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ABSTRACT
Groundwater modeling is essential in aquifer management and planning. Determination of hydraulic
parameters in aquifer plays a key role in groundwater modeling, therefore choosing a suitable method for
determination these parameters is very important. So far, various methods have been developed to estimate
hydraulic parameters of aquifers using in situ pump test measurments. In this research, Artificial Fish Swarm
Algorithm (AFSA) was evaluated for estimation of the hydraulic conductivity and storage coefficient
parameters in three confined aquifers, using graphic method and Genetic Algorithm (GA). AFSA is one of the
algorithms inspired both from the nature and swarm intelligence algorithms. The results obtained by AFSA,
graphic method and GA were compared and it was found that the AFSA similar to GA is a proper method for
estimation of aquifer hydraulic coefficients and it has a better performace as compared to the graphic method.
As, AFSA is not sensitive to initial values of decision variables, it could be useful for estimation parameters of
aquifers in which geological characteristics are unknown.
Keywords: Artificial Fish Swarm Algorithm, Hydraulic Parameters, Pumping Well, Optimization.
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تخمين پارامترهای هيدروليکی سفرههای تحت فشار با استفاده از الگوريتم دسته ماهیهای مصنوعی
3

سميه جنترستمی ،*1مينا حبيبپناه ،2مهسا شيخکاظمی

 .1گروه مهندسی آب ،دانشکده علوم کشاورزی ،دانشگاه گیالن ،رشت ،ایران.
(تاریخ دریافت -1397/8/22 :تاریخ بازنگری -1398/5/22 :تاریخ تصویب)1398/6/16 :

چکيده
در مدیریت و برنامهریزی منابع آب زیرزمینی تهیه مدل ریاضی ضروری است .در تهیه مدلهای ریاضی آب زیرزمینی،
تعیین مقادیر پارامترهای هیدرولیکی آبخوان نقش مهمی را ایفا میکند ،بنابراین انتخاب روشی مناسب برای تعیین این
مقادیر مهم و ضروری است .تاکنون روشهای متفاوتی برای تخمین پارامترهای هیدرولیکی آبخوان با استفاده از نتایج
اندازهگیریهای آزمایش پمپاژ مطرح شده است .در این تحقیق ،روش بهینهسازی الگوریتم دسته ماهیهای مصنوعی برای
تخمین پارامترهای هیدرولیکی سه آبخوان تحتفشار با روش گرافیکی و الگوریتم  GAمورد ارزیابی قرار گرفت .الگوریتم
دسته ماهیهای مصنوعی ( )AFSAیکی از الگوریتمهای هوش جمعی است که از رفتارهای اجتماعی دسته ماهیها در
طبیعت الهام گرفته شده است .مقایسه نتایج بدست آمده در این روش و روش گرافیکی و  GAنشان داد که  AFSAهمانند
 GAروشی مناسب برای تخمین پارامترهای هیدرولیکی آبخوان است و عملکرد بهتری نسبت به روش گرافیکی دارد .با
توجه به اینکه این الگوریتم به انتخاب مقادیر اولیه متغیر تصمیم برای شروع حل حساس نیست ،میتواند نسبت به ،GA
راه حل مناسبتری برای تخمین پارامترهای آبخوانهایی باشد که خصوصیات زمینشناسی آن ناشناخته است.
واژههای کليدی :آزمایش پمپاژ ،الگوریتم دسته ماهیهای مصنوعی ،بهینهسازی ،پارامترهای هیدرولیکی.

مقدمه

صورت معکوس بدست میآورند .محققانی نظیر )،Cooley (1977

در برنامهریزیهای مدیریت منابع آب ،منابع آب زیرزمینی یکی
از قابل اطمینانترین منابع آب است که برای مصارف کشاورزی،
شرب و صنعت مورد استفاده قرار میگیرد .تهیه مدل مناسب برای
سیستم پیچیده آب زیرزمینی ضروری است .مقادیر پارامترهای
هیدرولیکی مانند ضریب قابلیت انتقال و ضریب ذخیره و غیره در
آبخوان نقش مهمی را در تهیه مدل ریاضی دارد بنابراین تعیین
دقیق این پارامترها برای رسیدن به مدلی مناسب الزم است .این
پارامترها را میتوان در آزمایشگاه اندازهگیری کرد که بررسیها
نشان داد استفاده از این روش برای تعیین ضرایب آبخوان مناسب
نیست ( ،)Bateni et al., 2015; Jha et al., 2006همچنین می-
توان مقادیر این پارامتر را از طریق آزمایشاتی که به صورت میدانی
در مزرعه انجام میشود بدست آورد که بسیار پرهزینه است ( Jha
.)et al., 2006
یکی از روشهای مورد استفاده برای تخمین پارامترها،
روش مدلسازی معکوس است در این روش متغیرهایی مانند
ارتفاع بار هیدرولیکی ،که از طریق اندازهگیری سطح آب در چاه-
های مشاهدهای به صورت دقیق تعیین میشود را معلوم فرض
میکنند و با توجه به مقادیر آن پارامترهای هیدرولیکی را به

)،Dagan and Rubin (1988) ،Carrera and Neuman (1986
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) Abbaspour et al. (1997مطالعاتی در این زمینه انجام دادند.
رایجترین روش مورد استفاده در مدلسازی معکوس استفاده از
آزمایش پمپاژ است که روش استاندارد برای تعیین پارامترهای
هیدرولیکی آبخوان است (.)Jha et al., 2006; Neuman, 1972
پارامترهای آبخوان در آزمایش پمپاژ با استفاده از دادههای افت
– زمان اندازهگیریشده در چاه پمپاژ از طریق روشهای تحلیلی
بدست میآید که با توجه به نوع آبخوان مورد مطالعه از روش
تیس و هانتوش برای آبخوان تحتفشار و آزاد استفاده میشود
(.)Theis, 1935; Hantush, 1959
به منظور تعیین پارامترهای هیدرولیکی آبخوان در حل
مسائل معکوس از دو روش گرافیکی و روشهای ریاضی بر پایه
گرادیان استفاده میشود .در روش گرافیکی پارامترهای
هیدرولیکی آبخوان از طریق برهمنهی نمودارها و انطباق منحنی
دادهها بر منحنی تیپ بدست میآید که در این روش ،جواب
مسئله قابل پیشبینی نیست و کامالً تقریبی بدست میآید .برای
رسیدن به جواب تقریباً درست در این روشها الزم است زمان به
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نسبت زیادی صرف شود .روشهای بر پایه گرادیان شامل روش-
های غیرخطی ،گوس -نیوتن و  ...هستند .با توجه به اینکه جواب-
های بدست آمده در روشهای بر پایه گرادیان نسبت به روشهای
گرافیکی دقیقتر است اما مشکالتی نیز در استفاده از این روشها
وجود دارد (.)Jha et al., 2006
در مسائل بهینهسازی آب زیرزمینی ،مدلهای آبخوان
معموالً غیرمحدب و غیرخطی هستند .استفاده از روشهای
ریاضی کالسیک در این گونه مسائل ممکن است منجر به مقادیر
بهینه موضعی به جای بهینه سراسری شود ،همچنین همگرایی
جواب در این روشها تا حد زیادی بستگی به انتخاب نقطه شروع
اولیه دارد و در مسائل با تابع هدف قطعهای و ناپیوسته ممکن
است بهینه موضعی بدست آید .برای حل این مشکل در روشهای
ریاضی بر پایه گرادیان ،استفاده از روشهایی مانند الگوریتمهای
تکاملی و فراکاوشی پیشنهاد شد که این الگوریتمها قابلیت تعیین
جواب بهینه سراسری را در مسائل غیرخطی و ناپیوسته دارند.
همچنین این الگوریتمها در مسائل پیچیده و بزرگ به جای
رسیدن به یک جواب بهینه موضعی ،جواب نزدیک به بهینه
سراسری را بدست میآورد .کاربر در اجراهای متوالی این
الگوریتمها با تعدادی از جوابهای بهینه مواجه میشوند که می-
تواند نتایج را مورد ارزیابی قرار دهد و در پایان یکی از جوابها را
به عنوان جواب بهینه انتخاب کند (.)Bateni et al., 2015
روش شبکههای عصبی مصنوعی ( )ANNیکی از روش-
هایی است که در تخمین پارامترهای آبخوان بکار برده شده است
( ،Bateni et al. (2015) .)Lin and Chen, 2006برای تخمین
پارامترهای آبخوان از الگوریتم  GAو  ACOبرای آبخوانهای تحت
فشار ،آزاد و نشتی استفاده کردند که نتایج آنها نشان داد این
الگوریتمها نسبت به روش برنامهریزی غیرخطی جوابهای
مناسبتری ارائه میدهد.
با توجه به کاربرد گسترده الگوریتمهای تکاملی و فراکاوشی
در علوم مهندسی ،استفاده از الگوریتمی که وابسته به مقادیر اولیه
متغیر تصمیم نباشد در تخمین پارامترهای هیدرولیکی آبخوان با
استفاده از نتایج آزمایش پمپاژ ضرورت پیدا میکند ،به خصوص
هنگامی که شناخت درستی از خصوصیات زمینشناسی آبخوان
مورد مطالعه در دسترس نباشد .بنابراین در این مطالعه ،به منظور
تخمین پارامترهای هیدرولیکی آبخوان از یکی از الگوریتمهای
هوش مصنوعی به نام الگوریتم دستهماهیهای مصنوعی ()AFSA
استفاده شده است AFSA .از رفتارهای اجتماعی دستهماهیها در
طبیعت الهام گرفته شده که توسط ) Li et al. (2002ارائه شده
است .سرعت همگرایی باال ،غیرحساس بودن به مقادیر اولیه از
ویژگیهای مهم این الگوریتم است .نتایج بررسیهای انجام گرفته
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بر روی کاربردهای الگوریتم  AFSAنشان داد که این الگوریتم در
تخمین پارامترهای یک سیستم بهترین نتایج را ارائه میدهد .به
عنوان مثال ،Sérgio and Steffen (2014) ،در طراحی سیستم-
های مهندسی شیمی؛ ) ،Yazdani et al. (2012در تخمین
پارامترهای چند مسئله مرجع مهندسی؛ Cheng and Xiang
) ،(2017در تخمین پارامترهای مدل کامپوزیت از الگوریتم
 AFSAاستفاده کردند .با توجه به کاربردهای این الگوریتم در
تخمین پارامترها ،در این مطالعه سعی گردید نتایج حاصل از
بکارگیری الگوریتم  AFSAدر تخمین پارامترهای هیدرولیکی
آبخوانهای تحتفشار در سه مجموعه دادههای آزمایش پمپاژ
مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.

مواد و روشها
مدیریت صحیح منابع آبهای زیرزمینی تا حد زیادی بستگی به
تخمین پارامترهای هیدرولیکی آبخوان دارد ،بنابراین تعیین
دقیقتر این پارامترها دارای اهمیت زیادی است .در این راستا،
آزمایش پمپاژ ،روش شناختهشدهای برای تعیین خصوصیات
هیدولیکی یک آبخوان است .این آزمایش با استفاده از پمپاژ آب
از یک چاه و مشاهده پاسخ آبخوان در چاههای مشاهدهای اطراف
چاه پمپاژ انجام میشود .افتهای اتفاع بار هیدرولیکی بدست
آمده در چاههای مشاهدهای این آزمایش میتواند در شناخت
آبخوان و تخمین پارامترهایی مانند ضریب قابلیت انتقال ،ضریب
ذخیره ،ضریب هدایت هیدرولیکی ،ضریب نشت و آبدهی ویژه
مورد استفاده قرار گیرد.
همانطور که ذکر گردید ،تخمین پارامترها با استفاده از
روش استاندارد تیس و هانتوش انجام میشود که معادالت مربوط
به این روش ،از طریق روش گرافیکی و روشهای مبتنی بر بهینه-
سازی (الگویتمهای ریاضی و الگوریتمهای تکاملی و فراکاوشی)
حل میشود .در این مطالعه ،تخمین پارامترهای هیدرولیکی
مربوط به سه آبخوان تحتفشار مورد بررسی قرار میگیرد .داده-
های صحرایی آزمایش پمپاژ (دادههای زمان – افت) مربوط به سه
چاه مشاهدهای Kruseman ( 𝑊2 ،)Todd and Mays, 2005( 𝑊1
 )and De Ridder, 1983و  )Batu, 1998( 𝑊3به همراه فاصله چاه-
های مشاهدهای از چاههای پمپاژ و مقادیر ثابت دبی پمپاژ در
جدول ( )1آورده شده است.
در ادامه ،برای تعیین پارامترهای هدایت هیدرولیکی و
ضریب ذخیره آبخوان در مدل ریاضی تیس از روش گرافیکی و
الگوریتم بهینهسازی  AFSAاستفاده میشود .همچنین ،با توجه
به کاربردهای موفقیتآمیز الگوریتم ژنتیک ( )GAدر بهینهسازی
مسائل مهندسی ،این الگوریتم کاربرد گستردهای در بین محققان
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دادههای ) Asghari Moghaddam et al. (2008است که آنها از
الگوریتم  GAبرای تخمین پارامترهای هیدرولیکی استفاده
نمودند ،بنابراین نتایج این محققان میتواند معیاری برای ارزیابی
 AFSAدر این مطالعه باشد.

علوم مختلف مهندسی داشته است .بنابراین در صورت استفاده از
یک روش حل جدید برای مسائل بهینهسازی معموالً از  GAبه
عنوان معیار ارزیابی و تایید روش جدید استفاده میشود .از آنجا
که مجموعه دادههای مورد بررسی در این مطالعه مشابه مجموعه

جدول  -1دادههای صحرايی آزمايشهای پمپاژ در چاههای موردنظر در اين مطالعه
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مدل رياضی تيس در آزمايش پمپاژ

تیلور1و به ازای  𝑢 > 1از کوادراتور گوس – الگر2محاسبه می-

مدل  ،Theisمعروفترین مدل ریاضی است که در آنالیز دادههای
آزمایش پمپاژ برای محاسبهی پارامترهای هیدرولیکی مورد
استفاده قرار میگیرد ،این مدل ،جریان شعاعی را در چاه حفر
شده در محیط همگن و یکنواخت و در یک آبخوان تحتفشار
شبیهسازی میکند .مدل  Theisبه صورت معادله زیر است
(:)Freeze and Cherry, 1979

شود ( .)Tseng and Lee, 1998در معادله  𝑠 ،3ضریب ذخیره
بدون بعد و 𝑡 زمان سپری شده از شروع پمپاژ است.

)𝑢(𝑊

𝑄
𝑇𝜋4

= )𝑡 𝑠(𝑟,

در این رابطه )𝑡  𝑠(𝑟,افت در زمان 𝑡 و در فاصله 𝑟 از چاه
پمپاژ  𝑄 ،مقدار برداشت ثابت از چاه پمپاژ 𝑇 ،مقدار قابلیت انتقال
سفره و ) W(uتابع چاه است که به صورت زیر محاسبه میشود:
𝑢𝑑 𝑢𝑒 −
𝑢

∞

∫ = )𝑢(𝑊
𝑢

که:
2

𝑠𝑟 .
𝑡𝑇4

=𝑢

مقدار )𝑢(𝑊 به ازای  0 < 𝑢 ≤ 1با استفاده از بسط سری
1. Taylor Series

روشهای حل مدل رياضی تيس
روش گرافيکی:

همانطور که در بخش مقدمه ذکر شد ،روش گرافیکی یکی از
اولین روشهایی است که برای تعیین مقادیر پارامترهای آبخوان
مورد استفاده قرار میگیرد .برای تعیین پارامترهای آبخوان مانند
قابلیت انتقال ( )Tو ضریب ذخیره ( ،)Sآزمایش پمپاژ انجام می-
شود و افتها در فواصل زمانی مشخص در چاه پمپاژ و چند چاه
مشاهدهای در اطراف چاه پمپاژ اندازهگیری میشود .در ادامه،
دادههای زمان-افت اندازهگیری شده با استفاده از روشهای
گرافیکی استاندارد مربوط به آبخوانهای آزاد و تحتفشار تجزیه
و تحلیل می شود .در ادامه ،با تطبیق منحنیهای تیس با منحنی
دادههای میدانی ،نقطه انطباقی بدست میآید که با توجه به مدل
2. Gauss-Laguerre Quadrature

جنت رستمی و همکاران :تخمين پارامترهای هيدروليکی سفره های تحت فشار

تیس مقادیر پارامترها محاسبه میشود .در این مطالعه ،این فرآیند
با استفاده از نرمافزار  Aquifer Testانجام میشود که توسط
شرکت هیدروژئولوژیکی واترلو )WHI(1در کانادا توسعه داده شده
است .این نرمافزار ،ضرایب آبخوان را با استفاده از دادههای میدانی
آزمایش پمپاژ برای انواع آبخوانهای تحتفشار ،آزاد ،نشتی و درز
و شکافدار از طریق روشهای تیس ،کوپر-ژاکوب و چاو محاسبه
میکند.
الگوريتم دسته ماهیهای مصنوعی:

الگوریتم دسته ماهیهای مصنوعی بر پایه توابعی است که از
رفتارهای اجتماعی دسته ماهیها برگرفته شدهاند .ماهیها با
جستجوی فردی یا گروهی میتوانند مناطقی را پیدا کنند که
دارای غذای بیشتری است .با توجه به این ویژگی ماهیها ،مدل
ماهی مصنوعی با رفتارهای حرکت آزادانه ،جستجوی غذا ،حرکت
گروهی و دنبالهروی ارائه شده است که از طریق آنها فضای حل
مسئله جستجو میشود .محیطی که ماهی مصنوعی در آن زندگی
میکند فضای حل ماهیهای مصنوعی دیگر نیز است .تابع هدف
این الگوریتم درجه تراکم غذا در آب است و ماهیها در پایان این
الگوریتم به مکانی میرسند که درجۀ تراکم و غلظت غذا در آنجا
بیشترین (بهینۀ سراسری) باشد .همانطور که در شکل ()1
مشاهده میشود یک ماهی مصنوعی در میدان دید خود قادر است
مفاهیم خارجی را از طریق حس بینایی درک کند.

275 ...

ادامه میدهد .در این الگوریتم Step ،حداکثر طول گام حرکت
است و فاصله بین دو ماهی مصنوعی که در وضعیتهای 𝑖𝑋 و 𝑗𝑋
هستند با ‖ 𝑗𝑋  𝑑𝑖𝑗 = ‖𝑋𝑖 −نشان داده میشود.
مدل ماهی مصنوعی شامل دو بخش از متغیرها و توابع
است که متغیرها شامل ( Xموقعیت فعلی ماهی مصنوعی)step ،
(حداکثر طول گام حرکت)( 𝑡𝑟𝑦_𝑛𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 ،visual ،سقف تعداد
آزمایش)( max_𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 ،حداکثر تعداد تکرارها یا تعداد
نسل)( 𝑓𝑖𝑠ℎ_𝑛𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 ،تعداد ماهیهای مصنوعی تولید شده در
هر نسل) و فاکتور شلوغی  )0 < δ < 1( δمیباشد .همچنین
توابع شامل حرکت آزادانه 2،رفتار جستجوی غذا ،3رفتار حرکت
گروهی4و رفتار دنبالهروی(5پیروی) میباشد.
رفتار حرکت آزادانه :در دنیای طبیعی اگر ماهیها موفق
به یافتن غذا نشوند ،بصورت آزادانه حرکت میکنند .در
الگوریتم  AFSAهنگامی که ماهی مصنوعی نتواند خود را به
موقعیتی با مقدار غذای بیشتری برساند ،بصورت تصادفی یک گام
در فضای مسئله حرکت میکند ،که بصورت فرمول زیر است:
)𝑋(𝑡 + 1) = 𝑋(𝑡) + 𝑠𝑡𝑒𝑝 × 𝑟𝑎𝑛𝑑(−1,1
) 𝑟𝑎𝑛𝑑(−1,1یک بردار  Dبعدی از اعداد

که در آن
تصادفی در بازه ] [−1,1با توزیع یکنواخت است.

رفتار جست وجوی غذا :اگر 𝑖𝑋 وضعیت فعلی ماهی
مصنوعی باشد 𝑋𝑗 ،میتواند وضعیتی باشد که به صورت تصادفی
در میدان دید ماهی مصنوعی انتخاب میشود.
)𝑋𝑗 = 𝑋𝑖 + 𝑉𝑖𝑠𝑢𝑎𝑙 . 𝑟𝑎𝑛𝑑 (−1,1

اگر تراکم و غلظت غذا مقدار تابع هدف این الگوریتم باشد
و به صورت تابع )𝑋(𝑓 = 𝑌 بیان شود ،میتوان رفتار جستجوی
غذا به صورت زیر تعریف کرد .در این حالت تراکم غذایی در 𝑗𝑋
را با تراکم غذایی در وضعیت فعلی ( 𝑖𝑋) مقایسه میکنند ،در
صورتی که مسئله بیشینهسازی باشد و 𝑗𝑌 < 𝑖𝑌 شود ماهی
مصنوعی موردنظر از وضعیت فعلی خود در جهت 𝑗𝑋 یک گام به
جلو حرکت میکند که به صورت زیر محاسبه میشود:

شکل  -1ماهی مصنوعی و محيط اطراف آن

وضعیت فعلی ماهی مصنوعی توسط بردار
) 𝑛𝑥  (𝑥1 , 𝑥2 , … ,نشان داده میشود Visual .میدان دید ماهی
مصنوعی است و 𝑉𝑋 نیز موقعیتی در میدان دید ماهی است که
ماهی مصنوعی میخواهد به آنجا برود .اگر وضعیت 𝑉𝑋 از نظر
تراکم غذایی بهتر از وضعیت فعلی باشد ،ماهی یک گام در جهت
𝑉𝑋 به جلو می رود و در موقعیت جدید 𝑡𝑥𝑒𝑛𝑋 قرار میگیرد ،در
غیر اینصورت ماهی مصنوعی به گشتزنی در محدوده میدان دید
=𝑋

1. Waterloo Hydrogeologic Incorporation
2. Move
3. Prey

). 𝑠𝑡𝑒𝑝 . 𝑟𝑎𝑛𝑑(0,1

𝑡𝑖𝑋𝑋𝑗 −
‖ 𝑡𝑖𝑋‖𝑋𝑗 −

𝑋𝑖𝑡+1 = 𝑋𝑖𝑡 +

اما اگر 𝑗𝑌 < 𝑖𝑌 نباشد ،یک وضعیت 𝑗𝑋 دیگر با استفاده از
رابطه  1انتخاب نموده و دوباره تراکم غذایی آن ارزیابی میشود و
بررسی میگردد که آیا شرط پیشروی را ارضا میکند یا نه؟
اگر پس از  try_numberتکرار موفق به تامین شرط
پیشروی ( 𝑗𝑌 < 𝑖𝑌) نشود ،رفتار حرکت آزادانه برای ماهی
مصنوعی  iاجرا میشود.
4. Swarm
5. Follow
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رفتار حرکت گروهی ماهیها 𝑋𝑐 :موقعیت مرکزی
ماهیها را نشان میدهد که برابر مرکز ثقل بردارهای ماهیهای
مصنوعی است .فرض میشود 𝑓𝑛 برابر با تعداد همسایههای موجود
در میدان دید اطراف 𝒄𝑿  𝑛 ،برابر تعداد کل ماهیهای مصنوعی،
𝑐𝑌 تراکم غذا در موقعیت مرکزی و 𝑖𝑌 تراکم غذا در موقعیت فعلی
باشد ،اگر 𝑖𝑌 > 𝑐𝑌 و)𝑛 δ > (𝑛𝑓 ⁄باشد ماهی مصنوعی به
صورت رابطه زیر یک گام به سمت میدان مرکزی پیش میرود.
). 𝑠𝑡𝑒𝑝. 𝑟𝑎𝑛𝑑(0,1

𝑡𝑖𝑋 𝑋𝑐 −
‖ 𝑡𝑖𝑋 ‖𝑋𝑐 −

𝑋𝑖𝑡+1 = 𝑋𝑖𝑡 +

در صورتیکه  𝑛𝑓 = 0باشد یا شرط حرکت به موقعیت
مرکزی تامین نشود ،رفتار جستجوی غذا اجرا میگردد.
رفتار دنباله روی :در حرکت گروهی ماهیها ،هنگامی که

𝑚𝑟𝑎𝑤𝑠𝑖𝑋 میشود .پس از اجرای این دو رفتار که بر اساس موقعیت
𝑡𝑖𝑋 اجرا شدند ،موقعیت بعدی ماهی مصنوعی 𝑖 یعنی  𝑋𝑖𝑡+1به
صورت زیر بدست میآید:
) 𝑚𝑟𝑎𝑤𝑠𝑖𝑋(𝑓 ≤ )

𝑤𝑜𝑙𝑙𝑜𝑓

) 𝑚𝑟𝑎𝑤𝑠𝑖𝑋(𝑓 > )

𝑤𝑜𝑙𝑙𝑜𝑓

𝑖𝑋(𝑓 𝑓𝑖

𝑤𝑜𝑙𝑙𝑜𝑓

𝑖𝑋

𝑖𝑋(𝑓 𝑓𝑖 𝑚𝑟𝑎𝑤𝑠𝑖𝑋

{ = 𝑋𝑖𝑡+1

برای ثبت بهترین نقطهای که تاکنون در الگوریتم بدست
آمده ،از یک تخته سیاه استفاده میشود .در الگوریتم ماهیهای
مصنوعی ،پس از اجرای رفتارهای موجود در الگوریتم در هر تکرار
مقدار بهترین ماهی مصنوعی با مقدار ثبت شده بر تخته سیاه
مقایسه میشود .در صورتیکه بهترین مقدار بدست آمده از مقدار
ثبت شده بر تخته سیاه بهتر بود موقعیت بهترین ماهی مصنوعی
جایگزین ماهی مصنوعی ثبت شده بر تخته سیاه میشود .شبه
کد الگوریتم  AFSAدر زیر آورده شده است.

یک ماهی یا تعدادی از آنها غذا پیدا کنند ،همسایهها و ماهیهای
) Blackboard = Arg max f(xi
نزدیک به آنها به دنبال آنها میروند و به سرعت به غذا می-
xi
𝐫𝐞𝐩𝐞𝐚𝐭:
رسند .اگر 𝑖𝑋 وضعیت فعلی ماهی مصنوعی باشدو هنگامی که
]𝒏 𝐟𝐨𝐫 each Artificial Fish i ∈ [𝟏, … ,
همسایه 𝑗𝑋 را جستجو میکند ( 𝑙𝑎𝑢𝑠𝑖𝑣 ≤ 𝑗𝑖𝑑) و 𝑗𝑌 را میبیند𝐩𝐞𝐫𝐟𝐨𝐫𝐦 𝑆𝑤𝑎𝑟𝑚 𝐵𝑒ℎ𝑎𝑣𝑖𝑜𝑟 𝐨𝐧 𝑋𝑖𝑡 𝐚𝐧𝐝 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐮𝐭𝐞 ،
𝒎𝒓𝒂𝒘𝑺𝑿
اگر 𝑖𝑌 > 𝑗𝑌 و و)𝑛 δ > (𝑛𝑓 ⁄باشد یعنی وضعیت 𝑗𝑋 دارای
𝒊
تراکم غذایی بیشتری نسبت به وضعیت فعلی است و تراکم
جمعیتی در نزدیکی آن زیاد نمیباشد ،بنابراین ماهی یک گام به
جلو و به سمت 𝑗𝑋 میرود که به صورت رابطه زیر محاسبه می-
شود ،در غیر این صورت رفتار جستجوی غذا را دوباره اجرا میکند.
). 𝑠𝑡𝑒𝑝. 𝑟𝑎𝑛𝑑(0,1

𝑡𝑖𝑋 𝑋𝑗 −
‖ 𝑡𝑖𝑋 ‖𝑋𝑗 −

𝑋𝑖𝑡+1 = 𝑋𝑖𝑡 +

روند اجرای الگوريتم دسته ماهیهای مصنوعی :برای
ماهیهای مصنوعی ،رفتارهای جستجوی غذا و حرکت آزادانه،
رفتارهای انفرادی هستند .رفتار دنبالهروی ،یک رفتار گروهی
است که هر یک از ماهیهای مصنوعی به صورت محلی براساس
موقعیت همسایههای خود آن را اجرا میکنند و رفتار حرکت
گروهی یک رفتار گروهی است که تمام ماهیهای مصنوعی به
صورت سراسری آن را اجرا میکنند .درصورتی که یک ماهی
مصنوعی با اجرای رفتار دنبالهروی و یا حرکت گروهی موفق به
حرکت به سمت موقعیت بهتر نشود رفتار جستجوی غذا اجرا
میگردد و در صورتیکه یک ماهی مصنوعی در یافتن موقعیت
بهتر با رفتار جستجوی غذا موفق نبود ،رفتار حرکت آزادانه اجرا
میشود.
𝑡
اگر موقعیت ماهی مصنوعی 𝑖 در زمان 𝑡 برابر 𝑖𝑋 باشد،
ماهی مصنوعی𝑖 یک بار رفتار دنبالهروی را از 𝑡𝑖𝑋 اجرا میکند و
باعث تغییر مکان ماهی به 𝑤𝑜𝑙𝑙𝑜𝑓𝑖𝑋 میشود .ماهی مصنوعی𝑖 پس
از انجام رفتار دنبالهروی ،از همان موقعیت 𝑡𝑖𝑋 رفتار حرکت
گروهی را اجرا میکند که باعث حرکت ماهی مصنوعی 𝑖 به مکان

𝐞𝐭𝐮𝐩𝐦𝐨𝐂 𝐝𝐧𝐚 𝒊𝒕𝑿 𝐧𝐨 𝑟𝑜𝑖𝑣𝑎𝐩𝐞𝐫𝐟𝐨𝐫𝐦 𝐹𝑜𝑙𝑙𝑜𝑤 𝐵𝑒ℎ

𝒘𝒐𝒍𝒍𝒐𝑭𝑿
𝒊

))𝑤𝑜𝑙𝑙𝑜𝑓( 𝑖𝑋(𝑓 ≥ ))𝑚𝑟𝑎𝑤𝑠( 𝑖𝑋(𝑓 𝐟𝐢
𝑤𝑜𝑙𝑙𝑜𝐹𝑖𝑋 = 𝐭𝐡𝐞𝐧 𝑥𝑖𝑡+1
𝐞𝐬𝐥𝐞
𝑚𝑟𝑎𝑤𝑠𝑖𝑋 = 𝑥𝑖𝑡+1
𝐫𝐨𝐟 𝐝𝐧𝐞
)𝑑𝑟𝑎𝑜𝑏𝑘𝑐𝑎𝑙𝐵(𝑓 ≤ ) 𝐹𝐴𝐢𝐟 𝑓(𝑋𝐵𝑒𝑠𝑡−
𝐹𝐴𝐓𝐡𝐞𝐧 𝐵𝑙𝑎𝑐𝑘𝑏𝑜𝑎𝑟𝑑 = 𝑋𝐵𝑒𝑠𝑡−
𝐮𝐧𝐭𝐢𝐥 stopping criterion is met

فرمولبندی تابع هدف

اگر افت مشاهداتی در پیزومترهایی که به فاصله 𝑟 از چاه پمپاژ و
زمان 𝑡 نسبت به شروع پمپاژ با 𝑠𝑏𝑜𝑠 نشان داده شود و 𝑙𝑎𝑐𝑠 افت
محاسباتی محاسبه شده از مدل ریاضی  Theisدر همان فاصله و
زمان باشد تابع خطا را میتوان به صورت زیر نشان داد:
𝑙𝑎𝑐𝑠 𝐸 = 𝑠𝑜𝑏𝑠 −

با توجه به تابع خطای تعریف شده ،تابع هدف به صورت رابطه زیر
بیان میشود:
𝑜𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 = ∑𝑛𝑘=1[(𝑠𝑜𝑏𝑠 )𝑘 − (𝑠𝑐𝑎𝑙 )𝑘 ]2
برای محاسبه تابع هدف ،پس از اینکه مقادیر معلوم 𝑡،𝑟 ،

𝑄 و 𝑠𝑏𝑜𝑠 وارد شد ،یک مقدار اولیه برای پارامترهای ضریب قابلیت
انتقال و ضریب ذخیره انتخاب میشود .در این مرحله با توجه به
روابط موجود در مدل  Theisو محاسبه مقدار 𝑙𝑎𝑐𝑠 تابع هدف
محاسبه میگردد.

تحليل نتايج
در این مطالعه ،به منظور ارزیابی الگوریتم  AFSAدر تخمین
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پارامترهای هیدرولیکی آبخوان ،برنامه کامپیوتری این الگوریتم
برای سه مجموعه دادههای آزمایش پمپاژ توسعه داده شد که برای
مقایسه نتایج این الگوریتم با روشهای دیگر ،از روش گرافیکی و
الگوریتم بهینهسازی  GAاستفاده شد .از آنجا که مقادیر
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پارامترهای ورودی الگوریتم  ،AFSAدر نتایج این الگوریتم نقش
مهمی دارد ،برای یافتن مقادیر بهینه این پارامتر آنالیز حساسیت
انجام شد که نتایج آن به صورت جدول ( )2آورده شده است.

جدول  -2مقادير بهينه پارامترهای مورد نياز در AFSA

step

visual

try_number

max_generation

Fish_number

0.1

2.5

10

500

50

پس از تعیین پارامترهای ورودی الگوریتم  AFSAو تشکیل ساختار مدل بهینهسازی اعم از تابع هدف و محدودیتها در مسئله
مورد بررسی ،با اجرای مدل تهیه شده مقادیر متغیرهای تصمیم (مقادیر ضریب قابلیت انتقال و ضریب ذخیره) و تابع هدف بدست آمد
که نتایج در جدول ( )2آورده شده است .همچنین ،با وارد نمودن مجموعه دادههای زمان – افت آزمایش پمپاژ در نرمافزار Aquifer Test
و اجرای آن ،مقادیر ضریب قابلیت انتقال و ضریب ذخیره به روش گرافیکی محاسبه شد که نتایج آن نیز در جدول ( )3آورده شده است.
مقادیر پارامترهای هیدرولیکی آبخوان به همراه مقدار تابع هدف بدست آمده از روش  GAارائه شده در این جدول ،با توجه به مطالعه
) Asghari Moghaddam et al. (2008ذکر شده است.
جدول  -3مقادير تابع هدف ،ضريب قابليت انتقال و ضريب ذخيره

0/9997
0/9997

2/03×10 -4

0/779

گرافیکی

تابع هدف

R2

0/9996

S

)T (m2 / min

روش حل

0/0010
-4

7/1930×10

-4

7/0152×10

0/9903

0/0225

0/9913

0/0182

0/9915

0/0180

0/9893

0/1429

0/9935

0/0272

0/9935

0/0272

-4

1/0900×10

-4

0/7931

الگوریتم GA

1/9338×10

0/7886

الگوریتم AFSA

2/16×10

0/332

گرافیکی

2/000×10 -4

0/3479

الگوریتم GA

-4

-4

2/000×10

-4
-4

4/34×10

0/3482
0/1292

W1

W2

الگوریتم AFSA
گرافیکی

3/0217 × 10

0/1642

الگوریتم GA

3/0353 × 10 -4

0/1648

الگوریتم AFSA

مقایسه مقادیر ضرایب هیدرولیکی آبخوان حاصل از سه
روش گرافیکی و الگوریتمهای بهینهسازی  GAو  AFSAدر
جدول ( )3نشان میدهد مقادیر ضرایب  Tو  Sدر دو روش GA
و  AFSAتقریباً یکسان است و همچنین مقایسه مقادیر تابع هدف
در این دو الگوریتم نشان میدهد که الگوریتم  AFSAنتایج تقریباً
بهتری نسبت به الگوریتم  GAداشته است .در مجموعه دادههای
چاههای پمپاژ  𝑊1و  𝑊2مقادیر تابع هدف در  AFSAبهتر از GA
بوده و در مجموعه دادههای چاه پمپاژ  𝑊3این مقادیر یکسان بوده
است.
در شکل ( )2منحنی زمان -افت مشاهدهای (دادههای
صحرایی) و منحنیهای حاصل از پارامترهای تخمین زده شده با
 GA ،AFSAو روش گرافیکی برای سه مجموعه داده چاه پمپاژ

چاه پمپاژ

W3

آورده شده است .مقایسه این منحنیها نشان میدهد افت مربوط
به  AFSAو  GAنسبت به روش گرافیکی تطابق بیشتری با افت
مشاهداتی دارد .مجموعه دادههای  𝑊1نسبت به  𝑊2و  𝑊3دارای
 𝑅2بهتری هستند .به طور کلی میتوان بیان نمود که مقادیر
ضریب همبستگی بین مقادیر افت مشاهدهای و افت محاسبهشده
دو روش  AFSAو  GAنسبت به روش گرافیکی بیشتر است.
همانطور که در مقدمه ذکر گردیدBateni et al. (2015) ،
از الگوریتمهای فراکاوشی  GAو  ACOبرای تعیین مقادیر
پارامترهای هیدرولیکی آبخوان تحتفشار استفاده کردند ،نتایج
آنها نشان داد که این الگوریتمها به نتایج بهتری نسبت به روش
گرافیکی میرسد و برتری این دو الگوریتم نسبی است ،به طوری-
که در بعضی از آبخوانها  GAنتیجه بهتری میدهد و در بعضی

 278تحقيقات آب و خاک ايران ،دوره  ،51شماره  ،1فروردين 1399

دیگر  .ACOبنابراین ،به طور کلی میتوان نتیجه گرفت که
الگوریتمهای فراکاوشی در مقایسه با روشهای ریاضی و گرافیکی
نتایج بهتری در تخمین پارامترهای آبخوان میدهد .اما ،اغلب این
الگوریتمها نیاز به مقادیر اولیه متغیرهای تصمیم برای شروع
فرآیند حل دارند و جواب نهایی به مقادیر اولیه بستگی دارد در
حالیکه نتایج حاصل از الگوریتم  AFSAبه مقادیر اولیه متغیر
تصمیم حساس نیست .تعیین مقادیر اولیه منطقی نیاز به شناخت
صحیح خصوصیات زمین شناسی آبخوان دارد ،در حالی که برخی

𝑊1

𝑊2

𝑊3

موارد ممکن است چنین شناختی از آبخوان مورد مطالعه در
دسترس نباشد ،بنابراین در چنین مواردی استفاده از روشی که
وابسته به مقادیر اولیه متغیر تصمیم برای شروع حل نباشد بسیار
مفید خواهد بود .در معرفی الگوریتم  AFSAذکر شد که یکی از
مزایای این الگوریتم حساس نبودن به مقادیر اولیه متغیر تصمیم
است که این ویژگی باعث میشود کاربرد  AFSAدر مسائل
تخمین پارامترهای آبخوان موثر و مفید باشد.

𝑊1

𝑊2

𝑊3

شکل  -2مقايسه منحنی زمان -افت محاسبه شده در سه چاه پمپاژ 𝟏𝑾 𝑾𝟐 ،و 𝟑𝑾 با استفاده از روش گرافيکی و الگوريتم بهينهسازی  GAو AFSA
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تخمین پارامترهای هیدرولیکی آبخوانهای تحتفشار مورد
بررسی قرار گرفت که مقایسه نتایج بدست آمده نشان داد که
استفاده از این روش در تعیین مقادیر پارامترهای آبخوان قابل
 عملکرد تقریبا مشابهیGA  وAFSA  الگوریتم.توصیه است
 برای ایجادGA  اما در الگوریتم،نسبت به روش گرافیکی دارند
جمعیت اولیه هر پارامتر الزم است از حدود استاندارد هر یک از
 الگوریتمAFSA پارامترها استفاده کرد در حالی که در روش
وابسته به مقادیر اولیه نیست که این ویژگی میتواند در تعیین
مقادیر پارامترهای آبخوانهایی که خصوصیات زمینشناسی آنها
. بسیار مفید باشد،چندان شناخته شده نیستند

نتيجهگيری کلی
 تعیین مقادیر،در بخش برنامهریزی و مدیریت آب زیرزمینی
پارامترهای هیدرولیکی آبخوان برای تهیه مدل ریاضی آبخوانها
 برای رسیدن به این هدف در بعضی از نقاط.الزم و ضروری است
منطقه مورد بررسی آزمایش پمپاژ انجام میدهند و با توجه به
دادههای بدست آمده در این آزمایش مقادیر پارامترهای
 با توجه به اینکه.هیدرولیکی را با روش گرافیکی بدست میآورند
مقادیر بدست آمده با استفاده از روش گرافیکی تقریبی است
 میتواندAFSA  وGA استفاده از روشهای بهینهسازی مانند
 درAFSA  در این تحقیق کاربرد روش بهینهسازی.موثر باشد
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