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چکیده
مدلسازی مناسب کیفیت آب زیرزمینی از ابزارهای مهم برنامهریزی و تصمیمگیری در مدیریت منابع آب است .پژوهش حاضر بهمنظور شبیهسازی
پارامترهای کیفی آب زیرزمینی دشت بهبهان شامل  EC ،SARو  TDSبا استفاده از مدلهای  ANNو  ANN+PSOو درنهایت مقایسه
نتایج آنها با دادههای اندازهگیری شده ،انجام شد .اطالعات ورودی به مدلها برای پارامتر کیفی  TDSشامل هدایت الکتریکی ،نسبت جذبی
سدیم ،سولفات ،کلسیم ،منیزیم و سدیم و برای پارامتر کیفی  SARشامل مقدار کل نمکهای محلول ،سدیم ،بیکربنات و برای پارامتر کیفی
 ECشامل سولفات ،کلسیم ،منیزیم و نسبت جذبی سدیم ،از سال  1389تا  1396جمعآوریشد .نتایج نشان داد باالترین دقت شبیهسازی
پارامترهای کیفی  ECو  TDSمربوط به مدل  ANN+PSOبا تابع محرک تانژانت سیگموئیدی و برای پارامتر  SARمربوط به مدل
 ANN+PSOبا تابع محرک لگاریتم سیگموئیدی بود طوریکه مقدار آمارههای  RMSEو  MAEکمترین مقدار و  R2بیشترین مقدار را
برای مدل مذکور داشت .در مرحله آزمون ،برای پارامتر  ECمقدار  EF =0/942 ،NRMSE =0/41 ،MAE=9/27 ،RMSE=14/61و
 R2=0/96و برای پارامتر  ،TDSمقدار  EF =0/925 ،NRMSE =0/398 ،MAE=18/32 ،RMSE=22/21و  R2=0/836و برای پارامتر
 SARمقدار  EF =0/974 ،NRMSE =0/301 ،MAE=7/2 ،RMSE=9/45و  R2=0/982محاسبه شد .همچنین نتایج آزمون مقایسه
میانگینها بین دادههای اندازهگیری و شبیهسازیشده نشان داد ،بین مقادیر شبیهسازیشده بهوسیله مدلها با دادههای اندازهگیری شده اختالف
معنیدار وجود نداشت.
واژههای کلیدی :آب زیرزمینی؛ پارامترهای کیفی؛ شبیهسازی؛ مدل شبکه عصبی مصنوعی.
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 -1مقدمه
با افزایش جمعیت و توسعه شهرها استفاده از آبهای
زیرزمینی افزایشیافته است .بررسی کیفیت آبهای
زیرزمینی یکی از چالشهای مهم مطرح در مناطق مختلف
ازجمله ایران است (Minhaj 2005؛ Kurepazan
 .)2004کشور ایران از نظر موقعیت جغرافیایی در منطقه
خشک تا نیمهخشک قرارگرفته است که دارای ریزشهای
جوی ساالنهای نزدیک به  250میلیمتر یعنی حدود
یکسوم میانگین بارندگی سطح کره زمین میباشد .لذا
استفاده بهینه از منابع آب موجود بهویژه آبهای زیرزمینی
که بخش اعظم آب موردنیاز کشور را تأمین میکند ،دارای
اهمیت و مطالعات و مدیریت دقیق را میطلبد.
امروزه استفاده از مدلهای ریاضی نرمافزاری برای پایش و
مدیریت آبهای زیرزمینی توسعه چشمگیری یافته است و
مدلهای رایانهای ابزاری برای مدیریت منابع آب فراهم
نمودهاند ( .)Gholami et al. 2013آب و منابع آب به-
عنوان یکی از پایههای اصلی توسعه پایدار به شمار میروند
و عالوه بر کمیت ،کیفیت آب نیز جزو پارامترهای مهم
موردتوجه قرار میگیرد .در این راستا پارامترهای کیفی آب
جزو مؤلفههایی هستند که باید در برنامهریزیها بهدقت
شبیهسازی و تخمین زده شوند (.)Asgari et al. 2013
مدلهای بسییاری برای بررسیی و شیبیهسیازی کیفیت آب
مورداسیییتفیاده قرار میگیرنید کیه بیشتر آنهیا نییازمنید
اطالعات ورودی فراوان و غیرقابلدسیییترس هسیییتند و یا
اندازهگیری این اطالعات صیییرف هزینیههای مالی و زمانی
فراوانی را بیه دنبیال خواهید داشیییت ( Daryaee et al.
 .)2010اسیتفاده از مدلهای شیبکه عصیبی مصنوعی نتایج
رضییایت بخشییی را در مدلسییازی سییامانههای پیچیده
غیرخطی در مسیییائیل هییدرولويی و میدیرییت منیابع آب
نشییان داده اسییت که با تفصیییل توسییط محققان در
حوزههای مختلفی گزارششییده اسییتBanejad et al. .
) ،(2013به تخمین پارامترهای کیفی آب شیییامل ،SAR
 ECو  TDSبا اسیییتفاده از مدلهای هیبرید شیییبکههای
عصیییبی -موجکی پرداختنید .نتیایج پژوهش آنهیا کیارایی
باالی مدل شیبکه عصیبی– موجکی در تخمین پارامترهای
کیفی آب را نشیان میدهد،Mirzavand et al. (2015) .
به شییبیهسییازی پارامترهای کیفی آب زیرزمینی دشییت

کاشان با استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی پرداختند.
نتیجیه پژوهش دقیت بیاالی میدل شیییبکیه عصیییبی در
شیبیهسیازی را نشیان داد .همچنین Sayadi Shahraki
) ،et al. (2017به شییبیهسییازی شییوری آب زیرزمینی با
اسیتفاده از شیبکه عصیبی مصینوعی ،الگوریتم بهینهسیازی
تجمع ذرات و مدل  SEAWATدرکشت و صنعت نیشکر
دعبل خزاعی پرداختند .نتایج آنها نشیان داد که باالترین
دقیت در پیشبینی شیییوری آب زیرزمینی مربوط بیه میدل
شیبکه عصیبی با آموزش الگوریتم بهینهسیازی تجمع ذرات
میبیاشیییید ،Asadollahfardi et al. (2012) .توانیایی
مدلهای شیبکه عصیبی را در تخمین شیاخ های کیفی
آب رودخیانیه تلخیه آذربیایجیان شیییرقی تیائیید نمودنید.
) ،Abbasi et al. (2013با اسیتفاده از شیبکههای عصیبی
مصییینیوعی ،بییه تخیمییین مییزان مواد جییامیید محلول در
آبخوانهیای موجود در دشییییت تهران پرداختنید .نتیایج
پژوهش آنها نشیان داد که مدل شیبکه عصیبی مصینوعی
توانییایی بییاالیی در تخمین پییارامترهییای کیفی دارد .در
پژوهشیی دیگر ) ،Nasr and Farouk (2014مدل شیبکه
عصیییبی مصییینوعی را برای تخمین میزان شیییوری آب
زیرزمینی جهت آبیاری مزارع آلکسییاندریا مصییر توسییعه
دادند .نتایج حاصییل از این تحقیق نشییان داد مدل شییبکه
عصیبی مصینوعی تطبیق خوبی با مقادیر اندازهگیری شیده
و مورد انتظار شوری آب زیرزمینی دارد .در پژوهشی دیگر
) ،Kanda et al. (2016باهدف بررسییی توانایی شییبکه
عصییبی در پیشبینی میزان اکسیییژن محلول در رودخانه
انزویا در کنیا ،از چهار متغیر ورودی دما ،کدورت ،اسیدیته
و هدایت الکتریکی اسیتفاده کردند و از شیبکه پرسیوترون
در مطالعه خود بهره بردند .نتایج این تحقیق نشییان داد از
شیبکه عصیبی مصینوعی میتوان بهعنوان ابزاری مناسیب
برای پیشبینی میزان اکسیژن محلول استفاده کرد.
با توجه به اهمییت فیراوان شیناخت ویژگییهیای کیفیی
آب زیرزمینییی و شییبیهسییازی آن ،هییدف از پییژوهش
حاضییر شبیهسییازی پارامترهییای کیفییی آب زیرزمینییی
دشییت بهبهییان شییامل  EC ، SARو  TDSبییا اسییتفاده
از مییییییدلهای  ANNو  ANN+PSOو درنهایییییییت
مقایسییه نتییایج آنهییا بییا دادههییای انییدازهگیری شییده،
میباشد.
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 -2مواد و روشها
 -1-2منطقه موردمطالعه
آبخوان دشت بهبهان با مساحتی حدود  430 km2و
مختصات جغرافیایی ˝ 30°40´15تا ˝ 30°35´45عرض
شمالی و ˝ 50°4´56تا ˝ 50°23´49طول شرقی ،در
بخش جنوب شرقی استان خوزستان واقعشده است .این
محدوده بخشی از حوزه آبریز رودخانه جراحی میباشد که

در دامنههای جنوب و جنوب غربی زاگرس میانی قرارگرفته
است .محدوده مطالعاتی از شمال -شمال شرق به محدوده
مطالعاتی تخته دراز ،از شمال و شمال غرب به محدوده
مطالعاتی جایزان ،از جنوب -جنوب غرب به محدوده
مطالعاتی زیدون ،از جنوب شرق به محدوده مطالعاتی
خیرآباد و از شرق به محدوده مطالعاتی حیدرآباد منتهی
میشود .شکل ( )1موقعیت جغرافیایی منطقه موردمطالعه
را نشان میدهد.

شکل  -1موقعیت جغرافیایی منطقهی مطالعاتی
Fig. 1 Geographical location of the study area

 – 2-2روش کار
از آنجاییکه برای رسیدن بهدقت باالی مدلها و اهداف
تحقیق نیاز به اندازهگیری بلندمدت داده میباشد ،کلیه
پارامترهای ورودی مدل شامل هدایت الکتریکی ،نسبت
جذب سدیم ،اسیدیته ،سولفات ،کلسیم ،منیزیم ،سدیم،
مقدار کل نمکهای محلول ،بیکربنات از دشت بهبهان
طی سالهای  1389تا  1396از 20چاهک مشاهدهای به-
صورت ماهانه جمعآوری گردید .سوس با استفاده از مدل
شبکه عصبی مصنوعی ( )ANNو الگوریتم بهینهسازی
ذرات ) )PSO+ANNپارامترهای کیفی  EC ،SARو
 TDSپیشبینی و دقت شبیهسازیهای دو مدل محاسبه
و با مقادیر واقعی اندازهگیری شده ،مقایسه گردید.
 -3 -2مدل شبکه عصبی مصنوعی

عنصر کلیدی این الگو ساختار جدید سیستم پردازش
اطالعات آن میباشد و از تعداد زیادی عناصر (نرون) با
ارتباطات قوی داخلی که هماهنگ باهم برای حل مسائل
مخصوص کار میکنند ،تشکیلشده است .شبکههای

عصبی مصنوعی با پردازش رویدادههای تجربی ،دانش یا
قانون نهفته در ورای دادهها را به ساختار شبکه منتقل
میکند که به این عمل یادگیری میگویند .با استفاده از
دانش برنامهنویسی رایانه میتوان ساختار دادهای طراحی
کرد که همانند یک نرون عمل نماید .سوس با ایجاد
شبکهای از این نرونهای مصنوعی بههمپیوسته ،ایجاد یک
الگوریتم آموزشی برای شبکه و با اعمال این الگوریتم به
شبکه آن را آموزش داد (.)Eberhart and Shi 2000
شکل ( )2مدل سادهای از یک سلول شبکه عصبی را که
نرون نامیده میشود ،نشان میدهد .بدنه این سلول از دو
بخش تشکیلشده است .بخش اول تابع ترکیب یا انتقال
نام داردکه تمام ورودیها را جمع میکند و نتیجه را
بهصورت یک مجموع وزندار نشان میدهد .طبق این شکل
برای هر نرون  iتمام ورودیهای  Xjتوسط فاکتور Wj
وزندار میشوند ،سوس هر ورودی در وزن مربوطه ضرب
شده و حاصلضربها با هم جمع میشوند تا مجموع
وزندار  uiرا نتیجه دهند (رابطه .)1
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شکل  -2نمایش ریاضی مدل شبکه عصبی مصنوعی
Fig. 2 Mathematical representation of artificial neural network models
i

()1

ui =  W j X j
j =1

وقتی مجموع وزندار به حد آستانهای رسید ،تابع انتقال
تحریکشده تا خروجی را نتیجه دهد .معموالً در یک سلول
شبکه عصبی یک ورودی اضافی نیز وجود دارد که بایاس
نامیده میشود .نقش بایاس افزایش یا کاهش مجموع
وزندار است.
یکی از چالشهای موجود در شبکههای عصبی مصنوعی
مسئله آموزش آن میباشد .شبکه میبایست ابتدا آموزش
ببیند و سوس بر اساس اندوختههایش عمل نماید.
روشهای آموزش آماری همچون پس انتشار خطا ( Back
 )Propagationدارای سرعتپایین و همگرایی به بهینه
محلی میباشد .یکی از روشهای مناسب برای رفع این
مشکل استفاده از سامانههای ترکیبی است .به این ترتیب
که شبکه عصبی مصنوعی با استفاده از یک روش
بهینهسازی مناسب آموزش داده میشود (Sayadi
) .Shahraki et al. 2017در انجام این پژوهش با استفاده
از آموزش به روش الگوریتم بهینهسازی ازدحام ذرات تالش
میشود این مشکل برطرف شود .همانطور که گفته شد
نحوهی آموزش مدل و تابع محرک از مهمترین پارامترهایی
هستند که میتوانند در خروجی مدل شبکه عصبی
مصنوعی تأثیرگذار باشند .در این پژوهش بهمنظور
شبیهسازی پارامترهای کیفی  EC ، SARو  TDSبه
Particle swarm optimization

مقایسه دو مدل  ANNو  ANN+PSOپرداخته شد.
خروجی هرکدام از مدلها برای هر سه پارامتر EC ،SAR
و  TDSبرای دو تابع محرک به دست آمد سوس با توجه
به معیارهای ارزیابی مدل ،سناریویی که دارای کمترین
مقدار خطا در دورههای آموزش و آزمون بود ،بهعنوان
ساختار بهینه انتخاب شد .همچنین  %70دادهها (1176
داده) برای آموزش 10 ،درصد صحتسنجی ( 168داده) و
 336( %20داده) برای آزمون در نظر گرفته شد.
 -4 -2الگوریتم بهینهسازی ازدحام ذرات

1

الگوریتم  ،PSOبا ایجاد یک جمعیت تصادفی شروع
میشود .هر جزء در جمعیت مجموعه مختلف از متغیرهای
تصمیم میباشند که مقدار بهینه آنها باید تأمین شود و
درواقع هر ذره یک بردار را در فضای حل مسئله نشان
میدهد ( .)Arumugam and Rao 2008در این الگوریتم
هرگونه کنش و واکنش در حرکت گروه تأثیر گذاشته و
درنهایت هر یک از اعضای گروه میتوانند از اکتشافات و
مهارتهای سایر اعضا بهرهمند شوند .تفاوت اساسی این
الگوریتم با سایر الگوریتمهای بهینهسازی در این است که
در این الگوریتم هر ذره عالوه بر داشتن بردار حرکت دارای
یک بردار سرعت نیز میباشد که اعضای مجموعه را به
تغییر موقعیت در فضای جستجو وادار میکند .این بردار
سرعت خود برآیند دو بردار به نامهای  pو  p gمیباشدp.
بهترین موقعیتی است که یک ذره تاکنون به آن رسیده و

1
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 p gبهترین موقعیتی است که بهترین ذره در همسایگی آن

)  X i = ( X i1 , X i 2 ,...., X iDو سرعت هر ذره بهوسیله یک

ذره تاکنون به آن رسیده است .در این الگوریتم هر کدام از بردار  Dبعدی سرعت به نام ) Vi = (vi1 , vi 2 ,....,viD
اعضای مجموعه در هر تکرار یک راهحل را ارائه میدهند.
در جستجوی یک فضای  dبعدی ،مکان  iامین ذره
بهوسیله یک بردار  Dبعدی موقعیت به نام

)) Vidn+1 =  (.vidn + c1r1n ( pidn − xidn ) + c2 ridn ( p npg − xidn

()2

xidn+1 = xidn + vidn +1

()3

 :Xفاکتور انقباض که از آن برای نرخ کارایی و سرعت
همگرا شدن استفاده میشود r1 ،و  : r2اعداد تصادفی در
بازهی [ ]0 1با توزیع یکنواخت میباشد :N ،شماره
تکرارها؛  : c1مؤلفه شناختی ،بهترین راهحلی که یک ذره
به دست میآورد : c2 ،مؤلفه اجتماعی ،بهترین راهحلی که
توسط کل گروه تشخی داده میشود.

()6

برای تعیین میزان دقت مدلها از مقادیر ( RMSEرابطه ،)4
( MAEرابطه ( NRMSE ،)5رابطه ( EF ،)6رابطه  ،)7و R2
(رابطه  )8استفاده شد.هر چه مقادیر  ،MAE ،RMSEو
 NRMSEبه صفر نزدیکتر و مقادیر  EFو  R2به  1نزدیکتر
باشد ،دقت مدل در شبیهسازی بیشتر است.
1
( ( y observed − y predicted ) 2 )4
n

( y observed − y predicted ) 2

n

n

i =1

(y
− y predicted ) 2

i =1 predicted
EF = 1 −
 ( y observed − y observed ) 2
n

()8

 -5-2معیارهای ارزیابی مدلها

1
)  ( yobserved − y predicted
n

()5

()7

نشان داده میشود .سرانجام جمعیت ،با استفاده از روابط
( )2و ( )3و بهصورت هدفمند به سمت نقطه بهینه حرکت
میکند.

)  ( y predicted − y observed
2
y observed

2
 y predicted −
n

R2 =1−

که در آنها 𝑑𝑒𝑡𝑐𝑖𝑑𝑒𝑟𝑝𝑦  :مقادیر پیشبینیشده
𝑑𝑒𝑣𝑟𝑒𝑠𝑏𝑜𝑦  :مقادیر مشاهداتی و  :nتعداد دادهها است .هر
چه 𝐸𝑆𝑀𝑅 و 𝐸𝐴𝑀 به صفر نزدیکتر  ،و مقدار  𝑅 2به
یک نزدیکتر باشد ،دقت مدل در پیشبینی بهتر است.
برای مقایسه آماری بین مقادیر اندازهگیری و
شبیهسازیشده از آزمون مقایسه میانگین جامعه آماری به
روش  tدر سطح خطای یک درصد استفاده شد.

 -3یافتهها و بحث
در این پژوهش بهمنظور مدلسازی پارامترهای کیفی
 EC ،SARو  TDSدر آب زیرزمینی از دادههای کیفی
دشت بهبهان طی سالهای  1389تا  1396استفاده شد.



)

= RMSE

MAE = 100 

1
y observed

( = NRMSE

مشخصات ورودی پارامترهای کیفی در جدول ( )1نشان
دادهشده است .همچنین برای به دست آوردن حساسترین
پارامترها ،آنالیز حساسیت به روش ضریب بدون بعد انجام
شد ( .)Hill 1988جدول ( )2نتایج آنالیز حساسیت برای
سه پارامتر  EC ،SARو  TDSرا نشان میدهدHill .
) (1988در پژوهشهای خود بیان میکند که اگر مقدار
ضریب حساسیت پارامتری بیشتر از  0/1باشد ،آن پارامتر
جز پارامترهای حساس مدل محسوب میشود ( Hill
 .)1988با توجه به جدول ( ،)2حساسترین پارامترها در
مدل شبیهساز  SARبهترتیب مقدار کل نمکهای محلول،
سدیم ،بیکربنات ،اسیدیته و هدایت الکتریکی ،در مدل
شبیهساز  ECحساسترین پارامترها بهترتیب سولفات،
کلسیم ،منیزیم ،اسیدیته ،سدیم و نسبت جذبی سدیم و
در نهایت حساسترین پارامترهای مدل شبیهساز TDS
بهترتیب هدایت الکتریکی ،نسبت جذب سدیم ،سولفات،
کلسیم ،منیزیم و سدیم بود؛ بنابراین هر کدام از این
پارامترهای دارای ضرایب حساسیت باالی  ،0/1بهعنوان
ورودی برای شبیهسازی پارامترهای  EC ،SARو TDS

محیطزیست و مهندسی آب ،دوره  ،6شماره  ،2تابستان 1399

آهنینجان و اگدرنژاد

166

بهوسیله دو مدل  ANNو  ANN+PSOانتخاب شد .با
مروری بر منابع موجود از جمله Musavi-Jahromi and
)Golabi (2008و ) ،Banejad et al. (2013میتوان
دریافت که انتخاب پارامترهای ،HCO32- ،pH ،SO42-

 SAR ،TDS ،Ca2+ ،Mg2+ ،Na+و  ECدر مدلسازی
پارامترهای کیفی مورد بحث ،نتایج خوبی را ارائه داده است.
لذا ترکیبهای مختلف همین پارامترها بهعنوان ورودی
مدلها استفاده شد.

جدول  -1مشخصات آماری پارامترهای کیفی آب زیرزمینی دشت بهبهان
Table 1 Statistical characteristics of groundwater quality parameters of Behbahan plain
Water quality
Unit
Minimum
Maximum Average
Standard
parameters
deviation
SAR
…
0.44
9.49
2.78
2.01
EC
µs/cm
431
7457
2697.47
1594.08
Ca2+
mg/lit
1.21
42.01
13.83
9.88
Mg2+
mg/lit
0.5
28.51
6.69
5.2
2SO4
mg/lit
0.79
47.86
26.88
12.96
HCO3mg/lit
1.04
5.88
3.47
0.9
Na+
mg/lit
0.62
34.3
8.37
6.05
TDS
mg/lit
0.01
2.01
0.133
0.174
pH
…
6.05
8.1
7.23
0.35

جدول  -2نتایج آنالیز حساست پارامترهای کیفی آب
زیرزمینی
Table 2 The results of sensitivity analysis of
groundwater quality parameters
Relative
Sensitivity
0.271
0.085
0.078
0.071
0.881
0.919
0.974
0.474
0.151
0.889
0.775
0.971
0.066
0.568
0.095
0.773
0.987
0.994
0.871
0.667
0.951
0.062
0.465
0.076

Parameter
EC
Ca2+
Mg2+
SO42HCO3Na+
TDS
pH
SAR
Ca2+
Mg2+
SO42HCO3Na+
TDS
pH
SAR
EC
Ca2+
Mg2+
SO42HCO3Na+
pH

Qualitative
Parameter

SAR

EC

TDS

انتخاب الگوریتم یادگیری در واقع مهمترین بخش طراحی
یک شبکه چندالیه است .در این پژوهش بهمنظور
شبیهسازی پارامترهای کیفی  EC ،SARو  TDSبه

مقایسه دو مدل  ANNو  ANN+PSOپرداخته شد.
خروجی هرکدام از مدلها برای هر سه پارامتر EC ،SAR
و  TDSبرای دو تابع محرک به دست آمد سوس با توجه
به معیارهای ارزیابی مدل ،سناریویی که دارای کمترین
مقدار خطا در دورههای آموزش ،صحتسنجی و آزمون بود،
بهعنوان ساختار بهینه انتخاب شد .مقادیر MAE ،RMSE
و  R2سه پارامتر مذکور با استفاده از دو مدل  ANNو
 ANN+PSOبا دو تابع محرک تانژانت سیگموئید و
لگاریتم سیگموئید در سه مرحله آموزش ،صحتسنجی و
آزمون در جدول ( )3نشان دادهشده است.
با توجه به جدول ( ،)3در هرکدام از مدلهای  ANNو
 ANN+PSOبهطور جداگانه دقت شبیهسازی پارامترهای
 ECو  ،TDSدر مدل با تابع محرک تانژانت سیگموئید
باالتر از تابع محرک لگاریتم سیگموئید میباشد و دقت
شبیهسازی  ،SARدر مدل با تابع محرک لگاریتم
سیگموئید بیشتر است .بطوریکه آمارههای ،RMSE
 NRMSEو  MAEکمترین مقدار و شاخ  R2و EF
بیشترین مقدار را دارد .همچنین با مقایسه نتایج حاصل از
دو مدل دقت شبیهسازی مدل  ANN+PSOبیشتر از
مدل  ANNمیباشد؛ بنابراین مدل بهینه برای تخمین
پارامترهای  ECو  ANN+PSO ،TDSبا تابع محرک
تانژانت سیگموئیدی و مدل بهینه برای تخمین ،SAR
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 ANN+PSOبا تابع محرک لگاریتم سیگموئیدی
میباشدMusavi-Jahromi and Golabi (2008) .به
شبیهسازی پارامترهای کیفی آب رودخانه کارون با استفاده
از مدل شبکه عصبی مصنوعی پرداختند .نتایج حاصل
بیانگر دقت باالی مدل ( )<%90در پیشبینی بود .همچنین
در پژوهشی دیگر Soltani Mohammadi et al.

) (2016شبیهسازی پارامترهای کیفی آب زیرزمینی دشت
رامهرمز را با استفاده از دو مدل شبکه عصبی مصنوعی
 ANNو  ANN+PSOانجام دادند .نتایج آنها نشان داد
باالترین دقت پیشبینی پارامترهای کیفی  EC ،SARو
 TDSمربوط به مدل  ANN+PSOبا تابع محرک تانژانت
سیگموئیدی میباشد.

جدول  -3نتایج حاصل از مدلهای  ANNو  ANN+PSOدر شبیهسازی پارامترهای  EC ،SARو TDS
Table 2 Results from ANN and ANN + PSO models in simulating SAR, EC and TDS
parameters
Training
R2
0.921
0.93
0.98
0.985
0.95
0.95
0.995
0.98
0.951
0.94
0.99
0.98

Validation
2

R
0.94
0.95
0.962
0.979
0.95
0.95
0.98
0.97
0.931
0.92
0.997
0.98

Testing
2

R
0.89
0.921
0.97
0.982
0.94
0.921
0.96
0.957
0.92
0.917
0.983
0.97

EF
0.85
0.899
0.921
0.974
0.901
0.88
0.942
0.91
0.878
0.79
0.925
0.915

MAE
15.5
14.32
8.21
7.2
16.44
22.36
9.27
10.02
42.27
45.29
18.32
21.83

NRMSE
0.481
0.39
0.355
0.301
0.495
0.501
0.41
0.429
0.502
0.521
0.398
0.43

RMSE
16.46
12.62
10.25
9.451
19.25
21.9
14.61
16.37
37.82
49.75
22.21
29.39

Function
Tan sig
Log sig
Tan sig
Log sig
Tan sig
Log sig
Tan sig
Log sig
Tan sig
Log sig
Tan sig
Log sig

Model
ANN
SAR
PSO+ANN
ANN
EC
PSO+ANN
ANN
TDS
PSO+ANN

شکل  -3نتایج حاصل از شبیهسازی مدل  ANNو  ANN+PSOبا مقادیر اندازهگیری شده پارامتر SAR
Fig. 3 The results of simulating the ANN and ANN + PSO models with the measured values of the SAR
parameter

شکلهای ( )3تا ( )5نتایج پارامترهای  EC ،SARو TDS

با استفاده از مدلهای  ANNو  ANN+PSOرا نشان
میدهد .همانطور که در شکلهای ( )3تا ( )5مشاهده
میشود ،بیشترین همپوشانی با مقادیر اندازهگیری شده
مربوط به مدل  ANN+PSOاست .علت پیشبینی دقیق
مدل  ANN+PSOبه مسئلهی آموزش آن برمیگردد .به

این صورت که در روش  ANNبرای آموزش از روش پس
انتشار خطا استفاده میشود .این روش معموالً برای
پیشبینی نتایج نسبتاً خوبی در بردارد اما اشکال آن گیر
افتادن در بهینه محلی و سرعتپایین در رسیدن به جواب
میباشد .مدلی دیگر از شبکه عصبی که برای آموزش از
روش الگوریتم بهینهسازی ذرات ( )PSOاستفاده میکند،
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بر اساس جستوجو عمل کرده و در این صورت میتواند تا
حدودی برای هرچه بیشتر تصادفی شدن انتخاب نقاط با
یک روش غیرقطعی تالش کند (سلطانی محمدی و
همکاران .)2016 ،برای اطمینان از صحت نتایج ارائهشده

توسط مدلهای مورداستفاده ،هر مدل  10مرتبه در زمان-
های مختلف اجرا شد و ضریب تغییرات آنها کوچکتر از
 %10برآورد گردید.

شکل  -4نتایج حاصل از شبیهسازی مدل  ANNو  ANN+PSOبا مقادیر اندازهگیری شده پارامتر EC
Fig. 4 The results of simulating the ANN and ANN + PSO models with the measured values of the EC
parameter
ANN+PSO

ANN

اندازه گیری

3500
3000

2000
1500
1000

)TDS (mg/lit

2500

500
0
50

40

20
30
Measurment period

10

0

شکل  -5نتایج حاصل از شبیهسازی مدل  ANNو  ANN+PSOبا مقادیر اندازهگیری شده پارامتر TDS
Fig. 5 The results of simulating the ANN and ANN + PSO models with the measured values of
the TDS parameter

شکلهای ( )6تا ( )8برازش منحنی بین نقاط اندازهگیری
و شبیهسازیشده پارامترهای  EC ،SARو  TDSرا با
استفاده از دو مدل  ANN+PSO ،ANNرا نشان میدهد.
معادله برازش خطی برای هر نمودار بهصورت y= ax+b
تعریفشده است .ضریب  aهرچقدر به سمت یک میل کند
و فاصله کمتری با یک داشته باشد ،نشاندهنده عملکرد
بهتر مدل مربوطه میباشد .با توجه به شکلهای ( )6تا ()8
مدل  ANN+PSOباالترین مقدار ضریب  R2و ضریب a
بهترتیب برای پارامترهای کیفی  TDS ،ECو SAR

تخمین زده شده است .با توجه به تحقیق انجامگرفته ،می-
توان نتیجه کاربرد مدل شبکه عصبی مصنوعی در شبیه-
سازی ویژگیهای کیفی آب را مناسب ارزیابی نموده و
توانایی کافی آن در این مورد را تأیید نمود .نتایج پژوهش-
های Poormohammadi et ،Gholami et al. 2013
 Peeri. and Bameri 2015 ،al. 2013و Sayadi
 Shahraki and Sayadi Shahraki 2019حاکی از
کارایی باالی مدلهای شبکه عصبی مصنوعی در شبیه-
سازی پارامترهای کیفی آب زیرزمینی است.
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شکل  -6نمودار پراکندگی دادههای اندازهگیری و شبیهسازی
برای پارامتر کیفی  SARبرحسب mg/l
Fig. 6 Distribution diagram of measurement and
simulation data for SAR quality parameter in mg/l
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شکل  -8نمودار پراکندگی دادههای اندازهگیری و شبیهسازی
برای پارامتر کیفی TDS
Fig. 8 Distribution diagram of measurement and
simulation data for TDS quality parameter

4000
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شکل  -7نمودار پراکندگی دادههای اندازهگیری و شبیهسازی
برای پارامتر کیفی EC
Fig. 7 Distribution diagram of measurement and
simulation data for EC quality parameter

بییرای تشییخی اینکییه بییین نتییایج شبیهسازیشییده در
هییر دو مییدل بییا مقییادیر انییدازهگیری شییده اخییتالف
معنیدار وجیود دارد ییا خییر؛ آزمیون مقایسیه مییانگین
 tدر سییطح خطییای یییک درصیید انجییام شیید و نتییایج
حاصل از آن در جدولهای ( )4ارائه شد.
بیییییا توجیییییه بیییییه اعیییییداد جیییییدول ( )4کلییییییه
مقیییادیر P-value >0.01میباشییید؛ بنیییابراین بیییین
کلییییه مقیییادیر شبیهسیییازی بیییا انیییدازهگیری شیییده
بییییرای هییییر سییییه پییییارامتر هییییدف ( EC ،SARو
 )TDSاخیییتالف معنییییدار وجیییود نیییدارد بنیییابراین
میییتییوان بییه نتییایج شییبیهسییازی حاصییل از مییدلهییا،
اطمینییان بیییشتییری نمییود .همچنییین بییا توجییه بییه
ایییین اعیییداد مشیییاهده میشیییود ،مقیییادیر خطیییای
شبیهسازیشییییییییده در کلیییییییییه آمارههییییییییای
محاسبهشییییده در هییییر عمییییق ،در روش الگییییوریتم
بهینهسیییازی ذرات کیییمتیییر از روش شیییبکه عصیییبی
مصنوعی با آموزش پس انتشار خطا میباشد.
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جدول  -4آمارههای محاسبهشده مقادیر شبیهسازی و اندازهگیری شده پارامتر کیفی SAR
Table 3 Calculated statistics of simulated and measured values of the quality parameter
ANN+ PSO and measurement data
ANN and measurement data
Parameter

Mean Diff

Std Error Diff

Mean Diff

P-value

Std Error Diff

P-value

SAR
SAR

0.079

0.064

0.0706 n.s

0.04

0.006

0.86 n.s

EC

EC
TDS

0.069

0.071

0.09

0.039

0.741n.s
TDS
0.645 n.s

0.008
0.009

0.04
0.04

n.s

0.799

0.802 n.s

n.s: There is no significant difference

 -4نتیجهگیری
پژوهش حاضر بهمنظور ،شبیهسازی پارامترهای کیفی آب
زیرزمینی دشت بهبهان شامل  EC ،SARو  TDSبا
استفاده از مدلهای  ANNو  ANN+PSOو درنهایت
مقایسه نتایج آنها با دادههای اندازهگیری شده ،انجام شد.
اهم نتایج عبارتند از:
 -1در هرکدام از مدلهای  ANNو  ANN+PSOبهطور
جداگانه دقت شبیهسازی پارامترهای  ECو  ،TDSدر مدل
با تابع محرک تانژانت سیگموئید باالتر از تابع محرک
لگاریتم سیگموئید بود و دقت شبیهسازی  ،SARدر مدل
با تابع محرک لگاریتم سیگموئید بیشتر بود طوریکه
R2
مقدار  RMSEو  MAEکمترین مقدار و شاخ
بیشترین مقدار (در مرحله آزمون ،برای پارامتر  ECمقدار
 MAE=9/27 ،RMSE=14/61و  R2=0/96و برای
پارامتر  ،TDSمقدار  MAE=18/32 ،RMSE=22/21و

 R2=0/836و برای پارامتر  SARمقدار ،RMSE=9/45
 MAE=7/2و  R2=0/982محاسبه گردید) را دارد.
 -2با مقایسه نتایج حاصل از دو مدل دقت شبیهسازی مدل
 ANN+PSOبیشتر از مدل  ANNبود؛ بنابراین مدل
بهینه برای تخمین پارامترهای  ECو ،TDS
 ANN+PSOبا تابع محرک تانژانت سیگموئیدی و مدل
بهینه برای تخمین  ANN+PSO ،SARبا تابع محرک
لگاریتم سیگموئیدی میباشد.
بنابراین با توجه به نتایج این مطالعه زمانی که در یک دوره،
دادههای کیفی آب زیرزمینی اندازهگیری نشده یا برای
پیشبینی کیفیت آب زیرزمینی در آینده میتوان به کمک
دادههای اندازهگیری شده دورههای پیشین ،مقادیر کیفی
را با اطمینان خاطر و کمترین خطا ،زمان و هزینه برآورد
نمود .همچنین پژوهش انجامشده بهعنوان گامی مؤثر در
بهکارگیری تصمیمات مدیریتی بهمنظور تعیین و بهبود
کیفیت منابع آب زیرزمینی است.
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Abstract
Proper modeling of groundwater quality is an important tool for planning and decision making in water
resources management. The present study was conducted to simulate the groundwater quality parameters of
Behbahan Plain including SAR, EC, and TDS using ANN and ANN + PSO models and finally to compare
their results with the measured data. Input information to the models gathered were for TDS quality
parameter including electrical conductivity, absorption ratio of sodium, sulfate, calcium, magnesium and
sodium, for SAR quality parameter including total dissolved salts, sodium, bicarbonate, and for EC quality
parameter including sulfate, calcium, magnesium and ratio Sodium uptake from 2010 to 2017. The results
indicated that the highest prediction accuracy of quality parameters of EC and TDS is related to the ANN +
PSO model with the tangent sigmoid activation function and for the SAR parameter is related to the ANN
+ PSO model with the logarithm sigmoid activation function so that the MAE and RMSE statistics had the
minimum and R2 had the maximum value for the model. In the test phase the values calculated were for EC
parameter RMSE=14.61, MAE=9.27, NRMSE=0.41, EF=0.942, and R2=0.96 and for TDS parameter
RMSE=22.21, MAE=18.32, NRMSE=0.398, EF=0.925, and R2=0.836 and for SAR parameter RMSE=9.45,
MAE=7.2, NRMSE=0.301, EF=9.27, and R2=0.974. In addition, the results of the mean comparison
between measured and simulated data showed that the predicted values with models were not significantly
different with the measured date.
Keywords: Artificial Neural Networks Model; Groundwater; Quality Parameters; Simulation.
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