب
زيرزمیني بوده است [ .]24 ,22اين روش بر پايه رفتار
طبیعي کلونيهاي مورچگان و جايگذاري فرومون 3توسط
مورچگان کارگر شاغل بنا شده است .گسسته بودن فضاي
تصمیم از يک طرف و تعداد کثیري از متغیرهاي صفر و
يک در سیستم مدلسازي از طرف ديگر ،استفاده از
1 Trend
2 Ant Colony Optimization
3 Pheromone

20
0
الف)

ب)
شکل  -3تحلیل دادهها :الف) خالصه آماري دادهها در نمودار پالت
جعبهاي ،ب) بررسي دادههاي پرت با آزمون Grubbs
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پیش فرضي براي حذف روند 1در دادهها و يا نرمال بودن
دادهها وجود ندارد [.]28 ,12

الگوريتم جامعه مورچهها را در بهینهسازي شبکه پايش
بسیار توجیهپذير کرده است [ .]22مراحل پیادهسازي اين
روش در روندنماي تحقیق (شکل  )2ارائه شده است.
مراحل اجراي روش در تحقیقات مختلفي تشريح شده
است [.]23 ,22

مقاله پژوهشي  -بهینهسازي تعداد چاههاي پايش سطح آب زيرزمیني با استفاده از ...

براي پیادهسازي روش برخورد اجسام تعداد ذرات يا
همان کانديداهاي حل 1برابر با  50و تعداد تکرارهاي
بهینهيابي 2برابر با  500در نظر گرفته شده است .در روش
 IDWتوان استفاده شده در تخمین وزن  2در نظر گرفته
شد .روش پیشنهادي به ازاي حذف تعداد چاههاي مختلف
اجرا شد؛ ابتدا فرض شد که يک چاه از مجموعه حذف
شود ،بدين منظور ايستگاهي که کمترين اطالعات را به
شبکه تزريق ميکند و مقدار آن توسط ساير ايستگاههاي
موجود قابلمحاسبه است شناسايي و حذف شد .با حذف
اين ايستگاه میزان خطا محاسبه و در شکل  4براي هر دو
روش  CBOو  ACOدرج شده است .در ادامه محاسبات
براي سناريوهاي مختلف با حذف  2تا  12چاه پايش تکرار
و میزان خطا محاسبه شد.

شکل  -4نمودار افزايش خطا به ازاي کاهش تعداد نقاط

شکل  4نشان ميدهد که با افزايش تعداد ايستگاههاي
حذف شده میزان خطا افزايش مييابد .مقايسهي نتايج دو
روش  CBOو  ACOنشان ميدهد به غیر از خطاي سه
چاه اول ،بعد از حذف چاه چهارم همواره خطاي بهینه
شدهي روش  CBOکمتر از  ACOميباشد .اين خروجي
نشان ميدهد روش  CBOبه خطاي کمتري دست پیدا
کرده و قابلیت اين روش در مقايسه با روش  ACOمشهود
ميباشد.
براساس نمودار روش  ،CBOبا وجود حذف شش
ايستگاه از مجموعهي ايستگاههاي پايش مقدار RMSE
(خطاي برآورد( کمتر از  35سانتي متر ميباشد .بعد از
حذف  7امین ايستگاه خطاي ايجاد با شیب بااليي افزايش
پیدا ميکند.

1 Agents
2 Iterations
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لیست چاههاي حذف شده در هر مرحله در جدول 1
آمده است .براي مثال نتايج نشان ميدهد که درصورتيکه
قرار باشد سه چاه از مجموعهي ايستگاههاي پايش حذف
شوند ،چاههاي  23 ،5و  36کانديد حذف ميباشند.
جدول  -1چاههايي کماهمیت که در هر مرحله حذف ميشوند
تعداد
ایستگاههای
ح

ش اره ایستگاهها

شده

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

5
23 ،5
32 ،23 ،5
36 ،9 ،6 ،5
40 ،36 ،30 ،6 ،5
40 ،36 ،30 ،9 ،6 ،5
40 ،36 ،30 ،27 ،11 ،9 ،6
43 ،40 ،36 ،12 ،9 ،8 ،6 ،5
40 ،38 ،36 ،35 ،21 ،16 ،13 ،12 ،5
40 ،38 ،37 ،34 ،30 ،12 ،8 ،6 ،5 ،3
42 ،40 ،36 ،34 ،27 ،25 ،19 ،11 ،8 ،6 ،5
43 ،42 ،40 ،36 ،34 ،25 ،19 ،17 ،11 ،6 ،5 ،3

در مجموعههاي فوق چاه شماره  5در تمامي
مجموعههاي ايستگاههاي حذف شده به جز حذف 7
ايستگاه قرار دارد ،لذا در اولويت حذف در همهي سناريوها
قرار دارد .در سناريو حذف سه ايستگاه عالوه بر چاه  5که
در همهي سناريو در اولويت حذف قرار دارد ،دو چاه  23و
 32براي حذف انتخابشدهاند اما در سناريو حذف چهار
ايستگاه ضمن اضافه شدن چاه  6دو چاه  9و ( 36به جاي
دو چاه  23و  32در سناريو سوم) براي حذف
انتخابشدهاند .اگر موقعیت مکاني دو چاه  32و  36را با
دو چاه  9و  23مقايسه کنیم (شکل  ،)5مشاهده ميشود
که از نظر مسافتي اين چاهها دوبهدو به هم نزديک هستند
و به نظر ميرسد چاه  23با چاه  9و چاه  32با 36
جايگزين شدهاند .اگرچه از سناريو ششم به بعد اين
ايستگاه ها در کنار هم در اولويت حذف قرار ميگیرند ،که
نشان ميدهد مقادير اندازهگیري شده در شبکه پايش در
اين محدوده نزديک به هم هستند و اين چاهها با اختالف
امتیازي پايیني در اولويت حذف هستند .بهطورکلي بر
اساس موقعیت ايستگاههاي حذف شده در هر سناريو
مشاهده ميشود که منطقه به سه بخش کلي شمالي،
جنوبي و بخش جنوب شرقي تقسیم شده است .در سه

اس
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سناريو اول چاههاي حذف شده در بخش شمالي آبخوان
قرار دارد .از سناريو چهار همواره ايستگاه شماره  6از بخش
جنوب شرقي و از سناريو پنجم همواره ايستگاه  40از
بخش جنوبي در اولويت حذف قرار ميگیرد .تراکم
ايستگاههاي حذف شده در بخش شمالي نشان ميدهد که

تغییرات سطح آب زيرزمیني در چاهها کمتر بوده و با
کاهش تعداد چاهها در اين بخش ميتوان با استفاده از
دادههاي چاههاي مجاور مقادير چاههاي حذف شده را
محاسبه کرد.

مقاله پژوهشي  -بهینهسازي تعداد چاههاي پايش سطح آب زيرزمیني با استفاده از ...

شکل  -5نمايش مکاني چاههاي حذف شده در هر مرحله

با در نظر گرفتن موقعیت چاههاي حذف شده و
محدوده تاالب میقان (شکل  )1مشخص ميشود که در
شش سناريوي اول چاههاي حذف شده بیشتر در مرکز
آبخوان قرار دارند و از چاههاي کناري دادهاي حذف نمي-
شود .از سناريوي هفتم به بعد ايستگاههاي پايش موجود در
حاشیه آبخوان نیز حذف شدهاند که با توجه به شکل  4از
سناريو هفتم به بعد مقدار خطا با شیب بیشتري افزايش
پیدا ميکند .همچنین مشخص است که از چاههاي واقع در
محدوده تاالب میقان (چاههاي ،44 ،41 ،39 ،37 ،29 ،4
 48و  )50در هیچ کدام از سناريوها چاهي حذف نشده که
نشان از اهمیت ايستگاههاي واقع در حاشیه تاالب هستند.
تعداد چاه حذف شده و در نتیجه میزان خطاي قابل
قبول بعد از حذف ايستگاهها در بهینهسازي شبکه پايش
سطح آب زيرزمیني در تحقیقات مختلف متفاوت بوده است.
مثالً در آبخوان دشت سیالخور  62درصد از چاهها قابل
حذف بودند [ .]16در آبخوان دشت شهرکرد  17درصد

بحراني شوند و نیاز به چاههاي بیشتري در آن مناطق باشد.
لذا ميتوان توالي اندازهگیري در شش چاه  36 ،30 ،9 ،6 ،5و
 40را کاهش داد .در آينده بهتر است فرآيند طراحي شبکه
پايش به صورت دورهاي و چند سال يک بار با توجه به
شرايط کیفي موجود طراحي شود [ .]7 ,5هر چه تعداد چاه-
هاي بیشتري از شبکه پايش حذف شود ،درعینحال که
هزينهها را کاهش ميدهد ،به همان اندازه پراکنش مکاني
چاهها در شبکه پايش نیز کاهش مييابد .حذف اين  6نقطه
 35سانتي متر خطا به شبکه تحمیل ميکند ،اما در مقابل
موجب صرفهجويي اقتصادي ميشود.
در تحقیق حاضر  4چاه حذف شده در بخش شمال
دشت و  1چاه در جنوب و  1چاه در جنوب شرقي منطقه
قرار داشت .با ارزيابي موقعیت ايستگاههاي حذف شده
مي توان نتیجه گرفت نیمه بااليي منطقه در ارزيابي شبکه
پايش سطح آب زيرزمیني شرايط مناسبتري دارد .نتايج
تحقیق حاضر با نتايج تحقیق گنجي خرمدل و همکاران

[ ،]29در آبخوان دشت دزفول-انديمشک  20درصد [ ،]3در
آبخوان دشت دهگالن  19درصد [ ]9چاهها قابل حذف
معرفي شدند .تعداد چاههاي حذف شده به تراکم اولیه شبکه،
دقت نهايي شبکه ،نظرات کارشناسي و غیره وابسته ميباشد.
در اين تحقیق بر اساس شیب افزايش مقدار خطاي RMSE
در شکل  ،4موقعیت ايستگاهها حذف شده در سناريوهاي
مختلف و همچنین نظرات کارشناسي در نهايت حذف  6چاه
از مجموعه ايستگاههاي پايش مناسب و معقول تشخیص داده
شد .البته بايد در نظر داشت که حذف بعضي از چاهها از
شبکهي نمونهبرداري ،موقتي است زيرا ممکن است در آينده

( )1394که در دشت اراک انجام شده بود تقريباً مشابه
ميباشد .بر اساس تحقیق انجام شده توسط گنجي خرمدل
و همکاران ( )1394که بر روي  45چاه سنجش سطح آب
زيرزمیني دشت اراک با دادههاي سال  1382و 1383
انجام شده بود ،حذف  5چاه از میانه دشت اراک توصیه
شده بود .در هر دو تحقیق مشاهده شده که چاههاي پايش
آب زيرزمیني در دشت اراک در بخش مرکزي دشت
پراکنده شده و در حاشیههاي دشت تراکم شبکه پايش
ناکافي ميباشد .لذا در حاشیهها بخصوص در شمال شرق
دشت اراک ارزيابي و توسعه شبکه نیازمند نقاط

شرايطي ايجاد شود که از نظر کیفي و يا کمي مناطقي

نمونهبرداري بیشتر است.
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بدون اينکه نقصان معنيداري در اطالعات حاصل شود
حذف شدند .بیشتر چاههاي حذف شده در بخش شمالي
شبکه پايش قرار داشتند و با توجه به اهمیت چاههاي
اطراف تاالب میقان چاهي از اين منطقه حذف نشد .به اين

اس

شناسايي تعداد و موقعیت چاههاي بهینه در پايش
سطح آب زيرزمیني در هنگام مواجه با حجم باالي دادهها
در گسترهي زماني حائز اهمیت است .در اين تحقیق شبکه
پايش سطح آب زيرزمیني آبخوان اراک با روش فراکاوشي
جديد برخورد اجسام محاسبه شد .در شبکه پايش آبخوان
دشت اراک اگرچه فاصله چاهها تقريباً مساوي است اما
پراکندگي آنها به صورت يکنواخت نميباشد .بر اساس
نمودار خطاي ترسیم شده به ازاي حذف چاهها براي روش
 CBOو  ACOمشاهده شد که با افزايش تعداد ايستگاه-
هاي حذف شده ،میزان خطا در شبکه افزايش مييابد.
مقايسهي خطاي بهینه شده براي دو روش نشان ميدهد
که بعد از حذف چاه چهارم ،همواره خطاي بهینه شده
براي روش  CBOکمتر ميباشد که نشان از قابلیت اين
روش در بهینهسازي تعداد چاههاي شبکه پايش ميباشد.
براساس منحني روش  CBOمشاهده ميشود که میزان
افزايش خطا تا حذف  6ايستگاه کمتر از  35سانتي متر
ميباشد .در ادامه با حذف  7امین ايستگاه مقدار خطاي
ايجاد شده با شیب بااليي شروع به افزايش ميکند .لذا بر
اساس نمودار موجود ،موقعیت چاههاي حذف شده در هر
سناريو و نظرات کارشناسي ،شش چاهِ  36 ،30 ،9 ،6 ،5و
 40از میان چهلوسه چاه برداشتشده در سال 1397

مراج
Jiang, J., Tang, S., Han, D., Fu, G., Solomatine, D. and Zheng, Y. (2020). "A comprehensive review on the
& design and optimization of surface water quality monitoring networks." Environmental Modelling
Software. Vol. 132, No. PP. 104792.

][1

Sadatinejadi, S.J., Ghasemi, L. and Yousefi, H. (2018). "Redesign of Groundwater Monitoring Network
Kuhdasht Aquifer." Iranian journal of Ecohydrology. Vol. 5, No. 4, PP. 1255-1266, (in Persian).

][2

Raeisi, A., Ghafouri, H.-R. and Moslemzadeh, M. (2018). "Minimization of Groundwater Observation Wells
Using Geostatistics and Optimization Technique (Case study: Dezfoul-Andimeshk plain)." Journal of Water
and Soil Conservation. Vol. 25, No. 3, PP. 79-96, (in Persian).

][3

Jafarzadeh, A. and Khashei siuki, A. (2018). "Performance examination of optimization model of
groundwater monitoring network based on Gray wolf and Neural network (GNM) (Case study: Birjand
plain)." Irrigation and Water Engineering. Vol. 8, No. 3, PP. 121-139, (in Persian).

][4

Nazeri-Tahroudi, M., Shahidi, A., khashei siuki, A. and Ramezani, Y. (2019). "Designing Monitoring
Network for Rain Gauge Stations Using Irregularity Theory (Case Study: Urmia Lake Basin)." Iranian
Journal of Irrigation & Drainage. Vol. 13, No. 2, PP. 296-308, (in Persian).

][5

21

نشريه علمي علوم و فنون نقشه برداري ،دوره يازدهم ،شماره  ،3اسفند ماه  - 1400مقاله پژوهشي

 -5نتی هگیری

ترتیب هم از نظر هزينه و هم از نظر زمان مورد نیاز براي
هر اندازهگیري سطح آب زيرزمیني صرفهجويي خواهد
شد .اين تغییرپذيري بايد در طول زمان در بازههاي
مشخص بررسي شود زيرا ممکن است نقش چاه در طول
زمان تغییر کند.
به کمک خروجي اين تحقیق ميتوان سطح آب
زيرزمیني آبخوان دشت اراک را در آينده با تعداد کمتري
از ايستگاهها سنجید و رويکردهاي مديريتي مناسبي را
براي سنجش بهینه از منابع آب زيرزمیني در پیش گرفت.
نظر به اينکه اجراي برنامههاي پايش منابع آب هزينهبر و
نیاز به صرف وقت ميباشد ،بررسي روشي براي بهینهسازي
شبکهي موجود ضروري بوده و صرفهجويي و مديريت
اقتصادي نیز کمک ميکند.
در تحقیقات آتي تئوري آنتروپي در کنار ساير روش-
هاي درونيابي (مانند کريجینگ ،اسپیالين) براي ايجاد
تابع هدف قابل پیادهسازي ميباشد ،که موجب ميشود
تابع هدف استفاده شده در روش  CBOاز دو مفهوم مکاني
و زماني بهره ببرد .مقايسهي روش پیشنهادي با ساير
روشهاي بهینهسازي مانند بهینهسازي ازدحام ذرات،
تبريد شبیهسازي شده و ژنتیک به منظور ارزيابي و درک
جامعیت روش پیشنهادي توصیه ميشود .همچنین بررسي
روش پیشنهادي در يک بازهي زماني طوالني مثالً  5ساله
براي دادههاي آب زيرزمیني يا ساير ايستگاههاي پايش
پديدههاي جغرافیايي پیشنهاد ميشود که به موجب آن
ميتوان اطالعات زماني را در بهینهسازي دخالت داد.
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