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One of the main aims of water resource planning and
management is to estimate and predict groundwater
quality parameters which would be used in decisionmaking. In this regard, many models have been
developed which proposed better managements in
order to maintain water quality. Most of these
models require input parameters which are hardly
available or their measurements are time consuming
and expensive. Among them, Artificial Neural
Network (ANN) models inspired by human's brain
are a better choice. The present studied stimulated
the electrical conductivity of water quality
parameters of Behbahan Plain, using ANN and
ANN+PSO models and in the end compared their
results with measured data. Data for NO3-, EC, Ca2+,
Mg2+, SO42-, HCO3-, CL-, K+, TH and pH were
collected during 2009-2016 as input data. The results
indicated that the highest prediction accuracy of
quality parameters was related to the ANN + PSO
model so that the MAE and RMSE statistics had the
minimum and 𝑅2 had the maximum value for the
model. Considering the high efficiency of artificial
neural network model, by training the Particle
Swarm Optimization algorithm, it can be used in
order to make managerial decisions and ensure the
results of monitoring and reducing costs.

برآورد و پيشبيني پارامترهاي کيفي آب زيرزميني به منظور
تصميمگيريهاي مديريتي يکي از اهداف مديران و برنامهريزان منابع
 در اين راستا تعداد زيادي مدل در زمينه مديريت بهتر.آب تلقي ميشود
 بيشتر اين مدلها نيازمند.براي حفظ کيفيت آب گسترش يافته است
پارامترهاي ورودي هستند که يا دسترسي به آنها مشکل است و يا
 در اين.اينکه اندازهگيري آنها محتاج صرف هزينه و زمان زياد است
ميان مدلهاي شبکه عصبي مصنوعي که با الهام از ساختار مغز بشر
 پژوهش حاضر. بهعنوان گزينهاي برتر معرفي ميشوند،عمل مينمايند
بهمنظور شبيهسازي پارامتر کيفي هدايت الکتريکي آب زيرزميني دشت
 و درنهايت مقايسهANN-PSO  وANN بهبهان با استفاده از مدلهاي
 پارامترهاي. انجام شده است،نتايج آنها با دادههاي اندازهگيري شده
، پتاسيم، کلر، بيکربنات، سولفات، منيزيم، کلسيم،هدايت الکتريکي
 در دشت بهبهان1395  تا1388 سختي و اسيديته در بازه سالهاي
 نتايج.جمعآوري شد و بهعنوان ورودي مدل مورد استفاده قرار گرفت
 مربوط به مدلEC نشان داد باالترين دقت پيشبيني پارامتر کيفي
 کمترينMAE  وRMSE  بهطوريکه مقدار آمارههاي، استANN-PSO
 با توجه به کارايي. بيشترين مقدار را براي مدل مذکور داردR2 مقدار و
باالي مدل شبکه عصبي مصنوعي با آموزش الگوريتم بهينهسازي تجمع
ذرات ميتوان از اين مدل براي اتخاذ تصميمات مديريتي و حصول
.اطمينان از نتايج پايش و کاهش هزينه استفاده کرد
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پيشبيني شوري آب زيرزميني يکي از مسائل مهم و ضروري تلقي
ميشود .استفاده از شبکههاي عصبي مصنوعي در مطالعات
هيدرولوژيکي دهه اخير ،نشان ميدهد اين مدل توانايي باالئي در
کشف رابطه بين داده ها و شناخت الگوها دارند .شبکههاي عصبي
مصنوعي از لحاظ عملکرد ،مدلهاي بسيار کارآيي هستند که
سرعت محاسباتي آنها کامالً مستقل از پيچيدگي رياضياتي
الگوريتمها يا روش مورد استفاده در تهيه مثالهاي آنها است.
در زمينه بررسي پارامترهاي کيفي آب با استفاده از مدل
شبکه عصبي ميتوان به مطالعه (Musavi-Jahromi and )2008
 Golabiاشاره کرد .آنها پارامترهاي  EC ، SARو  TDSرودخانه
کارون را با استفاده از مدل  ANNپيشبيني کرده و دقت مدل را
براي شبيهسازي بيش از  %90اعالم نمودندNajah et )2009( .
 al.توانايي باالي شبکههاي عصبي را در تخمين شاخصهاي
کيفي آب رودخانه جوهر مالزي در برآورد مقدار  TDS ،ECو
کدورت مورد تاکيد قرار دادند .ميرزاوند و همکاران ( ،)1394به
شبيهسازي پارامترهاي کيفي آب زيرزميني دشت کاشان با
استفاده از مدل شبکه عصبي مصنوعي پرداختند .نتايج اين
پژوهش ،دقت باالي مدل شبکه عصبي در شبيهسازي را نشان
داد.
بانژاد و همکاران ( ،)1392به تخمين پارامترهاي کيفي آب
شامل  EC ،SARو  TDSبا استفاده از مدلهاي هيبريد شبکههاي
عصبي -موجکي پرداختند .نتايج پژوهش آنها کارايي باالي مدل
شبکه عصبي – موجکي در تخمين پارامترهاي کيفي آب را نشان
ميدهد .در پژوهشي ديگر ( Barzegar et al. )2016براي
پيشبيني کيفيت آب رودخانه از مدل شبکه عصبي مصنوعي
استفاده کردند .ايشان در تحقيق خود از دادههاي دبي ،دما،
اسيديته ،هدايت الکتريکي ،سديم ،پتاسيم ،منيزيم ،کلسيم،
کربنات ،بيکربنات ،سولفات و کلر بهره گرفتند .نتايج آنها نشان
داد ،باالترين همبستگي نسبت به هدايت الکتريکي مربوط به
پارامترهاي کلسيم ،منيزيم ،سديم ،سولفات و کلر است.
از آنجاييکه روش شبکه عصبي مصنوعي با آموزش پس
انتشار خطا در برخي مواقع موجب کاهش دقت شبيهسازي
ميشود ،براي رفع اين مشکل از مدل شبکه عصبي با آموزش
الگوريتم بهينهسازي ذرات ( )PSOهم براي شبيه سازي استفاده
ميشود .احمدي و همکاران ( ،)1394به پيشبيني عمق سطح
ايستابي دشت نجف آباد با استفاده از الگوريتم بهينهسازي ذرات
پرداختند .نتايج تحقيقات نشان داد که مدل  PSOدقت بااليي در
پيش بيني نوسانات سطح ايستابي دارد و ميتوان از آن بهعنوان
يک مدل شبيهساز براي پيشبيني و شبيهسازي سناريوهاي
مختلف منابع آب استفاده کرد .همچنين صيادي شهرکي و
همکاران ( ،)1395از الگوريتمهاي بهينهسازي ذرات و ژنتيک
براي شبيهسازي نيترات دشت بهبهان استفاده کردند که نتايج

 -1مقدمه
محدوديت منابع آب سطحي مناسب ،تقاضاي مصرف آب بهدليل
افزايش جمعيت و توسعه کشاورزي ،انسانها را بهسمت
بهرهبرداري از ذخاير آب زيرزميني سوق داده است (شمسايي،
 .)1381آبهاي زيرزميني بهعنوان تنها منبع مورد اعتماد مصرف
آب در زمينههاي شرب ،کشاورزي و صنعت در مناطق خشک و
نيمه خشک محسوب ميشوند (ميرزايي و ناظمي .)1389 ،در
سالهاي اخير برداشت بيرويه از يک سو و فعاليت در جهت تامين
غذا از سوي ديگر باعث لطمات جبران ناپذيري به اين منابع از
نقطه نظر کمي و کيفي شده است (دهقاني و همکاران.)1388 ،
لذا مطالعات کيفي شامل مطالعه آلودگي آبهاي سطحي و
زيرزميني حايز اهميت هستند .از طرفي مدلهاي رايانهاي ابزاري
براي مديريت منابع آب فراهم نمودهاند و امروزه استفاده از
مدلهاي رياضي نرم افزاري براي پايش و مديريت آبهاي
زيرزميني توسعه چشمگيري يافته است (غالمي و همکاران،
.)1391
امروزه در دنيا آب و منابع آب بهعنوان يکي از پايههاي اصلي
توسعه پايدار بهشمار ميروند و عالوهبر کميت ،کيفيت آب نيز
جزء پارامترهاي مهم مورد توجه قرار ميگيرد .در اين راستا
پارامترهاي کيفي آب جزو مولفههايي هستند که بايد در
برنامهريزيها بهدقت شبيهسازي و تخمين زده شوند (عسگري و
همکاران .)1390 ،شوري خاک و باال بودن سطح ايستابي از
مهمترين مشکالت محيطي هستند که عالوهبر تاثير منفي بر روي
رشد و توسعه گياه ،سبب تخريب اراضي نيز ميشوند .اين مسئله
در مناطق خشک و نيمه خشکي همچون ايران بارزتر است.
خاکهاي مناطق مرکزي و جنوب شرقي ايران بيشتر از ساير نقاط
اين کشور تحت تاثير شوري و سطح ايستابي کم عمق قرار دارند
(مختاران .)1393 ،شور شدن منابع آب و خاک بهداليل مختلفي
از جمله بيشآبياري ،آبياري با آبهاي شور و نامتعارف ،فقدان
زهکشي مناسب ،باال آمدن سطح ايستابي يا ماندابي شدن ،تخليه
فاضالبها و  ...رخ ميدهد .امروزه بهدليل کاهش ذخاير آب با
کيفيت مناسب و نياز روز افزون جمعيت فزاينده در بخشهاي
مختلف ،استفاده از منابع آب شور براي آبياري محصوالتي که از
طريق کشاورزي آبي يا پمپاژ آب از آبخوانها توليد ميشوند ،امري
اجتناب ناپذير است (.)Moghaddam and Koocheki, 2004
برآورد پارامترهايي نظير شوري با استفاده از مدلها موجب کاهش
هزينهها و دسترسي به آمار جامعي خواهد شد .مدلسازي در
مناطق خشک براي مديريت بهينه منابع آب از اهميت ويژهاي
برخوردار است.
يکي از فاکتورهاي مهم در مديريت صحيح در هر زمينهاي
داشتن يک ديد و نگرش مناسب از اتفاقات آينده در آن زمينه است.
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب
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استان خوزستان واقع شده است .اقليم منطقه مطالعاتي بهروش
دومارتن ،نيمهخشک تعيين شده است .متوسط ساالنه ريزشهاي
جوي در ناحيه دشت  450/2ميليمتر ،حداقل مطلق درجه
حرارت  -1/5درجه سانتيگراد و حداکثر مطلق آن  50/5درجه
سانتيگراد است .حداکثر ارتفاع از سطح دريا  560متر و حداقل
آن  257متر است .شکل  1موقعيت محدوده مورد مطالعه را نشان
ميدهد.

پژوهش آنها نشان داد مدل شبکه عصبي با الگوريتم بهينهسازي
ذرات دقت باالتري نسبت به الگوريتم ژنتيک دارد)2013( .
Moasheri et al.به تخمين توزيع مکاني پارامترهاي کيفي آب
زيرزميني دشت کاشان با روش ترکيبي زمين آمار ،شبکه عصبي
مصنوعي و الگوريتم ژنتيک پرداختند .نتايج آنها ،عملکرد دقيقي
را از رويکرد ترکيبي بهينه شده با الگوريتم ژنتيک بهمنظور برآورد
پارامترهاي کيفي نشان داد .در پژوهشي ديگر (Emami )2015
 Skardi et al.از ترکيب الگوريتم مورچگان و شبکه عصبي
مصنوعي در مدل شبيهسازي-بهينهسازي چند هدفه استفاده
کردند .مدلسازي براي کنترل آلودگي در مقياس حوضهاي
صورت گرفت و نتايج آن نشان داد روش ترکيبي ،زمان محاسبات
را تا  %90کاهش داده و نتايج قابلقبولي دارد.
با بررسي مطالعات گذشته ،بهنظر ميرسد مطالعات
شبيهسازي -بهينهسازي پارامترهاي کيفي جايگاه خاصي داشته
است .از آنجايي که مدل شبکه عصبي مصنوعي معمولي بهدليل
روش آموزش پس انتشار خطا در برخي مواقع موجب کاهش دقت
شبيهسازي ميشود ،براي رفع اين مشکل از دو الگوريتم پس
انتشار خطا و  1PSOبراي آموزش مدل شبکه عصبي استفاده شد.
بنابراين هدف از پژوهش حاضر شبيهسازي هدايت الکتريکي آب
زيرزميني دشت بهبهان با استفاده از دو مدل  ANNو ANN-
 PSOدر محيط نرم افزار  MATLABو درنهايت مقايسه نتايج
آنها با دادههاي اندازهگيريشده ،است.

 -2-2مدل شبکه عصبی مصنوعی)ANN( 2
عنصر کليدي اين الگو ساختار جديد سيستم پردازش
اطالعات آن است و از تعداد زيادي عناصر (نرون) با ارتباطات قوي
داخلي که هماهنگ با هم براي حل مسائل مخصوص کار ميکنند
تشکيل شده است .شبکههاي عصبي مصنوعي با پردازش روي
دادههاي تجربي ،دانش يا قانون نهفته در وراي دادهها را به ساختار
شبکه منتقل ميکند که بهاين عمل يادگيري ميگويند .با استفاده
از دانش برنامهنويسي رايانه ميتوان ساختار دادهاي طراحي کرد
که همانند يک نرون عمل نمايد .سپس با ايجاد شبکهاي از اين
نرونهاي مصنوعي بههم پيوسته ،ايجاد يک الگوريتم آموزشي
براي شبکه و با اعمال اين الگوريتم به شبکه ،آن را آموزش داد.
در حالت کلي يک شبکه عصبي از سه اليه تشکيل شده است:
اليه ورودي :فقط اطالعات را دريافت کرده و مشابه متغير مستقل
عمل ميکند .بنابراين تعداد نرونهاي اليه ورودي براساس
طبيعت مسئله تعيين ميشود و بستگي به تعداد متغيرهاي
مستقل دارد .اليه خروجي :نيز همانند متغير وابسته عمل نموده
و تعداد نرونهاي آن بستگي به تعداد متغير وابسته دارد .اما بر
خالف اليههاي ورودي و خروجي ،اليه پنهان :بيانگر هيچ مفهومي
نبوده و تنها يک نتيجه مياني در فرآيند محاسبه ارزش خروجي
است .شکل  2نماي کلي يک شبکه عصبي مصنوعي را نشان
ميدهد.

 -2مواد و روشها
 -2-1منطقه مطالعاتی
آبخوان دشت بهبهان با مساحتي حدود  430کيلومترمربع و
مختصات جغرافيايي ˝ 30°40´15تا ˝ 30°35´45عرض شمالي
و ˝ 50°4´56تا ˝ 50°23´49طول شرقي ،در بخش جنوب شرقي

شکل  -1موقعيت جغرافيایی منطقه مطالعاتی
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شکل  -2نماي کلی یک شبکه عصبی مصنوعی

نشان داده ميشود .موقعيتي که به بهترين تابع برازش مربوط
است بهعنوان بهترين موقعيت جاري مربوط به آن ،ثبت ميشود.
اين موقعيت بهصورت ) 𝐷𝑖𝑝  𝑃𝑖 = (𝑝𝑖1 , 𝑝𝑖2 , … ,در نظر گرفته
ميشود و تابع برازش متناظر 𝑃𝑏𝑒𝑠𝑡𝑖 ،ناميده و ثبت ميشود.
بهترين موقعيت سراسري در جمعيت مربوط به بهترين مقدار
برازش با عنوان  Gbestبهصورت ) 𝐷𝑔𝑝  𝑃𝑔 = (𝑝𝑔1 , 𝑝𝑔2 , … ,ثبت
ميشود .سرعت ،يعني نرخ تغيير وضعيت ،براي ذره  iام ،بهصورت
) 𝐷𝑖𝑣  𝑉𝑖 = (𝑣𝑖1 , 𝑣𝑖2 , … ,نشان داده ميشود .در طول پروسه
تکرار ،سرعت و موقعيت ذره  iام مطابق روابط زير بههنگام
ميشود.

مراحل طراحي و پيادهسازي مدل شبکه عصبي عبارتند از:
 اندازهگيري و استانداردسازي دادههاي ورودي مدل شبکهعصبي
 تعيين مدل ،مشخص کردن معماري ،تعداد اليهها (در اينپژوهش از مدل  3اليه استفاده شده است) و تعيين تابع
محرک مناسب براي مدل شبکه عصبي مورد نظر (تابع
محرک مورد استفاده تانژانت سيگموئيد 3و لگاريتم
سيگموئيد 4هستند).
 آموزش دادن شبکه با قسمتي از دادهها (تعيين مقدار وزنهاو باياسها)
 ارزيابي و آزمايش شبکه با باقيمانده دادهها نمايش خروجي و نتايج شبيهسازي توسط مدلدر اين پژوهش  %70دادهها براي آموزش %15 ،براي
اعتبارسنجي و  %15نيز براي آزمون مدل درنظر گرفته شدند.
از معضالتي که در استفاده از مدل شبکه عصبي مصنوعي
بهکار رفته وجود دارد ،مسئله آموزش آن است که بهروش پس
انتشار خطا آموزش داده ميشود .در انجام اين پژوهش با استفاده
از آموزش به کمک الگوريتم  PSOتالش ميشود اين مشکل
برطرف شود.

)𝑡( 𝑑𝑖𝑉( 𝐾 = )𝑉𝑖𝑑 (𝑡 + 1
()1

)𝑡( 𝑑𝑔𝑃( + 𝑟𝑎𝑛𝑑(0, 𝜑2 ).
)))𝑡( 𝑑𝑖𝑋 −
()2
()3

𝑑

)𝑋𝑖𝑑 (𝑡 + 1) = 𝑋𝑖𝑑 (𝑡) + 𝑉𝑖𝑑 (𝑡 + 1
𝐷 = 1, 2, … ,
2
=𝐾
𝜑𝜑 − 2 + √𝜑 2 − 4

که  :K ،𝜑 = 𝜑1 + 𝜑2فاکتور انقباض و تابعي از  φ1و  φ2است
و مقادير ثابت شتاب  φ1و  ،φ2نشاندهنده وزندهي شتاب
تصادفي ذرات براي گرايش بهسمت بهترين موقعيت فردي و
سراسري است .توابع )  rand(0, φ1و )  :rand(0, φ2بهترتيب
اعدادي تصادفي در محدوده ]  [0, φ1و ]  ،[0, φ2توليد ميکنند.
مطابق رابطه ( ،)2سرعت فعلي پرواز ذرات سه بخش را شامل
ميشود :بخش اول سرعت قبلي ذره و بخشهاي دوم و سوم،
نشاندهنده مدل تکخويشاوندي و مدل دستهجمعي هستند .در
مدل تکخويشاوندي ،هر فرد جدا بوده و بهطور مستقل از افکار
و تجربيات شخصي خود استفاده ميکند؛ در حاليکه در مدل

 -3-2الگوریتم بهينه سازي ذرات ()PSO
اصل اين الگوريتم بر اين اساس است که افراد جمعيت در يک
فضاي جستجو بهسمت نواحي موفقيتآميز قبلي وفق داده
ميشوند و از موفقيت افراد همسايه هم تاثير ميپذيرند .اين ايده
صريحا بهصورت زير بيان ميشود:
هر فرد در جمعيت ذرات ،يک جزء يا ” “particleناميده
ميشود که يک حل بالقوه را نشان ميدهد و در فضاي جستجو،
موقعيت خود را تغيير داده و سرعت خود را براساس تجربيات
پرواز خود و اجزاي همسايه ،بههنگام کرده که براي کسب موقعيت
بهتر کمک ميکند .يک ذره  ،iبهصورت ) 𝐷𝑖𝑥 𝑋𝑖 = (𝑥𝑖1 , 𝑥𝑖2 , … ,
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب
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استفاده از  PSOمتغيرهاي بهينهسازي در آموزش يک شبکه
عصبي شامل وزنها و باياسهاي مربوط به شبکه ميشوند .روند
کار بدين ترتيب است که ابتدا  Nبردار موقعيت 𝑖𝑋 که  Nبرابر با
تعداد اعضاي دسته است ،بهصورت تصادفي توليد ميشود.
جمعيت دسته نيز معموالً  4تا  5برابر تعداد متغيرهاي بهينهسازي
انتخاب ميشود .شبکه عصبي بهازاي پارامترهايي برابر با
متغيرهاي اين بردارها اجرا شده و خطاي بهدست آمده از هر اجرا
بهعنوان ميزان برازندگي بردار متغير آن شبکه درنظر گرفته
ميشود .اين روند آن قدر تکرار ميشود تا همگرايي نهايي حاصل
شود .منظور از همگرايي نهايي رسيدن به بردار موقعيت بهينه
(مقادير وزنها و باياسهاي بهينه) ،بهنحوي است که خطاي
آموزش به ازاي آن کمينه شود .بنابراين تابع هدفي که در اين
بهينه سازي بايد حداقل شود عبارت است از ميزان خطاي
پيشبيني.
در اين مقاله تعداد اليهها  3و تعداد نرونها در اليه پنهان 12
عدد است .بنابراين تعداد وزنها عبارت است از تعداد وزن بين
ورودي و اليه پنهان +تعداد وزن بين اليه پنهان و خروجي (تعداد
وروديها×تعداد نرونهاي اليه پنهان +تعداد نرون اليه پنهان=
 .)48=12+12×3تعداد باياسها عبارتند از تعداد کل نرونها که
 13عدد هستند .بنابراين تعداد کل متغيرهاي تصميم  61عدد
بوده و هر دسته از جمعيت شامل  5بردار با اين بعد است.

دسته جمعي ،افراد بر اساس تجربيات موثر همسايگان به سمت
موفقيت حرکت ميکنند ( .(Eberhart et al., 1996اگرچه
الگوريتم بهينهسازي تجمع ذرات قادر است ناحيه جواب بهينه را
سريع بيابد ،ولي با رسيدن بهاين ناحيه سرعت همگرايي بهشدت
کاهش مييابد .براي رفع اين مشکل ،رابطه ( )1بهصورت زير
اصالح ميشود.
)𝑡( 𝑑𝑖𝑉( 𝜔 = )𝑉𝑖𝑑 (𝑡 + 1
()4

)𝑡( 𝑑𝑖𝑃( + 𝑐1 𝑟𝑎𝑛𝑑(0, 𝜑1 ).
))𝑡( 𝑑𝑖𝑋 −
)𝑡( 𝑑𝑔𝑃( + 𝑐2 𝑟𝑎𝑛𝑑(0, 𝜑2 ).
)))𝑡( 𝑑𝑖𝑋 −

که 𝜔 :وزن اينرسي :𝑐1 ،پارامتري مثبت بهنام پارامتر شناختي و
 :𝑐2پارامتري مثبت بهنام پارامتر اجتماعي هستند.
استفاده از پارامتر وزن اينرسي باعث ميشود که مصالحهاي
بين توانايي اکتشاف سراسري و محلي دسته ،ايجاد شود .وزن
اينرسي بزرگ ،محرکي براي بزرگتر شدن مقدار بردار سرعت ذرات
در سراسر ناحيه جوابها (حرکت بهسمت مناطقي از فضاي
جستجوي جواب مسئله که پيشتر تجربه نشدهاند) بوده ،در
حاليکه يک وزن اينرسي کمتر سبب کوچک شدن فضاي جواب
مسئله در ناحيه کوچک فعلي ميشود .در واقع وزن کمتر باعث
ميشود که جستجو در مناطقي که درگذشته تجربه شدهاند ،با
دقت بيشتري ادامه پيدا نمايد .انتخاب مناسب 𝜔 متضمن برقراري
تعادل مطلوب بين فضاي جوابهاي محلي و سراسري بوده و در
نتيجه باعث افزايش کارآيي الگوريتم ميشود .در نتيجه مقدار 𝜔
در ابتداي جستجو برابر  1انتخاب شده و بهتدريج به صفر ميل
ميکند.
مفهوم آموزش شبکه عصبي در حقيقت تعيين مقادير وزنها
و باياسها در شبکه است .در شبکه عصبي معمول از روش پس
انتشار خطا براي آموزش شبکه استفاده ميشود که اصليترين
عيب آن همگرايي زودرس به بهينه محلي است .در بهينهسازي با

 -2-4پارامترهاي ورودي مدل
در اين پژوهش بهمنظور شبيهسازي شوري آب زيرزميني از
دادههاي کيفي دشت بهبهان طي سالهاي 1395 -1388
بهصورت ماهيانه استفاده شد .اطالعات ورودي به مدلها براي
شبيهسازي هدايت الکتريکي ( )ECآب زيرزميني بهصورت ماهانه
و شامل نيترات ( ، )NO3-کلسيم ( ،)Ca2+منيزيم ( ،)Mg2+سولفات
( ،)SO42-بيکربنات ( ،)HCO3-کلر( ،)CL-پتاسيم ( ،)K+سختي
( )THو ( )PHاست .مشخصات ورودي پارامترهاي کيفي در
جدول  1نشان داده شده است.

جدول  -1مشخصات آماري پارامترهاي کيفی آب زیرزمينی دشت بهبهان
پارامترهاي کيفی آب

واحد

کمينه

بيشينه

ميانگين

انحراف معيار

NO3-

mg/lit

1/18

112/7

24/95

17/41

EC

µs/cm

502

6951

2423/07

1593/29

Ca2+

mg/lit

42/01

1/21

13/83

9/88

Mg2+

mg/lit

0/54

28/51

6/77

5/5

SO42-

mg/lit

0/79

47/86

26/88

12/96

HCO3-

mg/lit

1/04

5/88

3/47

0/9

CL-

mg/lit

0/4

34/55

18/26

6/03

K+

mg/lit

0/01

2/01

0/133

0/174

TH

mg/lit

51/5

2850/3

938/3

409/7

PH

…

6/05

8/1

7/23

0/35

نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب
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يک درصد استفاده شد .همچنين با برازش منحني بين نقاط
شبيهسازي شده و اندازهگيري شده مقدار ضريب  R2محاسبه شد.

 -5-2معيارهاي ارزیابی مدل
براي تعيين ميزان دقت مدلها از مقادير MAE ، RMSEو
 R2به شرح زير استفاده شد.

 -3نتایج و بحث
𝑛

()5

1
𝑅𝑀𝑆𝐸 = √ ∑(𝑦𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒𝑑,𝑖 − 𝑦𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑐𝑡𝑒𝑑,𝑖 )2
𝑛

با مروري بر منابع موجود از جمله (Musavi-Jahromi )2008

𝑖=1

 and Golabiو بانژاد و همکاران ( ،)1392ميتوان دريافت که
انتخاب پارامترهاي ،Ca2+ ،Mg2+ ، Na+ ،HCO32- ،PH ، SO42-
 SAR ،TDSو  ECدر مدلسازي پارامترهاي کيفي مورد بحث،
نتايج خوبي را ارائه داده است .لذا ترکيبهاي مختلف همين
پارامترها بهعنوان ورودي مدلها استفاده شد .کليه محاسبات
پژوهش حاضر در محيط نرم افزار  MATLABو  Excelانجام شد.
تحليل ميزان همبستگي بين متغيرهاي ورودي و متغير هدف،
کاري بسيار ارزشمند است ،زيرا اطالعات مفيدي در مورد ميزان
وابستگي هر کدام از پارامترهاي ورودي نسبت به پارامتر هدف در
اختيار ميگذارد .جدول  2ميزان همبستگي بين نيترات و ساير
پارامترهاي ورودي مدل را نشان ميدهد.

𝑛

()6
()7

1
| 𝑖𝑀𝐴𝐸 = 100 ∗ ∑|𝑦𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒𝑑,𝑖 −𝑦𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑐𝑡𝑒𝑑,
𝑛
𝑖=1
) 𝑖∑𝑛𝑖=1(𝑦𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑐𝑡𝑒𝑑,𝑖 − 𝑦𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒𝑑,
2
𝑅 = 1−
𝑦
𝑖∑𝑛𝑖=1 𝑦𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑐𝑡𝑒𝑑,𝑖 2 − 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒𝑑,
𝑛

که 𝑑𝑒𝑡𝑐𝑖𝑑𝑒𝑟𝑝𝑦 :مقادير پيشبيني شده :𝑦𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒𝑑 ،مقادير
مشاهداتي و  :nتعداد دادهها هستند .هرچه  RMSEو  MAEبه
صفر نزديکتر و مقدار  R2به يک نزديکتر باشد ،دقت مدل در
پيشبيني بهتر است.
براي مقايسه آماري بين مقادير اندازهگيري و شبيهسازي شده
از آزمون مقايسه ميانگين جامعه آماري بهروش  tدر سطح خطاي

جدول  -2ماتریس همبستگی بين نيترات و متغيرهاي ورودي مدل
متغير
EC
** معنيداري در سطح يک درصد

NO3**0/62

Ca2+
**0/79

Mg2+
**0/72

SO42**0/51

با توجه به جدول  2از بين کليه پارامترهاي ورودي مدل
بيشترين ميزان همبستگي با هدايت الکتريکي در سطح اطمينان
 0/99مربوط به يون کلسيم و منيزيم است .عالوهبر کلسيم و
منيزيم  ،نيترات ،پتاسيم و سولفات هم همبستگي بااليي در سطح
اطمينان  0/99نسبت به هدايت الکتريکي نشان دادهاند.

HCO30/42

CL0/21

+

K
**0/55

TH
0/14

PH
-0/48

 -3-1ارزیابی دقت شبيهسازي مدلها
مقادير  MAE ، RMSEو  R2بين نقاط شبيهسازي شده با
استفاده از نتايج شبيهسازي دو مدل  ANNو  ANN-PSOو
مقادير اندازهگيري شده هدايت الکتريکي محاسبه شد .جدولهاي
 3تا  5بهترتيب آمارههاي محاسبه شده در مرحله آموزش،
اعتبارسنجي و آزمون مدلها را نشان ميدهد.

جدول  -3آمارههاي محاسبه شده در مرحله آموزش
مدل
پارامتر
EC

ANN
RMSE
1/51

ANN-PSO
R2
0/42

MAE
1/3

MAE
0/57

RMSE
0/15

R2
0/984

جدول  -4آمارههاي محاسبه شده بين نقاط اندازهگيري شده و شبيهسازي در مرحله اعتبارسنجی
مدل
پارامتر
EC

ANN
RMSE
1/07

ANN-PSO
R2
0/765

MAE
0/96

MAE
0/241

RMSE
0/24

R2
0/95

جدول  -5آمارههاي محاسبه شده بين نقاط اندازهگيري شده و شبيهسازي در مرحله آزمون
مدل
پارامتر
EC

ANN
RMSE
0/998
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ANN-PSO
R2
0/81

MAE
0/79
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با توجه به جدولهاي  3تا  5باالترين دقت در شبيهسازي
هدايت الکتريکي آب زيرزميني دشت بهبهان مربوط به مدل
شبکه عصبي تلفيثي با الگوريتم بهينهسازي تجمع ذرات است،
بهطوريکه مقدار  RMSEو  MAEکمترين مقدار و شاخص R2
بيشترين مقدار را نسبت به مدل شبکه عصبي مصنوعي در مرحله
آموزش ،اعتبارسنجي و در مرحله آزمون دارد .الگوريتم
بهينهسازي ذرات ( ،)PSOبراساس جست و جو عمل کرده و در
اينصورت ميتواند تا حدودي براي هرچه بيشتر تصادفي شدن
انتخاب نقاط با يک روش غيرقطعي تالش کند .ذرات در اين روش

برحسب موقعيتها و سرعتهايشان تالش ميکنند ،بهينهترين
نقاط را در هر تکرار انتخاب و بهروز کنند و بههمين علت نتايج
شبيهسازي با دقت ارائه ميشود .از جمله مزاياي ديگر اين
الگوريتم ميتوان به پيادهسازي آسان ،پارامترهاي کم الگوريتم و
سرعت همگرايي باالي آن اشاره کرد .شکل  3برازش منحني بين
نقاط اندازهگيري و شبيهسازي شده هدايت الکتريکي در مرحله
آزمون ،را با استفاده از دو مدل  ANNو  ANN-PSOنشان
ميدهد.

ANN-PSO

ANN
5000

2000
1000

)Measured (µs/cm

3000

y = 0.9571x - 2.5144
R2=0.939

4000
3000
2000
1000
0

0
5000

4000

3000

2000

1000

)Measured (µs/cm

y = 0.9973x + 6.7076
R2=0.9864

4000

5000

5000

0

4000

3000

2000

1000

0

)Simulated (µs/cm

)Simulated (µs/cm

شکل  -3نمودار پراکندگی دادههاي اندازهگيري و شبيهسازي پارامتر کيفی EC

در نمودارهاي شکل  3مقدار ضريب تبيين  R2و معادله برازش
بين نقاط مشخص شده است .همانگونه که ذکر شد ،باال بودن
مقدار ضريب تبيين نشان دهنده نزديک بودن مقادير تخمينزده
به مقادير اندازهگيري شده است .معادله برازش خطي براي هر
نمودار بهصورت  y= ax+bتعريف شده است .ضريب  aهرچقدر به
سمت  1ميل کند و فاصله کمتري با  1داشته باشد ،نشاندهنده
عملکرد بهتر مدل مربوطه است .با توجه به شکل  ،3مقدار ضريب
 aدر مدل شبکه عصبي تلفيق شده با الگوريتم بهينهسازي تجمع
ذرات ،بيشتر و در نتيجه عملکرد بهتري نسبت به مدل شبکه
عصبي مصنوعي در پژوهش حاضر دارد.

حاضر بهمنظور شبيهسازي پارامتر کيفي هدايت الکتريکي آب
زيرزميني دشت بهبهان با استفاده از مدلهاي  ANNو ANN-
 PSOو درنهايت مقايسه نتايج آنها با دادههاي اندازهگيري شده،
انجام گرفته است .پارامترهاي هدايت الکتريکي ،کلسيم ،منيزيم،
سولفات ،بيکربنات ،کلر ،پتاسيم ،سختي و اسيديته در بازه
سالهاي  1388تا  1395بهصورت ماهانه در دشت بهبهان
جمعآوري شد و بهعنوان ورودي مدل مورد استفاده قرار گرفت.
نتايج نشان داد باالترين دقت پيشبيني پارامتر کيفي  ECمربوط
به مدل  ANN-PSOاست ،بهطوريکه مقدار آمارههاي  RMSEو
 MAEکمترين مقدار و  R2بيشترين مقدار را براي مدل مذکور
دارد .مقادير آمارههاي  MAE ،RMSEو  R2در مرحله آموزش
براي مدل  ANNبهترتيب برابر  1/3 ،1/51و  0/42ميکرو زيمنس
بر سانتيمتر بهدست آمد .اين آمارهها براي مدل ANN-PSO
بهترتيب برابر  0/57 ،0/15و  0/984ميکرو زيمنس بر ثانيه تعيين
شدند .در مرحله آزمون نيز پارامتر  RSMEبراي مدلهاي ANN
و  ANN-PSOبهترتيب برابر  0/998و ( 0/117ميکرو زيمنس بر
سانتيمتر) محاسبه شد .آماره  MAEبراي اين دو مدل بهترتيب
برابر  0/79و ( 0/31ميکرو زيمنس بر سانتيمتر) و آماره R2
بهترتيب برابر  0/81و  0/962برآورد شدند .نتايج اين پژوهش

 -4نتيجهگيري
شبکه عصبي مصنوعي ابزار مناسبي براي انطباق ،يادگيري و
دستهبندي اطالعات است .بسياري از محققين تمايل زيادي در
استفاده از اين ابزار را دارند ،اما چالش آموزش شبکههاي عصبي
را در پيش روي دارند .ترکيب دو ايده هوش جمعي و شبکه عصبي
مصنوعي ميتواند پاسخي براي اين چالش محسوب شود .پژوهش

نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

40

سال چهارم ،شماره  ،1بهار 1398

شوري آب زيرزميني در سواحل مازندران" ،مجله پژوهش آب
در کشاورزي.70-61،)3(26 ،
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است.
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