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چکیده

Abstract
A properly monitoring well network can provide quantity and
quality data needed to make informed decision making about
the state of the environment. The selection of the optimum
number of monitoring wells and their spatial distribution is a
major challenge for the hydrogeologist. On the other hand,
improper distribution of monitoring wells or an insufficient
number of them does not properly represent the state of the
environment. In this study, the current monitoring network in
the study area was evaluated according to the simulation
results of MODFLOW and MT3D models. Then, the
monitoring network was designed based on the wells in the
area with the optimization method developed in this study. The
optimization model consists of two objective functions to
maximize the Nash Sutcliffe coefficient and to minimize the
costs simultaneously, which was defined as one target function
by applying the weighting factor W. Genetic algorithm was
used to solve the optimization model. The results showed that
the finding of the optimal value depends on the value of the
weight coefficient (W). Therefore, the best value of W is
selected according to an acceptable trade-off between cost and
spatial distribution of wells in the area. To choose the best
solution, PBIAS, RMSE, and regression coefficients were used
in which their values were acceptable in this study. Also, the
higher the average optimal TDS values than the average
observed TDS values indicated that the optimal network could
provide groundwater quality data for more polluted areas. The
method presented in this study for other pollutants should be
evaluated and validated.
Keywords: Genetic Algorithm, Optimization, MODFLOW,
MT3D.

یک شبکه چاههاي پایش مناسب میتواند دادههاي کمی و کیفی ارزشمندي
 انتخاب.براي تصمیمگیري آگاهانه در مورد وضعیت محیطزیست فراهم کند
تعداد بهینه چاههاي پایش و توزیع مکانی آنها بزرگترین چالش
 توزیع نامناسب چاههاي پایش یا، از سوي دیگر.هیدروژئولوژیستها است
.تعداد ناکافی آنها به درستی وضعیت زیستمحیطی منطقه را نشان نمیدهد
در این مطالعه شبکه پایش فعلی در منطقه موردمطالعه با توجه به نتایج
 ارزیابی شد و سپس در ادامهMT3D  وMODFLOW شبیهسازي مدلهاي
شبکه پایش با توجه به چاههاي موجود در منطقه با روش بهینهسازي
 مدل بهینهسازي شامل دو تابع هدف.توسعهیافته در این مطالعه طراحی شد
 ساتکلیف و حداقل کردن هزینهها به طور-حداکثر کردن ضریب نش
 به صورت یک تابع هدف تعریفW همزمان است که با اعمال ضریب وزنی
 نتایج. از الگوریتم ژنتیک براي حل مدل بهینهسازي استفاده شد.شد
ارزیابیها نشان داد که انتخاب جواب بهینه وابستگی زیادي به مقدار ضریب
 با توجه به برقراري یک رابطه قابلW  بنابراین بهترین مقدار. داردW وزنی
 در ادامه.قبول بین هزینه و پراکنش مکانی چاهها در منطقه انتخاب میشود
 و ضریبRMSE ،PBIAS براي انتخاب بهترین جواب از شاخصهاي
رگرسیون نیز استفاده شد که مقادیر این شاخصها در این مطالعه قابل قبول
 بهینه از میانگینTDS  بزرگتر بودن میانگین مقادیر، همچنین.بوده است
 دادههاي کیفی آب، مشاهدهاي نشان میدهد که شبکه بهینهTDS مقادیر
 روش ارائه شده در این مطالعه.زیرزمینی مناطق آلودهتر را فراهم میکند
.براي سایر آالیندهها باید مورد ارزیابی و صحتسنجی قرار گیرد
.MT3D ،MODFLOW ، بهینهسازي، الگوریتم ژنتیک:كلمات كلیدی
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)،Jin et al. (2014) ،Bashi-Azghadi and Kerachian (2010
) Yakirevich et al. (2013و ) Luo et al. (2016به منظور
شناسایی منابع آلودگی و )Mogheir et al. ،Wu et al. (2005
)Guo ،Dhar and Datta (2010) ،Baalousha (2010) ،(2009
) Barca et al. (2018) ،et al. (2011و ) Mclean et al. (2019با
هدف کاهش فراوانی چاهها و حداقل کردن هزینه ،بهینهسازي شبکه
پایش کیفی آب زیرزمینی را انجام دادند .روشهاي مورد استفاده در
این مطالعات متفاوت است ،اما اکثر آنها بر اساس جستجوي غیرخطی
و روشهاي بهینهسازي به همراه روشهاي زمینآماري
(،)Chadalavada and Datta, 2008; Mclean et al., 2019
مدلسازي انتقال جریان ( Bashi-Azghadi and Kerachian,
 )2010; Luo et al., 2016یا نقشه آسیبپذیري آبخوان
( )Baalousha, 2010بوده است .براي تهیه شبکه چاههاي پایش
کارآمدتر ،رتبهبندي چاههاي نمونهبرداري با استفاده از ارزیابی مقادیر
مشاهدات اندازهگیري شده در هر چاه و بررسی تراکم چاهها در منطقه
بدست میآید و در ادامه ،چاههایی که داراي ارزش کمی هستند یا
اینکه با توجه به تعداد چاههاي منطقه ،اضافی هستند از شبکه چاههاي
نمونهبرداري حذف میشوند (.)Fisher, 2013

 -7مقدمه
برنامهریزي و مدیریت سیستمهاي آب زیرزمینی مستلزم پایش مناسب
خصوصیات کمی و کیفی آب زیرزمینی است .دادهها و اطالعات
مشاهدهاي بهدست آمده از این نوع پایش معموال با استفاده از شبکه
چاههاي پایش جمعآوري میشوند که شامل مجموعهاي از چاههاي
مشاهدهاي هستند که به صورت تقریباً تصادفی در منطقه توزیع
شدهاند .تعداد و توزیع مکانی چاههاي مشاهدهاي در یک شبکه پایش
از پارامترهاي مهمی هستند که بر نتایج مطالعات کیفی آبهاي
زیرزمینی تأثیرگذار هستند ( )Ayvaz and Elci, 2018و پایش کیفی
آب زیرزمینی یک گام اساسی در شناسایی و توصیف سیستمهاي آب
زیرزمینی است .در طراحی شبکه پایش کیفی آب زیرزمینی ،توزیع
زمانی و مکانی نمونهبرداري کیفی براي تعیین ویژگیهاي فیزیکی،
شیمیایی و بیولوژیکی آبهاي زیرزمینی تعریف میشود.
به طور کلی شبکههاي پایش در سه گروه پایش زمینه ،پایش سازگاري
و پایش منابع آلودگی غیرنقطهاي طبقهبندي میشوند .پایش زمینه با
هدف شناسایی کیفی آب زیرزمینی بدون دخالت انسان انجام میشود
و پایش سازگاري در واقع همان پایش مکانهاي آلوده شده است که
با هدف شناسایی وسعت آلودگی در اطراف محل آلوده شده انجام
میشود ( .)Baalousha, 2010با توجه به اینکه ،پایش کیفی آبهاي
زیرزمینی شامل حضور در محل نمونهبرداري ،جمعآوري نمونههاي آب
زیرزمینی ،انتقال نمونهها به آزمایشگاه و انجام تجزیه و تحلیل در
آزمایشگاه ،فرآیند پرهزینهاي است ،تعیین تعداد بهینه چاهها در شبکه
پایش به طوريکه هزینه پایش حداقل گردد ،ضروري است .شبکه
پایش بهینه ،مجموعهاي از دادههاي کیفی آب زیرزمینی را فراهم
میکند که با استفاده از کمترین تعداد چاه نمونهبرداري ،معرف نسبتاً
کاملی از سیستم آب زیرزمینی منطقه خواهد بود .بهترین طراحی شبکه
پایش به عوامل متعددي از قبیل تعیین اهداف پایش ،موقعیت چاههاي
موجود در منطقه ،تعیین وضعیت چاه براي نمونهبرداري از لحاظ تعداد
و عمق اسکرین چاهها ،در دسترس بودن چاهها ،فاصله بین چاهها،
تعداد نمونههاي مورد نیاز ،زمان ،امکانات مالی ،اندازه شبکه پایش و
هرگونه الزامات قانونی در طراحی بستگی دارد ( Ayvaz and Elci,
 .)2018شبکه پایش میتواند از طریق طراحی یک شبکه جدید یا با
اصالح شبکه موجود بهینه شود ،بنابراین با افزایش یا کاهش تعداد
چاههاي نمونهبرداري ،هزینه پایش افزایش یا کاهش مییابد .طراحی
بهینه شبکه پایش کیفی آب زیرزمینی با اهداف مختلفی انجام میشود،
به عنوان مثال،Kim and Lee (2007) ،Wilson et al. (1992) ،
)Khader and Mckee ،Chadalavada and Datta (2008
) (2014براي شناخت توزیع پلومهاي آلودگی،Datta et al. (2009) ،

همانطور که ذکر شد ،بهینهسازي طراحی شبکه پایش با استفاده از
روشهاي متفاوتی امکانپذیر است .براي انتخاب یک روش مناسب،
معیارهاي زیادي وجود دارد که مهمترین آنها عملکرد منطقه و میزان
و نوع دادههاي موجود است .با توجه به بررسی مطالعات گذشته ،یکی
از روشهاي طراحی شبکه پایش استفاده از روش مدلسازي جریان و
انتقال امالح است .در این روش ،دادههاي تراز سطح آب زیرزمینی و
کیفیت آب زیرزمینی بـا شناسایی سیستم هیدروژئولوژیکی و روند
پخش آلودگی آبخوان جمعآوري میشود ( Bashi-Azghadi and
 .)Kerachian, 2010در این راستا Wu et al. (2005) ،با هدف
کاهش هزینههاي نمونهبرداري در پایش کیفی آب زیرزمینی ،حذف
نمونههاي غیرضروري را پیشنهاد کردند .آنها براي رسیدن به این
هدف ،از مدلهاي شبیهسازي-بهینهسازي استفاده کردند ،که
مدلهاي  MODFLOWو  MT3DMSبراي شبیهسازي جریان و
کیفیت آب زیرزمینی و الگوریتم ژنتیک براي بهینهسازي شبکه پایش
مورد استفاده قرار گرفتBashi-Azghadi and Kerachian .
) (2010به منظور شناسایی جریان آب زیرزمینی و رفتار کیفی آبخوان
در بهینهسازي شبکه پایش کیفی آبخوان از مدلهاي MODFLOW
و  MT3Dاستفاده کردند Khader and Mckee, 2014 .با
شبیهسازي جریان و کیفیت آب زیرزمینی با استفاده از MODFLOW
و  ،MT3DMSاز روش ماشین بردار رابط )RVM( 1شبکه پایش
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 0121متر و پستترین نقطه برابر  -59متر میباشد .متوسط ارتفاع در
بخش ارتفاعات برابر  1118/09متر و در بخش دشت برابر  11/9متر
نسبت به دریاي آزاد میباشد.

موجود را بهینه کردند Luo et al. (2016) .نیز در بهینهسازي شبکه
پایش کیفی آبخوان ،به منظور شناسایی کیفیت آب زیرزمینی و روند
آن در آبخوان از مدلهاي شبیهسازي  MODFLOWو MT3DMS
استفاده کردند.

به دلیل نقش قابل توجه رودخانه زرجوب در کیفیت آب زیرزمینی،
بخش شرقی آبخوان فومنات با  917/8کیلومترمربع که رودخانه
زرجوب در آن واقع شده است ،به عنوان منطقه مورد مطالعه انتخاب
شد (شکل  .)1رودخانه زرجوب از کوههاي رضالو با ارتفاع  901متر و
میانخاله با ارتفاع  961متر سرچشمه میگیرد .این رودخانه قبل از
رسیدن به شهر رشت ،سیاهرود و در حین عبور از این شهر ،زرجوب
نامیده میشود .در انتهاي شهر رشت ،رودخانه گوهررود (رود الکان)
به رودخانه زرجوب میپیوندد و رودخانه پیربازار را تشکیل میدهند که
در نهایت به تاالب انزلی میریزد .در حال حاضر رودخانـه زرجـوب
مجموعهاي از آلودگیهـاي ناشی از فاضالب کشاورزي ،صنعتی و
شهري را به همراه خود وارد تاالب انزلی میکند که توسعه صنعت،
شهرنشینی افـزایش جمعیـت ،در کمیت و کیفیت آلودگیهاي منـابع
طبیعـی نقشی اساسی داشـته اسـت (.)Ghodrati et al., 2007

منابع آبهاي زیرزمینی استان گیالن به دلیل باالبودن سطح آب
زیرزمینی و ارتباط نزدیک آب سطحی با آب زیرزمینی نسبت به مناطق
دیگر ،بیشتر در معرض آلودگی هستند .در این میان ،رودخانه زرجوب
به عنوان یکی از آلودهترین رودخانههاي استان در محدوده مطالعاتی
فومنات قرار گرفته است که به دلیل مجاورت با آب زیرزمینی سبب
تغییر کیفیت آب زیرزمینی اطراف این رودخانه میشود .بنابراین ،وجود
یک شبکه پایش مناسب براي پایش مداوم کیفی آب زیرزمینی در این
منطقه ضروري است .با توجه به مطالب ذکر شده ،در این مطالعه شبکه
پایش فعلی کیفیت آب زیرزمینی در منطقه مورد مطالعه با استفاده از
مدل شبیهسازي جریان و انتقال آب زیرزمینی  MODFLOWو
 MT3Dمورد ارزیابی میگیرد و مناطقی که از نظر کیفی داراي
تغییرات زیادي در زمان و مکان هستند نیز شناسایی میشود .در ادامه،
با استفاده از روش بهینهسازي شبکه پایش کیفی و با حذف برخی از
چاههاي قبلی و اضافه نمودن چاههاي جدید ،شبکه پایش دوباره
طراحی میشود.

با توجه به اینکه یکی از اهداف اصلی این مطالعه تهیه مدل شبیهسازي
جریان و انتقال آب زیرزمینی است و کیفیت آب رودخانه زرجوب بر
روي کیفیت آب زیرزمینی مجاور آن تأثیر زیادي دارد 0 ،چاه
نمونهبرداري در اطراف رودخانه به دلیل پراکنش کم چاههاي
نمونهبرداري در این مناطق اضافه گردید .موقعیت چاههاي جدید اضافه
شده در شکل  5نشا ن داده شده است .کیفیت آب در این نقاط در
ماههاي مختلف سال آبی  1062-69اندازهگیري شد .مشخصات
منطقه مورد مطالعه از لحاظ مساحت ،تعداد چاههاي بهرهبرداري ،تعداد
چاههاي مشاهدهاي و همچنین تعداد چاههاي مشاهدهاي براي
اندازهگیري خصوصیات کیفی در مقایسه با کل آبخوان دشت فومنات
در جدول  1آورده شده است .شایان ذکر است که مقادیر اندازهگیري
شده کیفیت آب زیرزمینی در سایر چاههاي پایش موجود در منطقه نیز
از طریق سازمان آب منطقهاي استان گیالن در دسترس قرار گرفت و
با توجه به اینکه هدف این مطالعه ارزیابی کیفی است منظور از چاههاي
مشاهدهاي ،چاههایی است که براي اندازهگیري پارامترهاي کیفی
نمونهبرداري میشود.

 -8مواد و روشها
 -7-8موقعیت منطقه مورد مطالعه

محدوده مطالعاتی فومنات در شمال ایران و در استان گیالن قرار دارد
(شکل  .)1این محدوده از شمال به تاالب انزلی و دریاي خزر ،از شرق
به محدوده مطالعاتی آستانه -کوچصفهان ،از جنوب و غرب از طریق
خط الرأس ارتفاعات تالش با محدودههاي مطالعاتی طارم-خلخال و
تالش مجاورت پیدا میکند .رودخانه چافرود در شمال غربیترین حد
محدوده و رودخانه پیربازار در جنوبیترین بخش محدوده قرار دارند .با
توجه به گزارشات آب منطقهاي استان گیالن ،وسعت محدوده
مطالعاتی فومنات برابر  0858/8کیلومتر مربع است که 5157/0
کیلومتر مربع ( 20درصد) آن را دشت و  1811/2کیلومترمربع (47
درصد) ارتفاعات تشکیل میدهند .ارتفاع بلندترین نقطه محدوده برابر

Table 1- Features of the study area

جدول  -7مشخصات منطقه موردمطالعه
Case Study areas
607.8
5352
25
17

Fumanat Aquifer
2027.3
17270
71
45

Parameter
)Area (Km2
Total number of pumping wells
Number of observation wells
Number of qualitative observation wells
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Fig. 1- Geographical location of the study area

شکل  -7موقعیت جغرافیايی منطقه مورد مطالعه

Fig. 2- Location of the sampling points

شکل  -8موقعیت نقاط نمونهبرداری شده

تعیین غلظت نقاط پتانسیل در پایگاه داده از مدلسازي جریان و انتقال
آب زیرزمینی  MODFLOWو  MT3Dاستفاده میشود .پس از ایجاد
پایگاه داده و تعیین مقادیر  TDSدر همه نقاط پتانسیل ،با توجه به
اهداف ذکر شده ،ابتدا شبکه پایش کیفی موجود آب زیرزمینی ارزیابی
و سپس با استفاده از الگوریتم ژنتیک بهینهسازي میشود .در ادامه،
مراحل کار با جزئیات بیشتر شرح داده میشود.

 -3روش تحقیق
هدف اصلی این مطالعه ،ارزیابی شبکه پایش کیفی موجود و طراحی
دوباره آن است .اصالح شبکه پایش موجود با بهینهسازي شبکه پایش
و حذف چاههاي اضافی و اضافه نمودن چاههاي جدید در بعضی از
نقاط انجام میشود .براي رسیدن به این هدف ،ابتدا الزم است پایگاه
دادهاي از دادههاي پارامتر  TDSآب زیرزمینی ایجاد شود که براي
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Fig. 3- Flowchart of the methodology

شکل  -3فلوچارت روش تحقیق
 -7-3پايگاه داده

 -8-3كدهای  MODFLOWو MT3D

براي برآورد مقادیر پارامتر  TDSدر کل محدوده مورد مطالعه ،از آمار
چاههاي پایش کیفی موجود در منطقه و مدلسازي جریان و انتقال آب
زیرزمینی با مدلهاي  MODFLOWو  MT3Dاستفاده میشود .با
انجام مدلسازي ،مقادیر  TDSآب زیرزمینی براي تمام نقاط پتانسیل
( 916سلول با ابعاد  1کیلومتر در  1کیلومتر) در محدوده مورد مطالعه
به صورت گسسته و در نقاط با فاصلههاي مشخص برآورد میگردد.
الزم به ذکر است که مقادیر بهدستآمده در این مرحله همان مقادیر
مشاهداتی در مرحله بهینهسازي شبکه پایش است که جزییات آن در
بخش بهینهسازي آورده شده است.

 ،MODFLOWیک مــدل فیزیکی ،سه بعدي است کـه قابلیت
شبیهسازيهاي پـایـدار و نـاپـایـدار آبخوانهاي آزاد ،تحتفشار و
آزاد-تحتفشار را دارد .این کد ،معادله حاکم بر جریان آب زیرزمینی
را بر اساس روش تفاضلهاي محدود حل میکند .در این راستا ،آبخوان
به سلولهاي کوچکتري شبکهبندي میشود ،به طوريکه ،فرض
میشود خصوصیات آبخوان در هر سلول یکنواخت است .الزم به ذکر
است که نتایج شبیهسازي ( MODFLOWارتفاع بار هیدرولیکی ،نرخ
جـریـان آب زیرزمینی و نرخ تخلیه/تغذیه) میتـوانـد بـراي
مــدلهاي انتقال امالح مانند Alizadeh et al., 2017; ( MT3D
 )Rahmawati et al., 2013نیز استفاده شود.
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اطالعات ورودي مدل شامل شرایط مرزي و اولیه ،تعیین روش انتقال
همرفت ،مقادیر ضریب انتشار و ضریب پخشودگی طولی و نوسانات
مقادیر  TDSدر زمانهاي مختلف است .مرزهاي با غلظت صفر به
عنوان شرایط مرزي مدل و توزیع اولیه مقادیر  TDSدر محدوده
مدلسازي به عنوان شرایط اولیه مدل درنظر گرفته شد .همچنین با
توجه به روشهاي موجود در  ،MT3Dبراي حل معادله انتقال همرفت
از روش مشخصات )MOC( 9استفاده شد .مقادیر ضریب انتشار و
ضریب پخشودگی طولی نیز به عنوان پارامترهاي واسنجی مدل در
مرحله واسنجی تعیین گردید.

براي تهیه مدل جریان آب زیرزمینی با استفاده از ،MODFLOW
ابتدا مدل مفهومی منطقه با استفاده از نقشه زمینشناسی منطقه،
محدوده مورد مطالعه براي مدلسازي ،مقادیر پارامترهاي
هیدروژئولوژیکی (هدایت هیدرولیکی و آبدهی ویژه) ،پارامترهاي بیالن
(چاههاي بهرهبرداري و میزان تغذیه از سطح آبخوان) ،توپوگرافی سطح
باالیی و پایینی الیه آبدار ،نقشهي هم تراز سطح آب زیرزمینی و
مرزهاي ورودي و خروجی آبخوان تعیین شد .مرزهاي شبیهسازي شده
در این مدل شامل مرز بدون جریان براي مرزهاي شرق و غرب مدل
و مرزهاي جریان وابسته به بار هیدرولیکی (شرایط مرزي کوشی) براي
مرزهاي ورودي و خروجی مدل بود .پس از تهیه مدل مفهومی ،با توجه
به وضعیت زمینشناسی ،توپوگرافی ،نقشههاي همتراز آب زیرزمینی،
نقشه پهنههاي آبی و وسعت منطقه مورد مطالعه ،شبکهاي با
سلولهایی به ابعاد  1111متر در  1111متر شامل  52سطر و  05ستون
تهیه شد .در ادامه ،اطالعات جمعآوري شده در مدل مفهومی شامل
مقادیر پارامترهاي فیزیکی (ضخامت الیه آبدار ،ضریب تخلخل و
غیره) و هیدرودینامیکی (ضریب هدایت هیدرولیکی و قابلیت انتقال)
آبخوان و همچنین مقادیر تغذیه (نفوذ ناشی از بارش و آب برگشتی
ناشی از مصارف) و تخلیه (پمپاژ چاهها) از آبخوان با دوره تنش ماهانه
وارد مدل  MODFLOWشد .پس از ورود همه دادههاي مورد نیاز
مدل و اجراي مدل جریان آب زیرزمینی براي سال آبی ،1064-62
پارامترهاي هدایت هیدرولیکی ،مقادیر تغذیه و ضریب هدایت بستر
رودخانهها و زهکشها به عنوان پارامترهاي واسنجی انتخاب شدند.
پس از واسنجی مدل ،صحت مدل واسنجیشده براي دادههاي سال
آبی  1062-69بر اساس مقادیر ارتفاع بار هیدرولیکی مورد ارزیابی قرار
گرفت.

 مدل بهینهسازی :تعریف یک مدل طراحی شبکه پایش برايمسئله بهینهسازي ضروري است .مدل بهینهسازي توسعه داده شده در
این مطالعه شامل دو تابع هدف است .هدف اول ،حداقل کردن اختالف
بین مقادیر مشاهداتی و مقادیر محاسبه شده در تمام نقاط پتانسیل
آبخوان است که دقت شبکه پایش را نشان میدهد .هدف دوم نیز به
منظور حداقل کردن هزینهها ،حداقل کردن تعداد چاههاي پایش کیفی
در شبکه است .براي تحقق هدف اول ،از کارایی مدل نش -ساتکلیف
استفاده شد که با توجه به  TDSمشاهدهشده و محاسبهشده بدست
میآید (رابطه .)1
()1

∑n1(TDSobsi − TDSesti )2
̅̅̅̅̅obs )2
∑n1(TDSobs − TDS

f1 = 1 −

i

در این رابطه ،TDSobsi ،مقدار پارامتر کل مواد جامد محلول
مشاهداتی در نقطه i؛  ،TDSestiکل مواد جامد محلول محاسبه شده
̅̅̅̅̅ ،میانگین کل مواد جامد محلول مشاهداتی و ،n
در نقطه i؛ TDSobs
تعداد کل نقاط کیفی حوضه میباشد .در این بخش ،براي محاسبه
مقادیر  f1به مقادیر  TDSمحاسبهاي و مشاهدهاي نیاز است که مقادیر
محاسبهاي با توجه به نقاط انتخاب شده (چاههاي شبکه) و با استفاده
از روش درونیابی  )Tabatabaei and Ghazali, 2011( IDWبدست
میآید و مقادیر مشاهدهاي با توجه به مقادیر شبیهسازيشده با
مدلهاي  MODFLOWو  MT3Dبدست میآید .تعداد چاههاي
شبکه نیز مشخص و به عنوان تابع هدف دوم معرفی میشود .الزم به
ذکر است که مقادیر  f1بین ∞ −تا یک بهدست میآید و هنگامی که
مقدار  ،f1برابر یک میشود TDS ،محاسبهاي با  TDSمشاهدهاي
برابر است و مدل از نظر عملکرد و دقت به بهترین جواب رسیده است.
در حالیکه ،این جواب تعداد چاهها را کاهش نمیدهد .براي رفع این
مشکل ،از تابع هدف دوم (  )f2براي حداقل کردن نسبت بین تعداد
چاههاي موجود در منطقه استفاده گردید (رابطه .)5

پس از تهیه مدل جریان آب زیرزمینی ،براي تهیه مدل انتقال پارامتر
 ،TDSاز کد  MT3Dاستفاده شد .نسخههاي مختلف کد  MT3Dبه
طور معمول در مدلسازي انتقال آالینده و مطالعات ارزیابی پایش کیفی
استفاده میشوند ،MT3D .مجموعهاي جامع از گزینهها و قابلیتهایی
براي شبیهسازي انتقال همرفت ،5پخشیدگی ،0انتشار 4و واکنشهاي
شیمیایی 2آالیندهها در سیستم آب زیرزمینی تحت شرایط
هیدروژئولوژیکی مختلف دارد (،MT3D .)Zheng et al., 2012
میتواند تغییرات غلظت آلودگیهاي آب زیرزمینی را با توجه به
پخشیدگی ،انتشار و برخی واکنشهاي شیمیایی اولیه ،بـا انـواع
مختلف شرایط مرزي و منابع یا مخازن خارجی شبیهسازي کند
(.)Zheng et al., 2001

()5
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̃n
n

= f2

در این رابطه ، ñ ،تعداد چاههاي انتخاب شده و  nتعداد کل چاههاي
موجود در منطقه میباشد .با توجه به اینکه حداکثر مقدار هر دو تابع
هدف یک است اما داراي ماهیت متفاوتی هستند ،یعنی تابع هدف اول
در جستجوي حداکثر کردن مقدار  f1است در حالیکه تابع هدف دوم
در جستجوي حداقل کردن مقدار  f2است .بنابراین با اعمال ضریب
وزنی  wو ضرب در عدد ( )-1براي تابع  ،f2هر دو هدف در یک تابع
هدف به صورت رابطه  0خالصه میشود که مقدار  wبا توجه به اهمیت
نسبی  f2در برابر  f1تنظیم میشود.
max z = f1 − wf2
()0
 شبیهسازی :یکی از مراحل اصلی یک مسأله بهینهسازي ،بررسیمحدودیتها و محاسبه توابع هدف است .در بررسی محدودیتهاي
مسئله بهینهسازي ،پس از انتخاب متغیرهاي تصمیم (تعداد چاهها)
براي بررسی محدودیتها و تعیین مقادیر تابع هدف نیاز به شبیهسازي
است .در شبیهسازي این مسأله ،ابتدا با استفاده از روشهاي درونیابی
 IDWمقادیر  TDSمحاسبه شده در تمام نقاط پتانسیل بهدست
میآید .سپس مقدار ضریب نش -ساتکلیف ( )f1شبکه با استفاده از
مقادیر محاسبهشده از طریق  IDWو مقادیر مشاهدهاي نقاط پتانسیل
موجود در پایگاه داده تعیین میشود .از طرفی با توجه به معلوم بودن
تعداد چاههاي پایش در شبکه تابع  f2نیز بدست میآید.

کنترل میشود که براي حفظ تنوع ژنتیکی در جمعیت از یک نسل به
نسل بعدي استفاده میشود .همانند  ،Pcrossدر صورتیکه  Pmutبین
 1/12تا  1/52باشد ،تغییرات افزایشی نسبتاً قوي در الگوریتم خواهد
بود ( .)Fisher, 2013; Ayvaz and Kentel, 2015این مراحل تا
زمانی که شرط توقف برقرار شود تکرار میشود .با توجه به موارد ذکر
شده ،بر اساس مطالعات گذشته ( Yang et al., 2012; Ayvaz and
 )Kentel, 2015; Luo et al., 2016و انجام فرآیند سعی و خطا،
مقادیر پارامترهاي جمعیت ،احتمال تقاطع ،احتمال جهش و حداکثر
تعداد تکرارها 1/12 ،1/62 ،21 ،و  1111تعیین گردید.
 -6نتايج و بحث
 -7-6نتايج مدل MODFLOW

پس از واسنجی مدل جریان آب زیرزمینی ،مقادیر محاسبهشده و
مشاهدهاي به صورت شکل  4ارائه شده است .با توجه به این شکل،
مقادیر محاسبهشده توسط مدل و مقادیر مشاهدهاي به خط 1:1
نزدیکاند و تقریباً بر هم منطبق میباشند .همچنین ،مقادیر خطاهاي
بهدستآمده بین تراز آب محاسبهشده و مشاهداتی در جدول  5آورده
شده است .نتایج نشان میدهد که مقدار خطاي  MEو  MSEنزدیک
به صفر بوده است و خطاي  NRMSEکمتر از  11درصد میباشد .با
توجه به مقادیر خطاهاي بدست آمده ،میتوان نتیجه گرفت که مدل،
تراز سطح ایستابی را نسبتاً خوب شبیهسازي کرده است.

 الگوريتم بهینهسازی ژنتیک :پیادهسازي  GAبا تولید یکجمعیت از کروموزومهاي تصادفی (مجموعه چاههاي شبکه پایش) آغاز
میشود .در طی هر نسل ،الگوریتم میزان برازش هر کروموزوم در
جمعیت را محاسبه میکند .در گام بعدي ،براساس مقادیر برازش
بهدست آمده ،زیرمجموعهاي از کروموزومهاي جمعیت قبلی انتخاب و
وارد نسل جدید میشود ،که این فرآیند با استفاده از روش چرخه رولت
انجام میشود .بعد از این فرآیند ،جوابهاي ممکن در جمعیت جدید بر
اساس احتمال تقاطع (  )Pcrossتعیین میشود .معموال براي اجتناب از
جوابهاي مشابه در نسلهاي متوالی ،مقدار  Pcrossرا باال درنظر
میگیرند .مطالعات انجام شده در زمینه بهینهسازي آبهاي زیرزمینی
نشان داد که معموالً این ضریب را بین  1/2تا  1درنظر میگیرند
(  .)Fisher, 2013; Ayvaz and Kentel, 2015گام نهایی فرآیند
جهش است که براي افزایش تنوع جمعیت با اصالح جوابهاي قبلی
به کار گرفته میشود .این فرآیند با استفاده از احتمال جهش ( )Pmut

 -8-6نتايج مدل  MT3Dبرای انتقال

TDS

پس از واسنجی مدل ،ضریب انتشار  1×11-2مترمربع بر روز و مقدار
ضریب پخشیدگی طولی برابر با  11متر بدست آمد .نتایج واسنجی
مدل  MT3Dدر شکل  2نشان داده شده است ،مقایسه غلظت
شبیهسازيشده و غلظت مشاهدهاي  ،TDSنشان میدهد که نقاط
تقریباً به خط یک به یک نزدیکاند .پارامتر خطاي بدست آمده در
جدول  0ارائه شده است .با توجه به این جدول ،مقدار خطاي MSE
نزدیک به صفر و خطاي  NRMSEکمتر از  11درصد میباشد .با
توجه به نتایج بدست آمده ،میتوان نتیجه گرفت که مدل در
شبیهسازي مقادیر  TDSنسبتاً موفق عمل کرده است.
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)Observed water table (m

)Simulated water table (m
Fig. 4- Observation head vs. simulation head in the observation wells

شکل  -6انطباق بار هیدرولیکی شبیهسازی شده توسط مدل و بار هیدرولیکی مشاهداتی چاههای مشاهدهای
Table 2- Parameters of the Simulated and observed
water table

Table 3- Parameters of the simulated and observed
values of TDS

جدول  -8پارامترهای خطای تراز آب شبیهسازی شده و تراز

جدول  -3پارامترهای خطای غلظت كل جامدات محلول

سطح ايستابی مشاهداتی

شبیهسازی شده و غلظت كل جامدات محلول مشاهداتی

0.306
1.289
1.485
0.016
2.3

Error Value

Error Value
)ME (m
)RMSE (m
)ASE (m2
)MSE (m2
)NRMSE (%

2.17
37.97
29.18
0.0175
5.3

)ME (m
)RMSE (m
)ASE (m2
)MSE (m2
)NRMSE (%

این شکل نشان میدهد که قسمتهاي جنوبی و جنوب شرقی منطقه
مورد مطالعه داراي  TDSکمتري نسبت به سایر مناطق هستند .در
ادامه براي مقایسه شبکه پایش فعلی با  51چاه نمونهبرداري با توجه
به مقادیر  TDSاندازهگیري شده در محل چاههاي موجود و روش
درونیابی  ،IDWمقادیر  TDSدر همه نقاط پتانسیل برآورد میشود.
براي تعیین دقت شبکه پایش از ضریب نش -ساتکلیف استفاده شد
که مقدار این ضریب  1/561بدست آمد .شکل  ،7نقشه  TDSدرونیابی
شده با استفاده از چاههاي پایش موجود در منطقه را نشان میدهد.

 -3-6پايگاه داده

با توجه به نتایج مدل شبیهسازي جریان و انتقال امالح در آب
زیرزمینی ،مقادیر پارامتر  TDSدر هر یک سلولهاي مدل طراحی شده
در  MODFLOWو  MT3Dدر شکل  9آورده شده است که این
مقادیر همان مقادیر نقاط پتانسیل در پایگاه داده را تشکیل میدهد.
موقعیت چاههاي موجود به همراه  0چاه جدید اضافه شده در انجام این
مطالعه نیز در شکل  9مشخص شده است .مقادیر  TDSارائه شده در
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Fig. 5- Observed values of TDS vs. the simulated values of TDS in the Sampling wells

 شبیهسازی شده توسط مدل و مشاهداتی چاههای نمونهبرداریTDS  انطباق-0 شکل

Fig. 7- Interpolated TDS map using wells in the area

Fig. 6- Data base

 درونیابی شده با استفاده از چاههایTDS  نقشه-7 شکل

 پايگاه داده-4 شکل

موجود در منطقه
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طبقهبندي ،نتایج بدستآمده از وزنهاي بین  1/1تا  1/2در کالس
"خوب" و "خیلی خوب" قرار میگیرد ،همچنین نتایج حاصل از اعمال
وزنهاي بین یک تا  5در کالس "قابل قبول" و وزنهاي بیشتر از 2
در کالس "غیرقابل قبول" قرار میگیرند ،بنابراین ،نتایج بدست آمده
از وزنهاي بیشتر از  ،2از روند بررسی حذف میشوند .با توجه به نوع
تابع هدف که حداکثرکردن است ،بــراي مقادیر مشابه  ،wهر چـه
تعداد چاههاي انتخابی کمتر بــاشـد ،بــه همان نسبت مقدار ضریب
نش -ساتکلیف ( )f1کاهش مییابد .اما با توجه به نوع تابع هدف کلی،
مدل بهینهسازي در طول فرآیند بهینهسازي ،براي حداکثرکردن مقادیر
 ،f1تمایل به حداقلکردن تعداد چاههاي انتخابی و جستجو براي تعیین
موقعیتهاي بهتر چاهها دارد .بدیهی است که با افزایش مقادیر ،w
اهمیت نسبی تابع  f2که حداقلکردن است نسبت به  ،f1بیشتر میشود
و در نهایت مقادیر تابع هدف کلی کاهش مییابد (جدول .)0

 -6-6الگوريتم بهینهسازی

شکل  ، 8همگرایی رسیدن به جواب بهینه در الگوریتم ژنتیک را براي
( w=1به عنوان مثال) نشان میدهد .با توجه به نموار همگرایی ارائه
شده در شکل  ،8با توجه به نوع تابع هدف ،فرآیند جستجو در مدل
بهینهسازي با انتخاب تعداد بیشتري از چاهها در منطقه شروع میشود
و به تدریج با تکامل  ،GAتعداد آنها کاهش مییابد .بهطوريکه بعد
از  1111نسل ،تابع هدف به یک مقدار ثابتی همگرا میشود.

نتایج ارزیابیها نشان داد ،هنگامی که وزنها بیشتر از یک میشود ،وزن
تابع هدف اقتصادي ( )f2بیشتر میشود و براي کاهش هزینهها ،تعداد
چاهها کاهش مییابد .همزمان با کاهش تعداد چاهها ،دقت نتایج کیفی
که با کارایی مدل نش -ساتکلیف ( )f1مقایسه میگردد ،کاهش
مییابد .بنابراین ،اگرچه کاهش تعداد چاهها از نظر اقتصادي به صرفه
است اما دقت نتایج ارزیابی کیفی منطقه نسبت به واقعیت پایین خواهد
بود .براي افزایش این دقت ،با توجه به نتایج جدول  ،4بهتر است
وزنها در محدوده بین یک تا  5انتخاب شود ،زیرا در این وزنها مقدار
کارایی مدل نش -ساتکلیف نیز در محدوده قابل قبول است.

Fig. 8- Convergence to find the answer for w=1
شکل  –2همگرايی رسیدن به جواب برای w=7

نتایج بدست آمده از مدل بهینهسازي براي مقادیر مختلف  1/1( wتا
 ،)11در جدول  0آورده شده است .با توجه به مقادیر ارئه شده در این
جدول ،براي  ،w=1/1مقدار تابع هدف نهایی  1/616بدست آمد که
کارآیی مدل نش -ساتکلیف آن  1/696برآورد شد .این نتایج با انتخاب
 015چاه پایش در منطقه بدست آمد .الزم به ذکر است که تعداد
چاههاي موجود با توجه به آمار چاههاي اندازهگیري شده در منطقه51 ،
درنظر گرفته شد .با توجه به نتایج ارائه شده در جدول  ،0با افزایش
ضریب وزنی  ،wمقدار تابع هدف کاهش مییابد .هنگامیکه  ،wاز
 1/1تا  11افزایش مییابد ،مقدار تابع هدف از  1/616تا  1/125کاهش
مییابد .همین روند در مدل کارایی نش -ساتکلیف نیز دیده میشود
که با افزایش وزن از  1/1تا  ،11مقدار این ضریب از  1/696تا 1/092
کاهش مییابد ،Moriasi et al. (2007) .طبقهبندي توصیفی ضریب
نش -ساتکلیف را با بررسی مطالعات مختلف مدلسازي در مقیاس
حوضه آبریز ارائه نمودند .با تـوجه به طبقهبندي آنها ،مقدار معیار
نش -ساتکلیف بین  1/72تا  1در کالس "خیلی خوب" 1/92 ،تا
 1/72در کالس "خوب" 1/2 ،تا  1/92در کالس "قابل قبول" و
کوچکتر از  1/2در کالس "غیرقابل قبول" قرار دارد .بر اساس این

در ادامه ،براي انتخاب بهترین وزن و بهترین شبکه پایش پیشنهادي،
ارزیابی نحوه توزیع چاهها در منطقه نیز ضروري است که در شکل ،6
موقعیت چاههاي پایش براي وزنهاي مختلف نشان داده شده است.
با توجه به شکل  ،6پراکندگی چاهها در منطقه ،در همه وزنها داراي
پوشش مکانی مناسبی است .موقعیت چاهها در این شکل با استفاده از
نقاط سیاه و قرمز رنگ مشخص شدهاند ،نقاطی که به رنگ سیاه
هستند بیانگر چاههاي منتخبی است که در حال حاضر در منطقه وجود
ندارند و نقاطی که به رنگ قرمز هستند بیانگر چاههایی هستند که در
حال حاضر در منطقه وجود دارند .تعداد چاههاي منتخب شبکه پایش
فعلی در شبکه پایش بهینه طراحی شده در وزنهاي  1/1تا  ،5بهترتیب
 17 ،19 ،17 ،14 ،12 ،17و  15میباشد .به عبارت دیگر ،مدل
بهینهسازي با ارزیابی چاههاي موجود در منطقه اقدام به انتخاب
چاههاي جدید کرده است.
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Table 4- Results obtained for different weights

 نتايج بدست آمده برای وزنهای مختلف-6 جدول
Weighting
Coefficient
(w)

NS model
Efficiency (f1)

The ratio between the number of
selected and all available
monitoring wells
(f2)

Objective
Function
(Z)

Number of
selected wells
(N)

0.1

0.969

0.496

0.919

302

0.5

0.674

0.110

0.619

67

1

0.600

0.076

0.525

46

1.2

0.596

0.074

0.508

45

1.5

0.570

0.064

0.474

39

1.7

0.539

0.051

0.453

31

2

0.504

0.041

0.422

25

5

0.475

0.034

0.303

21

10

0.365

0.021

0.152

13

(a) w=0.1 (N=302)

(b) w=0.5 (N=67)

(d) w=1.2 (N=45)
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(c) w=1 (N=46)

)(g) w=1.5 (N=39
)(e) w=1.7 (N=31
)(f) w=2 (N=25
Fig. 9- Optimal location of monitoring wells for different weights

شکل  -7موقعیت بهینه چاههای پايش برای وزنهای مختلف

است .نحوه توزیع چاهها در این شکل نشان میدهد که الگوریتم ژنتیک
در فرآیند بهینهسازي منجر به انتخاب چاه در موقعیتهایی شد که از
نظر کیفی داراي وضعیت بحرانیتري بودند و در مناطقی که در شبکه
فعلی چاهها کمتر بوده یا چاهی وجود نداشته هم چاههایی اضافه شده
است.

براي انتخاب بهترین شبکه ،بهتر است مقدار تابع هدف کلی ،مقدار
ضریب نش -ساتکلیف ،پراکنش مکانی چاههاي انتخابی در منطقه و
تعداد چاههاي فعلی موجود در شبکه پایش جدید مورد بررسی قرار
گیرد .با توجه به موارد ذکرشده ،نتایج بهینه بدستآمده از W=1.5
میتواند به عنوان شبکه بهینه انتخابی باشد .در ادامه ،نقشه درونیابی
شده مقادیر  TDSآب زیرزمینی براي  W=1.5در شکل  11آورده شده

Fig. 10- Interpolated TDS map using monitoring
)wells selected in the optimization model (w=1

شکل  -75نقشه  TDSدرونیابی شده با استفاده از چاههای
پايش انتخاب شده در مدل بهینهسازی ()w=7
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)Fig. 11- Interpolated TDS map using monitoring wells selected in the optimization model (w=1.5

شکل  -77نقشه  TDSدرونیابی شده با استفاده از چاههای پايش انتخاب شده در مدل بهینهسازی ()w=7

براي اطمینان بیشتر از نتایج بهینهسازي ،از شاخصهاي دیگري از
قبیل درصد بایاس ( ،)PBIASجذر میانگین مربعات خطا (،)RMSE
ضریب همبستگی ( )rو انحراف معیار ( )sنیز براي ارزیابی عملکرد
مدل استفاده میشود .در ادامه ،معادله هر یک از این شاخصها در
رابطههاي  9تا  8آورده شده است.
()9

) ∑ni=1(TDSest i − TDSobs i
× 100
∑ni=1 ECobs i

میکند ،PBIAS .میزان میانگین انحراف مقادیر محاسبهشده را نسبت
به مقادیر مشاهدهشده بر حسب درصد نشان میدهد .به طوريکه ،هر
چه مقدار آن به صفر نزدیکتر باشد ،اختالف کمتر بین مقادیر
محاسبهاي و مشاهدهاي را نشان میدهد .بنابراین ،با توجه به مقادیر
بدست آمده ،به استثناي چند مورد در بقیه موارد مقادیر محاسبه شده
بیشتر از مقادیر مشاهدهاي بوده است Moriasi et al. (2007) .در
مطالعات خود به این نتیجه رسیدند که مقادیر  PBIASکوچکتر از 11
درصد تخمینهاي بسیار خوبی هستند که با توجه به نتایج آنها و
مقادیر  PBIASبدست آمده در این مطالعه ،تخمینها بسیار خوب بوده
است .به همین ترتیب ،مقادیر  RMSEبراي وزنهاي مختلف نیز در
جدول  2آورده شده است .همچنین Santhi et al. (2001) ،و Van
) Liew et al. (2003اشاره کردند که در بسیاري از مطالعات
هیدرولوژیکی مقادیر  rبزرگتر از  1/2قابل قبول است .بنابراین با توجه
به اینکه ،مقادیر  rبدست آمده براي وزنهاي مختلف بیشتر از محدوده
قابل قبول است ،همه موارد داراي تخمینهاي قابل قبولی هستند.

= PBIAS

n

()7

1
2
) RMSE = √ ∑(TDSest i − TDSobs i
n
i=1

()8

̅̅̅̅̅ ∑ni=1[(TDSest i −
̅̅̅̅̅ TDSest ) × (TDSobs i −
]) TDSobs

2
2
̅̅̅̅̅ √∑ni=1(TDSest i −
̅̅̅̅̅ TDSest ) × ∑ni=1(TDSobs i −
) TDSobs

=r

نتایج بدست آمده از معادالت  9تا  8در جدول  4آورده شده است.
همانطور که در جدول  4مشاهده میشود ،مقادیر  PBIASبین
وزنهاي مختلف از  1/762براي  w=1/1تا  1/266براي  w=5تغییر
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𝟏 ≤ 𝐰 Table 5- Validation of the model results for

در ادامه ،تغییرات مقادیر میانگین  TDSدر دو دوره بهینهسازي و
اعتبارسنجی در جدول  9آورده شده است .مقایسه مقادیر جدول 9
نشان میدهد که با کاهش تعداد چاههاي پایش ،میانگین  TDSکاهش
نمییابد و با افزایش تعداد چاههاي پایش میانگین  TDSافزایش
مییابد .این موضوع تأیید کننده این مطلب است که مدل بهینهسازي
در فرآیند جستجو ،ابتدا نقاط واقع در مناطق با  TDSباالتر را انتخاب
میکند و سپس ،نقاطی را انتخاب میکند که داراي  TDSکمتري
هستند .بنابراین با رعایت توزیع مکانی چاهها و صرفه اقتصادي بهتر
است وزنی انتخاب گردد که  TDSباالتري دارد.

جدول  -0اعتبارسنجی نتايج مدل برای 𝟏 ≤ 𝐰

r
0.985
0.793
0.781
0.776
0.756
0.738
0.716
0.695
0.611

PBIAS
0.795
0.512
1.584
1.293
1.507
1.264
1.599
1.394
1.537

RMSE
10.880
36.834
38.161
38.350
40.069
40.961
42.505
43.731
48.097

W
0.1
0.5
1
1.2
1.5
1.7
2
5
10

)𝒎𝒄Fig. 6- Changes in mean TDS values in quality monitoring wells (𝛍𝒔/

جدول  -4تغییرات مقادير میانگین  TDSدر چاههای پايش كیفی (واحد)𝛍𝒔/𝒄𝒎 :
Without
optimization

Optimization using different weights
w = 10

w=5

w=2

w = 1.7

w = 1.5

w = 1.2

w=1

w = 0.5

w = 0.1

-

n= 13

n= 21

n= 25

n= 31

n= 39

n= 45

n= 46

n= 67

n= 302

N=20

359.304

358.795

359.522

358.335

359.195

358.440

359.468

355.674

356.676

371.211

MODFLOW

353.863

آب زیرزمینی با تعداد چاههاي متفاوت ایجاد میشود .مقایسه میانگین
مقادیر  TDSمشاهده شده در منطقه و  TDSمحاسبه شده در شبکه
بهینه با توجه به همه چاههاي پایش انتخاب شده نشان میدهد که
مقادیر بهینهشده بزرگتر از میانگین مقادیر مشاهده شده در منطقه
است .بنابراین ،به وضوح نتیجهگیري میشود که شبکه بهینهشده
دادههاي کیفی آب زیرزمینی مناطق آلودهتر را فراهم میکند .همچنین،
در طراحی شبکه پایش کیفی آب زیرزمینی بهتر است به صورت
دورهاي بهینهسازي انجام شود زیرا ارزیابیهاي پی در پی شبکه پایش
به صورت هر چند سال یک بار ،در تعیین ارزیابی درازمدت کیفیت آب
زیرزمینی و عوامل مؤثر در آن کمک میکند که میتواند در برنامهریزي
و اعمال روشهایی براي بهبود کیفیت آب زیرزمینی مؤثر باشد.

 -0نتیجهگیری
در این مطالعه براي طراحی شبکه پایش از روش مدلسازي کمی و
کیفی به عنوان یکی از روشهایی که براي ارزیابی اینکه آیا چاههاي
پایش موجود در شبکه دقت کافی در تخمین پارامترهاي کیفی
موردنظر را دارند یا نه ،استفاده شد .بنابراین ،ابتدا با استفاده از مدلهاي
 MODFLOWو  MT3Dفرآیند جریان و انتقال امالح ()TDS
شبیهسازي میشود ،سپس مقادیر  TDSدرونیابیشده با استفاده از
مقادیر اندازهگیري شده در چاههاي پایش موجود در منطقه با TDS
بدست آمده در هر یک از سلولها (نقاط پتانسیل) مقایسه میشود و
دقت دادههاي موجود موردبررسی قرار میگیرد .در ادامه با توجه به
پایگاه داده تولید شده توسط مدل  MODFLOWو  MT3Dبراي
کاهش اطالعات اضافی یا افزایش اطالعات در نقاط پرت یا گمشده
منطقه موردمطالعه از روش بهینهسازي استفاده میشود .با توجه به
نتایج بهینهسازي ،هر چه تعداد چاههاي بیشتري از شبکه پایش حذف
شود ،در عین حال که هزینهها را کاهش میدهد ،به همان اندازه
پراکنش مکانی چاهها در شبکه پایش نیز کاهش مییابد .بنابراین سعی
شد در مدل بهینهسازي ،عالوه بر هزینه ،توزیع مکانی چاهها در منطقه
نیز درنظر گرفته شود که با اعمال هر دو هدف در یک تابع هدف،
اهمیت نسبی اهداف با استفاده از ضریب وزنی  wنشان داده شد .با
توجه به اینکه چه وزنی انتخاب میشود ،شبکههاي بهینه پایش کیفی

پینوشتها
1- Support Vector Machine
2- Advection
3- Dispersion
4- Diffusion
5- Chemical Reaction
6- Method of Characteristic
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