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چكیده
شناسایی پیچیدگی در مدلهای جایگزین ستون تجربی انتقال آالینده منجر
به انتخاب مدل بهینه و بهترین برآورد از پارامتر میگردد و از عدم قطعیت
 در این مطالعه.ناشی از پیچیدگی و نتایج غیر صحیح جلوگیری مینماید
جهت مدلسازی عدم قطعیت ناشی از پیچیدگی در مدلهای ستون تجربی
 مدلهای:چهار مدل مفهومی مختلف با درجههای پیچیدگی متفاوت شامل
 (سادهترین مدل با یک پارامتر) وCDE1 ، دیسپرژن- تعادلی کانوکشن
MIM2  وMIM1 ، غیر متحرک- مدلهای غیر تعادلی متحرک،CDE2
q36.7  با دو وضعیت سرعت جریان باال،)(پیچیده ترین مدل با چهار پارامتر
 آنالیز مدلهای. از منابع استفاده گردیده استq2.71 و سرعت جریان پایین
 امتیازدهی به مدلها بر-8 :جایگزین ستون تجربی از طریق چهار روش
 ارزیابی احتمال مدلهای جایگزین از طریق روش-2 ،RMSE اساس
 ارزیابی-3 ،)KIC  وBIC ،AICC ،AIC( معیارهای انتخاب مدل
 با روش مونت کارلو وAME احتماالت مدل از طریق میانگین حسابی یا
 ازHME  روش برآورد احتماالت مدل از طریق میانگین هارمونیک یا-4
 دارای یک توسعه تدریجی،)MCMC( طریق زنجیره مارکوف مونت کارلو
 نتایج نهایی در ارزیابی.از دیدگاه محلی به سمت دیدگاه منطقهای میباشد
مدلها نشان میدهد که امتیازبندی مدلها در روشهای محلی با
 در یک نتیجهگیری کلی پیچیدگی در.روشهای منطقهای متفاوت هستند
 و در وضعیت سرعت جریانMIM1 وضعیت سرعت جریان باال تا حد مدل
 کافی میباشد و پیچیده کردن مدلهای انتقالCDE2 پایین تا حد مدل
.بیشتر از این حد منجر به افزایش عدم قطعیت مدل میگردد

Abstract
Considering the complexity of contaminant transport models
in column experiments, can aid selection of an optimal model
and best estimation of model parameters, avoid over
parameterization, model uncertainty and incorrect
conclusions. We consider tow experiment with high flow
velocity (q36.7) and low flow velocity (q2.71) with four
models of different levels of complexity, including the
equilibrium and non-equilibrium convection dispersion
models. Consists of the convection-dispersion models CDE1
(The simplest model with one parameter) and CDE2, and
mobile-immobile models MIM1 and MIM2 (the most
complex model with four parameters). Through analysis of
column experiments, we can view the four approaches: 1ranking the models based on the RMSE, 2- Evaluate model
probability through model selection criteria (AIC, AICc, BIC,
and KIC statistics). 3- Evaluate model probability using the
arithmetic mean estimated using the Monte Carlo method,
and 4- Evaluate model probability using the harmonic mean
estimated using the Markov chain Monte Carlo method as a
gradual expansion from the local to the global scale of model
parameters. The final result is showing that, evaluation of
model probability change from local to global scale of model
parameters. In a general conclusion, degree of complexity for
high flow case to the extent MIM1 and for low flow case to
the CDE2 model is enough to avoid uncertainty from over
parameterization.
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نخواهـــد داد و منجـــر بـــه ارائه نتایج گمراه کننده میگردد
(Hunt et al., 2007؛ Simmons, 2012؛ Oreskes, 2000؛
Haitjema, 2011؛  Hill (2006) .)Attinger et al., 2015اعالم
نـــمودند که مدل پیچیده برازش بهتری بین دادههای مشاهـــداتی
و محـــاسبــــاتی نسبت به مدل ساده ارائه خواهد داد ولی نسبت
به مدل ساده خطـــای پیــــشبینی باالتری خواهد داشت.
) Maslia et al. (2012مخالفت خود را با مبحث مدل صرفه جو
اعالم نمودند .ایشان بیان نمودند که انتخاب مدل ساده یا پیچیده در
یک منطقه باید بر اساس اهداف مطالعه نه بر اساس میزان دادههای
موجود صورت گیرد Gomez-Hernandez (2006) .نیز با مدل
ساده مخالف میباشد به طوری که ایشان بیان نمودند که مدل
پیچیده برای انتقال پیچیدگی سیستم واقعی مورد نیاز میباشد.
) Vand der Engelhardt et al. (2014هفت مدل مفهومی با
تعداد پارامتر بین صفر تا چهل را کالیبره نمودند .از روشهای انتخاب
معیار برای وزندهی به مدلها استفاده گردید .همه معیارها مدل یک
به عنوان سادهترین مدل و مدل  7را به عنوان پیچیدهترین مدل رد
کردند AIC .و  AICCمدل  4با پانزده پارامتر را انتخاب نمودند.
 BICمدل  2را با پنج پارامتر انتخاب نمود و  KICمدل  3را با ده
پارامتر انتخاب نمود Orth et al. (2015) .سه مدل هیدرولوژی با
درجههای مختلف پیچیدگی را مقایسه نمودند .در این مقایسه ایشان
متوجه شدند که افزایش پیچیدگی منجر به بهبود عملکرد مدل
نمیگردد .در ضمن سادهترین مدل نیز در این مطالعه برآورد خوبی از
پارامتر ارائه نداده است Tsai et al. (2003) .از دو روش محلی
(بررسی چگونگی برازش) و روش منطقهای (ژنتیک الگوریتم و شبه
نیوتن) برای شناسایی پارامتر در مدلسازی آب زیرزمینی استفاده
نمودند .ایشان به این نتیجه رسیدند که استفاده از این دو روش
احتمال رسیدن به بهترین پارامتر را افزایش داد.

 -1مقدمه
منــابع متفـــاوتی بـــرای عدم قطعیت در مدلهای هیدرولوژی و
آب زیرزمینی به وسیله مؤلفـــان مختــــلف ارائه شــــده است.
) Yen et al. (1986عدم قطعیت مدل را به پنج قسمت تقسیم
کردهاند -8 :عدم قطعیت طبیعی که از بی نظمی ذاتی فرایندهای
طبیعی حاصل می شود -2 .عدم قطعیت مدل ناشی از مدل ناقص
که قادر به ارائه فرایندهای فیزکی واقعی نیست -3 .عدم قطعیت
پارامتر مدل -4 .عدم قطعیت ناشی از خطاهای مشاهداتی -1 .عدم
قطعیت اجرایی ناشی از فاکتورهای بشری .در کل مطابق با فرایند
منطقی مدل سازی منشأ عدم قطعیت از سه منبع می باشد که شامل:
 -8عدم قطعیت پارامتر -2 .عدم قطعیت چهارچوب مدل مفهومی.
 -3عدم قطعیت ناشی از دادههای مشاهداتی .به عالوه برخی از
مؤلفان عدم قطعیت سناریو و عدم قطعیت ناشی از پیچیدگی مدل8
را نیـــز به عنوان چهارمین و پنجمین منبع عدم قطعیت در نظر
گرفتنـــد (Ye et al., 2010؛ Rojas et al., 2010a,b؛
.)Hill and Tiedman, 2007
افزایش پارامترهای مدل 2عاملی است که منجـــر بـــه پیچیدگی
مــــدل و در نهایت عدم قطعیـــت در مــــدل میشـــــود
( .)Hill and Tiedman, 2007دلیل این امر این است که دادههای
مشاهداتی در حالتی که پارامترهای بیشتری برای مدل تعریف
می گردد باید بین تعداد بیشتری پارامتر توزیع گردد .یک راه کاهش
این عدم قطعیت انتخاب مدلی با تعداد پارامترهای بهینه و با عملکرد
مناسب میباشد که اصطالحاً به این مدل ،صرفهجو 3گفته میشود.
در کل یک مدل را باید تا جایی که امکان دارد ساده تهیه کرد ولی
باید به این نکته نیز توجه نمود که سادهسازی و صـــرفهجویی بیش
از حـــد در مـــدلسازی از کــــارایی مـــدل خواهد کاست
( .)Hunt et al., 2007یکی از مهترین مسائل در فرایند مدلسازی و
کالیبراسیون مدل پیدا کردن تعادل بین عملکرد مدل و بهترین درجه
پیچیدگی میباشد (Elsheikh et al., 2013؛ Schöniger et al.,
 .)2015مبحث پیچیدگی مدل در همه علوم قابل بحث میباشد .در
علوم زمین مباحث زیادی در رابطه با مزایا و معایب استفاده از
مدلهای مفهومی با درجه پیچیدگی مختلف مطرح شده است .در
این مباحث همه محققان با این نظر که یک مدل پیچیده درصد
احتمال خطای باالیی خواهد داشت و در نهایت منجر به نتیجهگیری
غیرصحیح خواهد شد ،موافقند .همچنین فهم کامل یک مدل پیچیده
نسبت به مدل ساده و تفسیر نتایج این مدل سختتر خواهد بود .در
ضمن اینکه یک مدل بسیار ساده نیز توصیف جامعی از سیستم ارائه

در این تحقیق برای بررسی پیچیدگی مدل از دادههای ستون تجربی
) Anamosa et al. (1990و ) Tang et al. (2009استفاده گردیده
است .خـــاک تهیه شده در ستون دارای یک اسکلـــت رسی،
 oxidic isohyperthermicو  Typic Gibbsiorthoxمیباشد .این
خاک از منطقهای در  1کیلومتری دانشگاه  Dschangدر استان
غربی  Cameroonتهیه گردیده است .در این مطالعه دو ستون خاک
با فاصله دو متر در صحرا تهیه شد .ستونها دارای شرایط غلظتی
برابر از آب ،گراول و مواد دانه ریز بودند .برای اندازهگیری منحنی
پیشرفت ( )BTCستونهای تهیه شده در ابتدا از محلول فاقد گاز
 0/08مول ک لرید کلسیم اشباع گردید و سپس از طریق یک سری
لولههایی در تماس با آب تریتیومدار قرار گرفتند تا جایگزین محلول
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میشود .در این مطالعه این روشها را در دسته منطقهای طبقهبندی
نمودهایم .در واقع این روشها با یک دیدگاه کامل و منطقهای به
بررسی قطعیت مدل میپردازند .در مطالعه آنالیز مدلهای جایگزین
ستون تجربی ارزیابی عدم قطعیت ناشی از پیچیدگی مدل برای اولین
بار با دو طبقهبندی دیدگاه محلی و منطقهای از طریق روشهای زیر
مورد بررسی قرار گرفته است و قابلیت این روشها در تعیین
پیچیدگی مدل مورد بحث قرار گرفته است:
روشهای محلی :بررسی محلی پیچیدگی مدلهای جایگزین با دو
معیار  RMSEو SSR
روشهای منطقهای -8 :ارزیابی احتمال مدلهای جایگزین از طریق
روش معیارهـــای انتخــاب مدل ( BIC ،AICC ،AICو .)KIC
 -2ارزیابی احتماالت مدل از طریق میانگین حسابی یا  .AMEکه
این روش خود شامل دو زیر مجموعه بررسی پیچیدگی مدل
میباشد :الف :تعیین پیچیدگی مدل از طریق اندازهگیری فضای
خروجی مدل در روش ( .)AMEب :تعیین پیچیدگی مدل از طریق
اندازهگیری رابطه بین خروجی مدل و پارامتر -3 .روش برآورد
احتماالت مدل از طریق میانگین هارمونیک یا  .HMEاین روشها
از دیدگاه محلی به سمت دیدگاه منطقهای یک تکامل تدریجی را
نشان می دهند .در این بررسی بر خالف مطالعات قبلی ،فقط به نتایج
تقریبی احتماالت با روشهای معیارهای انتخاب مدل تکیه نشده
است و بررسی پیچیدگی مدل با هدف مدلسازی عدم قطعیت با
روشهای دقیق برآورد احتماالت مدل از طریق میانگین حسابی و
هارمونیک نیز صورت گرفته است.

کلرید کلسیم فاقد تریتیوم گردد .سرعت ورود محلول به ستون از کم
به زیاد تا حدود  40برابر افزایش داده شد .از ستون اول جریانهایی با
سرعت ( 888سرعت باال) و ( 2/78سرعت پایین) سانتیمتر در روز و
از ستون دوم جریانهایی معادل ( 31/7سرعت باال) و ( 2/13سرعت
پایین) عبور داده شد .در هر وضعیت سرعت جریان باال و پایین در
 30دوره زمانی غلظت آب تریتیومدار در قسمت خروجی ستون
اندازهگیری شده است .در وضعیت سرعت جریان باال  888این زمان
بین  0/08تا  4/1روز ،وضعیت  31/7بین  0/08تا  1/2و در دو
وضعیت سرعت جریان پایین بین  0/08تا  1/1روز طول کشیده است
(.)Anamosa et al., 1990
در این مطالعه جهت بررسی عدم قطعیت ناشی از پیچیدگی مدل از
دو دیدگاه محلی و منطقهای از چهار مدل با درجههای مختلف
پیچیدگی در وضعیت سرعت جریان باال  q36.7و سرعت جریان
پایین  q2.71شامل مدلهای تعادلی و غیر تعادلی انتقال استفاده
گردیده است -8 .سادهترین آنها مدل تعادلی کانوکشن  -دیسپرژن
شماره یک (مدل  )CDE1میباشد که در این مدل فقط یک پارامتر
محاسبه میگردد -2 .مدل تعادلی کانوکشن-دیسپرژن شماره دو
( )CDE2که در آن دو پارامتر محاسبه میشود -3 .مدل غیر تعادلی
متحرک -غیر متحرک شماره یک ( )MIM1که در آن سه پارامتر
محاسبه میشود -4 .پیچیدهترین مدل ،مدل غیر تعادلی متحرک-
غیر متحرک شماره دو ( :)MIM2که در آن چهار پارامتر کالیبره
میگردد .از کد  CXTFITتهیه شده توسط  Tangو همکاران برای
کالیبره کردن مدلها در مقابل منحنی پیشرفت اندازهگیری شده
( )BTCدر هر دو ستون وضعیت سرعت جریان باال و پایین استفاده
گردید.

 -2مواد و روشها
 -1-2بررسی معادالت كانوكشن دیسپرژن ()CDE

معــادله انتقــــال کـــانوکشن-دیسپرژن به صورت زیر میباشد
(Parker and van Genuchten,1984؛ :)Toride et al., 1995
𝐶𝜕
𝐶1 𝜕2
𝐶𝜕
()8
() ( = ) (𝑅
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در بررسی پیچیدگی مدل بعد از تعیین مدلهایی جایگزین با درجه
پیچیدگی متفاوت ،نیاز به استفاده از یک سری روشهایی جهت
تعیین قطعیت مدلها میباشد .برخی از این روشها در بررسی
قطعیت مدل فقط به بررسی چگونگی برازش سطح آب مشاهداتی و
محاسباتی میپردازند .ساختار درونی و قطعیت دادههای مدل در این
روشها فقط در صورتی که روی چگونگی برازش موثر باشد در نظر
گرفته میشود به همین دلیل در این مطالعه این روشها را در دسته
محلی طبقهبندی نمودهایم .در واقع این روشها با یک دیدگاه
سطحی و محلی به بررسی قطعیت مدل میپردازند .یک سری
روشها در تعیین قطعیت مدلهای جایگزین نه تنها به چگونگی
برازش سطح آب مشاهداتی و محاسباتی میپردازند ،بلکه قطعیت
داده و ساختار مدل نیز در اینها جهت انتخاب مدل در نظر گرفته
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𝑇𝜕
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 :Rفاکتور تأخیر :C ،غلظت نسبی محلول :T ،دوره تزریق :P ،عدد
پکلت :x ،فاصله نسبی :ϼ ،چگالی بخش جامد بر حسب گرم بر
سانتیمتر مکعب :v ،سرعت متوسط آب در منافذ بر حسب سانتیمتر
بر روز :q ،سرعت دارسی بر حسب سانتیمتر بر روز :t ،زمان بر
حسب روز :L ،طول ستون بر حسب سانتیمتر :Ce ،غلظت خروجی و
 :C0غلظت ورودی.
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در این تحقیق دو مدل تعادلی کانوکشن  -دیسپرژن با مشخصات
زیر تهیه گردیده است -8 .مدل تعادلی کانوکشن-دیسپرژن شماره
یک (مدل  )CDE1که در این مدل فقط پارامتر پراکندگی محاسبه
میشود -2 .مدل تعادلی کانوکشن  -دیسپرژن شماره دو ( )CDE2و
در آن دو پارامتر پراکندگی و تخلخل محاسبه میشود.

 -3-2روشهای استفاده شده جهت محاسبه احتماالت
مدلهای جایگزین
 -1-3-2روش میانگینگیری بیزین

تکنیک بیزین به وسیله ) Kass and Raftery (1995ارائه شده
است .این روش بر اساس فرمول بیزین برای به دست آوردن احتمال
پسین مدلهای مفهومی مختلف میباشد .روش میانگینگیری بیزین
برای برآورد توزیع احتمال پسین مدلهای مفهومی مختلف میباشد.
احتماالت پسین مدل ،مقادیر عددی غیر منفی هستند که مجموع
آنها برابر با یک میباشد و برآورد آن نیاز به احتمال پیشین مدل دارد.
احتمال پیشین مدل با استفاده از دانش متخصص تعیین میشــود
( )Ye et al., 2008a,bو یا اینکه می تواند برای همه مدلها برابر
در نظر گرفته شود .در این مطالعه احتمال پیشین مدلهای مفهومی
برابر در نظر گرفته شده است .در این روش مدلهایی با عملکرد
پیشبینی بهتر ،وزنهای باالتری را دریافت میکنند .در چهارچوب
روش بیزین اگر یک مجموعه مدل جایگزین  Kوجود داشته باشد،
) :p(Mk|Dاحتمال پسین مدل  Mkو از طریق فرمول زیر محاسبه
میشود:
) 𝑘𝑀(𝑝 ) 𝑘𝑀|𝐷(𝑝
()1
= )𝐷|𝑘𝑀(𝑝

 -2-2بررسی معادالت مدل غیر تعادلی متحرک -غیر متحرک
()MIM

مدل غیر تعادلی متحرک -غیر متحرک توسط
) and Wierenga (1976توسعه یافت .این مدل در خاک دو ناحیه
را فرض میکند به طوری که فرایند کانوکشن در بخش متحرک و
فرایند دیفیوژن در ناحیه غیر متحرک صورت میگیرد .این مدل برای
توصیف خاکهای دارای ساختار درز و شکاف مؤثر میباشد .معادالت
این مدل در زیر آمده است (.)Toride et al., 1995
𝑚𝑖𝐶𝛿𝑅)𝛽 (1 −
𝑚𝐶𝛿
𝑚𝐶𝛿 1
()3
( 𝑅𝛽
𝑥𝛿= ( ) ( 2 ) − 𝛿𝐶𝑚 /
)+
Van Genuchten

𝑥𝛿

()4

𝑃

𝑇𝛿

4

𝑇𝛿

𝑑𝐾𝑓𝑝 𝜃𝑚 +
=𝛽
𝑑𝐾𝑝 𝜃 +

 :Cmغلظت نسبی در بخش متحرک :Cim ،غلظت نسبی در بخش
غیر متحرک :θm ،تخلخل بخش متحرک :ƒ ،جذب در ناحیه
متحرک :Vm ،سرعت آب در ناحیه متحرک: β ،کسری ازبخش
متحرک آب :Pm ،عدد پکلت در بخش متحرک.

) :p(Mkاحتمال پیشین مدل Mk؛ ) :p(D|Mkتشابه حاشیهای یا
ادغام شده مدل Mk؛  :θkمجموعه پارامتر همراه با مدل .K

در این تحقیق دو مدل غیرتعادلی متحرک -غیر متحرک برای هر دو
وضعیت سرعت جریان باال و پایین با مشخصات زیر تهیه گردیده
است -8 .مدل غیرتعادلی متحرک  -غیرمتحرک شماره یک
( )MIM1که در آن سه پارامتر پراکندگی ،بخش متحرک آب و
ضریب انتقال جرم محاسبه میشود -2 .مدل غیرتعادلی متحرک-
غیر متحرک شماره دو ( )MIM2که در آن چهار پارامتر پراکندگی،
کسری از بخش متحرک آب ،ضریب انتقال جرم و زمان تزریق
محاسبه میشود.

BMA

برای محاسبه مقدار تشابه ادغام شده مدل مفهومی ،روش
می تواند به دو طبقه بندی وسیع تقسم شود -8 .روش میانگینگیری
حــداکثر تشابهات بیزین 1از طریق روشهای انتخــاب معیــــار.
 -2روش مونـــت کـــارلو بر اساس روش میانگینگیری بیزین
()Kass and Raftery, 1995؛ از جمله روشهایی موجود در برآورد
مونت کارلو می توان به روش برآورد احتماالت مدل از طریق میانگین
حسابی 1و برآورد احتماالت مدل از طریق میانگین هارمونیک 7نام
برد (.)Liu et al., 2016

حـــل تحلیــــلی برای هر دو معادله  CDEو  MIMتوسط
) Toride et al. (1995ارائه گردیده است و در  VBAبه صورت کد
در آمده است و در نهایت این کد برای نرمافزار اکسل توسط کد
 CXTFITنیز تهیه گردیده است ( Tang et al., 2009 and
 .)2010این کد در اکسل قابلیت انجام کالیبراسیون همزمان پارامتر،
برآورد آنالیزهای حساسیت و عدم قطعیت را دارد.

 -2-3-2روش میانگینگیری حداكثر تشابهات بیزین از

) 𝑖𝑀(𝑝

𝐾∑
) 𝑖𝑀|𝐷(𝑝 𝑖=1

طریق روشهای انتخاب معیار

این روش توسط ) Neuman (2003پیشنهاد شده است .این شیوه
برآورد الپالس بر اساس تقریب گوسین در حدود بهترین برآورد
پارامتر میباشد .احتمال پسین مدل )𝐷| 𝐾𝑀(𝑝 در این روش از
طریق زیر محاسبه میگردد (:)Ye et al., 2004
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)𝑖(
𝑟𝑜𝑖𝑟𝑝𝜃|𝐷(𝑝 را محاسبه مینماید و ایــن محاسبات بــه
)) 𝑘𝑀 ,
اندازه تعداد نمونه تعریف شده برای مدل تکرار میگردد و در نهایت
از همه ایــن احتماالت میانگین حسابــی گرفته میشــود.
احتماالت مــدل در ایــن روش طبق فرمــولهای زیــر محاسبه
میگــردد (:)Kass and Raftery, 1995

1
2

) 𝑘𝐶𝐼 𝑃(𝐷|𝑀𝑘 ) ≈ 𝑒𝑥𝑝(−

() 1

1
) 𝑘𝑀(𝑝) 𝑘𝐶𝐼∆𝑒𝑥𝑝(−2
1
𝑘∑
) 𝑙𝑀(𝑝) 𝑙𝐶𝐼∆𝑙=1 𝑒𝑥𝑝(−2

() 7

= )𝐷| 𝐾𝑀(𝑝

 :ICمیتواند روشهای انتخاب معیار  BIC ،AICC ،AICو
باشد .در این روشها در ابتدا مدلهای جایگزین کالیبره میشوند و
سپس معیار انتخاب مدل بر اساس نتایج کالیبراسیون ،محاسبه
میشود ( .)Ye et al. 2008a, 2008b, 2010امتیاز دهی مدلهای
مفهومی مختلف و انتخاب بین این مدلها از طریق روشهای زیر
صورت میگیرد -8 :روش  -2 .)Akaike, 1974( AICروش
تصحیح شده .)AICc, Hurvich and Tsai, 1989( AIC
 -3روش بیزین ( - 4 .)BIC, Schwarz, 1978روش KIC
( .)Kashyap, 1982این روشها بر اساس تئوری آماری میباشند و
دارای فاکتورهای در حذف مدلهای پیچیده میباشند .این روشها
به خصوص روش  KICقابلیت اجرای توازن بین قابلیت برازش و
تعداد پارامتر در مدل را دارند ( .)Giacopetti et al., 2016اگرk
مجموعه مدل جایگرین  MKدر نظر گرفته شود ،معیارهای انتخاب
مدل به صورت زیر تعریف میگردند (:)Ye et al., 2008a
𝑘𝑁𝐴𝐼𝐶𝑘 = −2𝑙𝑛[𝐿(𝜃̂𝑘 |𝐷)] + 2
()1
2
𝑁
(
𝑁
)+1
𝑘 𝑘 𝐴𝐼𝐶𝑐𝑘 = −2𝑙𝑛[𝐿(𝜃̂𝑘 |𝐷)]+2𝑁𝑘 +
()3
𝑁−𝑁𝑘 −1
)𝑁(𝑛𝑙 𝑘𝑁 𝐵𝐼𝐶𝑘 = −2𝑙𝑛[𝐿(𝜃̂𝑘 |𝐷)] +
()80
KIC

()88

𝑚

()83

𝑝

𝑘∑
((𝐸𝑀𝐴𝑝 𝑙=1

)𝑙𝑀(𝑝) 𝑙𝑀| 𝐷

=)𝐷| 𝐾𝑀(𝑝

)𝑖(
𝑟𝑜𝑖𝑟𝑝𝜃 پارامتر در توزیع پیشین).p(θ | M
 :mتعداد نمونه پارامتر؛

 -4-3-2روش برآورد احتماالت مدل از طریق میانگین
هارمونیک یا HME

روش  HMEاز طریق زنجیره مارکوف مونت کارلو قابل اجرا
می باشد .در این روش از توزیع پیشین تعریف شده برای پارامتر توزیع
پسین محاسبه میگردد .نمونه برداری توزیع پسین از طریق روش
مربع التین 1صورت میگیرد و با توجه به این مقدار پارامتر ،مدل
احتمال مشترک پارامتر و مدل  kرا محاسبه مینماید و این محاسبات
به اندازه تعداد نمونه تعریف شده برای مدل تکرار میگردد و در
نهایت از همه این احتماالت میانگین هارمونیک گرفته میشود.
احتماالت مدل در این روش طبق فرمولهای زیر محاسبه میگردد
(:)Kass and Raftery, 1995

 :𝜃̂kحداکثر تشابهات از برآورد  θkمیباشد؛ ]):−2ln[L(𝜃̂k |D
لگاریتم منفی تشابهات نامیده میشود؛  : Nkتعداد پارامترها میباشد؛
) :p(𝜃̂kاحتمال پیشین پارامتر θk؛  :Fkماتریس اطالعات فیشر
میباشد.
()82

)𝑘𝑀(𝑝) 𝑘𝑀|𝐷

𝑖=1

((𝐸𝑀𝐴

()84

𝐾𝐼𝐶 = −2𝑙𝑛[𝐿(𝜃̂𝑘 |𝐷)] − 2𝑙𝑛𝑝(𝜃̂𝑘 ) + 𝑁𝑘 𝑙𝑛(𝑁/
| 𝑘̅𝐹|𝑛𝑙 2𝜋) +

1
]𝐷𝘭 𝑘̅𝜃(𝐿[𝑛𝑙 1 𝛿 2
𝐹𝑘,𝑖𝑗 = −
𝑘̂𝜃 = 𝑘𝜃 |
𝑁
𝑗𝑘𝜃𝛿 𝑖𝑘𝜃𝛿 𝑁

1
)𝑖(
)) 𝑘𝑀 ∑ 𝑝 (𝐷|𝜃𝑝𝑟𝑖𝑜𝑟 ,
𝑚

= ) 𝑘𝑀|𝐷( 𝐸𝑀𝐴𝑝

−1

()81

𝑚

−1
1
)𝑖(
] )) 𝑘𝑀 ∑ 𝑝 (𝐷|𝜃𝑝𝑜𝑠𝑡𝑟𝑖𝑜𝑟 ,
𝑚

()81

)𝑘𝑀(𝑝) 𝑘𝑀|𝐷

𝑖=1

[ = ) 𝑘𝑀|𝐷( 𝐸𝑀𝐻𝑝
𝑝

((𝐸𝑀𝐻

)𝑙𝑀(𝑝) 𝑙𝑀| 𝐷

𝑘∑
𝑝 𝑙=1

((𝐸𝑀𝐻

=)𝐷| 𝐾𝑀(𝑝

)𝑖(
𝑟𝑜𝑖𝑟𝑡𝑠𝑜𝑝𝜃  :پارامتر در تــوزیـــع پسیـــن
 :mتعداد نمونه پارامتر؛
).p(θ | M

= 𝑗𝑖𝐹̅𝑘,

 -3-3-2روش برآورد احتماالت مدل از طریق میانگین

 -4-2صحت سنجی

حسابی یا AME

صحت سنجی مدل ،بررسی ارزیابی مدل در پیشبینی با سری جدید
داده میباشد .در اعتبار سنجی مدل معموالً بخشی از دادهها برای
کالیبراسیون و بخشی برای صحت سنجی به کار میرود .بعد از
اعتبارسنجی مدل نیاز به روشی جهت امتیازبنـــدی مدلهای
مختــــلف با توجه به قابلیت مدلها در پیشبینی میبـــاشد
(Zhang and Yang, 2015؛  .)Good, 2013در این بررسی برای
صحت سنجی چهار مدل در وضعیت سرعت جریان باال  q=36.7از

در این روش تشابهات ادغام شده از طریق روش مونت کارلو محاسبه
میگردد .در روش مونت کارلو اندازهگیریهای احتماالت مدل بر
اساس بهترین برآورد نمیباشد بلکه از طریق میانگینگیری در تمام
فضای پارامتر صورت میگیرد .در این روش در ابتدا برای هر مدل
توزیع پیشین پارامتر تعریف میگردد .به طوری که روش مونتکارلو
بین توزیع پیشین پارامتر به صورت تصادفی نمونه انتخاب کرده و با
توجه به این مقدار پارامتر ،مدل احتمال مشترک پارامتر و مدل
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جذر میانگین مربعات پیچیدهترین مدل یعنی  MIM2بین مدلهایی
با ساختار یکسان و متفاوت به عنوان بهترین مدل انتخاب میگردد.

دادهها و نتایج کالیبراسیون چهار مدل مشابه در وضعیت سرعت باال
 q=111در ستون دیگر استفاده گردید .برای صحت سنجی چهار
مدل در وضعیت سرعت جریان پایین  q=2.71از دادهها و نتایج
کالیبراسیون چهار مدل مشابه در وضعیت سرعت پایین  q=2.69در
ستون دیگر استفاده گردید .جهت امتیازدهی به مدلها در قابلیت
پیشبینی ،مجدداً احتماالت مدل از روشهای معیار انتخاب مدل در
هر  1مدل محاسبه گردید.

 -2-3بررسی پیچیدگی مدلهای ستون تجربی از دیدگاه
منطقهای

برای انتخاب مدل مناسب در شبیه سازی مدلهای ستون تجربی نیاز
به دست یابی به یک مدل با تعداد پارامتر بهینه میباشد تا از عدم
قطعیت ناشی از پیچیدگی مدل اجتناب گردد .برای رسیدن به این
هدف اعتماد به دادههای برازش منحنی پیشروی و و خطای جذر
میانگین مربعات کافی نمیباشد .بنابراین به روشهای قطعیتر برای
شناسایی بهترین مدل در توصیف منحنی پیشروی نیاز میباشد .در
این بخش از متدهای معیار انتخاب مدل ،روش برآورد احتماالت مدل
از طریق میانگین حسابی ( )AMEو میانگین هارمونیک ()HME
استفاده گردیده است.

 -3نتایج و تحلیل نتایج
 -1-3بررسی پیچیدگی مدلهای ستون تجربی از دیدگاه
محلی

هشت مدل انتقال با  30داده مشاهداتی غلظت اندازهگیری شده
ردیاب در انتهای ستون در نرمافزار اکسل و تحت کد CXTFIT
کالیبره گردیدند .این نرمافزار در فرایند کالیبراسون برای مدلهایی با
تعداد پارامتر باالتر از  ،8قابلیت برآورد پارمتر به صورت همزمان را
دارد .منحنیهای پیشرفت ( )BTCبرای دو وضعیت سرعت باال
 q36.7و سرعت پایین  q2.71با چهار مدل ،CDE2 ،CDE1
 MIM1و  MIM2در شکل  8ارائه شده است و پارامترهای محاسبه
شده توسط این مدلها در جدول  8آمده است .با توجه به نمودار
پیشروی ،همه مدلها به جز  CDE1در وضعیت سرعت جریان باال
برازش خوبی را بین دادههای مشاهداتی و محاسباتی نشان میدهند.
بهترین برازش منحنی پیشروی در وضعیت سرعت جریان باال و
پایین با توجه به خطای جذر میانگین مربعات در مدل MIM2
مشاهده میشود .در هر دو وضعیت سرعت جریان باال و پایین
کالیبره کردن تعداد بیشتری پارامتر منجر به بهبود کیفیت مدل
میشود .بنابراین از دیدگاه محلی و با توجه به در نظر گرفتن خطای

 -1-2-3روش میانگینگیری حداكثر تشابهات بیزین از
طریق روشهای انتخاب معیار

در این مرحله بعد از کالیبراسیون  1مدل و محاسبه پارامترهای آنها،
بر اساس مجموع مربعات باقیمانده در در تابع تشابهات گوسین
معیارهای انتخاب مدل محاسبه گردیدند .در نهایت احتمال پسین
مدلها با استفاده از معیارهای انتخاب مدل محاسبه گردید و نتایج آن
درجدول  2و  3برای هر دو وضعیت سرعت جریان باال و پایین آمده
است .در این روشها مدلی که  ICکمتری دارد احتمال بیشتری را
به خود اختصاص میدهد و دارای عدم قطعیت کمتری میباشد.

جدول  -1مقادیر پارامترهای محاسباتی و خطای جذر میانگین مربعات چهار مدل در دو وضعیت سرعت جریان باال و پایین

q=36.7

q=2.71

مدلها

(cm

CDE1
CDE2
MIM1
MIM2
CDE1
CDE2
MIM1
MIM2

800/03.± 1/28
32/74± 4/17









0/431±0/02

27/41± 2/74

0/417± 0/02

0/210± 0/02

21/22± 2/42

0/414± 0/02

0/211± 0/02

2/103± 0/08

81/13± 0/78
81/74± 0/48

0/110± 0/08

4/11± 3/21

0/373± 0/03

2/311± 0/34

4/17± 3/11

0/373± 0/03

2/313± 0/34
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2.148 ± 0/08

RMSE

امتیاز

0/0337

4

0/0214

3

0/0827

2

0/0801

8

0/0227

4

0/0820

3

0/0881

2

0/0881

8

 CDEبا فرض اینکه کل آب موجود در محیط متخلخل در تعادل
فیزیکی میباشد توصیف مناسبی برای بررسی جریان آب در این
خاک میباشد .در همه روشها مدل  CDE1به عنوان سادهترین و
مدل  MIM2به عنوان پیچیدهترین مدل ،کمترین احتمال را به خود
اختصاص دادهاند.
 -2-2-3صحت سنجی مدلهای جایگزین انتقال آالینده

بعد از صحتسنجی مدلها ،نتایج روشهای انتخاب مدل و
احتماالت مدل در جدولهای  4و  1آمده است و احتماالت مدل در
این بخش نتایج کالیبراسیون را تأیید مینماید .در وضعیت سرعت
جریان باال ،باالترین احتمال مدل در مدل MIM1و در وضعیت
سرعت جریان پایین ،در  CDE2مشاهده میگردد .در واقع بهترین
عملکرد مدل در صحت سنجی با توجه به نتایج احتماالت مدل ،در
وضعیت سرعت جریان باال در  MIM1و در وضعیت جریان پایین در
 CDE2مشاهده میشود.

شكل  -1منحنی پیشرفت) )BTCبرای چهار مدل در دو
وضعیت سرعت جریان باال و پایین

با توجه به جدول  2در همه متدها باالترین احتمال مدل در وضعیت
سرعت باال در مدل  MIM1میباشد و با توجه به جدول  3باالترین
احتمال مدل در وضعیت سرعت جریان پایین در همه متدها در مدل
 CDE2مشاهده میگردد .این مدل با نتیجه نهایی تحقیق
) Anamosa et al. (1990همخوانی دارد .ایشان به این نتیجه
رسیدند که در وضعیت سرعت جریان باال به دلیل اینکه زمان برای
رسیدن به حالت تعادل بین ناحیه غیر متحرک آب با بخش متحرک
پایین است ،مدل  CDEبرای شرح جریان آب در این خاک نامناسب
می باشد در حالی که در سرعت جریان پایین زمان ماندگاری آب در
خاک باالتر میباشد بنابراین طی فرایند دیفیوژن تعادل فیزیکی بین
بخش متحرک و غیر متحرک برقرار میگردد .در این وضعیت مدل
جدول 2

 -3-2-3روش برآورد احتماالت مدل از طریق میانگین
حسابی ()AME

در روشهای معیار انتخاب مدل ،احتماالت مدل بر اساس تقریب
گوسین در حدود بهترین برآورد پارامتر صورت میگیرد و این نتایج
مخصوصـــاً در مدلهای غیر خطی اعتــبـــار بــاالیی نــدارنـــد

 نتایج معیار انتخاب مدل و احتماالت پسین مدل در وضعیت سرعت باال q=36.7q=36.7

روشها
AIC
AICc
BIC
KIC

احتمال مدلهای جایگزین

مدلها
CDE1

CDE2

MIM1

MIM2

-823/7
-823/1
-822/3
-823/3

-827/7
-827/2
-821/0
-830/2

-870/1
-811/7
-810/1
-870/1

-818/7
-810/1
-817/7
-813/87

P- CDE1

0/0
0/0
0/0
0/0

P- CDE2

0/0
0/0
0/0
0/0

P- MIM1

P- MIM2

33/4
33/2
31/3
14/3

0/1
0/1
8/8
81/7

جدول  -3نتایج معیار انتخاب مدل و احتماالت پسین مدل در وضعیت سرعت پایین q=2.71
q=2.71

روشها
AIC
AICc
BIC
KIC

احتمال مدلهای جایگزین

مدلها
CDE1

CDE2

MIM1

MIM2

P- CDE1

P- CDE2

P- MIM1

P- MIM2

-818/7
-810/0
-871/4
-871/1

-813/7
-812/7
-873/7
-813/4

-871
-874/1
-872/4
-870/8

-811/8
-811/3
-814/7
-811/2

21/1
20/8
81/7
3/8

72/2
71/1
12/2
31/7

0/3
8/3
2/8
0/8

0/0
0/0
0/0
0/8
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جدول  -4نتایج معیار انتخاب مدل و احتماالت پسین مدل در وضعیت صحت سنجی مدلهای سرعت باال  q=36.7با وضعیت
q=111

روشها
AIC
AICc
BIC
KIC

احتمال مدلهای جایگزین

مدلها
CDE1

CDE2

MIM1

MIM2

P- CDE1

P- CDE2

P- MIM1

P- MIM2

-873/0
-878/3
-817/1
-874/3

-821/4
-821/0
-821/7
-831/1

-817/2
-817/8
-811/1
-833/0

-813/8
-812/8
-873/0
-817/4

0/8
0/0
0/0
0/0

0/0
0/0
0/0
0/0

11/7
32/2
31/3
33/7

88/2
7/1
3/8
0/3

جدول  -5نتایج معیار انتخاب مدل و احتماالت پسین مدل در وضعیت صحت سنجی مدلهای سرعت پایین  q=2.71با وضعیت
q=2.69

روشها
AIC
AICc
BIC
KIC

احتمال مدلهای جایگزین

مدلها
CDE1

CDE2

MIM1

MIM2

P- CDE1

P- CDE2

P- MIM1

P- MIM2

-818/0
-810/1
-811/4
-810/3

-818/2
-810/3
-811/4
-870/0

-812/1
-818/1
-841/1
-811/1

-810/1
-841/7
-841/8
-810/8

43/1
44/7
33/0
81/3

10/1
11/3
17/0
13/7

0/0
0/0
0/0
0/0

0/0
0/0
0/0
0/0

حداکثر تشابهات صورت میگیرد .مدلهایی با تشابهات بیشتر
احتمال باالتری خواهند داشت ( .)Kass and Raftery, 1995با
توجه به حداکثر تشابهات بیشترین مقدار در وضعیت سرعت باال در
مدل  MIM1و در وضعیت سرعت پایین در مدل  CDE2مشاهده
میشود.

( ،)Shi et al. 2014بنابراین در بررسی منطقهای پیچیدگی مدل،
روش قطعی تر برآورد احتماالت مدل از طریق میانگین حسابی نیز در
این مطالعه استفاده گردیده است .این روش بر اساس روش ساده
مونت کارلو میباشد .چون این روش با فرض گوسین تعریف
نمیگردد ،بنابراین نتایج قطعیتری نسبت به روش معیار انتخاب
مدل ارائه میدهد .برای اجرای این روش از سه میلیون تعداد نمونه
در هشت مدل استفاده گردید .نتایج احتماالت مدل از طریق میانگین
حسابی در جدول  1و جدول  7ارائه گردیده است .در این روش در هر
دو وضعیت سرعت کم و باال ،احتماالت به صورت توزیع شده بین
مدلهای مختلف میباشند و بیشترین احتمال مدل در مدل CDE1
در هر دو وضعیت مشاهده میگردد .دلیل این امر را میتوان به
کوچک بودن ابعاد مدل در محاسبات حاشیه تشابهات نسبت داد .به
دلیل برابر نبودن ابعاد مدل مقایسه مدلها در این بخش از طریق

 -4-2-3تعیین پیچیدگی مدل از طریق اندازهگیری فضای
خروجی مدل در روش ()AME

در نمودار پیشروی ( )BTCبرای هر هشت مدل ،غظت اندازهگیری
شده در یک نقطه انتخاب گردید و سپس تعداد  3میلیون داده
شبیهسازی شده برای این نقطه در روش  AMEمجزا گردید و بر
اساس این دادهها نمودارهای تابع چگالی احتمال رسم گردید.

جدول  -6برآورد احتماالت مدل از طریق میانگین حسابی در وضعیت q=36.7

مدلها
CDE1
CDE2
MIM1
MIM2

q=36.7
RMSE

SSR

ML

AME

P-Model

0/034
0/021
0/083
0/082

0/033
0/023
0/001
0/004

8/031E-82
8/011E-82
8/013E-82
8/012E-82

3/241E-83
7/414E-83
1/332E-83
1/177E-83

21
28
21
24
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جدول  -7برآورد احتماالت مدل از طریق میانگین حسابی در وضعیت q=2.71
q=2.71

CDE1
CDE2
MIM1
MIM2

RMSE

SSR

ML

AME

P-Model

0/0227
0/0828
0/0881
0/0887

0/0844
0/0048
0/0037
0/0031

1/117E-82
1/171E-82
1/171E-82
1/171E-82

4/130E-82
3/111E-82
4/321E-82
4/273E-82

21
22
21
24

در همه نمودارها دیده میشود که رابطه بین پارامتر و خروجی مدل
در مدل های پیچیدهتر  MIMنسبت به مدلهای ساده CDE
پیچیده میباشد .در نمودارهای وضعیت سرعت جریان باال دیده
میشودکه (شکل )3

میزان اندازهگیری شده غلظت در این زمان به صورت خطچین
نمایش داده شده است .این نمودارها در شکل  2ارائه گردیده است.
در مورد وضعیت سرعت جریان باال مدلهای  MIMو در وضعیت
سرعت جریان پایین مدلهای  CDEاحتمال بیشتر را نشان میدهند.
در وضعیت سرعت جریان پایین مدل  MIM2به عنوان پیچیدهترین
مدل وسیعترین رنج خروجی را ارائه میدهد .در وضعیت سرعت
جریان باال احتمال مدل پیچیده  MIM2به دلیل عدم برقراری شرط
تعادل فیزیکی در محیط خاک ،بیشتر میباشد ولی احتمال این مدل
کمتر از مدل  MIM1میباشد .بنابراین در هر وضعیت بیانگر این
مطلب میباشد که پیچیدگی مدل انتقال در این مطالعه مجاز
نمیباشد.

 -8مدل CDE1با تغییرات زیادی در رنج پارامتر پراکندگی ( ،)λفقط
قادر به شبیهسازی مقدار واقعی این پارامتر در یک نقطه میباشد که
در اینجا مقدار این پارامتر  80سانتیمتر میباشد .بنابراین در این مدل
اگر برای مدل  AMEرنج متفاوتی برای پارامتر پراکندگی ( )λبه
عنوان مثال بین  20تا  200سانتیمتر انتخاب کرده بودیم آنگاه این
مدل قابلیت برآورد این پارامتر را نداشت.
بنابراین این شکل نشان میدهد که مدل  CDE1به عنوان
سادهترین مدل ،کارایی باالیی در شبیهسازی مدل انتقال در وضعیت
سرعت باال را ندارد.
 -2مدل  CDE2برازش بهتری را نسبت به  CDE1نشان میدهد و
دلیل این امر برآورد یک پارامتر بیشتر در این مدل نسبت به
مدل CDE1میباشد و برازش ضعیفتری را نسبت به مدلهای
 MIMنشان میدهد.

 -5-2-3تعیین پیچیدگی مدل از طریق اندازهگیری رابطه بین
خروجی مدل و پارامتر

در نمودار پیشروی ( )BTCبرای هر هشت مدل ،غظت اندازهگیری
شده در یک نقطه انتخاب گردید و سپس تعداد  3میلیون داده
شبیهسازی شده برای این نقطه مجزا گردید و رابطه بین این
خروجیها و پارامترهای شبیهسازی شده در در روش  AMEدر
نمودارهای شکل  3و شکل  4رسم گردید.

شكل  -2نمودارهای تابع چگالی احتمال بر اساس مقدار پیشبینی شده غلظت در مدل ()AME
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نیازی به افزایش پیچیدگی از مدل  CDE2به مدلهای
نمیباشد.

مدلهای  MIMقابلیت برازش داده در یک رنج وسیعی از پارامتر را
دارند و میتوان بیان کرد که در عملکرد مدل  MIM2نسبت به مدل
 MIM1تفاوت قابل مالحظهای دیده نمیشود.
 -3این نمودارها عملکرد بهتر مدلهای پیچیده نسبت به مدلهای
ساده در برازش داده نشان میدهند.
 -4در کل وضعیت سرعت جریان باال و با توجه به شکل  3میتوان
نتیجه گرفت که مدل  MIM1با درجه پیچیدگی متوسط برای
توضیح مدل انتقال در این بررسی کافی میباشد.
در سرعت جریان پاین فقط نمودارهای بین پارامتر پراکندگی ( )λو
خروجی مدل ارائه گردیده است .در مورد بقیه پارامترها شرایط
نمودارها شبیه به وضعیت سرعت جریان باال میباشد .در شکل  4در
وضعیت سرعت جریان پایین دیده میشود که مدلهای  CDE1و
 CDE2قابلیت برازش باالیی در حد مدلهای  MIMدارند و قابلیت
برازش در CDE2باالتر از  CDE1میباشد .بنابراین در این وضعیت

MIM

 -6-2-3روش برآورد احتماالت مدل از طریق میانگین
هارمونیک ()HME

روش  HMEاز طریق زنجیره مارکوف مونت کارلو اجرا میگردد.
برای اجرای این روش از سه میلیون تعداد نمونه استفاده گردید.
محدوده حداقل و حداکثر برای پارامتر در این مدل مشابه مدل
 AMEدر نظر گرفته شد .نتایج احتماالت مدل از طریق میانگین
هارمونیک در جدول  1و جدول  3ارائه گردیده است .در این روش در
هر دو وضعیت سرعت کم و باال ،احتماالت به صورت توزیع شده بین
مدلهای مختلف میباشند و بیشترین احتمال مدل در مدل CDE1
در هر دو وضعیت مشاهده میگردد .دلیل این امر را میتوان به
کوچک بودن ابعاد مدل در محاسبات حاشیه تشابهات نسبت داد.

شكل  -3رابطه بین این خروجی مدل و پارامترهای شبیهسازی شده در در روش  AMEدر وضعیت q=36.7
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شكل  -4رابطه بین این خروجی مدل و پارامترهای شبیهسازی شده در در روش  AMEدر وضعیت q=2.71

مـــدلهـــای تعادلی و غیر تعادلی انتقال استفاده گردیـــده است.
 -8سادهترین مدل  CDE1یا معادله تعادلی کانوکشن-دیسپرژن
میباشد .در این مدل فقط پارامتر پراکندگی محاسبه گردید .مدل
 :CDE2مدل تعادلی کانوکشن-دیسپرژن میباشد و در آن دو پارامتر
پراکندگی و تخلخل محاسبه گردید .مدل  MIM1مدل غیر تعادلی
متحرک -غیر متحرک که در آن سه پارامتر پراکندگی ،کسری از
بخش متحرک آب و ضریب انتقال جرم محاسبه شد و پیچیدهترین
مدل  :MIM2مدل غیر تعادلی متحرک -غیر متحرک که در آن
چهار پارامتر پراکندگی ،کسری از بخش متحرک آب ،ضریب انتقال
جرم و زمان تزریق محاسبه گردید.
 -2از دیدگاه محلی بررسی پیچیدگی مدل ،و با توجه به در نظر
گرفتن خطای جذر میانگین مربعات پیچیدهترین مدل یعنی MIM2
بین مدلهایی با ساختار یکسان و متفاوت به عنوان بهترین مدل
انتخاب میگردد.

به دلیل برابر نبودن ابعاد مدل مقایسه مدلها در این بخش از طریق
حداکثر تشابهات صورت میگیرد .با توجه به حداکثر تشابهات
بیشترین مقدار در وضعیت سرعت باال در مدل  MIM1و در وضعیت
سرعت پایین در مدل  CDE2مشاهده میشود .نتایج احتماالت مدل
به این شیوه نتایج قبلی احتماالت مدل از طریق میانگین حسابی را
تأیید مینماید .در یک نتیجهگیری کلی پیچیدگی در وضعیت سرعت
جریان باال تا حد مدل  MIM1و در وضعیت سرعت جریان پایین تا
حد مدل  CDE2کافی میباشد و پیچیده کردن مدلهای انتقال
بیشتر از این حد منجر به افزایش عدم قطعیت مدل میگردد.
 -4خالصه و جمع بندی
 -8در بررسی عدم قطعیت ناشی از پیچیدگی مدل انتقال آالینده در
ستون تجربی ،چهار مدل در دو ستون با وضعیت سرعت جریان باال
( )q=36.7و پایین ( )q=2.71با درجههای مختلف پیچیدگی شامل

جدول  -8برآورد احتماالت مدل از طریق میانگین هارمونیک در وضعیت q=36.7
q=36.7

CDE1
CDE2
MIM1
MIM2

RMSE

SSR

ML

HME

P-Model

0/0337
0/0214
0/0834
0/0821

0/0323
0/0234
0/0012
0/0041

8/031E-82
8/011E-82
8/012E-82
8/018E-82

3/211E-83
7/411E-83
3/813E-83
3/00E-83

27
28
21
21

جدول  -9برآورد احتماالت مدل از طریق میانگین هارمونیک در وضعیت q=2.71
q=2.71

CDE1
CDE2
MIM1
MIM2

RMSE

SSR

ML

HME

P-Model

0/0227
0/0828
0/0881
0/0881

0/0844
0/0048
0/0031
0/0033

1/117E-82
1/171E-82
1/171E-82
1/171E-82

4/113E-82
3/732E-82
4/183E-82
4/443E-82

27
28
21
21
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 -3از دیدگاه منطقهای بررسی پیچیدگی مدل از طریق روشهای
معیار انتخاب مدل ( BIC ،AICC ،AICو  )KICباالترین احتمال
مدل در همه متدها در وضعیت سرعت باال در مدل MIM1میباشد
و باالترین احتمال مدل در وضعیت سرعت جریان پایین در همه
متدها در مدل  CDE2مشاهده میگردد .در همه روشها مدل
 CDE1به عنوان سادهترین مدل و مدل  MIM2به عنوان
پیچیده ترین مدل کمترین احتمال را به خود اختصاص دادهاند .نتایج
صحت سنجی مدل نیز این احتماالت مدل را تأیید نمود.
 -4در روشهای  AMEو  HMEبررسی پیچیدگی مدل از دیدگاه
منطقهای در هر دو وضعیت سرعت کم و باال ،احتماالت به صورت
توزیع شده بین مدلهای مختلف میباشند و بیشترین احتمال مدل
در مدل  CDE1مشاهده میگردد .دلیل این امر را میتوان به
کوچک بودن ابعاد مدل در محاسبات حاشیه تشابهات نسبت داد .به
دلیل برابر نبودن ابعاد مدل مقایسه مدلها از طریق حداکثر تشابهات
صورت گرفت .با توجه به حداکثر تشابهات بیشترین مقدار در وضعیت
سرعت باال در مدل  MIM1و در وضعیت سرعت پایین در مدل
 CDE2مشاهده میشود.
 -1در بررسی پیچیدگی مدل از دیدگاه منطقهای احتماالت محاسبه
شده مدلهای جایگزین با روشهای محلی کامالً متفاوت هستند .با
توجه به اینکه در روشهای محلی فقط چگونگی برازش سطح آب
مشاهداتی و محاسباتی در نظر گرفته میشود و در واقع با یک
دیدگاه سطحی و محلی به بررسی قطعیت مدل میپردازند ،برای
تعیین یک مدل قطعی نمیتوان به نتایج این روش تکیه نمود .در
حالی که روشهای منطقهای در تعیین قطعیت مدلهای جایگزین نه
تنها به چگونگی برازش سطح آب مشاهداتی و محاسباتی میپردازند،
بلکه قطعیت داده و ساختار مدل نیز در اینها جهت انتخاب مدل در
نظر گرفته میشود .بنابراین در نتیجه گیری نهایی از روشهای
منطقهای میتوان بیان نمود که پیچیدگی در وضعیت سرعت جریان
باال تا حد مدل  MIM1و در وضعیت سرعت جریان پایین تا حد
مدل  CDE2کافی میباشد و پیچیده کردن مدلهای انتقال بیشتر از
این حد منجر به افزایش عدم قطعیت مدل میگردد.
 -1در این مطالعه با بررسی ستونهای تجربی ،نتایج نشان میدهد
که با توجه به احتماالت مختلف محاسبه شده بین مدلهای مفهومی
جایگزین ،در فرایند مدلسازی آب زیرزمینی در صورت عدم توجه به
فرایند پیچیدگی مدل و افزایش تعداد پارامتر ،عدم قطعیت ناشی از
پیچیدگی حاصل و منجر به پیشبینیهای غیر صحیح شده و در
نهایت تصمیمات مدیریتی در رابطه با آن مدل با خطر شکست مواجه
خواهد شد.
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