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چکیده
برای اعمال یک مدیریت صحیح نیاز به شناسایی و به مدل درآوردن سطح آب زیرزمینی در دشتها جهت برنامه ریزیهای بلندمدت و
استفاده بیشتر و بهتر از پتانسیلهای آبی موجود در دشتها ،عمیقاً احساس میشود .در این مطالعه از اطالعات آماری ماهانه سطح پیزومترها
برای  5سال آبی ( 89-88تا  )92-93مربوط به سطح آب  8پیزومتر آبخوان دشت لور-اندیمشک ،استفاده شد .در ابتدا با استفاده از روش
تیسن ،میانگین وزنی هر پیزومتر بدست آمد و سری زمانی تراز آب زیرزمینی دشت که بیانگر هیدروگراف معرف آبخوان منطقه مورد مطالعه
است ،محاسبه گردید .سپس با استفاده از مدل مفهومی آب زیرزمینی مادفلو و فرا مدل شبیه ساز برنامهریزی ژنتیک ،هیدروگراف معرف
آبخوان مدل سازی شد و نتایج با هم مقایسه گردید .نتایج نشان داد که مدل مفهومی مادفلو با ضریب تبیین  0/78در مرحله تست نسبت
به فرا مدل شبیه ساز برنامهریزی ژنتیک با ضریب تبیین  0/63دارای عملکرد بهتری میباشد و میتوان به این نتیجه رسید که در شرایط
کمبود داده و اطالعات برای مدلسازی نوسانات سطح ایستابی آبهای زیرزمینی (هیدروگراف معرف آبخوان) با استفاده از مدل مفهومی
مادفلو میتوان از فرامدل شبیه ساز برنامه ریزی ژنتیک استفاده کرد و این فرامدل شبیه ساز توانایی مدل سازی آبهای زیرزمینی در سطح
مدل مفهومی مادفلو تحت شرایط کمبود داده و اطالعات ،را دارد.
واژههای کلیدی :مدلسازی ،هیدروگراف معرف آبخوان ،مدل مادفلو ،فرامدل شبیهساز برنامهریزی ژنتیک.

 2مجله آبخوان و قنات ،جلد  ،2شماره  ،1بهار و تابستان 1397

مقدمه
با توجه به کاهش نزوالت جوی و خشکسالی سالهای اخیر و
در نتیجه کمبود آب در پهنه وسیعی از کشور و افزایش میزان
تقاضا برای مصارف مختلف ،مدیریت منابع آبهای سطحی و
زیرزمینی از اهمیت و حساسیت بسیار زیادی برخوردار است.
آبهای زیرزمینی در بسیاری از کشورها از جمله ایران ،یکی
از منابع اصلی تأمین آب برای مصارف شرب ،صنعت و
کشاورزی میباشد .استفاده از این منبع همواره به عنوان
گزینهای در کنار آبهای سطحی مطرح بوده است ،البته در
بسیاری از کشورهای خشک جهان از جمله ایران اصلیترین
منبع تأمین آب ،ذخایر آب زیرزمینی است .لذا استفادة بهینه
از منابع آبهای زیرزمینی ،مستلزم مدیریت صحیح در بهره
برداری ،نیازمند سواد علمی و فنی بر سیستم منابع آبی هر
منطقه است .برای اعمال یک مدیریت صحیح نیاز به
شناسایی ،به مدل درآوردن و تخمین سطح آب زیرزمینی در
دشتها جهت برنامه ریزیهای بلندمدت و استفاده بیشتر و
بهتر از پتانسیلهای آبی موجود در دشتها ،عمیقاً احساس
میشود .از اساسیترین موارد در مدیریت کمی منابع آب
زیرزمینی تخمین سطح آب با استفاده از دادههای برداشت
شده از شبکه چاههای مشاهدهای میباشد ( Zareie and
 .)Akhondali,2007در پژوهشی از مدل شبکۀ عصبی
مصنوعی RBFهیبرید برای پیشبینی تراز آب زیرزمینی
دشت شاهرود استفاده شد .نتایج نشان داد هیبرید بودن
شبکه باعث افزایش دقت روش نسبت به شبکه  RBFپایه
میشود ( .)Akbarzadeh et al.,2016نتایج پیشبینی سطح
آب زیرزمینی یک دشت با استفاده از روشهای هوش
مصنوعی و زمین آمار ،نشان داد با افزایش بازه زمانی
پیشبینی خطای مدل ترکیبی (کوکریجینگ عصبی) افزایش
مییابد که بیشتر بدلیل افزایش خطای مدل شبکه عصبی
مصنوعی با افزایش بازه زمانی پیشبینی میباشد و خطای
مدل زمین آمار (کوکریجینگ) نامحسوس به نظر میرسد
( .)Nadiri et al.,2016در پژوهشی کارایی تکنیک شبکه
عصبی مصنوعی و سریهای زمانی در پیشبینی سطح
ایستابی آب زیرزمینی بررسی شد .نتایج نشان داد هر دو
MODFLOW
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تکنیک شبکه عصبی و سری زمانی در پیشبینی سطح
ایستابی چاههای منطقه دقت و کارایی خوبی دارند
( .)Pourmahammadi et al.,2013نتایج پیشبینی
نوسانات سطح آب زیرزمینی در دشت مروست با استفاده از
از مدلهای سری زمانی و شبکه عصبی نشان داد ،مدل شبکه
عصبی نسبت به سری زمانی تلفیقی برتری جزئی دارد
( .)Malekinezhad and Pourshareyati, 2013نتایج
بررسی سطح ایستابی با استفاده از روشهای شبکه عصبی و
ماشین بردار پشتیبان براساس سریهای زمانی دراز مدت
نشان داد که پیشبینی عملکرد برگشتپذیر مدل ماشین
بردار پشتیبان برتر از مدل شبکه عصبی میباشد ( Yoona
 .)et al.,2016همچنین از شبکه عصبی مصنوعی برای پیش
بینی تراز آب زیرزمینی در آبخوان کانیاکومری ،تامیل نادو،
هند نیز استفاده شده است (.)Stanley Raj et al.,2017
نتایج پژوهشی نیز نشان داد استفاده از شبکههای تقویت
عصبی  WAعملکرد بهتری برای پیشبینی سطح آب
زیرزمینی در مقایسه با مدلهای مبتنی بر شبکه عصبی داشته
است ( .)Barzegar et al.,2017نتایج بررسی سطح آب
زیرزمینی با استفاده از ترکیب موجک  MARSو مدل درختی
 M5نشان داد که مدل  W-MARSدقت بیشتری نسبت به
مدل درختی  M5در پیشبینی سطح آب زیرزمینی دارد
( .)Rezaie-balf et al.,2017اکثر مطالعات انجام شده
مربوط به پیشبینی در زمینه آبهای زیرزمینی مربوط به
پیشبینی سطح ایستابی است و کمتر به هیدروگراف معرف
آبخوان توجه شده است .لذا هدف از این مطالعه در ابتدا مدل
سازی هیدروگراف معرف آبخوان با استفاده از مدل مفهومی
مادفلو1و سپس مقایسه نتیجه با مدل سازی به روش فرا مدل
شبیه ساز برنامهریزی ژنتیک است که برای اولین بار در این
مطالعه برای این هدف مورد استفاده قرار گرفته است و سوال
اساسی این تحقیق این است که آیا برای مدلسازی
هیدروگراف معرف آبخوان ،در شرایط کمبود داده و اطالعات،
فرامدل شبیه ساز برنامهریزی ژنتیک میتواند جایگزین
مناسبی برای مدل مفهومی مادفلو باشد.
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مواد و روشها
محدوده مطالعاتی ،دشت لور -اندیمشک ،قسمتی از دشت
دزفول-اندیمشک با مساحتی حدود  214کیلومتر مربع است
که در حوضه آبریز رود دز و در شمال شهرستان اندیمشک،
بین طول جغرافیایی ' 48 ˚09تا ' 48 ˚47شرقی و عرض
جغرافیایی  20´ 32تا ' 32 ˚36شمالی قرار گرفته و از جمله
دشتهای شمال جلگه خوزستان ،در دامنههای غربی رشته
کوههای زاگرس میباشد .این حوضه جزئی از بخش مرکزی
شهرستان اندیمشک محسوب میشود و از شمال و شمال
شرق به محدوده دریاچه سد دز ،از شرق به شهر دزفول و
رودخانه دز ،از جنوب به شهر اندیمشک و از غرب و جنوب
غرب به رودخانه باالرود ختم میشود .موقعیت منطقه مورد
مطالعه در شکل ( )1نشان داده شده است .به جهت بررسی
تغییرات سطح آب زیرزمینی ،جهت جریان آب زیرزمینی،

نقاط تغذیه و تخلیه و سایر ارزیابیهای هیدروژئولوژیکی،
وجود یک شبکه پیزومتری مناسب در منطقه ضروری
میباشد .در منطقهی دشت لور  -اندیمشک 8 ،حلقه پیزومتر
که پراکنش نسبتاً خوبی در منطقه دارد ،شبکه پیزومتری
دشت را تشکیل میدهد .برای انجام این مطالعه با استفاده از
مختصات جغرافیایی هر پیزومتر و اطالعات آماری ماهانه
مربوط به سطح  8پیزومتر آبخوان دشت لور-اندیمشک ،برای
 5سال آبی ( 89-88تا  )92-93و با استفاده از روش تسین
در محیط  ،GISمیانگین وزنی هر پیزومتر بدست آمد و سری
زمانی تراز آب زیرزمینی دشت که بیانگر هیدروگراف معرف
آبخوان منطقه مورد مطالعه است ،محاسبه گردید شکل (.)2
سپس با استفاده از مدل مفهومی آب زیرزمینی مادفلو و فرا
مدل شبیهساز برنامهریزی ژنتیک هیدروگراف معرف آبخوان
طی مراحل زیر مدلسازی شد و نتایج با هم مقایسه گردید.

شکل  -1موقعیت منطقه مورد مطالعه
Figure 1 - Location of the studied area

مدل مفهومی آب زیرزمینی مادفلو
برای ارزیابی کمی آبهای زیرزمینی از مدل MODFLOW
استفاده میشود MODFLOW .یک ماژول سه بعدی مدل
جریان آب زیرزمینی تفاضالت محدود است که توسط سازمان
زمین شناسی ایالت متحده آمریکا ( )USGS1تهیه شده است.
در ابتدا برای تهیه مدل مفهومی از فرضیات الزم (فرم هندسی
. United states Geological Survey
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مرز ها و محدوده سفره ،جریان حاکم بر سفره ،نوع تشکیالت
زمینشناسی و نوع رژیم جریان) استفاده میشود و با وارد
کردن دادههای ورودی به فرمت خاص ،مدل MODFLOW
اجرا میشود که معادله حرکت جریان ،به روش عددی تفاضل
محدود حل می شود .در نهایت مدل تهیه شده کمی آبخوان
را با پارامترهای ورودی واسنجی ،آنالیز حساسیت و در نهایت
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تحقیق از کد مادفلو در نرم افزار  GMS1جهت مدلسازی آب
زیرزمینی در منطقه مورد مطالعه استفاده شده است
(.)EMRL,2010

صحتسنجی میشود .در اینصورت میتوان در پیش بینیهای
آینده از آن ها استفاده کرد .روند مدل سازی کمی آبخوان
توسط این مدل در شکل ( )3نمایش داده شده است .در این
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شکل  -2هیدروگرف واحد دشت لور -اندیمشک از مهر  1388تا شهریور1393
Figure 2- Hydrograph unit of Lour-Andimeshk plain from October 2009 to September 2014

جهت و اندازه شبکه را باید به گونهای انتخاب کرد که در
حالت افقی محور  xو yآن در راستای  Kxو  Kyقرار گیرد
و در حالت سه بعدی محور  Zهم راستا با  Kzباشد .در
مدلهای تفاضل محدود باید توجه داشت که تعداد گرههایی
که در خارج از مرزهای محدوده مدلسازی قرار میگیرند،
حداقل باشد .اگرچه بارهای هیدرولیکی در این گرهها که
گرههای غیر فعال نامیده میشوند ،محاسبه نمیگردد ،اما در
آرایهای که مدل از آن استفاده میکند فضایی را اشغال
میکنند .مشکل گرههای غیر فعال از آنجا منشاء میگیرد که
شبکه تفاضالت محدود شکلی مربعی یا مستطیلی دارند ،اما
محدودهای که قرار است مدلسازی شود غالباً به این اشکال
نمیباشند (.)Anderson and Woessner,1992
شرایط مرزی و اولیه
شکل  -3روند مدلسازی کمی آبخوان یک منطقه انتخاب
جهت و اندازه شبکه مدل
Figure 3- Modeling of a small aquifer in a
region of choice of direction and network
model size
.Groundwater Modeling System
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انتخاب سطح و شرایط مرزی را شاید بتوان مهمترین گام در
تهیه مدل مفهومی دانست .انتخاب سطح و شرایط مرزی
نامناسب ممکن است منجر به ایجاد نقص در مدل گردد و
پاسخ مدل به استرسهای وارده را متفاوت از پاسخ سیستم
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واقعی به استرسها نماید ( .)Lu et al.,2013در حالت
ماندگار مرزها تأثیر زیادی روی الگوی جریان آبهای
زیرزمینی دارند ولی در حالت غیرماندگار مرزها در صورتی بر
روی جوابهای مدل تاثیر خواهند گذاشت که اثر استرسهای
وارده به سیستم جریان ،به مرزها برسد .هفت نوع مرز میتوان
برای مدل های جریان در نظر گرفت که عبارتند از :مرز بار
ثابت ،مرز بار مشخص ،خط جریان ،مرز با جریان مشخص،
مرز جریان وابسته به بار هیدرولیکی ،سطح آزاد و سطح
تراوش.
شرایط اولیه
توزیع بار هیدرولیـکی دشت در آغاز شبیهسازی شرایط اولیه
میباشد .بنابــراین شرایط اولیه نوعی مرز زمانی برای سیستم
مورد مطالعه است.
تعیین سقف و کف الیه آبدار
با استفاده از مقاطع ژئوفیزیکی تهیه شده دشت و اطالعات
چاههای مشاهدهای که به سنگ کف برخورد کردهاند ،نقشه
ارتفاع سنگ کف تهیه میگردد.
تغذیه
تغذیه دشت یکی از پارامترهای مهم در مدل آب زیرزمینی
میباشد .برای در نظر گرفتن تغذیه در منطقه مطالعاتی از
بسته تغذیه1با پسوند  RCHاستفاده میگردد .معموالً به دلیل
ویژگیهای مختلف خاكشناسی ،زمینشناسی ،پوشش
گیاهی ،شدت بارندگی و شیب زمین ،در نقاط مختلف میزان
تغذیه آبهای زیرزمینی متفاوت میباشد .در مدل آب
زیرزمینی از آنجا که معموالً اطالعات کمی از میزان تغذیه در
مناطق مختلف در دسترس است ،پارامتر تغذیه برای محدوده
وسیعی در نظر گرفته میشود و در طول کالیبراسیون بهینه
میگردد (.)Azari, 2013
پارامترهای هیدرودینامیکی آبخوان

در این مرحله تخمین پارامترهای هیدرودینامیکی آبخوان با
روش زونبندی بر اساس لوگ حفاری چاههای مشاهداتی،
اکتشافی و پیزومتری و همچنین مقاطع ژئوفیزیکی تهیه شده
از منطقه انجام میگیرد .با توجه به جنس خاك و رسوبات هر
زون مقادیر اولیه هدایت هیدرولیکی و آبدهی ویژه تخمین
زده میشود و در نهایت در مرحله کالیبراسیون برای هر زون
مقدار بهینه شده هدایت هیدرولیکی و آبدهی ویژه لحاظ
میگردد.
واسنجی مدل در حالت ماندگار
بعد از اینکه تمام بستهها ساخته شد و اطالعات مورد نیاز مدل
تکمیل شد ،مدل اجرا میگردد و در این مرحله از کار عملیات
واسنجی مدل انجام میگردد و در حالت ماندگار مدل کالیبره
میگردد .کالیبراسیون مدل از روش رگرسیون غیرخطی و با
استفاده از  MODFLOW-2000انجام گرفت .در واسنجی
حالت ماندگار هدایت هیدرولیکی دشت و ضریب گذردهی
مرزها بهینه میگردد.
واسنجی مدل در حالت غیر ماندگار
این مرحله از کار پس از واسنجی مدل برای حالت ماندگار،
انجام میشود و دورههای تنش حالت غیر ماندگار به تدریج به
مدل اضافه شده و مدل در هر مرحله واسنجی میگردد .در
حالت ماندگار بعد از کالیبره شدن مقادیر هدایت هیدرولیکی
و ضریب گذردهی2سلولهای مرزی  GHB3که بهینه شدند
در مدل غیر ماندگار ثابت در نظر گرفته میشوند و از همین
مقادیر بهینه برای کالیبره کردن مدل در حالت غیر ماندگار
استفاده میشود و مدل با استفاده از پارامترهای آبدهی ویژه
و تغذیه واسنجی مجدد میگردد.
صحتسنجی مدل
در صحتسنجی مدل کلیه پارامترهای دوره واسنجی ثابت
میباشد و هدف از این کار این است که مدل استرسهای
دوره صحتسنجی را تخمین بزند .در واقع صحت سنجی
1

. Recharge
. Conductance
3
.General Head Boundary
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فرآیندی است که طی آن اطمینان حاصل میشود کلیه
فرآیندهایی که در ارتباط بین استرسهای وارده و پاسخ مدل
به آنها تأثیر گذارند به درستی در نظر گرفته شده است
(.)Bear,2010
برنامهریزی ژنتیک(GP)1
برنامهریزی ژنتیک به عنوان پیشرفتی از الگوریتم ژنتیک و به
عنوان توسعهای جدید ،در الگوریتمهای تکاملی ایجاد شده
است .برنامهریزی ژنتیک که به طور وسیعی در کاربرد هوش
مـصنوعی در حـل مسائل مهندسی استفاده میشود در سال
 1985توسط کرامر 2،ابداع و سپس توسط کوزا 3گسترش
بیشتری یافت .برنامهریزی ژنتیک از روشهای جدید بین
روشهای الگوریتم گردشی میباشد که بـه دلیـل دارا بودن
دقت کافی ،به عنوان یک روش کاربردی مطرح میشـود.
الگوریتمهای گردشی اقدام به تعریف یک تابع هدف در قالب
معیارهای کیفی نمـوده و سپس تابع هدف را برای اندازهگیری
و مقایسه روشهای مختلف حل کرده و در یک فرآیند گام به
گام تصحیح ساختار دادهها به کار گرفتـه و در نهایت ،روش
حل مناسب را ارائه مینمایند .مبنای تمامی ایـن روشها بر
اساس نظریه تکاملی داروین استوار است .با توجه به
پیشرفتهای اخیر در فناوری رایانه و الگوریتمهای جدید
ریاضی ،تکنیکهای مدلسازی داده محور به عنوان روشهای
جدید برای شبیهسازی و پیشبینی پدیدههای مختلف طبیعی
و مصنوعی توسعه یافتهاند .این تکنیکها در مدلسازی مورد
توجه خاص محققین میباشند که به طور گسترده برای
مدلسازیهای پیچیده از آنها استفاده شده است .مدلهای
داده محور مانند برنامهریزی ژنتیک نیاز به شناخت جامع
فیزیک فرآیند مورد مطالعه ندارند .توانایی این تکنیکها برای
مدلسازی و پیشبینی فرآیندهای پیچیده مختلف در منابع
گوناگون مورد بررسی قرار گرفته است .در برنامهریزی ژنتیک،
ابتدا بلوك های موجود که شامل متغیرهای ورودی و هدف و
نیز تابع ارتباط دهنده آنها میباشند ،تعریف گردیده و سپس

ساختار مناسب الگو و ضرایب آن تعیین میشود .این روش
شامل یک معادله ارتباط دهنده بین متغیرهای ورودی و
خروجی بوده ،لذا قادر به انتخاب خودکار متغیرهای مناسب
الگو و حذف متغیرهای غیر مرتبط است که این امر سبب
کاهش ابعاد متغیرهای ورودی خواهد شد .انتخاب ورودیهای
مناسب ،یکی از مهم ترین مواردی است که بایستی در این
روش مورد توجه قرار گیرد .این امر در شرایطی که از دادههای
ورودی مختلف استفاده میشود ،از اهمیت مضاعفی برخوردار
خواهد بود ،چون ارائه دادههای ورودی غیر مرتبط ،سبب
کاهش دقت الگو و ایجاد الگوهای پیچیدهتری میشود که
تفسیر آنها با دشواریهای بیشتری مواجه است .برنامهریزی
ژنتیک تناوبی از راهحلهای با طول ثابت را از طریق ابداع
ساختارهای غیرخطی (نمودار درخت) با اندازهها و اشکال
متفاوت ارایه میکند .الفبای مورد استفاده در ایجاد چنین
ساختاری متنوع تر از صفر و یک ،افراد در الگوریتم ژنتیک
است و سیستم نمایش تطبیقپذیر و غنیتری را ایجاد میکند.
به رغم فقدان کروموزوم (ژنوم) ساده و مستقل ،ساختارهای
غیرخطی از افراد  GPنیز مانند کروموزمهای خطی الگوریتم
ژنتیک( ،)GA4تکثیرکنندههای عادی با نقش دوگانه ژنوتیپ-
فنوتیپ هستند .قابل توجه است که نمودار درختی  ،GPبه
مولکولهای پروتئین در استفاده از الفبای غنی و نمایش
مرتبهای بینظیر و پیچیدهشان شباهت دارند .در حقیقت
نمودار درختی قادر به نمایش عوامل متنوع زیادی هستند.
مشکل چنین تکثیرکنندههای پیچیده این است که در
آن ها تولیدمثل با اصالحات ،به شدت در ضوابط تکاملی
محبوس شده است .چون بهسازیها واقعاً باید روی خود
نمودار درختی رخ دهد و در نتیجه تنها دامنه محدودی از
بهسازیها امکانپذیر است ،این عملگرهای ژنتیکی  GPدر
سطح درختی هستند که بهسازیها یا تبادالت شاخههای
خاص بین درختان را اداره میکنند ( Meshkani and
 .)Nazemi, 2009در  GPعملگرها مستقیماً روی نمودار
درختی عمل می کنند و اگر چه این موضوع به ظاهر دارای
1

.Genetic Programming
.Cramer
3
.Koza
4
. Genetic Algorithm
2
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مزایایی است ،اما تکنیک  GPرا به مقدار زیادی محدود می-
کند (همانطوری که در طبیعت نیز محدودیتهایی برای
پیوند و هرس وجود دارد).
اجزای تشکیل دهنده برنامهریزی ژنتیک
بهطورکلی ،الگوریتمهای ژنتیکی و به عنوان تصمیمی از آن
برنامهریزی ژنتیک از اجزاء زیر تشکیل میشوند .درخت
تجزیه 1،جمعیت 2،تابع برازندگی 3و عملگرهای ژنتیکی .که
4
عملگرهای ژنتیکی خود به عملگر تولید مثل ،عملگر انتخاب،
عملگر تالقی 5،عملگر جهش 6،عملگر ترکیب 7و عملگر
جایگشت8تقسیم میشود.
ساختار کلی برنامهریزی ژنتیک
ساختار کلی برنامهریزی ژنتیک که در آن فرآیند گام به گام
برنامهریزی ژنتیک به صورت فلوچارت مشخص شده است ،در
شکل ( ) 4نشان داده شده است .شرط توقف در این مدل به
دو صورت با تعداد تکرار ثابت و یا با دقت مشخص قابل تعریف
میباشد و به صورت مراحل زیـر اسـت:
به طور خالصه ،عملگرها در برنامهریزی ژنتیک بیشتر به یک
ریاضیدان هوشیار شباهت دارند تا به یک روش کور طبیعی.
اما در سیستمهای انطباقی ،روش کور طبیعی مؤثرتر است،
چون سیستمهایی مانند  GPدر ضوابط تکاملی به شدت
محدود میشوند .برای مثال اجرای سایر عملگرها در  ،GPاز
قبیل جهش نقطهای ساده در عین حال با تکرار زیاد بیحاصل
است .به دلیل اینکه جهشهای بیشتر ،ساختارهای نامعتبر و
نادرستی را با توجه به قواعد نتیجه میدهد .بدیهی است که
اجرای سایر عملگرها از قبیل ترانهش یا وارونسازی 9نیز
مشکالت مشابهی را تولید میکند و فضای تحقیقی در GP
به طور وسیعی کشف نشده باقی میماند ( Meshkani and

 .)Nazemi, 2009اگرچه کوزا عملگرهای انتخاب ،تالقی و
جهش را به عنوان عملگرهای اصلی  GPشرح داد ،اما عملگر
ترکیب ،تنها عملگر مورد استفاده در بیشتر کاربردهای GP
است و در نتیجه مواد ژنتیکی جدیدی در منبع ژنتیکی
افراد  GPوارد نمیشود .در حقیقت جمعیت بزرگی از نمودار
درختی باید به منظور آمادهسازی جمعیت اولیه (با تمام
بلوكهای ساختمانی الزم) استفاده شود ،بهطوریکه راه
حلهای مناسب تنها با حرکت این بلوكهای ساختمانی در
اطراف ،میتواند کشف شود .در آخر میتوان گفت به سبب
نقش دوگانه نمودار درختی (ژنوتیپ و فنوتیپ) ،برنامهریزی
ژنتیک نیز همانند الگوریتم ژنتیک برای بیان ساده و اولیه
ناتوان است .در همه موارد تمام نمودار درختی به عنوان راه
حل است نه بیشتر و نه کمتر ( Meshkani and Nazemi,
 .)2009به منظور هماهنگتر شدن بهتر دادهها و افزایش
سرعت اجرای مدل ،دادهها با استفاده از روش استانداردسازی
به اعدادی بین صفر تا یک تبدیل شدند و از رابطه زیر برای
نرمالسازی (استانداردسازی) استفاده شده است ( Golabi
.)et al.,2013
()1

x  x min
))

x max x min
̅
که در این روابط  Xداده مورد نظر 𝑋 ،میانگین دادههاXmax ،
حداکثر دادهها Xmin ،حداقل دادهها و  yداده استاندارد شده
می باشد .در این تحقیق از  70درصد دادهها برای مرحله
آموزش و  30درصد برای مرحله تست استفاده شده است.
( y  0.1  (0.8 

معیارهای ارزیابی مدلها
برای ارزیابی مدلها از سه معیار ،ضریب تبیین ( ،)R
جذرمیانگین مربعات خطا( )RMSEو شاخص کلی عملکرد
2

1
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مدل ( )OIاستفاده شد .در زیر روابط این معیارها ارائه شده
است.
2

()2

 Q pre 
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i1 Qobs  Q 


در روابط فوق : n ،تعداد دادهها : Qobs ،دادههای مشاهداتی،
̅
 : Qمیانگین دادههای مشاهداتی : Qpre ،دادههای محاسباتی،

𝑥𝑎𝑚𝑄  :حداکثر دادهها : 𝑄𝑚𝑖𝑛 ،حداقل دادهها میباشد.
ضریب  R2میزان انطباق دادههایی که توسط مدل به وجود
میآید و دادههای واقعی رانشان میدهد RMSE .جذر
میانگین مربع خطاهای دادههای محاسباتی و مشاهداتی را
بیان میکند .واضح است که هر چه مقدار این عدد کمتر باشد
بهتبع ،آموزش و شبیهسازی دادهها بهتر صورت گرفته است.
هر چه  RMSEکمتر باشد ،پیشبینی دقیقتر استOI 1.
شاخص کلی عملکرد مدل است OI .بین مقادیر ∞ -تا یک
تغییر میکند .هر چه مقدار شاخص کلی عملکرد مدل به یک
نزدیکتر باشد نشاندهنده یک تناسب کامل بین مقادیر
تجربی و پیشبینی میباشد ( Mattar and
.)Alamoud,2015

شکل  -4فلوچارت مدل برنامهریزی ژنتیک
Figure 4 - Flowchart Genetic Programming Model

. Overall index
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بحث و نتایج
مدل مفهومی MODFLOW

در این مطالعه ،جهت شبکهبندی در راستای شمال غربی و با
زاویه ﹾ 12منحرف شد و ابعاد سلولهای شبکه 500×500
متر در نظر گرفته شد .لذا شبکهبندی مدل با تعداد 2340
سلول ( 52ردیف و  45ستون) با فواصل  500متر ساخته شد
که شامل  816سلول فعال و  1524سلول غیر فعال بود .در
این مطالعه برای شبیهسازی مرزهای ورودی و خروجی دشت
لور -اندیمشک از بسته مرز بار عام استفاده شده است .برای
تعیین شرایط اولیه با بررسی هیدروگراف واحد دشت لور-
اندیمشک مشخص شد که نوسان سطح آب در سال آبی -91
 13890حالت ماندگارتری نسبت به سایر سالها دارد،
بنابراین در مدل آب زیرزمینی ماه آذر سال  ،1390به عنوان
ماه ماندگار در نظر گرفته شد .مدل حالت ماندگار ،برای دوره
ماندگار آذر  90کالیبره شده و به عنوان اولین دوره تنش مدل
غیرماندگار انتخاب گردید .مدل حالت ماندگار به سطح آب
اولیه حساس نمیباشد .اما در صورتی که معادله جریان در
منطقه غیرخطی باشد ،ممکن است به ازای سطح آب اولیه
مختلف جوابهای مدل متفاوت باشند .به همین خاطر در این
تحقیق از بستههای 1PCG2و یا 2DE4برای در نظر گرفتن
این حالت استفاده شد .در این بستهها متغیرهایی وجود دارد
که با تنظیم آنها میتوان معادلههای جریان غیرخطی را به
درستی حل کرد .کد  MODFLOW-2000بارهای
هیدرولیکی محاسبه شده در دوره ماندگار را به عنوان سطح
آب اولیه برای مدل غیرماندگار در نظر میگیرد .لذا بارهای
هیدرولیکی محاسبه شده در هر گام زمانی ،سطح آب اولیه
برای گام زمانی بعدی میباشد و بطور همزمان پارامترهای
مجهول مدل تخمین زده میشود .در این مطالعه همچنین با
استفاده از مقاطع ژئوفیزیکی تهیه شده دشت و اطالعات
چاههای مشاهدهای که به سنگ کف برخورد کردهاند نقشه
ارتفاع سنگ کف دشت لور تهیه گردید .برای پارامتر تغذیه
چون در مدل آب زیرزمینی معموالً اطالعات کمی از میزان
تغذیه در مناطق مختلف در دسترس است ،پارامتر تغذیه برای
محدوده وسیعی در نظر گرفته شد و در طول کالیبراسیون

بهینه گردید .بعد از اینکه تمام بستهها ساخته شد و اطالعات
مورد نیاز مدل تکمیل شد ،مدل اجرا شد .اما مقادیر محاسبه
شده و مشاهداتی اختالف چشمگیری داشتند بنابراین در این
مرحله از کار عملیات واسنجی مدل انجام شد و در حالت
ماندگار مدل کالیبره شد .کالیبراسیون مدل از روش رگرسیون
غیرخطی و با استفاده از  MODFLOW-2000انجام گرفت.
در این روش برای هر پارامتر مقادیر اولیه تخمین زده شد و با
روش سعی و خطا کالیبراسیون انجام شد با این هدف که
اختالف مقادیر محاسباتی و مشاهداتی کمتر از یک متر باشد.
در واسنجی حالت ماندگار هدایت هیدرولیکی دشت و ضریب
گذردهی مرزها بهینه گردید .در شکل ( )5اجزای مدل عددی
تهیه شده و تراز آب زیرزمینی دشت در حالت ماندگار بعد از
عملیات واسنجی نشان داده شده است .در مرحله بعد،
واسنجی مدل در حالت غیر ماندگار به مدت  3/5سال (مهرماه
سال  88تا اسفند  )91انجام شد و دورههای تنش حالت غیر
ماندگار به تدریج به مدل اضافه شده و مدل در هر مرحله
واسنجی شد و در نهایت بعد از واسنجی حالت غیر ماندگار،
یک سال و نیم دیگر به دوره شبیهسازی اضافه شد تا مدل
برای این دوره  18ماهه صحت سنجی گردد .صحت سنجی
مدل به مدت  1/5سال و از فروردین  92تا شهریور  93انجام
شد.
نتایج حاصل از بررسی مدل نشان داد که مدل مفهومی
مادفلو دارای ضریب تبیین  0/91در مرحله آموزش و ضریب
تبیین  0/78در مرحله تست و جذر میانگین مربعات خطا در
مرحله آموزش  0/34و جذر میانگین مربعات خطا در مرحله
تست  0/45بوده است .شکل ( )6مقایسه مقادیر مشاهداتی را
با مقادیر برآوردی برای مدل مفهومی مادفلو در مرحله تست
نشان میدهد .با توجه به این شکل عملکرد مدل مناسب بوده
است.
نتایج فرامدل شبیهساز برنامهریزی ژنتیک
نتایج حاصل از بررسی ترکیبهای مختلف مدل برنامهریزی
ژنتیک در جدول ( )1ارائه شده است .در بین این ترکیبها،
ترکیب شماره  5 ،7و  9به ترتیب با  7تأخیر زمانی و  5تأخیر
. Preconditioned Conjugate-Gradient solver
. Direct Solver

1
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زمانی و  9تأ خیر زمانی در مرحله آموزش به ترتیب نسبت به
بقیه ترکیبها عملکرد بهتری داشتهاند و ضریب تبیین آنها به
ترتیب برابر  0/72و  0/71و  0/68میباشد و همچنین جذر
میانگین مربعات خطای ترکیب شماره  7برابر  0/06و ترکیب
 5برابر  0/06و ترکیب  9برابر 0/06میباشد .از طرفی در بین
این ترکیبها در مرحله تست ترکیب شماره  9 ،5و  10با 5
تأخیر زمانی و  9تأخیر زمانی و  10تأخیر زمانی به ترتیب
نسبت به بقیه ترکیبها عملکرد بهتری داشتهاند و ضریب
تبیین آنها به ترتیب برابر  0/63و  0/62و  0/3میباشد و
همچنین جذر میانگین مربعات خطای ترکیب شماره  5برابر

 0/22و ترکیب  9برابر  0/23و ترکیب  10برابر  0/59میباشد.
در کل ترکیب  5با  5تأخیر زمانی ،عملکرد بهتری نسبت به
سایر ترکیبها داشته است و بعد از آن ترکیب  9با افزایش
تأخیر زمانی با اندکی اختالف نسبت به ترکیب  5عملکرد
بهتری داشته است .با توجه به نتایج ترکیبهای مختلف
می توان به این نتیجه رسید که تقریباً با  5تأخیر زمانی
می توان به نتایج قابل قبولی در آموزش و تست فرامدل
شبیهساز برنامهریزی ژنتیک رسید.

پیزومتر

سلولهای مرزی

سلولهای رودخانهای

سلولهای چاه

شکل -5اجزای مدل عددی تهیه شده و تراز آب زیرزمینی دشت در حالت ماندگار
Figure 5 - Components of the numerical model and the groundwater level of the plain in a steady state
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R² = 0.7836
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شکل  -6مقایسه نتایج مدل مفهومی مادفلو با مقادیر مشاهدهای ،مرحله تست.
Figure 6- Comparison of the results of the model with the observed values of the model, test stage.

جدول  -1بهترین ساختار مدل برنامهریزی برنامهریزی ژنتیک
Table 1- The best structure of the Genetic Planning Programming Model

جذر میانگین مربعات خطا

ضریب تبیین

RMSE

R2

ترکیب

تست

آموزش

تست

آموزش

Combination

Test
0.27
0.26
0.27
0.25
0.22
0.32
0.27
0.33
0.23
0.59

Train
0.07
0.06
0.06
0.07
0.06
0.08
0.06
0.06
0.06
0.1

Test
0.51
0.52
0.44
0.48
0.63
0.35
0.42
0.31
0.62
0.53

Train
0.65
0.62
0.45
0.65
0.71
0.50
0.72
0.66
0.68
0.53

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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نشان میدهد .با توجه به این شکل عملکرد مدل مناسب بوده
است.

شکل ( )7مقایسه مقادیر مشاهداتی با مقادیر برآوردی برای
ساختار برتر فرامدل برنامهریزی ژنتیک در مرحله تست را

R² = 0.6310
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شکل  -7مقایسه نتایج مدل برنامهریزی برنامهریزی ژنتیک با مقادیر مشاهدهای ،مرحله تست.
Figure 7- Comparison of the results of the model of planning of genetic planning with observational values, test
stage.

مقایسه نتایج مدلهای استفاده شده
در این قسمت به منظور این که مقایسه مناسبی بین عملکرد
دو مدل صورت گیرد ،مقایسه کمّی بین دو مدل صورت گرفته
است .برای مقایسه کمّی بین دو مدل از سه معیار ارزیابی به
نام های ضریب تببین ،جذر میانگین مربعات خطا و شاخص
کلی عملکرد مدل استفاده شد .نتایج این بررسی در جدول
( )2ارائه شده است .با توجه به جدول ( )2و مقایسه مدلهای
مادفلو و فرامدل شبیهساز برنامهریزی ژنتیک مشاهده میشود
که در مرحله آموزش ضریب تبیین مدل مادفلو با اختالف
کمی از ضریب تبیین فرامدل شبیهساز برنامهریزی ژنتیک
بیشتر میباشد که ناشی از ورودیهای متعدد و دادههای

مختلف در مرحله آموزش این مدل میباشد .ولی در مرحله
تست مقدار ضریب تبین هر دو مدل در یک سطح میباشد و
اختالف بسیار جزئی دارد .از طرفی با توجه به پارامتر جذر
میانگین مربعات خطا ،مشاهده میشود که مدل فرامدل
شبیهساز برنامهریزی ژنتیک دارای جذر میانگین مربعات
خطای کمتری بوده است .بر اساس معیار  OIکه هرچه مقادیر
به یک نزدیک تر باشد مدل عملکرد بهتری دارد ،مشاهده
میشود که مدل مادفلو با اختالف کمی دارای معیار OI
بیشتری نسبت به فرامدل شبیهساز برنامهریزی ژنتیک بوده
است و می توان با مشاهده مقادیر جدول به این نتیجه رسید
که در شرایط کمبود داده و اطالعات برای مدلسازی
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نوسانات سطح ایستابی آبهای زیرزمینی را در سطح مدل
مفهومی مادفلو دارد.

هیدروگراف معرف آبخوان با استفاده از مدل مفهومی مادفلو،
فرامدل شبیهساز برنامهریزی ژنتیک میتواند جایگزین
مناسبی باشد و این فرامدل شبیهساز توانایی مدلسازی

جدول  -2مقایسه مدلهای استفاده شده در این تحقیق
Table 2- Comparison of the models used in this research

شاخص کلی عملکرد مدل

جذرمیانگین مربعات خطا

OI

ضریب تبیین
2

RMSE

R

مدل
Model

تست

آموزش

تست

آموزش

تست

آموزش

Test

Train

Test

Train

Test

Train

0.83

0.92

0.45

0.34

0.78

0.91

MODFLOW

0.69

0.75

0.23

0.06

0.63

0.72

GP

نتیجهگیری
در این تحقیق از دو مدل به نامهای مدل مفهومی مادفلو و
فرامدل شبیهساز برنامهریزی ژنتیک جهت مدلسازی
هیدروگراف معرف آبخوان استفاده شده است .هدف از این
مطالعه نشان دادن تفاوتهای بین دو مدل و همچنین بررسی
توانایی آنها برای مدلسازی نوسانات سطح ایستابی دشت
لور -اندیمشک بوده است .نتایج نشان داد که مدل مفهومی
مادفلو با ضریب تبیین  0/78در مرحله تست نسبت به فرامدل

شبیهساز برنامهریزی ژنتیک با ضریب تبیین  0/63با اختالف
تقریباً معنادار دارای عملکرد بهتری میباشد و میتوان به این
نتیجه رسید که در شرایط کمبود داده و اطالعات برای
مدلسازی نوسانات سطح ایستابی آبهای زیرزمینی
(هیدروگراف معرف آبخوان) با استفاده از مدل مفهومی مادفلو
میتوان از فرامدل شبیه ساز برنامهریزی ژنتیک استفاده کرد
و این فرامدل شبیه ساز توانایی مدل سازی آبهای زیرزمینی
را در سطح مدل مفهومی مادفلو تحت شرایط کمبود داده و
اطالعات ،را دارد.
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Abstract
In order to apply a correct management, it is necessary to identify and model the level of groundwater in
the plains for a long-term planning and more and better use of the potential of the water in the plains. In
this study, the monthly statistical information of the 5 water years (2010 to 2014) related to the 8
piezometers water level of the Lour-Andimeshk plain aquifer. At first, using the Tesine method, weighted
average of each piezometer was obtained and the time series of the underground water level of the plain,
which represents the hydrograph of the studied area aquifer, were calculated. Then, using the the
groundwater Modflow conceptual model and the genetic programming simulator meta model, the
hydrograph of the aquifer was modeled and the results were compared. The results showed that the
Modflow conceptual model with an explanation coefficient of 0.7836 in the test phase compared to the
genetic programming simulator meta model with an explanation coefficient of 0.6310 difference has a
better performance and can be concluded that the genetic programming simulator meta model can be used
in the case of insufficient data and information for modelling the fluctuations of balance level of
groundwater (the hydrograph of the aquifer) using the Modflow conceptual model and this simulator meta
model can model groundwater as same as he Modflow conceptual model in the condition of insufficient
data and information.
Keywords: Genetic programming simulator meta model, Hydrograph of the aquifer, Modeling, Modflow
model

