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Abstract
The main purpose of this study was developing a framework
for the calibration of groundwater models. The automatic
calibration with indirect approach has been considered and
inverse problem in groundwater flow modeling was defined
as an optimization problem. For solving the nonlinear
optimization problem, genetic algorithm has been used.
Minimizing the root of mean square deviation between
observed and the corresponding computed heads in
MODFLOW was considered as a calibration and evaluation
criterion. Also, the hydraulic conductivity and specific yield
(with known zonation) have been considered as model
parameters. Changing some part of MODFLOW-2005 source
codes and embedding the genetic algorithm, an optimization
program (MF2005GA_P) has been developed in FORTRAN
90. Internal exchange of main variables (e.g. RMSE) has
decreased the execution time noticeably compared to the
approach that linked optimization and simulation codes. The
program has been developed and primarily evaluated based
on a hypothetical model. Next, Abhar aquifer was selected as
a case study and the program performance in a real scale has
been investigated. The results have shown about 40 percent
decrease in RMSE compared to the trial and error calibration
results.

 ارائه ساختار و روشي برای واسنجي مدلهای،هدف اصلي مطالعه حاضر
 واسنجي خودکار با رويکرد غيرمستقيم مد نظر قرار.آب زيرزميني است
گرفته و مسأله معکوس در مدلسازی آب زيرزميني بهصورت يک مسأله
 برای حل اين مسأله بهينهسازی غيرخطي از.بهينهسازی تعريف شده است
 کمينهسازی جذر ميانگين مربع.الگوريتم ژنتيک استفاده گرديده است
اختالف ميان مقادير تراز سطح آب مشاهداتي و تراز متناظر محاسبه شده
 بهعنوان معيار واسنجي و ارزيابي تعيين شدهMODFLOW در نرمافزار
 مقادير هدايت هيدروليکي و آبدهي ويژه (با ناحيهبندی معلوم) نيز به.است
 با ايجاد تغييراتي در.عنوان پارامترهای مدل در نظر گرفته شده است
 و افزودن الگوريتم ژنتيک بهMODFLOW-2005 کدهای اصلي برنامه
 تهيه93 ) به زبان فرترنMF2005GA_P(  يک برنامه بهينهسازی،آن
 کاهش،)RMSE شده است که بهدليل تبادل داخلي متغيرهای اصلي (مانند
محسوسي در مدت زمان اجرای برنامه نسبت به رويکرد اتصال کدهای
 اين برنامه بر اساس يک مدل.شبيهسازی و بهينهسازی حاصل نموده است
 در. توسعه يافته و به صورت اوليه مورد ارزيابي قرار گرفته است،فرضي
ادامه آبخوان ابهر به عنوان مطالعه موردی انتخاب و عملکرد برنامه در
 کاهش حدود، نتايج اين روش.مقياس واقعي مورد بررسي قرار گرفته است
، را نسبت به نتايج واسنجي با روش سعي و خطاRMSE  درصدی43
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) Nicklow et al. (2010به صورت جامع به مرور مطالعات کاربرد
الگوريتمهای تکاملي در زمينه برنامهريزی و مديريت منابع آب
پرداختند Ketabchi and Ataie-Ashtiani (2015a) .به مرور
مطالعات مرتبط با کاربرد الگوريتمهای فراکاوشي در مسائل مديريت
آب زيرزميني ساحلي پرداختند و عملکرد و تأثير هشت الگوريتم
مختلف را بر روی چهار مسأله معيار ،مورد بررسي قرار دادند.

 -0مقدمه
در بسياری از حوزههای علوم و مهندسي ،مدلهای رياضي برای
نمايش فرايندهای پيچيده و از نتايج آنها برای مديريت و تحليل
ريسک سيستم استفاده ميشود ()Hill and Tiedman, 2007؛
مدلهايي که فرايندهای موجود را به صورت معادالت رياضي ارائه
ميدهند .يکي از محبوبترين ابزارهايي که از اواسط سال 1963
ميالدی به منظور کاربرد در مطالعات آب زيرزميني ،همزمان با
توسعه و افزايش دسترسي به سيستمهای رايانهای سريعتر ،توانمندتر
و در عين حال ارزانتر به وجود آمد ،نرمافزارهای شبيهسازی قطعي
(علت و معلولي) 1با پارامترهای توزيعي هستند (.)Delleur, 2007
مادفلو 2يکي از شناختهشدهترين و پرکاربردترين نرمافزارهای
مدلسازی آب زيرزميني ميباشد.

) Wang and Zheng (1996به منظور ارزيابي مقدماتي کاربرد
الگوريتم ژنتيک برای واسنجي مدلهای آب زيرزميني از يک مدل
فرضي استفاده نمودند .در اين مطالعه از  MODFLOW-88برای
شبيهسازی جريان آب زيرزميني استفاده شد .نتايج کاربرد الگوريتم
ژنتيک در دو حالت مفروض دادههای مشاهداتي بدون خطا 8و با
اضافه نمودن خطا با روش گوس -نيوتون مقايسه و در حالت دوم
مناسبتر معرفي شد Zheng (1997) .با اتصال 9الگوريتم ژنتيک به
 MODFLOW-88به عنوان مدل شبيهساز کمي (جريان) آب
زيرزميني و  MT3Dبهعنوان مدل شبيهساز کيفي آب زيرزميني ،يک
برنامه شبيهسازی  -بهينهسازی با ساختار ماژولي تهيه نمود .اين
برنامه تجاری که  ModGAناميده شد ،برای طراحي بهينه
سيستمهای کنترل هيدروليکي و احيا 13آبخوان و نسخهای از آن به
نام  ،ModGA_Pبهطور خاص برای واسنجي مدلهای آب
زيرزميني مورد استفاده قرار گرفت.

واسنجي ،0از مراحل بسيار مهم پيش از کاربرد مدل است .تطابق
مقادير مشاهداتي و محاسباتي يکي از مهمترين مشخصههای کيفيت
يک مدل و توانمندی آن در نمايش يک سيستم واقعي است؛ بنابراين
به عنوان بخشي از اين مرحله ،بايد مقاديری برای پارامترهای مدل
برآورد شود که حداقل اختالف ممکن ميان مقادير مشاهداتي و
محاسباتي را سبب گردد .با تعريف اين اختالف در قالب تابع هدف4
فرايند تخمين پارامترهای مدل ،فرايند بهينهسازی ناميده ميشود
(.)Hill and Tiedman, 2007

) Poeter and Hill (1997از يک روش رگرسيون غيرخطي در
مدلسازی معکوس استفاده نمودند .در اين مطالعه با ارائه چند مسأله
فرضي و ارائه توضيحاتي برای ايجاد ارتباط با مسائل واقعي ،بر
اهميت استفاده از مدلهای معکوس بهعنوان يکي از گامهای
ضروری در مدلسازی آب زيرزميني تأکيد شد.

به طور کلي ،روشهای حل مسائل بهينهسازی به دو دسته سنتي 5يا
کالسيک و نوين يا فراکاوشي 6تقسيم ميگردند .الگوريتمهای
فراکاوشي به دليل فرضيات و اطالعات اندکي که درباره فرم مسائل
و فضای جستجو نياز دارند ،در مسائل مختلف و پيچيدهای کاربرد
دارند .الگوريتم ژنتيک ،يک الگوريتم فراکاوشي الگوبرداری شده از
نظريه تکامل (نظريه داروين) ،فرايند انتخاب طبيعي و سيستمهای
ژنتيکي است که توسط جان هالند 7و همکاران او در دانشگاه
ميشيگان توسعه يافت ( )Goldberg, 2006و تاکنون در مطالعات
بسياری از جمله در حوزه مديريت منابع آب مورد استفاده قرار گرفته
است (.)Nicklow et al., 2010

) Lingireddy (1998از الگوريتم ژنتيک بهمنظور برآورد پارامترهای
آبخوان استفاده نمود .در اين مطالعه بهمنظور کاهش زمان قابل
توجهي که برای ارزيابي جوابها (کروموزومها) مورد نياز بود ،از
شبکههای عصبي مصنوعي برای پيشبيني سطح آب زيرزميني
استفاده شد.

) McDonald and Harbaugh (2003پيشينه ،نحوه توسعه و نيز
برخي تجارب استفاده از مادفلو تا رسيدن بــه نسخههای اوليه
 MODFLOW-2000را مــرور نمودهاند .از زمــان انتشار اوليه
مادفلو در سـال  1984ميالدی چهار نسخه اصلي آن منتشر شده
است که آخـرين نسخه آن  MODFLOW-2005ميبــاشد
(.)USGS-OGW, 2011

) Solomatine et al. (1999با در نظر گرفتن دو پارامتر مدل و
نمايش سطح تابع هدف ( )RMSEيا فضای جستجو برای مسأله
خود ،بر لزوم تغيير ديدگاه نسبت به مسائل واسنجي مدلهای آب
زيرزميني و در نظر داشتن امکان وجود چندين نقطه کمينه محلي11
در فضای جستجو تأکيد نمودند .در اين مطالعه برای واسنجي يک
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مدل آب زيرزميني در شرايط ماندگار ،12نرمافزار شبيهسازی جريان
آب زيرزميني ( )TRIWACOبه نرمافزار تجاری  GLOBEکه
شامل تعدادی از روشهای بهينهسازی نوين ميباشد ،متصل شد.

آماری قابل مالحظه و دشواری درک روشهای واسنجي مورد
استفاده ،از جمله داليلي بود که نرمافزارهای واسنجي موجود رواج
چنداني نداشته و همچنان روش سعي و خطا به ديگر روشها ترجيح
داده ميشدند ()Kresic, 1997؛ البته قرار گرفتن اين نرمافزارها در
واسطهای گرافيکي تا حدودی استفاده از آنها را افزايش داده است.
همچنين غالب نرمافزارهای موجود ،از روشهای بهينهسازی
گرادياني برای برآورد پارامترهای مدل استفاده ميکنند و در «مسائل
بهينهسازی پيچيده غيرخطي که روشهای گرادياني قادر به يافتن
جواب آنها نميباشند ،ميتوان روشهای جستجوی مطلق نظير
 GAرا مد نظر قرار داد» ()Hill and Tiedman, 2007؛ بنابراين،
بررسي و ارائه روشهای جديد (بديل )14بهمنظور حل مسأله معکوس
آب زيرزميني يا واسنجي خودکار مدلهای آب زيرزميني حائز اهميت
است.

) Madsen and Perry (2012کاربرد الگوريتم ژنتيک در واسنجي
يک مسأله واقعي که با استفاده از  MODFLOW-2000تهيه شده
بود را مـورد مطالعه قـــرار دادند .در ايـن مطالعه کدنـويسي
الگوريتم ژنتيک به زبان ويژوال بيسيک )VB( 10انجام و سپس
ايــن کـد بـه مادفلو متصل شد .مـدتزمـان اجــرای کامل مــدل
شبيهسازی  -بهينهسازی (واسنجي) با فرايند تعريف شده در اين
مطالعه حدود  11ساعت گزارش شد.
) Ataie-Ashtiani et al. (2013برای واسنجي مدل يک آبخوان
ساحلي خاص در جزيره کيش که با استفاده از نرمافزار SUTRA
تهيه گرديد ،از مدلسازی معکوس با نرمفزار  PESTاستفاده نمودند.
) Ketabchi and Ataie-Ashtiani (2015bپيشرفتهای اخير در
حوزه مديريت آبهای زيرزميني ساحلي را مــورد تــوجه قرار
دادند و ايدههايي که بهمنظور بهبود روند اجرای محاسبات در
مدلهای شبيهسازی  -بهينهسازی وجود داشت ،مرور نمودند.
) Ketabchi and Ataie-Ashtiani (2015cيک رويکرد
بهينهسازی فراکاوشي را بهمنظور مديريت مؤثر آبخوانهای ساحلي
مورد بررسي قرار دادند .در اين مطالعه به منظور کاهش مدتزمان
الزم برای حجم باالی محاسبات مورد نياز تا رسيدن به استراتژی
بهينه برای مديريت آبخوان ساحلي جزيره کيش که در نرمافزار
 SUTRAتهيه شده بود ،از موازی نمودن 10ارزيابي گزينهها يا
جمعيت الگوريتم در نرمافزار  MATLABاستفاده شد.

هدف اصلي اين مطالعه ،بررسي و ارائه روشهای مناسب بديل برای
واسنجي مدلهای جريان آب زيرزميني ميباشد .رويکرد داخلي و
استفاده از ويژگي کد باز 15بودن مادفلو ،کمتر مورد توجه بوده است؛
در اکثر مطالعات قبلي يا مادفلو کنار گذاشته شده يا کد بهينهسازی
به مادفلو متصل شده است .در اين پژوهش پس از کدنويسي و
تنظيم الگوريتم ژنتيک برای هدف مورد نظر ،با بررسي جزييات
کدنويسي مادفلو و ايجاد تغييراتي در آن ،الگوريتم ژنتيک به کدهای
مادفلو اضافه شده است .همچنين ،استفاده از آخرين نسخه مادفلو
( )MF2005 v1.11.00از ديگر موارد شاخص مطالعه حاضر
ميباشد .اين برنامه پس از تکميل و ارزيابي اوليه در قالب يک مدل
فرضي ،در يک مسأله واقعي و در مقياس بزرگتر نيز مورد ارزيابي
قرار گرفته است؛ از اطالعات مربوط به مدل آبخوان ابهر
( )Abkhan Consulting Engineers, 2003برای مطالعه موردی
استفاده شده است.

روشهای مرسوم برای تخمين پارامترهای مدل ،نظير استفاده از
تطابق نموداری (نتايج آزمايش پمپاژ) بهدليل فرضيات نسبتاً زيادی
که دارند با وجود مفيد بودن ،محدود هستند ( .)Yeh, 1986تفکر
اصلي حل معکوس اين است که بهجای استفاده از نقاط محدود
آزمايشهای پمپاژ از اطالعات مربوط به چاههای مشاهداتي استفاده
شود و بدين ترتيب اطالعات بيشتری مورد استفاده قرار گيرد؛
بنابراين استفاده از مدلهای گسترده ،عدم قطعيت تخمين
پارامترهای مدل را نسبت به استفاده از تعداد محدود آزمايشهای
پمپاژ ،کاهش ميدهد .زمانبر و خستهکننده بودن فرايند سعي و خطا
و وابستگي آن به نظرات شخصي ،گرايش به فرايندهای سيستماتيک
و واسنجي خودکار مدلهای آب زيرزميني را افزايش داده است؛ ولي
ارائه ندادن جواب منحصربهفرد و يکتا ،ناپايداری ،نياز به معلومات

در مسأله معکوس ،بهمنظور رسيدن به يک مسأله پايدار بايد تعداد
مجهوالت يا بهعبارت ديگر درجه آزادی مسأله کاهش يابد .يکي از
روشهايي که برای اين منظور استفاده ميگردد ،روش ناحيهبندی16
است ()Hill and Tiedman, 2007؛ در اين روش ،محدوده
مدلسازی برای هر يک از پارامترها به تعدادی ناحيه که همگن
فرض ميشوند ،تقسيم ميگردد .روش مذکور ،خارج از حدود اين
مطالعه ميباشد و در اينجا از ناحيهبندی مفروض در مسأله فرضي و
در مطالعه موردی ،از ناحيهبندی که پيشتر در مراحل تهيه مدل
برای پارامترها در نظر گرفته شده بود ،استفاده شده است.
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دستهبندی تعدادی از الگوريتمهای فراکاوشي رايج و شناختهشده
را نشان ميدهد .الگوريتم ژنتيک يک الگوريتم فراکاوشي
تکاملي است؛ که پرکاربردترين الگوريتم تکاملي و نيز فراکاوشي
در مطالعـــات برنامهريزی و مديريت منابع آب بوده است
(.)Nicklow et al., 2010; Ketabchi and Ataie, 2015a, c

 -8روش تحقيق
مادفلو و الگوريتم ژنتيک دو بخش اصلي برنامه  MF2005GA_Pرا
که در پژوهش حاضر بهمنظور حل معکوس مدلهای جريان آب
زيرزميني تهيه شده ،تشکيل داده است .بنابراين ابتدا توضيحات
مختصری درباره زمينه کلي پژوهش و اين دو بخش و سپس جزييات
بيشتری درباره ساختار و نحوه تنظيم برنامه  MF2005GA_Pارائه
شده است .بهمنظور تهيه و ارزيابي اوليه اين برنامه ،يک مدل فرضي
تعريف شده و مورد استفاده قرار گرفته است که مشخصات کلي اين
مدل و نکات تکميلي تنظيم برنامه ،بهصورت اجمالي تحت عنوان
مدل فرضي بيان گرديده است .در انتهای اين بخش ضمن معرفي
مطالعه موردی ،به نحوه ارزيابي برنامه  MF2005GA_Pدر مقياس
واقعي اشاره شده است.
 -0-8واسنجی و حل معکوس مدل آب زيرزمينی

تعريف مسأله در واسنجي يا تعيين پارامترهای 17مدل ،درست عکس
شبيهسازی يا مسأله مستقيم ميباشد .وضعيت سيستم که خروجي
مسأله مستقيم محسوب ميشد ،ورودی و پارامترها که از ورودیهای
مدل بودند ،خروجيهای اين مسأله محسوب ميشوند .بنابراين تعيين
پارامترها اغلب مسأله معکوس 18ناميده ميشود (.)Sun, 1999

Fig 1 - Metaheuristics classification (Dréo and
)Candan 2011

شکل  -0دستهبندی الگوريتمهای فراکاوشی
()Dréo and Candan 2011

بهطـــور کـــلي دو روش برای واسنجي مدل وجـــــود دارد:
روش ســــعي و خطـــــا و روش واسنجـــــي خودکــــار
( .)Anderson and Woessner, 1992در روش واسنجي خودکار از
برنامههای رايانهای با رويکرد مستقيم يا غيرمستقيم ،برای
فرايند واسنجي استفاده ميشود .با تـــوجه به محدوديتهـــای
رويکرد مستقيم ،فقط در شرايط خاصي از اين رويکرد استفاده
ميشود و در اغلب برنامههای رايانهای موجود ،رويکرد غيرمستقيم
ارجــح ميبــــاشـــد ( ;Anderson and Woessner, 1992
 .)Hill and Tiedman, 2007در پژوهش حاضر واسنجي خودکار
با رويکرد غيرمستقيم مدنظر قرار گرفته است.

گامهای اصلي الگوريتم ژنتيک شامل توليد جمعيت اوليه ،ارزيابي
جمعيت ،انتخاب ،فرايندهای توليد جمعيت بعدی (تزويج يا ترکيب19
و جهش )23ميباشد؛ اين گامها از ارزيابي جمعيت جديد تا زمان
تــأميــن معيار يا معيارهای توقف الگوريتم ،تکرار ميشوند
( .)Nicklow et al., 2010الگوريتم ژنتيک دودويي 21با وجود برخي
محاسن از جمله سهولت ايجاد تنوع در جوابها از طريق اعمال
عملگرهای تزويج و جهش ،محدوديتهای زيادی را بهخصوص در
مورد مسائلي که محدوده مجاز برای متغيرهای تصميم پيوسته باشد،
بههمراه دارد (.)Zahraie and Hosseini, 2009
در پژوهش حاضر از روشها و دستوراتي مشابه الگوريتم ژنتيک
پيوسته ارائه شده توسط ) ،Haupt and Haupt (2004استفاده شده
ولي بهمنظور ترجمه( 22بر روی رايانههای شخصي) ،تکميل و بهبود
عملکرد ،مورد تصحيح قرار گرفته و تغييراتي در کدهای اين الگوريتم
ايجاد شده است .از جمله تغييراتي که مورد بررسي قرار گرفتهاند،
روش انتخاب تورنمنت (مسابقهای) 20و نخبهگرايي 24ميباشد
(.)Zahraie and Hosseini, 2009

 -8-8الگوريتم بهينهسازی فراکاوشی (الگوريتم ژنتيک)

الگوريتمهای فراکاوشي بهصورت غيرمستقيم و بدون در نظر گرفتن
فرم مسأله و فضای جستجو ،بهسوی بهترين جواب يا جوابهای
مسأله حرکت ميکنند .بنابراين ،با وجود اينکه نميتوان تضمين نمود
که جواب نهايي ،بهترين جواب موجود برای مسأله است ،در عين
حال نقاط بهينه محلي نميتوانند مانع از حرکت اين الگوريتمها
بهسوی بهترين جواب يا نقطه بهينه عمومي گردند .شکل 1
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الگوريتم ژنتيک ( )GAبــرای واسنجي يا تعيين پارامترهــای
( )Parameter Estimationمدل آب زيرزميني که توسط آخرين
نسخه نرمافزار مادفلو ) (MF2005تهيه شده است و همچنين با
اقتباس از نامگذاری نزديکترين کد تجاری موجود در اين زمينه
يعني  MF2005GA_P ،)Zheng, 1997( ModGA_Pنامگذاری
گرديده است.

 -2-8مدل شبيهسازی جريان آب زيرزمينی مادفلو

مادفلو يکي از شناختهشدهترين و پرکاربردترين برنامههای رايانهای
جهت مدلسازی آب زيرزميني ميباشد .اين نرمافزار بهمنظور حل
عددی معادله حاکم بر جريان آب زيرزميني از روش تفاضل محدود25
استفاده ميکند (شکل  .)2در اين روش ،ناحيه مورد مطالعه با
شبکهبندی 26و مشخص نمودن نقاط محاسباتي يا گرهها 27به
تعدادی بلوک تقسيم ميشود و به اين صورت بهلحاظ رياضي نيز
معادله (ديفرانسيلي) حاکم با تعدادی معادله جبری تقريب زده
ميشود.

کمينهسازی ( RMSEجذر ميانگين مربع خطاها) ،بهعنوان تابع هدف
در نظر گرفته شده است .با اين تعريف که خطا ،اختالف ميان مقادير
تراز يا هد هيدروليکي 03سطح آب زيرزميني يا بهاختصار هد
مشاهداتي (اندازهگيری شده يا ميداني) و مقادير محاسباتي متناظر
آنها ،ميباشد (رابطه  .)1در اين رابطه ns ،و  ntبه ترتيب تعداد نقاط
(مکانها) و تعداد دورههای زماني هستند که دادههای مشاهداتي
ثبت شدهاند؛  hmin ،hc ،hoو  hmaxبه ترتيب هد مشاهداتي ،هد
محاسباتي ،حدود پايين و باالی تغييرات هد بر حسب متر و ،IN
 BOUNDو  Pبه ترتيب نشاندهنده شرايط اوليه ،شرايط مرزی و
پارامترهای مدل ميباشند.

در پژوهش حاضر از  MODFLOW-2005و نسخه  11آن استفاده
شده است ( .)Harbaugh, 2005با وجود اينکه مادفلو يک فايل
گروهي 28و اجرايي است ولي متناسب با اهداف پژوهش ،ابتدا کدهای
مادفلو در يک نرمافزار مترجم 29بر روی رايانه شخصي ،ترجمه شده و
سپس تغييرات الزم در آن ايجاد شده است.

هدايت هيدروليکي و آبدهي ويژه (به لحاظ نوع ،نه تعداد) بهعنوان
پارامترهای نامعلوم در واسنجي مدل و متغيرهای تصميم مسأله
بهينهسازی در نظر گرفته شدهاند و هدف ،کمينهسازی  RMSEاز
طريق برآورد مقاديری برای اين پارامترها ميباشد.
0.5

()1

 1 1 ns nt
2
RMSE     h o  h c i 
 ns nt i 1 t 1

)h c  f(IN, BOUND,P

h min  h c  h max

در شکل  0مالحظه ميشود که به ازای هر تکرار (نسل) ،مادفلو برای
ارزيابي هر يک از عضوهای جمعيت (جوابهای محتمل) بايد يکبار
اجرا گردد؛ بهطور مثال اگر حداکثر تکرار و اندازه جمعيت در الگوريتم
ژنتيک به ترتيب  533و  53باشد ،در صورت عدم تأمين معيار يا
شرط سطح خطای مطلوب 25333 ،بار اجرای مادفلو در اين ساختار
مورد نياز است.

Fig 2 - Discretization of aquifer system in
MODFLOW

شکل  -8گسستهسازی (شبکهبندی) سيستم آبخوان در

با وجود سرعت باال و در نتيجه مدتزمان نسبتاً کوتاه اجرای مادفلو،
حتي اگر هر اجرای آن يک ثانيه باشد ،اجرای کامل اين برنامه
 25333ثانيه يعني حدود  7ساعت به طول ميانجامد (بدون لحاظ
نمودن مدتزمان اجرای ساير دستورات برنامه) .کاهش محسوس
مدتزمان اجرای برنامه از نقاط شاخص اين پژوهش ميباشد.

مادفلو ()Harbaugh, 2005
 -7-8مدل شبيهسازی  -بهينهسازی (روش واسنجی)

روندنمای برنامه  MF2005GA_Pکه در اين پژوهش برای حل
معکوس مدلهای آب زيرزميني ،تهيه شده (تنظيم و کدنويسي) در
شکل  0ارائه شده است .ايــن برنــامه به دليل استفاده از
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)Fig 3 – The MF2005GA_P simulation - optimization model flowchart (Ahmadi, 2015
شکل  -2روندنمای مدل شبيهسازی -بهينهسازی )Ahmadi, 2015( MF2005GA_P

چنانکه بيان شد ،در پژوهش حاضر رويکرد داخلي برای ارتباط
مذکور استفاده شده است .بنابراين ساختار برنامهنويسي
 MODFLOW-2005مورد بررسي قرار گرفته و تغييراتي در
کدهای آن ايجاد شده است .در اين رويکرد بهمنظور افزايش سرعت
اجرای برنامه ،اطالعات اصلي بهصورت داخلي ميان الگوريتم ژنتيک
و مادفلو مبادله ميشوند؛ بهطور مثال ،برای محاسبه  RMSEاز
محاسبات داخلي مادفلو استفاده و نتايج اين محاسبات به الگوريتم
ژنتيک منتقل شده است .در عين حال ،ساختار کلي اجرايي مادفلو
بهصورت فايل گروهي حفظ شده است  -يعني دادههای مورد نياز
برای اجرا ،از طريق فايلهای ورودی به مادفلو معرفي شدهاند  -که
امکان توسعه آتي برنامه به لحاظ نسخه مادفلو مورد استفاده را فراهم
مينمايد.

در اين ساختار (شکل  ،)0ارزيابي جوابها به برنامه سپرده شده است
و بهطور کلي با توجه به عملکرد الگوريتم ژنتيک ضرورتي برای چاپ
تمام فايلهای خروجي مادفلو مطابق يک اجرای معمولي وجود ندارد؛
بنابراين تا حد امکان از چاپهای غيرضروری مادفلو در اجراهای
متوالي جلوگيری و در عين حال با تغيير در برخي از کدهای مادفلو،
روند اجرا و نتايج مادفلو کنترل شده است.
نحوه ايجاد ارتباط ميان الگوريتم ژنتيک و MODFLOW-2005

برای واسنجي خودکار مدل ،مسأله اصلي در تهيه برنامه
 MF2005GA_Pاست .از ديدگاه مفهوميMODFLOW-2005 ،
و مدل شبيهسازی جريان آب زيرزميني که با استفاده از آن تهيه
ميشود ،بخش اصلي ساختار مسأله را تشکيل داده و بهمنظور برآورد
پارامترهای اين مدل از الگوريتم ژنتيک در حل مسأله بهينهسازی با
تابع هدفي مطابق رابطه  1استفاده شده است؛ اما در واقع،
بخش اصلي برنامه را الگوريتم ژنتيک تشکيل داده است و
 MODFLOW-2005برای ارزيابي جمعيت (جوابها) ،فراخواني
ميشود.

از ديدگاه برنامهنويسي ،با توجه به استفاده از زبان فرترن  93در
کدنويسي  ،MODFLOW-2005دستيابي به رويکرد داخلي برای
ارتباط ميان دو بخش اصلي برنامه ،مستلزم استفاده از همين زبان
بوده و الگوريتم ژنتيک (که خود به زبان فرترن  93تهيه شده است)
نيز بهصورت ماژولي به کدهای اصلي  MODFLOW-2005اضافه
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آبخوان وجود نداشته باشد .شبيهسازی در شرايط غيرماندگار 02مدنظر
بوده و طول دوره شبيهسازی  12ماه در نظر گرفته شده است که هر
ماه يک دوره تنش 00ميباشد .برای جزييات بيشتر در خصوص
تعريف اين مدل فرضي به ) Ahmadi (2015مراجعه شود.

شده است و در يک نرمافزار مترجم فرترن ( ،)01CVF v.6.6همزمان
به کد ماشين ترجمه شدهاند.
 -0-8مدل فرضی

بهمنظور تهيه و ارزيابي اوليه عملکرد برنامه  MF2005GA_Pدر
حل معکوس مدل جريان آب زيرزميني ،از آن برای برآورد
پارامترهای مورد نظر در يک آبخوان آزاد فرضي مطابق شکل 4
استفاده شده است .مساحت اين آبخوان  83کيلومترمربع در نظر
گرفته شده است که بهصورت مستطيلي با ابعاد  8کيلومتر در 13
کيلومتر ميباشد .حجم برداشت مفروض از چاههای پمپاژ در دوره
شبيهسازی نيز در شکل  4ارائه شده است .آبخوان با يک اليه و در
جهت عمودی (سطرها) به فواصل  1333متر و در جهت افقي
(ستونها) به فواصل  1333و  533متر شبکهبندی شده است.
ضخامت آبخوان ،بهصورت يکنواخت  133متر و تراز کف آن صفر در
نظر گرفته شده است .شرايط اوليه اين مدل ،بهگونهای تعريف گرديد
که آب سطحي و زيرزميني ،همتراز بوده و تبادلي ميان رودخانه و

تغييرات (ناحيه و مقدار) پارامترهای آبدهي ويژه و هدايت هيدروليکي
به ترتيب در شکل  )a( 5و ( )bارائه شده است .در مسأله بهينهسازی
حل معکوس مدل ،همين پارامترها متغيرهای تصميم يا مجهوالت
مسأله ميباشند .بنابراين ،پس از تهيه مدل آبخوان فرضي در مادفلو،
ابتدا اين مدل با مقادير صحيح پارامترها اجرا گرديد و مقدار هد
محاسبه شده در سلولهای متناظر چاهها و در انتهای دوره
شبيهسازی (تا دو رقم اعشار) ،بهعنوان دادههای مشاهدهای مفروض
برای حل معکوس مدل ،در نظر گرفته شدهاند .مقادير موجود در
جدول  1نتايج حل معکوس مدل فرضي با استفاده از برنامه
 MF2005GA_Pدر يک اجرا ،به صورت نمونه نشان ميدهد.

Fig 4 - Layout of the hypothetical aquifer components
)and the assumed Annual pumping volume (Ahmadi, 2015

شکل  -7جانمايی اجزای آبخوان فرضی و حجم پمپاژ ساالنه مفروض ()Ahmadi, 2015

)a - Hydraulic conductivity (m/day
b - Specific yield
Fig 5 - Spatial distribution of the hypothetical aquifer hydrodynamic parameters

شکل  -0توزيع مکانی پارامترهای هيدروديناميکی آبخوان فرضی
تحقيقات منابع آب ايران ،سال سيزدهم ،شماره  ،8تابستان 0260
)Volume 13, No. 2, Summer 2017 (IR-WRR

88

Table 1 – The MF2005GA_P program
performance to achieve known parameters of
hypothetical model
جدول  -0عملکرد برنامه  MF2005GA_Pدر رسيدن به

متناظر آن اتفاق ميافتد و بهجز در نظر گرفتن بازه مجاز مجهوالت،
تفاوت ديگری ميان عضوها و جمعيتهای مختلف در نوع جهش
وجود ندارد.

پارامترهای معلوم مدل فرضی
Specific yield

)Hydraulic conductivity (m/day

0.05

0.95

0.20

5.00

0.10

19.97

در انتهای اين مقدار  RMSEبه  3/36متر ( 6سانتيمتر) رسيده است
و همانطور که مالحظه ميشود ،مقادير نهايي واسنجي با مقادير
صحيح اين پارامترها (شکل  )5اختالف ناچيزی دارند .مدتزمان اين
اجرا 09 ،دقيقه بوده است که با توجه به تعداد تکرار (نسل) و اندازه
جمعيت ( 133333بار اجرای مادفلو) ،بيانگر مؤثر بودن روشهايي
است که برای کاهش مدتزمان اجرای برنامه ،مورد استفاده قرار
گرفتهاند .در اين اجرا ،نيمي از جمعيت در هر تکرار ،جايگزين شده و
پارامترهای ديگر الگوريتم ژنتيک يعني نرخ جهش ،اندازه جمعيت و
حداکثر تکرار (تعداد نسل) به ترتيب  133 ،3/2و  1333تعيين
شدهاند .شکل  6عملکرد الگوريتم ژنتيک را در اين اجرا نشان
ميدهد .هر يک از اعضای جمعيت ،يک  RMSEمتناظر دارند که
کمترين مقدار  ،RMSEمتناظر بهترين عضو آن جمعيت است و
 RMSEمتوسط ،ميانگين همه آنها ميباشد .مقادير موجود در
جدول  1بهترين جواب الگوريتم ژنتيک در اين اجرا و بهترين عضو
جمعيت آخر (آخرين نسل) است.

Fig 6 - The GA performance to achieve known
parameters of hypothetical model

شکل  -0عملکرد الگوريتم ژنتيک در رسيدن به پارامترهای
معلوم مدل فرضی

در اين مطالعه با تغيير اين روند ،ابتدا يک نرخ متوسط برای جهش،
تعيين شده است تا مانع از همگرايي زودرس الگوريتم شود و نوع
جهش نيز در اين مرحله مشابه قبل ميباشد .در حين اجرا ،بر اساس
عدم کاهش  RMSEدر تعداد معيني تکرار (که از پيش تعريف شده
است) ،نرخ جهش به ميزان معيني افزايش مييابد؛ اما بخشي از
جهشها (کمتر از ابتدا) ،مشابه قبل باقي ميماند و ساير جهشها،
مطابق رابطه  2که به الگوريتم اضافه شده است ،اعمال ميشوند .در
رابطه  ،2جهش متناسب با محل و زمان جهش اعمال ميگردد؛ به
اين مفهوم که مقدار پيشين مجهوالت و شماره جمعيت در مقدار
جهش يافته (پس از جهش) آن مجهول ،مؤثر ميباشند.

پس از مناسب بودن عملکرد کلي برنامه  MF2005GA_Pدر
بــرآورد پارامترهای مــدل فرضي و پيش از کــاربــرد آن در
مطالعه مــوردی ،بهبود عملکرد الگوريتم ژنتيک مورد استفاده
( ،)Haupt and Haupt, 2004مدنظر قرار گرفت .برای اين منظور،
ابتدا تأثير مقادير مختلف پارامترهای داخلي نظير نرخ جهش بر
عملکرد الگوريتم ژنتيک در چند اجرا بررسي شده و سپس بهمنظور
اثربخشي بيشتر تکرارها ،همگرايي و تکرارپذيری جوابهای مناسب،
در عملگرها يا روشهای پيشروی الگوريتم ،تغييراتي ايجاد شده
است .از ميان مواردی که مورد بررسي قرار گرفتند ،تغيير زير
بيشترين تأثير را بر بهبود عملکرد اين الگوريتم در پژوهش حاضر
داشته است.

()2

ige
Pn  Po  Po  F  T  (1 
)
)(maxit  1

کاهش نرخ جهش تصادفي موجب همگرايي الگوريتم و کاهش
 RMSEمتوسط ميگردد و زمينه را برای اثربخشي بيشتر رابطه 2
فراهم ميآورد .در عين حال ،حفظ تعداد هرچند اندک جهش تصادفي
برای جلوگيری از باقيماندن الگوريتم در نقاط بهينه محلي الزم
است .در رابطه فوق  ige ،Po ،Pnو  maxitبه ترتيب مقدار جديد ژن
(در اينجا پارامتر مدل) ،مقدار پيشين آن ژن ،شماره نسل (جمعيت) و
حداکثر تعداد نسل (تکرار) ميباشند؛  Fيک ضريب ثابت کاهشي
است و  Tضريبي است که با احتمال برابر مقادير يک يا منفي يک را
ميپذيرد .تکرار جوابهای مناسب در چندين اجرا و همگرايي
الگوريتم ،از محاسن و اضافه شدن تعداد پارامترهای داخلي الگوريتم
ژنتيک از محدوديتهای روش پيشنهادی ميباشد .شکل  7عملکرد

در الگوريتم مورد استفاده ،جهش بهصورت جايگزيني مقدار پيشين
هر يک از مجهوالت (ژنها )04با يک عدد تصادفي در بازه مجاز
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است ،با کاربرد آن بهمنظور واسنجي مدل آبخوان آزاد دشت ابهر ،در
مقياس بزرگتر و واقعي ارزيابي شده است .دشت ابهر در شرق استان
زنجان با امتداد شمال غرب -جنوب شرق واقـع شده است .اين
دشت از نواحي شمالي به ارتفاعات کوههای البرز و از جنوب به
کوههای سلطانيه محدود ميگــردد .وسعت حــوضه آبــريــز
دشت 2293 ،کيلومترمربع ميبــاشد .حــداکثر ارتفاع منطقه در
جنوب غــربي دشت  2733متر و حــداقل آن حــدود  1073متر از
سطح دريــا در نــاحيه خــروجــي (حيدريــه يــامچي) است
( .)Abkhan Consulting Engineers, 2003شکل  8موقعيت
تقريبي محدوده مدلسازی آبخوان ابهر را در استان زنجان و تصوير
ماهوارهای نشان ميدهد.

الگوريتم ژنتيک در يکي از اجراهايي است که از روش فوق استفاده
شده است.

Fig 7 - Effect of proposed method on mutation on
the GA performance

شکل  -4تأثير استفاده از روش پيشنهادی برای جهش بر

بهطور کلي تعداد  583حلقه چاه فعال در محدوده بيالن ،وجود دارد
که از اين تعداد  55چاه دارای مصرف شهری 14 ،چاه دارای مصرف
صنعتي 462 ،چاه دارای مصرف کشاورزی و  49چاه دومنظوره
(کشاورزی و شهری يا کشاورزی و صنعتي) هستند .بر اين اساس،
ساالنه  24/38ميليون مترمکعب از چاههای شرب 1/16 ،ميليون
مترمکعب از چاههای صنعتي 192/21 ،ميليون مترمکعب از چاههای
کشاورزی 6/39 ،ميليون مترمکعب از چاههای دومنظوره و در مجموع
 220/54ميليون مترمکعب از طريق کليه چاهها ،از آبخوان برداشت
صورت ميگيرد (.)Alimohammadi and Hosseinzadeh, 2010

عملکرد الگوريتم ژنتيک

تغييـر عملگــر انتخــــاب در الگـــوريتم مــورد استـفـاده
( )Haupt and Haupt, 2004و جايگزيني «چرخ رولت وزني »05با
«تورنمنت» يا «انتخاب مسابقهای» نيز مورد بررسي قرار گرفت.
روش انتخاب مسابقهای به علت عدم نياز به مرتبکردن جوابها و
استفاده از احتمال بهجای نرخ تزويج و جهش ،تا حدودی سرعت
اجرای باالتری داشته و حين اجرا ،حجم کمتری از حافظه رايانه را
اشغال ميکند؛ اما تغيير روش انتخاب و استفاده از روش انتخاب
مسابقهای ،بهتنهايي عملکرد الگوريتم ژنتيک مورد استفاده را از
جنبههای مورد نظر (همگرايي و تکرارپذيری جوابهای مناسب)
بهبود نداده است.

محدوده مدلسازی 496 ،کيلومترمربع وسعت دارد که از يک اليه،
 44سطر و  09ستون برای شبکهبندی آن استفاده شد .شبکهبندی
اين مدل در راستای افق ،يکنواخت و ابعاد هر يک از سلولها1333 ،
متر در1333متر است (.)Abkhan Consulting Engineers, 2003
شکل  9نمای گسترده ،شبکهبندی مدل و محل  19چاههای
مشاهدهای را که در واسنجي مدل استفاده گرديد ،نشان ميدهد.

 -0-8مطالعه موردی

عملکرد برنامه  MF2005GA_Pکه در پژوهش حاضر توسعه يافتـه

)Fig 8 - Modeling area; Abhar–Zanjan aquifer, Iran (case study

شکل  -8محدوده مدلسازی ،آبخوان ابهر  -زنجان (مطالعه موردی)
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اجراهای متوالي ،تــوزيع نهايي اين پارامترها تعيين گرديد
( .)Abkhan Consulting Engineers, 2003شکل  13تغييرات و
توزيع نهايي هدايت هيدروليکي و آبدهي ويژه و جدول  2مقادير
نهايي اين پارامترها را بر اساس نتايج روش سعي و خطا ارائه
ميدهند.
در پژوهش حاضر متناسب با اهداف و حدود تعريف شده ،واسنجي
مدل آب زيرزميني آبخوان ابهر در رژيم غيرماندگار با استفاده از
برنامه  MF2005GA_Pتکرار شده و نتايج آن با روش سعي و خطا
مقايسه گرديده است.
Table 2 – The results of the trial and error method
for Abhar aquifer model calibration (Abkhan
)Consulting Engineers, 2003

جدول  -8نتايج روش سعی و خطا در واسنجی مدل آبخوان

Fig 9 - Discretization of Abhar aquifer model and
the location of the observation wells

ابهر ()Abkhan Consulting Engineers, 2003
Specific yield

شکل  -6شبکهبندی مدل آبخوان ابهر و محل چاههای
مشاهدهای

در واسنجي مدل آبخوان ابهر با روش سعي و خطا ،اغلب دادههای
ورودی به مدل در دو حالت شبيهسازی در رژيم ماندگار و غيرماندگار،
مورد تعديل و تصحيح قرار گرفتند .در اين روش ،پس از برآورد اوليه
پارامترهای هيدروديناميک در تعدادی از نقاط محدوده مدلسازی با
استـــفاده از نتــــايـــج آزمايـشهای پمپاژ ،با بررسي  RMSEدر

)Hydraulic conductivity (m/day

0.04

Sy 1

2

HK 1

0.05

Sy 2
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HK 2

0.06

Sy 3

4

HK 3

0.08

Sy 4

5

HK 4

6

HK 5

7

HK 6

RMSE = 3.31 meters

)a - Hydraulic conductivity (m/day
b - Specific yield
Fig 10 - Spatial distribution of Abhar aquifer hydrodynamic parameters
)(Alimohammadi and Hosseinzadeh, 2010

شکل  -00توزيع مکانی پارامترهای هيدروديناميکی آبخوان ابهر ()Alimohammadi and Hosseinzadeh, 2010
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پارامتر حداکثر تکرار يا تعداد نسل الگوريتم ژنتيک ،محدودکننده
اجرای برنامه  MF2005GA_Pميباشد.

در فرايند واسنجي ،مقادير پارامترهای هدايت هيدروليکي و آبدهي
ويژه (در مجموع  13پارامتر) بهعنوان مجهوالت مسأله بهينهسازی با
تابع هدف ( RMSEرابطه  )1تعيين شدهاند و ساير مشخصات مدل
شامل ناحيهبندی اين پارامترها ،ورودیهای مدل (دادههای معلوم) در
نظر گرفته شدهاند .طول اين دوره شبيهسازی يک سال است که به
 12دوره تنش مطابق با  12ماه سال تقسيم شده است؛ بنابراين با
احتساب  19چاه مشاهدهای 229 ،داده ثبت شده برای هد يا تراز
سطح آب زيرزميني در دوره شبيهسازی وجود دارد.

در الگوريتم ژنتيک مورد استفاده ميبايست برای پارامترهای
مـــدل (متغيـــرهای تصميم يا ژنها) حدودی تعيين شـــود
( .)Haupt and Haupt, 2004تعيين حدود باال و پايين
برای پارامترها ،در اغلب مدلهای معکوس وجود دارد؛ اما
تعييــــن مقــدار اين حدود و تأثير آن ،مورد بحث ميباشـــد
()Hill and Tiedman, 2007؛ رسيدن به اين حدود و معرفي آنها
بهعنوان مقدار يک يا تعدادی از پارامترها ،از اعتبار مقادير برآورد شده
ميکاهد .در پژوهش حاضر ،حد پايين پارامترها بهمنظور جلوگيری از
توقف اجرای مادفلو 3/331 ،و نيز حد باالی پارامترها بهصورت اوليه
يک مقدار منطقي متناسب با نوع پارامتر در نظر گرفته شده و بنا به
نياز و برای بررسي عملکرد برنامه ،افزايش يافته است.

همانطور که در شکل  9مالحظه ميشود ،اغلب چاههای مشاهدهای
در مرکز سلولهای شبکه مدل قرار ندارند .در MODFLOW-
 2005بهنوعي امکان تعيين مختصات چاهها و در نظر گرفتن نقاط
مشاهدهای با فاصله از مرکز سلول ،وجود دارد و اين تغيير در مقادير
محاسباتي متناظر چاههای مشاهدهای ،تأثيرگذار است ( Harbaugh
)and Hill, 2013؛ اما در  Visual MODFLOW 2.8.2که مدل
آبخوان ابهر با استفاده از آن تهيه گرديد ،با وجود دريافت مختصات
چاه ،مطابق بررسي نتايج خروجي اين مختصات در مقادير محاسباتي
متناظر چاههای مشاهدهای تأثيری نداشته و مقادير محاسباتي ،همان
مقادير مراکز سلولهای مدل ميباشند.

 -2نتايج و تحليل نتايج
پس از تهيه فايلهای ورودی ،برنامه  MF2005GA_Pبرای حل
معکوس مدل آبخوان ابهر و تعيين پارامترهای مورد نظر ،اجرا گرديد.
با توجه به ساختار کلي الگوريتم ژنتيک (عملگرهای تصادفي و وجود
پارامترهای داخلي) ،عملکرد برنامه در چند اجرا بررسي شده است.
مقدار  RMSEدر اغلب اجراها ،کمتر از  2/5متر و در بهترين اجرا به
کمتر از  2متر نيز کاهش يافته است؛ در حالي که اين مقدار بر اساس
نتايج واسنجي با روش سعي و خطا بيش از  0متر ميباشد.

تعيين سطح خطای مطلوب برای تعيين مقادير نهايي (صحيح)
واسنجي ،با توجه به منطقه مورد مطالعه و تمامي عوامل تأثيرگذار از
جمله شيب يا گراديان سطح آب زيرزميني صورت ميگيرد و بر اين
اساس در برخي مناطق رسيدن به خطای  23متر نيز ممکن است
مورد قبول باشد .با فرض اينکه دقت اندازهگيری دادههای هد
مشاهدهای در حد سانتيمتر باشد به منظور رسيدن به حداقل ممکن
 RMSEسطح خطای مطلوب  3/31متر تعيين گرديده است .در عين
حال در صورت عدم دستيابي به اين سطح (که محتمل ميباشد)،

شکل  11عملکرد الگوريتم ژنتيک را در بهترين اجرا نمايش ميدهد.
مقادير پارامترهای اصلي الگوريتم در اين اجرا نيز در کنار همين
شکل ارائه شده است .مدتزمان اين اجرا (شامل  53333بار اجرای
مادفلو) ،حدود  73دقيقه بوده است.

GA main parameters
value

parameter

0.5

Crossover rate and
Selection ratio

0.02

Initial mutation rate

100

Population size

500

Number of Generations or
Maximum Iteration

0.01

F coefficient in (2) formula

Fig 11 - GA internal parameters and its performance in Abhar aquifer model calibration

شکل  -00پارامترهای داخلی و عملکرد الگوريتم ژنتيک در واسنجی مدل آبخوان ابهر
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هر يک از دادهها ،شکلهای  12و  10تصوير مناسبتری از عملکرد
برنامه ارائه ميدهند؛ در عين حال هيدروگراف محاسباتي که حاصل
شبيهسازی جريان آب زيرزميني در آبخوان ابهر پس از واسنجي مدل
با اين دو روش ميباشد ،در کنار هيدروگراف مشاهداتي
(اندازهگيریشده) ،برای  4چاه مشاهدهای (شکل  )9در نمودارهای
شکل  14ارائه شدهاند .در  75درصد از چاههای مشاهدهای ،نتايج
مدل واسنجيشده با استفاده از الگوريتم ژنتيک نسبت به نتايج روش
سعي و خطا ،در مجموع تطابق مناسبتری با دادههای مشاهدهای
دارند.

مجموع خطاهای مطلق ( ،)ABSEمجموع مربع خطاها ( )SQEو
 ،RMSEبرای مدل واسنجي شده با استفاده از برنامه
 ،MF2005GA_Pبه ترتيب  64 ،08و  43درصد نسبت به نتايج
واسنجي با روش سعي و خطا ،کاهش يافتهاند .از طريق تعريف
سيستماتيک مسأله بهينهسازی با تابع هدف کمينهسازی RMSE
(رابطه  ،)1مقاديری برای پارامترهای مدل آبخوان ابهر تعيين شدهاند
که در مجموع اختالف ميان هدهای محاسباتي و مشاهداتي متناظر
تا حد امکان کاهش يابد؛ در حاليکه با همين تعريف و به دليل
محدوديتهای روش سعي و خطا بهنظر ميرسد که اين روند ،کامل
نگرديد .در  73درصد دادهها ،مقادير محاسباتي با استفاده از نتايج
برنامه  MF2005GA_Pنسبت به نتايج روش سعي و خطا ،به
مقادير مشاهدهای نزديکتر ميباشند .شکل  12نتايج اين دو روش
را برای هر يک از دادههای مشاهدهای ( 229داده) در قالب توان دوم
اختالف ميان هد مشاهداتي و محاسباتي نمايش ميدهد.

در چاه شماره  ،12هيدروگرافهای محاسباتي کامالً باالتر از
هيدروگراف مشاهداتي ميباشد (شکل )a -14؛ يعني بر اساس نتايج
شبيهسازی ،سطح آب زيرزميني در موقعيت اين چاه در تراز باالتری
نسبت به مقادير مشاهده شده متناظر قرار گرفته است .اما روند
تغييرات تراز سطح آب در مدلي که با استفاده از الگوريتم ژنتيک
واسنجي شده است به روند تغييرات ثبت شده نزديکتر ميباشد که
سبب شده  RMSEدر مجموع حدود  23درصد در اين چاه کاهش
يابد .تا ميانه دوره شبيهسازی ،هيدروگرافهای محاسباتي برای هر
دو روش روند نسبتاً مشابهي دارند و تراز سطح آب به سبب تعادل
نسبي ميان برداشت از آب زيرزميني و تغذيه آب زيرزميني تغييرات
زيادی ندارد ولي در نيمه دوم دوره شبيهسازی تغيير پارامترها در
واسنجي خودکار موجب افت بيشتر سطح آب زيرزميني شده است.
اما هيدروگراف خروجي مدلي که با روش سعي و خطا واسنجي
گرديد ،همچنان روند يکنواخت دارد و موجب شده تا خطای مدل در
برآورد مقادير مشاهداتي افزايش يابد.

شکل  10تفاوت مقدار خطای مطلق در رسيدن به مقادير مشاهداتي
را برای هر يک از اين دو روش ،نمايش ميدهد .در واسنجي خودکار
با الگوريتم ژنتيک حدود  43درصد خطاها به يک متر يا کمتر کاهش
يافته و در مجموع بيش از  93درصد خطاها به کمتر از  4متر رسيده
است؛ اما در انتهای واسنجي با روش سعي و خطا ،هنوز  23درصد
دادههای محاسباتي بيش از  4متر با مقادير مشاهداتي متناظر
اختالف دارند که در اين ميان اختالفهای بيش از  5و حتي  13متر
نيز مالحظه ميشود.
با توجه به تعريف تابع هدف (رابطه  )1و يکسان در نظر گرفتن ارزش

Fig 12 – Comparison of “square error” in Abhar aquifer model calibration using the two methods
شکل  -08مقايسه”توان دوم خطا“ در واسنجی مدل آبخوان ابهر با استفاده از دو روش
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“Absolute Error” Levels Definition
1
2
3
4
5

)Less than or equal (LE.
meters
Greater than 1 and LE.
meters
Greater than 2 and LE.
meters
Greater than 3 and LE
meters
Greater than 4 and LE.
meters
Greater than 5 meters

A
B
C
D
E
F

Fig 13 – Comparison of “absolute error” in Abhar aquifer model calibration using the two methods
شکل  -02مقايسه ”خطای مطلق“ در واسنجی مدل آبخوان ابهر با استفاده از دو روش

b – Observation well Num.26

a – Observation well Num.12

d – Observation well Num.14
c – Observation well Num.37
Fig 14 – Comparing the fitting of calculated and observed hydrographs in four observation wells in
Abhar aquifer

شکل  -07مقايسه تطابق هيدروگرافهای مشاهداتی و محاسباتی در  7چاه مشاهدهای آبخوان ابهر

در چاه شماره  14مقدار  RMSEبر اساس نتايج واسنجي با الگوريتم
ژنتيک حدود يک متر ميباشد؛ با اين حال حدود  03سانتيمتر (25
درصد) نسبت به نتايج روش سعي و خطا افزايش دارد .روند کلي
هيدروگراف محاسباتي مدلي که با الگوريتم ژنتيک واسنجي شده
است به روند هيدروگراف مشاهداتي نزديکتر است ولي کامالً
پايينتر از آن قرار گرفته و تراز سطح آب زيرزميني در اين چاه بهطور
متوسط حدود  1/5متر کمتر برآورد شده است .به صورت نقطهای به

مطابق شکل  b -14و  ،cدر چاههای شماره  26و  ،07هيدروگراف
محاسباتي بر اساس نتايج واسنجي الگوريتم ژنتيک تطابق بسيار
خوبي با هيدروگراف مشاهداتي دارد؛ بهطوری که  RMSEدر سلول
متناظر چاه شماره  26به حدود يک متر و در چاه شماره  07به کمتر
از  3/5متر رسيده و به ترتيب بيش از  93و  83درصد نسبت به نتايج
واسنجي با روش سعي و خطا ،کاهش يافته است.
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مقادير بــرخي پارامترها بيش از حد افزايش يا کاهش يافته است
(مانند  HK2و .)Sy3

جز دو نقطه مياني و نقطه انتهايي ،مقادير محاسباتي با استفاده از
مدل واسنجي شده با روش سعي و خطا اختالف کمتری با مقادير
مشاهداتي متناظر دارند.

الگوريتم ژنتيک برای رسيدن به جوابي که موجب کمينهسازی
 RMSEشود ،جوابهای مختلفي را بررسي ميکند .چاپ همه اين
جوابها به برنامه اصلي افزوده شده است؛ بر اين اساس با مرتب
کردن جوابها برحسب  RMSEمتناظر ،جواب ارائه شده در جدول 4
انتخاب گرديده است که با وجود  RMSEبيشتر نسبت به بهترين
جواب ،بهلحاظ توزيع مکاني پارامترها متناسبتر محسوب ميشود.

در اجرايي که نتايج آن مورد بررسي قرار گرفت ،مقادير موجود در
جدول  0برای پارامترهای هدايت هيدروليکي و ضريب آبدهي ويژه
مدل ،برآورد شده است.
با در نظر گرفتن ناحيه اين پارامترها در شکل  ،13مقادير برآورد شده
به لحاظ مکاني تا حدودی ناگهاني تغيير ميکنند؛ يعني تغيير
تدريجي مقدار يک نوع پارامتر که معموالً موجهتر ميباشد و در
واسنجي مدل آبخوان ابهر با روش سعي و خطا نيز ديده ميشود
(جدول  ،)2در اين مقادير تا حدودی مالحظه نميگردد .همچنين،
مقدار  Sy3خارج از حدود معمول برای پارامتر آبدهي ويژه است .با
توجه به معيار واسنجي (تابع هدف کمينهسازی  )RMSEو تعريف
مسأله ،اين موارد غيرقابل انتظار نبوده و از محدوديتهای روشهای
حل معکوس مدل يا واسنجي خودکار ،محسوب ميشود.

Table 4 - Results of Abhar aquifer model calibration
with MF2005GA_P; Using other reviewed solutions
in the GA search trend

جدول  -7نتايج واسنجی مدل آبخوان ابهر با
 MF2005GA_P؛ استفاده از ساير جوابهای بررسی شده در
روند جستجوی الگوريتم ژنتيک
Specific yield

Table 3 - Results of Abhar aquifer model calibration
using MF2005GA_P

جدول  -2نتايج واسنجی مدل آبخوان ابهر با استفاده از

0.43

0.2

Sy 1

1.93

HK 1

0.044

Sy 2

7.99

HK 2

0.01

Sy 3

1.6

HK 3

0.1

Sy 4

8.37

HK 4

10.3

HK 5

RMSE = 2 meters

MF2005GA_P
Specific yield

)Hydraulic conductivity (m/day

16.1

HK 6

)Hydraulic conductivity (m/day
Sy 1

1.27

HK 1

0.056

Sy 2

30.34

HK 2

0.00137

Sy 3

1.05

HK 3

0.1

Sy 4

8.54

HK 4

10.32

HK 5

16.69

HK 6

عالوه بر برخي محدوديتهای کلي از جمله اطالعات نادرست که
ممکن است توسط مالکين چاههای بهرهبرداری ارائه شده باشند،
وجود چاههايي که دارای مجوز نيستند و وجود منابع تغذيه کننده و
تخليه کننده ناشناخته و نيز برخي از محدوديتهای نرمافزاری (از
جمله تفاوت تعريف چاه مشاهدهای در مادفلو نسبت به واقعيت) ،با
توجه به حدود تعريف شده برای پژوهش حاضر ،تغيير ساختار مدل
آبخوان ابهر مدنظر قرار نگرفته است .در برخي موارد تغيير ناحيه
پارامترها ،حذف تعدادی از چاههای مشاهدهای از تابع هدف ،اضافه
نمودن تعدادی چاه ديگر يا تعيين وزن يا ارزش متفاوت برای هر يک
از دادههای مشاهدهای ،ممکن است تأثير بيشتری بر بهبود نتايج
واسنجي مدل داشته باشد.

RMSE = 1.98 meters

از ميان اجراهايي که در بخش مطالعه موردی انجام شده است،
مقادير برآورد شده برای  9پارامتر ،تقريباً يکسان بوده است (با در نظر
گرفتن عملکرد کلي الگوريتم و بهجز مواردی که حدود پارامترها،
مانع از تغيير آنها شده باشند) و فقط پارامتر  HK2مقادير متفاوتي را
در اجراهای مختلف داشته است که نشان دهنده حساسيت کمتر
نتايج واسنجي نسبت به مقدار اين پارامتر ميباشد .با توجه به
عملکرد کلي الگوريتم ژنتيک بخش عمده بهبود جوابها در بخش
نزولي ابتدايي نمودار اتفاق ميافتد ولي تغيير پارامترها مطابق تعريف
مسأله به منظور کاهش حتي  1سانتيمتر ( 3/31متر) از  RMSEدر
بازه مجاز تعيين شده برای آنها تداوم مييابد .بر اين اساس و به
سبب گستردگي نسبي بازه مذکور که دليل آن پيشتر بيان گرديد،

 -7خالصه و جمعبندی
در پژوهش حاضر ،با تهيه برنامه  ،MF2005GA_Pروش پيشنهادی
در قالب يک مسأله فرضي مورد ارزيابي قرار گرفت .سپس بهمنظور
ارزيابي آن در حل معکوس و تعيين پارامترهای مورد نظر (هدايت
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محدوديتهای روش واسنجي خودکار ميباشد .در مطالعه
حاضر ،از بررسي روند جستجوی الگوريتم ژنتيک در انتهای
اجرای برنامه برای انتخاب جواب متناسبتر استفاده گرديد.
 -6با وجود اينکه کاهش  ،RMSEموجب کاهش کلي خطا و نيز
در اکثر چاههای مشاهدهای نسبت به استفاده از روش سعي و
خطا شده است ولي وجود اختالف ترازهايي در حدود  5يا 6
متر ،ضرورت بررسيهای کاملتر و عدم اکتفا به کاهش
 RMSEرا نشان ميدهد.
 -7استفاده از روش واسنجي خودکار ميتواند به درک کاملتر و
رفع نواقص مدل تهيهشده کمک کند .ممکن است تغيير
ناحيهبندی پارامترها ،خارج کردن تعدادی از چاههای مشاهداتي
از فرايند واسنجي و اضافه کردن تعدادی چاه جديد ،بهمنظور
رسيدن به مدل واسنجيشده ضرورت داشته باشد .البته ،تعيين
معيار واسنجي متناسب با تمامي اطالعات موجود و
صحتسنجي نتايج ،دو گام مهم در واسنجي خودکار يا حل
معکوس مدل محسوب ميشود.

هيدروليکي و آبدهي ويژه) در مقياس بزرگتر و واقعي ،از اطالعات
مربوط به مدل آبخوان ابهر بهعنوان مطالعه موردی استفاده شد.
عملکرد کلي برنامه با توجه به نزديک بودن مقادير برآورد شده به
مقادير مفروض پارامترهای هيدروديناميکي در آبخوان فرضي و
کاهش حدود  43درصدی  RMSEنسبت به نتايج واسنجي با روش
سعي و خطا در مطالعه موردی ،مطابق تعريف معيار ارزيابي ،مناسب
است .مهمترين نتايج حاصل ،عبارتند از:
 -1رويکرد داخلي و استفاده از ويژگي کدباز بودن مادفلو ،کمتر
مورد توجه قرار گرفته و در اکثر مطالعات قبلي يا مادفلو کنار
گذاشته شده يا کد بهينهسازی به مادفلو متصل شده بود .در
ساختار و رويکرد پيشنهادی پژوهش حاضر ،بهدليل تبادل
داخلي متغيرهای اصلي (مانند  ،)RMSEکاهش محسوسي در
مدت زمان اجرای برنامه نسبت به رويکرد اتصال کدهای
شبيهسازی و بهينهسازی حاصل گرديده است .مدتزمان اجرای
کامل برنامه در حل معکوس مدل فرضي 09 ،دقيقه برای
 133333بار تکرار (اجرای مادفلو) و در بخش مطالعه موردی،
 73دقيقه برای  53333بار تکرار است.
 -2استفاده از آخرين نسخه مادفلو ( )MF2005از ديگر موارد
شاخص مطالعه حاضر ميباشد .همچنين برنامه بهگونهای
تنظيم شده است که قابليت ارتقای نسخه مادفلو را داشته باشد.
 -0استفاده از مقدار واقعي مجهوالت (پارامترها) بهجای مقادير
کدگذاری شده در الگوريتم ژنتيک که عالوه بر افزايش سرعت
همگرايي الگوريتم ،معموالً برای مسائلي با تعداد مجهوالت
زياد و فضای جستجوی پيوسته عملکرد بهتری دارد .تکميل و
تهيه الگوريتم ژنتيک حقيقي يا پيوسته به زبان فرترن  93برای
ارتباط با مادفلو از نکات مهم اين مطالعه است و بهنوعي از
نوآوریهای اين کار محسوب ميشود.
 -4عملکرد الگوريتم ژنتيک در برآورد پارامترهای هدايت
هيدروليکي و آبدهي ويژه ،متناسب با تابع هدف يا معيار
واسنجي تعريفشده ،مناسب ارزيابي ميشود .خطای حدود 6
سانتيمتر در رسيدن به مقادير مشاهداتي مفروض در مدل
فرضي با برآورد مقاديری بسيار نزديک به پارامترهای معلوم
اين مدل و کاهش  43درصدی  RMSEنسبت به نتايج
واسنجي با روش سعي و خطا ،مشخصههايي از اين عملکرد
ميباشند.
 -5با وجود کاهش قابلقبول مقدار  ،RMSEتا حدودی مقادير
برآورد شده برای پارامترهای مطالعه موردی ،نامتناسب
ميباشند .اين مورد ،با توجه به اينکه فقط  RMSEبهعنوان
معيار ارزيابي بوده است ،غيرقابل انتظار نبوده و از

پینوشتها
1- Deterministic
2- MODFLOW
3- Calibration
4- Objective function
5- Traditional
6- Metaheuristic
7- John Holland
8- Noise
9- Link
10- Remediation
11- Local
12- Steady
13- Parallelization
14- Alternative
15- Open source
16- Zonation, Parameterization
17- Parameter identification
18- Inverse problem
19- Crossover, Recombination, Reproduction
20- Mutation
21- Binary
22- Compile
23- Tournament selection
24- Elitist
)25- Finite Difference Method (FDM
26- Gridding
27- Nodes
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