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استفاده از شبکه عصبی مصنوعی )ANN( و الگوریتم رقابت استعماری به منظور ارزیابی کیفیت 
آب زیرزمینی دشت جلفا برای مصارف مختلف

سمیه امامی 1، رضا نوروزی سرکارآباد 1، یحیی چوپان2*

1 گروه مهندسی آب دانشگاه تبریز

2 گروه مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

خالصه: بررسی های کمی و کیفی آب های زیرزمینی اهمیت ویژه ای در مدیریت این منابع دارند. بکارگیری روش های 
نوین از جمله شبکه  های عصبی و الگوریتم های تکاملی در تخمین کیفیت آب به دلیل سرعت، همگرایی و کارآیی بسیار 
باالی خود، موجب صرفه جویی، کاهش هزینه ها و مدیریت هر چه بهتر می شود. هدف اصلی از انجام این تحقیق بررسی 
نتایج آنالیز شیمیایی آب های زیرزمینی دشت جلفا با توجه به نمونه برداری از 14 حلقه چاه، نمودارهای ویلکاکس، شولر 
و پایپر و هم چنین تخمین پارامترهای کیفی آب زیرزمینی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی و الگوریتم رقابت 
استعماری می باشد. در همین راستا، پارامترهای کیفی آب زیرزمینی شامل TDS، EC و SAR با استفاده از شبکه های 
عصبی مصنوعی و الگوریتم رقابت استعماری تخمین زده شد و کیفیت منابع آب زیرزمینی از نظر شرب، کشاورزی و صنعت 
با استانداردهاي ویلکاکس، پایپر و شولر مورد بررسي قرار گرفت. ضریب همبستگی باالی 90 درصد، نشان دهنده ي دقت 
قابل قبول شبکه عصبي مصنوعي در مقایسه با الگوریتم رقابت استعماری در تخمین پارامترهای کیفی آب زیرزمینی است. 
هم چنین نتایج استفاده از دیاگرام های مختلف نشان می دهد نمونه ها دارای سختی و خورندگی خیلی زیاد بوده و از نظر 
استفاده در شرب و صنعت نامناسب نمی باشند. طبق طبقه بندی کالس ها، اکثر داده ها در کالس C4S2  قرار دارند که آب 

این گروه برای مقاصد کشاورزی نامناسب می باشد. 
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1- مقدمه 
منابع آب زیرزمینی یکی از بهترین و در برخی موارد تنها راه حل 
مشکل تأمین آب شرب و کشاورزی در مناطق خشک و نیمه خشک از 
جمله ایران می باشد. افت شدید سطح ایستابی و نیز تخریب کیفیت 
بودن  کم  و  زیرزمینی  آب  منابع  از  بهره برداری  افزایش  اثر  در  آب 
تغذیه طبیعی نسبت به میزان برداشت، روز به روز در حال افزایش 
می باشد. طی سال های اخیر افزایش میزان شوری و کاهش کیفیت 
آب زیرزمینی به دلیل نفوذ و اختالط آالینده ها به یکی از مشکالت 
زیست محیطی جدی دنیا تبدیل شده است. نفوذ آب های آلوده به 
آبخوان ها یکی از مشکالتی است که عموما در اثر فعالیت های انسانی 

کیفیت  کاهش  موجب  پدیده  این  و  گردیده  تشدید  رشد صنعتی  و 
آب  امروزه منابع   .)1394 )طاهری،  است  شده  زیرزمینی  آب های 
یکي از پایه هاي اساسی توسعه پایدار محسوب می شود که عالوه بر 
کمیت، کیفیت آب نیز جزء پارامترهاي مهم مورد توجه قرار مي گیرد. 
در همین راستا پارامترهاي کیفي آب جزء مولفه هایي می باشند که 
بایستي در برنامه ریزي ها به دقت پیش بینی و شبیه سازي شوند. با 
تخمین و مدل سازی پارامترهای کیفی آب زیرزمینی عالوه بر مدیریت 
بهره برداري منابع آب به منظور تأمین نیاز، مي توان حوادث طبیعي 
هم چون خشکسالي را نیز مهار نمود. اجراي یک مدل بهینه سازی 
جهت بررسي صحت داده ها، اصالح و یا تکمیل داده ها مورد استفاده 
بررسي و تخمین کیفیت  تکنیک های بسیاري براي  می گیرد.  قرار 

https://www.creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode
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آب مورد استفاده قرار مي گیرند که بیش تر آن ها نیازمند اطالعات 
ورودي فراوان و غیر قابل دسترس بوده و یا اندازه گیري این اطالعات 
زماني و مالي فراواني را به دنبال خواهد داشت  صرف هزینه هاي 
و  ابتکاری  فرا  الگوریتم های   .)1395 همکاران،  و  )میرسنجری 
نتایج رضایت بخشي را در مدل سازي  مصنوعی  عصبی  شبکه های 
منابع آب نشان  سیستم هاي پیچیده غیرخطي در مسایل مدیریت 
حوزه هاي مختلف  در  که به تفضیل توسط پژوهشگران  داده اند 
فرا  الگوریتم های  و  مصنوعی  عصبی  شبکه های  گزارش شده است. 
ابتکاری با قابلیت سازگاري و با تغییرات پیش بیني نشده، جایگزین 
مناسبی برای مدل هاي تجربي و رگرسیوني جهت تخمین رفتار منابع 
 (SAR) آب محسوب می شوند. با توجه به نقش نسبت جذب سدیم
در مدیریت و پایداري خاک، تخمین این پارامتر در آب هاي زیرزمیني 
کشاورزي از اهمیت خاصي برخوردار است.  استفاده شده در اراضي 
نیز از پارامترهاي اصلي در پایش   (EC) الکتریکي  پارامتر هدایت 
کیفیت آب به لحاظ شرب و کشاورزي مي باشد. این پارامتر ارتباط 
مستقیم با میزان شوري آب، میزان جذب سدیم و کیفیت آب شرب 
دارد )میرسنجری و همکاران، 1395(. TDS )کل مواد جامد محلول( 
می باشد. با  ایجاد طعم آب َآشامیدني  پارامتری بسیار مؤثر در  نیز 
توجه به اهمیت پارامترهای EC ،TDS و SAR، این پارامترها جهت 
انتخاب می شوند. در سالیان اخیر مطالعات متعددی بر  مدل سازی 
و  زیرزمینی  سطحی،  آب های  کیفیت  شبیه سازی  و  تخمین  روی 
بررسی کیفیت آن ها برای مصارف مختلف هم چون کشاورزی، شرب 
ابتکاری،  فرا  )الگوریتم های  نوین  روش های  از  استفاده  با  و صنعت 
روش های فازی، شبکه های عصبی مصنوعی و ...( صورت گرفته است. 
رفعتی و همکاران )2011(، روند تغییرات و پایش فلوراید در آب 
مطالعات  نتایج  دادند.  قرار  بررسی  مورد  را  همدان  استان  زیرزمینی 
ایشان نشان داد که روند تغییرات آنیون بین 0 تا 1/78 میلی گرم در 
لیتر بوده و میزان آن در 49 درصد از ایستگاه ها کم تر از استاندارد 
پیشنهاد شده از طرف سازمان حفاظت محیط زیست کشور بوده است. 
کیفیت آب زیر زمینی  بررسی  با   ،)2012( همکاران  و  ماگش 
کیفیت آب  کردند که  گزارش  در منطقه تامیل نادوی هندوستان، 
تأثیر آالینده های سطحی، انحالل مواد معدنی  زیرزمینی تحت 
فعالیت های  از  ناشی  و وجود ترکیبات نیتروژن دار،  و تبخیر بوده 

کشاورزی و سایر تأثیرات انسانی می باشد.  

معاشری و همکاران )2013(، به تخمین توزیع مکاني پارامترهاي 
کیفي آب زیرزمیني دشت کاشان با روش ترکیبي زمین آمار، شبکه 
عصبي مصنوعي و بهینه شده با الگوریتم ژنتیک اقدام نمودند. نتایج، 
عملکرد دقیقي را از رویکرد ترکیبي بهینه شده با الگوریتم ژنتیک به 
منظور تخمین پارامترهاي کیفي مورد بررسی نشان داد، به طوري که 
مقادیر سدیم، کلسیم و منیزیم به ترتیب با ضرایب 99%، 99% و %98 

تخمین زده شدند. 
اسالمیان و لوایی )2009(، آلودگي نیترات در شهر اصفهان را با 
روش ترکیبي الگوریتم ژنتیک و شبکه عصبي مورد تجزیه و تحلیل 
قرار داده و گزارش کردند که نتایج حاصل از این پژوهش مي تواند در 

اهداف مدیریت آب هاي زیرزمیني منطقه مفید واقع شود. 
امیری و همکاران )2013(، در مطالعه اي، عنصر سرب (II) را با 
استفاده از شبکه عصبي مصنوعي و رگرسیون غیر خطي چند متغیره، 
2MNLR شامل  و   1ANN آن ها از پنج مدل  مدل سازی کردند. 
نتیجه  و  استفاده کرده  ترکیبي از پارامترهاي عملیاتي توسعه یافته 
گرفتند که مدل ANN5 با الگوریتم لونبرگ – مارکوارت (LM)3 و 
تابع فعال مماس یادگیري در بین سایر پارامترهاي ورودي دقیق ترین 

روش بود. 
پارامترهای  تخمین  و  به شبیه سازی  و گالبی )2013(،  کریمی 
از  استفاده  با  خوزستان  استان  در  کارون  رودخانه ی  آب  کیفیت 
شبکه های عصبی مصنوعی، روش فازی- عصبی و رگرسیون آماری، 
پرداختند. نتایج پژوهش آن ها نشان داد شبکه های عصبی مصنوعی 
 ،SAR و فازی- عصبی تخمین مطلوب تری در شبیه سازی و برآورد

TDS و EC دارد. 

از  استفاده  با  را  نیشابور  دشت  آب  کیفیت   ،)2015( اعالیی 
تخمین  عصبی-فازی،  استنتاجی  سیستم  و   MLP4 شبکه های 
زدند. در این مطالعه برای تخمین و ارزیابی میزان مواد جامد محلول 
و  از شبکه های عصبی مصنوعی  استفاده  با  نیشابور  (TDS) دشت 

سیستم استنتاج عصبی- فازی تطبیقی از داده های کمی و کیفی دبی 
جریان، دما، کربنات، بی کربنات و مقادیر یونی کلر، سولفات، کلسیم، 

منیزیم و سدیم بهره گرفته شد. 
خمر و همکاران )1390(، در بررسي کیفیت منابع آب در منطقه 

1  Artificial Neural Network 
2  Multivariate Nonlinear Network 
3  Levenberg Marquardt
4  Multilayer Perceptron 
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کاتیون  اندازه گیري  از  پس  تربت حیدریه،  غرب  در  زر  کوه  معدني 
تیپ  زیرزمیني،  منابع  از  برداشت شده  نمونه هاي آب  آنیون هاي  و 
را Na-Cl و Na-HCO3 گزارش کردند و کیفیت آب  آب منطقه 
کشاورزي  و  شرب  نظر  از  ویلکاکس،  و  شولر  نمودارهاي  براساس  را 

نامناسب معرفي نمودند.  
زیرزمینی  آب  کیفیت  بررسی  به   ،)1393( وند  زینی  و  صالحی 
برای شرب، کشاورزی و انتخاب مناسب ترین روش میان یابی مکانی آن 
در غرب شهرستان مریوان پرداختند. نتایج نشان داد که آب زیرزمینی 
منطقه از نظر کیفی برای شرب در محدوده ی مناسب و قابل قبول 
قرار دارد. هم چنین برای آبیاری، بیشتر منطقه در محدوده ی قابل 
ریشه ی  معیارهای  براساس  مکانی  میان یابی  نتایج  دارد.  قرار  قبول 
مطلق  خطای  میانگین   ،1)RMSE( خطا  مربعات  میانگین  دوم 
)MAE(2 و بیش ترین مقدار ضریب  همبستگی )R2(3 نشان داد که 
از بین روش های مختلف میان یابی، روش تخمین گر موضعی برای 
پارامترهای سولفات، غلظت مواد محلول و شوری، روش تابع شعاعی 
برای پارامترهای سدیم و نسبت جذب سدیم، روش تخمین گر عام 
آب،  پارامتر سختی  برای  ساده  کریجینگ  روش  و  کلر  پارامتر  برای 

مناسب ترین برآورد ساالنه را دارند. 
آب  کیفی  پارامترهای  تخمین  به   ،)1395( همکاران  و  امامی 
زیرزمینی دشت بستان آباد واقع در آذربایجان شرقی پرداختند. ایشان 
 (SAR) اقدام به تخمین پارامترهای کیفی غلظت نسبت جذب سدیم
و کلر (Cl) با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری و ژنتیک نمودند. 
نمونه تست  در  مربعات خطا  میانگین  مقدار  داد  نشان  نتایج حاصل 
با 0/00912  برابر  ترتیب  به  کلر  و  برای غلظت نسبت جذب سدیم 
و 0/00790 می باشد. همچنین نتایج حاصل از اجرای دو الگوریتم 
در  استعماری  رقابت  الگوریتم  داد  نشان  مطالعه  این  در  پیشنهادی 
مقایسه با روش الگوریتم ژنتیک از قدرت، هم گرایی و سرعت باالیی 

برخوردار می باشد. 
 SAR ،EC میر سنجری و همکاران )1395(، پارامترهای کیفی
و TDS آب زیرزمینی دشت مهران و دهلران را با استفاده از شبکه 
شبکه عصبي با  در این مطالعه  کردند.  مدل سازی  عصبی مصنوعی 
الگوریتم لونبرگ - مارکوارت (LM) براي تخمین پارامترهاي کیفي 

1  Root Mean Square Error 
2  Mean Absolute Error  
3  Correlation Coefficient  

روش شبکه عصبي  آب زیرزمیني انتخاب گردید. نتایج نشان داد 
کارایي باالیي در تخمین مقادیر   90 باالی  ضریب همبستگی  با 

پارامترهاي کیفي آب زیرزمیني دارد. 
پارامترهای کیفی آب زیرزمینی  تغییرات   ،)1396( ساکی زاده 
در محدوده شهرستان مالیر را با تأکید بر تأثیر کاربری کشاورزی بر 
کیفیت آب مورد بررسی قرار داد. داده های پایش شده در ارتباط با 
14 پارامتر کیفیت آب مربوط به 26 چاه در طی سال های 1392-

آمدند.  دست  به    1389-1390 سال های  طی  چاه   19 و   1391
در  ایستگاه ها  از  درصد   76/9 آب  کیفیت  شاخص  داد  نشان  نتایج 
حد آلودگی ناچیز تا متوسط قرار داشتند. در کل، مقادیر نیترات در 
21 چاه )80/7 درصد(، باالتر از حد استاندارد آلودگی ناشی از منابع 
انسانی )13 میلی گرم در لیتر( و در دو چاه باالتر از استاندارد سازمان 

بهداشت جهانی جهت مصارف شرب )40 میلی گرم در لیتر( بود. 
مکرم و همکاران )1396(، به بررسی کیفیت آب زیرزمینی در یک 
دوره ی 10 ساله با استفاده از شبکه های عصبی- فازی تطبیق پذیر 
(ANFIS)4 و سه روش خوشه بندی5، پارتیشن بندی شبکه ای6 و 

7FCM در دو حالت هیبرید8 و پس انتشار خطا9 در غرب استان فارس 

و   (EC) الکتریکی  هدایت  شامل  آموزش  پارامترهای  نمودند.  اقدام 
داد،  نشان  نتایج مطالعه ی آن ها  بود.   (SAR) نسبت جذب سدیم 
از بین مدل های مختلف تخمین کیفیت آب زیرزمینی، مدل هیبرید 
 (R2=  0/99) همبستگی  ضریب  بیش ترین  با   FCM روش   در 
و کم ترین خطا، بیش ترین دقت در تخمین کیفیت آب زیرزمینی 

منطقه مطالعه شده را دارد. 
در مجموع با توجه به پیشینه مطالعات صورت گرفته و ذکر این 
و  غرب  شمال  در  دشت ها  مهم ترین  از  یکی  جلفا  دشت  که  نکته 
مجاور  نواحی  کننده آب بخش های مختلف  تأمین  منبع  مهم ترین 
این  زیرزمینی  آب  کیفیت  مدل سازی  و  تخمین  می باشد،  خود 
معرفی  حاضر  پژوهش  هدف  این رو،  از  است.  ضروری  بسیار  دشت 
و به کارگیری روش  الگوریتم رقابت استعماری (ICA)10 و مقایسه 
نتایج آن با روش های شبکه عصبی مصنوعی و نمودار ویلکاکس، شولر 

4  Adaptive Neuro Fuzzy Inference System  
5  Sub Clustering 
6  Grid Partitioning 
7  Front control Model 
8  Hybrid 
9  Back Propagation 
10  Imperialist Competitive Algorithm 
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زیرزمینی  آب  کیفی  پارامترهای  بهینه سازی  و  تخمین  در  پایپر  و 
جهت  روش   این  از  استفاده  هم چنین  و   (TDS و   EC  ،SAR)

کاهش  و  پایش  نتایج  اعتمادپذیری  و  مدیریتی  تصمیم گیری های 
هزینه های مربوط به آن می باشد.  

2- مواد و روش ها 
2-1- منطقه مورد مطالعه 

 45 بین  آذربایجان شرقی،  استان  شمال غربی  در  جلفا  دشت 
بین 38  و  تا 46 درجه و31 دقیقه طول شرقی  و 17 دقیقه  درجه 

 
 (  الف

 
 (  ب

 
    نقشه روی بر جلفا دشت موقعیتو ب(   الف :1 شکل

  

شکل 1. الف و ب( موقعیت دشت جلفا بر روی نقشه
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درجه و 39 دقیقه تا 39 درجه و 2 دقیقه عرض شمالی به صورت نوار 
باریکی در مرز شمالی استان واقع شده و از شمال به رودخانه ارس 
می شود  منتهی  آذربایجان  و  ارمنستان  و  نخجوان  و جمهوری های 
که  می باشد  کیلومترمربع   1670/31 دشت  این  وسعت   .)1 )شکل 
منتهی  اهر  و  مرند  به  از جنوب  و  کلیبر  به شهرستان های  از شرق 
لحاظ  از  نظر  مورد  آبخیز  حوضه ی  این که  به  توجه  با  می شود. 
است،  باالیی  اهمیت  دارای  غیره  و  گردشگری  صنعت،  کشاورزی، 
استفاده در مصارف مختلف  بررسی کیفیت آب زیرزمینی جهت  لذا 

ضروری می باشد. 

2-2- تهیه داده ها  
مورد  منطقه  کیفیت شیمیایی آب های زیرزمینی  تعیین  برای 
مطالعه، از اطالعات 14 حلقه چاه در خرداد ماه سال 1393 استفاده 
اسیدیته  آنیو ن ها،  کاتیو ن ها،  انجام آزمایش های شیمی آب،  با  و 
  (TDS)مقدار کل مواد جامد محلول ،(Ec) هدایت الکتریکی ،(pH)

و سختی آب طبق جدول 1 به دست آمدند. 

2-3- الگوریتم رقابت استعماری 
تعدادي  با  نیز  الگوریتم  این  تکاملي،  الگوریتم هاي  دیگر  همانند 
نامیده  "کشور"  یک  آن ها  از  کدام  هر  که  تصادفي  اولیه  جمعیت 
بهترین عناصر جمعیت )معادل  از  مي شوند، شروع مي شود. تعدادي 
نخبه ها در الگوریتم ژنتیک( به عنوان امپریالیست1 انتخاب مي شوند. 
باقي مانده جمعیت نیز به عنوان مستعمره2، در نظر گرفته مي شوند. 
استعمارگران بسته به قدرتشان، این مستعمرات را با یک روند خاص 
که در ادامه مي آید، به سمت خود مي کشند. قدرت کل هر امپراطوري، 
به هر دو بخش تشکیل دهنده آن یعني کشور امپریالیست )به عنوان 
هسته مرکزي( و مستعمرات آن، بستگي دارد. در حالت ریاضي، این 
قدرت کشور  مجوع  به صورت  امپراطوري  قدرت  تعریف  با  وابستگي 
امپریالیست، به اضافه درصدي از میانگین قدرت مستعمرات آن، مدل 

شده است. 
میان  امپریالیستي  رقابت  اولیه،  امپراطوري هاي  شکل گیري  با 

1  Imperialist
2  Colony

 اي آذربایجان شرقی) جلفا (آب و منطقه دشت زیرزمینی آب منابع آنالیز شیمیایی : نتایج1 جدول
 

meqگیري =واحد اندازه 
عالمت 
 اختصاري

- 2SO4 -Cl- دما
3CO -

3HCO +K +Na 2+Mg 2+Ca PH TDS EC 

A 21 9/12 40 0 25/6 11/0 45 7 7 6/7 3552 5920 
B 21 1/0 5/0 0 5 03/0 18/1 4/2 2 8/6 2/337 562 
C 21 1/1 6/0 0 65/5 07/0 36/1 24/3 68/2 6/7 6/441 736 
D 21 2 5/1 4/0 15/6 08/0 1/7 08/2 8/0 9/8 8/604 1008 
E 21 1 2/1 0 2/5 04/0 2/2 76/2 4/2 5/7 6/444 741 
F 21 6/6 25/16 25/0 35/7 08/0 2/12 2/13 5 3/8 1830 3050 
G 21 10 5/17 0 75/11 22/0 19 11 9 7 2358 3930 
H 21 5/5 15 0 85/9 19/0 15 6/7 6/7 5/7 1824 3040 
I 21 12 25/21 0 1/8 19/0 21 4/10 8/9 8/7 2484 4140 
J 21 3 5/12 0 75/7 07/0 6/16 4/3 2/3 1/8 1398 2330 
K 21 6/2 5/6 0 25/11 08/0 6/7 8/6 8/5 6/7 1224 2040 
L 21 9/1 75/0 0 1/5 07/0 12 44/3 04/4 9/7 4/467 779 
M 21 4/3 75/13 0 11 18/0 11 10 7 5/7 1692 2820 
N 21 8/3 5/5 0 4/8 2/0 6/7 28/5 64/4 7/7 4/1064 2774 

 
  

جدول 1. نتایج آنالیز شیمیایی منابع آب زیرزمینی دشت جلفا )آب و منطقه ای آذربایجان شرقی(
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آن ها شروع مي شود. هر امپراطوري اي که نتواند در رقابت استعماري، 
کاهش  از  حداقل  یا  )و  بیفزاید  خود  قدرت  بر  و  عملکرده  موفق 
خواهد  حذف  استعماري،  رقابت  صحنه  از  کند(،  جلوگیري  نفوذش 
جذب  در  آن  قدرت  به  وابسته  امپراطوري،  یک  بقاي  بنابراین  شد. 
مستعمرات امپراطوري هاي رقیب، و به سیطره در آوردن آنها خواهد 
بود. در نتیجه، در جریان رقابت هاي امپریالیستي، به تدریج بر قدرت 
امپراطوري هاي بزرگتر افزوده شده و امپراطوري هاي ضعیف تر، حذف 
افزایش قدرت خود، مجبور خواهند  خواهند شد. امپراطوري ها براي 
این  اصلی  پایه های  دهند.  پیشرفت  نیز  را  خود  مستعمرات  تا  شد 
انقالب2،  و  استعماری  رقابت  هم سان سازی1،  سیاست  را  الگوریتم 
اجتماعی،  تکامل  روند  از  تقلید  با  الگوریتم  این  می دهند.  تشکیل 
اقتصادی و سیاسی کشورها و با مدل سازی ریاضی بخش هایی از این 
فرآیند، عملگرهایی را در قالب منظم به صورت الگوریتم ارائه می دهد 
در  کنند.  کمک  بهینه سازی  پیچیده  مسائل  حل  به  می توانند  که 
واقع این الگوریتم جواب های مسأله بهینه سازی را در قالب کشورها 
نگریسته و سعی می کند در طی فرآیندی تکرار شونده این جواب ها را 
رفته رفته بهبود داده و در نهایت به جواب بهینه مسأله برساند )امامی 

و همکاران، 1395(. 
اولیه  حالت  در  کشور  چندین  از  الگوریتم،  این  خالصه،  به طور 
مسأله  ممکن  جواب هاي  حقیقت  در  کشورها  مي شود.  شروع 
هستند و معادل کروموزوم در الگوریتم ژنتیک و ذره در بهینه سازي 
مي شوند:  تقسیم  دسته  دو  به  کشورها،  همه ي  هستند.  ذرات  گروه 
امپریالیست و مستعمره. کشورهاي استعمارگر با اعمال سیاست جذب 
)همگون سازي( در راستاي محورهاي مختلف بهینه سازي، کشورهاي 
کنار  در  امپریالیستي  رقابت  مي کشند.  خود  سمت  به  را  مستعمره 
سیاست همگون سازي، هسته ي اصلي این الگوریتم را تشکیل مي دهد 
و باعث مي شود که کشورها به سمت مینیمم مطلق تابع حرکت کنند. 

در زیر مراحل این الگوریتم نشان داده شده است: 
چند نقطه تصادفي روي تابع انتخاب کرده و امپراطوري هاي اولیه   .1

را تشکیل بده. 
بده )سیاست  امپریالیست حرکت  به سمت کشور  را  مستعمرات   .2

همسان سازي(. 
اگر مستعمره اي در یک امپراطوري ، وجود داشته باشد که هزینه اي   .3

1  Assimilation
2  Revolution

کمتر از امپریالیست داشته باشد؛ جاي مستعمره و امپریالیست را 
با هم عوض کن. 

گرفتن  نظر  در  )با  کن  حساب  را  امپراطوري  یک  کل  هزینه ي   .4
هزینه ي امپریالیست و مستعمراتشان(. 

یک مستعمره از ضعیف ترین امپراطوري انتخاب کرده و آن را به   .5
امپراطوري اي که بیشترین احتمال تصاحب را دارد، بده. 

امپراطوري هاي ضعیف را حذف کن.   .6
اگر تنها یک امپراطوري باقي  مانده باشد، توقف کن وگرنه به 2   .7

برو. 

2-4- شبیه سازی شبکه ی عصبی مصنوعی 
و  مدل سازی  مرحله  دو  شامل  بهینه سازی  مسائل  تمامی 
و  قیود  هدف،  تابع  تشکیل  شامل  ترتیب  به  که  است  برنامه ریزی 
در  بهینه  شرایط  تعیین  و  مدل سازی(  اول،  )مرحله  محدودیت ها 

رسیدن به جواب ایده آل )مرحله دوم، برنامه ریزی( می باشند. 
شبکه عصبی مصنوعی متشکل از مجموعه ای از نرون ها با 
ارتباطات داخلی بین یکدیگر می باشد که قادر است بر اساس اطالعات 
داده های ورودی، جواب های خروجی را تهیه نماید. شبکه های  و 
عصبی معموال به صورت الیه الیه و منظم ایجاد می گردند. اولین الیه 
که اطالعات و داده های ورودی به آن وارد می گردند الیه ورودی 
است. الیه های میانی الیه های مخفی و آخرین الیه که جواب های 
خروجی از مدل را فراهم می نماید، الیه خروجی می باشند )منهاج، 

 .)1379
مجموعه کل ورودی به نرون از رابطه )1( به دست می آید: 

1

 
n

j ij i
i

net w x
=

=∑  )1(

 Wij و  ورودی  الیه   xi نرون،  به  ورودی  کل   netj آن،  در  که 
شدت اتصال نرون ها می باشد که در طول فرآیند یادگیری مشخص 
به  نرون  از  خروجی  سطح  تعیین  شامل  بعدی  مرحله ی  می شوند. 
تابع فعالیت مورد استفاده در  اعمال می شود.  روی جمع ورودی ها 
تحقیق حاضر، تابع سیگموئید بوده و خروجی شبکه، 0 و 1 می باشد، 

که به صورت زیر تعریف می شود: 

( ) 1
1  jj sf s

e−=
+

 )2(

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA_%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA_%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D9%85
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) معرف تابع سیگوئید می باشد.  )jf s در این رابطه، 

2-5- روش نمودار ویلکاکس، شولر و پایپر  
کم   سدیم  جذب  نسبت  غلظت  با  آب  کشاورزی،  مصارف  در 
توصیه می شود، زیرا به ازای مقدار معینی از کاتیون سدیم، افزایش 
به  سدیم  قابلیت جذب  به  منجر  آب  منیزیم  و  کلسیم  کاتیون های 
وسیله ی خاک شده و در نتیجه زیان آن برای گیاه کمتر می شود. اما 
سدیم به تنهایی نمی تواند معیار کیفی آب به لحاظ کشاورزی مورد 
استفاده قرار گیرد و بهتر است که تأثیر آن در ارتباط با شوری کل 
آب در نظر گرفته شود. لذا روش طبقه بندی ویلکاکس و استفاده از 

نمودار آن کاربری ترین روش برای طبقه بندی آب از نظر کشاورزی 
در مطالعات آب شناسی است، زیرا در نمودار ویلکاس، محور افقی به 
شوری آب )بر حسب میکرومینس بر سانتی متر( و محور عمودی به 
نسبت جذبی سدیم (SAR) اختصاص دارد. در جدول 2، طبقه بندی 

آب از نظر کشاورزی بر اساس معیار ویلکاکس ارائه شده است. 
نسبت جذب سدیم  و   Ec هدایت الکتریکی( عامل  از تلفیق دو 
SAR(، آب ها به 16 طبقه تقسیم می شوند که از  C1 – S1  )عالی( 

شروع و به C4 – S4 ) نامناسب( ختم می شوند )10(. 
 (Na, K, Mg,Ca) در نمودار شولر، برای هر یک از مقادیر کاتیون ها
و آنیون ها (Cl, SO4, HCO3) و نیز درجه سختی آب (TH)، محور 

 
 

   برگشتی انتشار آموزش  الگوریتم با روپیش الیه   سه عصبی شبکه :2 شکل
 

  

شکل 2. شبکه عصبی سه الیه پیش رو با الگوریتم آموزش انتشار برگشتی

 ویلکاکس   معیار اساس بر کشاورزي نظر از آب بنديطبقه :2 جدول
 

 SARطبقه                      حدود                            ECحدود           طبقه            

 1S                                           10 - 0عالی                                1C                              250 - 0عالی 
 2S                                       18 - 10خوب                               2C                       750- 250خوب 

 3S                                     26- 18 متوسط                           3C                 2250- 750متوسط 
 4S                                     32- 26ضعیف                            4C                   5000-2250ضعیف 

 
  

جدول 2. طبقه بندی آب از نظر کشاورزی بر اساس معیار ویلکاکس
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جداگانه ای در نظر گرفته شده که با تعیین آن ها در آزمایشگاه و اتصال 
نقاط متناظرشان روی این محورها می توان به درجه تناسب آب برای 
شرب پی برد. هم چنین در نمودار شولر، یون ها در دو مثلث به صورت 
درصدی از آنیون ها و کاتیون ها به میلی اکی واالن بر لیتر رسم می شوند 
که مقادیر ترسیمی برای آنالیز لوزی بین دو مثلث منتقل می شود. در 
امکان پذیر  شده  آنالیز  داده های  زیادی  تعداد  مقایسه  پایپر،  دیاگرام 
می شود، عالوه بر این در دیاگرام پایپر میدان عمل محدودتر و شلوغ تر 
مواد  مقدار  می تواند  پایپر  نمودار  در  ترسیمی  دایره های  اندازه  است. 
محلول کلی را نشان دهد. این نمودار بیانگر مشخصات شیمیایی آب بر 

حسب غلظت نسبی تشکیل دهنده ی آن ها می باشد.

2-6- تعریف مسأله  
الگوریتم  از مدل شبکه ي عصبي مصنوعي و  تحقیق حاضر،  در 
و   TDS  ،SAR بهینه سازی مقادیر  و  در تخمین  استعماری  رقابت 
)پارامترهاي کیفي  اصلی  آنیون های  و  با استفاده از کاتیون ها   EC

HCO3 ،SO4 ،Cl ،Na ،Ca ،Mg( و pH استفاده شد. داده های 

به کار گرفته شده در این نوشتار مجموعا 168 داده می باشد که 148 
نمونه شامل داده های آموزشی جهت ساخت مدل و 20 نمونه دیگر 
جهت صحت سنجی این مدل توسط شرکت آب منطقه ای برداشت 

و آنالیز شده است. 
با توجه به این که وارد کردن داده ها به  صورت خام باعث کاهش 
باید  و خروجی ها  ورودی ها  بنابراین  سرعت و دقت مدل می شود، 
معادل  پژوهش  دراین  که   ،[L , H] بازه  در  زیر  فرمول های   طبق 
مورد  از این رو داده هاي  استاندارد  شوند،  گردید،  انتخاب   ]0 ]1و 
شدند  نرمالیزه   )5( تا   )3( روابط  صورت  به   به مدل ها  استفاده 

)الروس، 2005(: 

* iX mX b= +  )3(

( ) ( )
  

  
H Lm

Max X Min X
−

=
−

 )4(

( ) ( )
( ) ( )

  
  

  
Max X L Min X H

b
Max X Min X

−
=

−
 )5(

iX متغیر اصلی است.  X* متغیر نرمال سازی شده و  که 

2-6-1- نحوه ورود داده ها در الگوریتم رقابت استعماری 
به منظور بررسي میزان اهمیت هر یک از پارامترهاي کیفي 
از  با استفاده   SAR TDS و   ،  EC استفاده شده در تخمین مقادیر 
و   Cl-  ،pH  ،Mg2+  ،Ca2+ پارامترهای  استعماری،  رقابت  الگوریتم 
کار جهت  ابتدای  در  به عنوان ورودي شبکه انتخاب شدند.   SO4

2-

سنجش کارایی الگوریتم رقابت استعماری، به آموزش و صحت سنجی 
در جدول  ارائه شده  نتایج  اقدام شد.  پارامترها  تخمین  در  الگوریتم 
مقادیر  تخمین  برای  کلی  به طور  می باشد.  مطلب  این  بیانگر   4
کاتیون ها و آنیون ها با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری، مقادیر 
EC و TDS با استفاده از سایر پارامترهاي کیفي یعني کاتیون ها و 

آنیون های اصلی )جدول 4( و SAR استفاده شد. جهت مدل سازی 
محلول،  عناصر  کل  میزان  از  نیز  به عنوان متغیر وابسته   SAR

 pH مقادیر  و   TDS  ، EC فراسنج هاي طول و عرض جغرافیایي، 
در  استفاده  مورد  پارامترهای  شد.  به عنوان متغیر مستقل استفاده 
الگوریتم رقابت استعماری در جدول 3 و هم چنین تجزیه و تحلیل 
آماری داده های مورد استفاده در این پژوهش در جدول 4 و 5 آورده 

شده است. 
متلب1  نرم افزار  در  عددی  کد  استعماری،  رقابت  الگوریتم  برای 
EC و  SAR و  به  ترتیب جهت تخمین غلظت  بکار گرفته شد که 
TDS به فرم رابطه های )6( تا )8( و تابع هدف در رابطه های )9( تا 

)11( آورده شده است: 

62 4* * *
1 3 5 7

CC CSAR C EC C pH C TDS C= + + +  )6(

6 82 4
1 3 5 7 9

C CC CEC C Mg C Ca C pH C Cl C= + + + +  )7(

62 4
1 3 5 7

CC CTDS C Na C EC C Cl C= + + +  )8(

( )2

1

1
n

obs ICA
i

MSE SAR SARN
=

= −∑  )9(
 

( )2

1

1
n

obs ICA
i

MSE EC ECN
=

= −∑  )10(
 

( )2

1

1
n

obs ICA
i

MSE TDS TDSN
=

= −∑  )11(

1  Matlab 
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در این روابط، C6 ،C5 ،C4 ،C3 ،C2 ،C1 و C8 و ضرایب وزنی و 
 ،SAR نمایی برای ورودی های مورد نظر )این ضرایب برای تخمین
 ، obsEC MSE میانگین مربعات خطا،  EC متفاوت است(،  TDS و 

الکتریکی، نسبت جذبی سدیم  به ترتیب هدایت   obsTDS و   obsSAR

 ICATDS و   ICAEC  ، ICASAR و  مشاهداتی  محلول  جامد  مواد  کل  و 
نیز به ترتیب نسبت جذبی سدیم، هدایت الکتریکی و کل مواد جامد 
محلول تخمین زده شده توسط الگوریتم رقابت استعماری می باشند. 

C7 و C9 مقدار ثابت معادله ها می باشند. 

شولر،  نمودار  از  انسان  شرب  نظر  از  آب  کیفیت  تعیین  جهت 
از  منطقه  آب  نوع  و  ویلکاکس  نمودار  از  کشاورزي  استفاده  قابلیت 

نمودار تلفیقي پایپر استفاده شده است. 
مدل های  مختلف  قسمت های  برای  هدف،  تابع  تعریف  از  پس 
مورد استفاده اعم از جمعیت اولیه، سیاست جذب، نسبت داده های 
آموزش و تست و غیره باید مقادیر مناسب را انتخاب نمود، که البته 
انتخاب صحیح این مقادیر تأثیر مستقیمی در نحوه عملکرد و سرعت 

مدل ها در مسأله مدنظر خواهد داشت. 
در  استعماری،  رقابت  الگوریتم  در  استفاده  مورد  پارامتر های 

جدول 3 ارائه شده است. 
پارامترهای γ ،β و ζ جهت مدل سازي سیاست جذب در الگوریتم 
دلخواه  پارامتري   γ می گیرند.  قرار  استفاده  مورد  استعماری  رقابت 
امپریالیست  افزایش جستجوي اطراف  باعث  افزایش آن  مي باشد که 
ممکن،  حد  تا  مستعمرات  تا  مي شود  باعث  نیز  آن  کاهش  و  شده 
در  با  کنند.  نزدیک حرکت  استعمارگر،  به  مستعمره  واصل  بردار  به 
اکثر  در   ،4π/ به  نزدیک  عددي   ،θ براي  رادیان  واحد  گرفتن  نظر 

پیاده سازي ها، انتخاب مناسبي بوده است. β عددي بزرگتر از یک و 
نزدیک به 2 مي باشد. یک انتخاب مناسب مي تواند β =2 باشد. وجود 
به  در حین حرکت  مستعمره  تا کشور  باعث مي شود   β ˃1 ضریب
 ζ .سمت کشور استعمارگر، از جهت هاي مختلف به آن نزدیک شود
عددي مثبت است که معموال بین صفر و یک و نزدیک به صفر در نظر 

گرفته مي شود )امامی و همکاران، 1395(.  

3- نتایج و بحث 
از  نتایج حاصل  از طریق  جلفا  زیرزمینی دشت  تحلیل آب های 
نمودار  و  مصنوعی  عصبی  شبکه  استعماری،  رقابت  الگوریتم  اجرای 
ویلکاکس، شولر و پایپر صورت گرفت. در این پژوهش تعداد الیه هاي 
مخفي و شمار نرون ها در الیه هاي میاني متناسب با تعداد نرون ها 
در الیه ي میاني بر مبناي مقایسه ي عملکرد شبکه انتخاب شد. جهت 
تخمین پارامترها، از یک شبکه عصبي (ANN) سه الیه استفاده شد. 
جهت مدل سازي (SAR)، شبکه عصبی داراي 3 نرون در الیه ورودي 
مي باشد.   )SAR( خروجي  الیه  در  نرون  یک  و   )Na, Ca, Mg(
 Cl,( داراي 4 نرون در الیه ورودي(EC)  شبکه عصبی در مدل سازي
Mg, Ca, pH,( و یک نرون در الیه خروجي  (EC)و در مدل سازي 

(TDS) شبکه داراي 3 نرون در الیه ورودي )EC, Na, Cl( و یک 

نرون در الیه خروجي  (TDS)تعریف شد. مقدار ضریب همبستگي 
باال بین مقادیر مشاهداتی و تخمین زده شده در داده هاي آموزش و 
آزمون )میانگین ضریب همبستگی بین مقادیر مشاهداتی و تخمین 
زده شدهTDS ,EC  و SAR به ترتیب برابر با 0/985، 0/992 و 0/9( 
براي پارامترهاي تخمین زده شده، حاکی از قابلیت باالي شبکه عصبی 

طراحي شده براي تخمین کیفیت آب زیرزمینی می باشد.  
نتایج حاصل از آموزش و صحت سنجی الگوریتم رقابت استعماری 
بر  مصنوعی  عصبی  شبکه  و  مشاهداتی  پارامترهاي  توصیفی  آمار  و 
در   ،)14( و   )13( روابط  در  شده  ارائه  آماری  شاخص های  مبنای 
جدول های 4 و 5 ارائه شده است )با توجه به مطالعات صورت گرفته 
بیش تر پژوهش ها به کارایی مدل شبکه عصبی مصنوعی در تخمین 
و ارزیابی کیفیت آب های زیرزمینی اقدام نموده بودند، لذا هدف از 
پژوهش حاضر اثبات کارایی الگوریتم رقابت استعماری در مقایسه با 
پارامترهای  بهینه سازی  و  تخمین  در  مصنوعی  عصبی  شبکه  روش 

کیفی آب زیرزمینی می باشد(. 

 
 پارامترهاي مورد استفاده در الگوریتم رقابت استعماري   : 3جدول 

  
 تعداد   عنوان

 100 هاي اولیهتعداد کشور

 6 تعداد استعمارگران اولیه
 94 تعداد مستعمرات

β 2 
γ 4/ π 
ζ 01/0 

 
  

جدول 3. پارامترهای مورد استفاده در الگوریتم رقابت استعماری
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جهت تعیین کیفیت آب برای مصارف صنعتی، از ضریب النژالیه 
(SI) نمونه آب ها بر طبق رابطه )12( استفاده شد. 

s SI 2pH pH= −  )12(

کلسیم  کربنات  از  اشباع  حالت  در  که، pHs مقدار pH آب 
می باشد. 

در رابطه )12(، چنانچه SI< 0  باشد آب تمایل به رسوب گذاری 
دارد، اگر SI >0 باشد آب خورنده بوده و اگر SI = 0 باشد آب حالت 
خنثی دارد. با توجه به جدول 6 نتایج نشانگر رسوب گذار بودن آب 
استفاده در صنعت  قابل  به علت رسوب گذاری،  منطقه می باشد که 

نمی باشد. 
شده  زده  تخمین  و  مشاهداتی  مقادیر   5 تا   3 شکل های  در 

 سنجی الگوریتم رقابت استعماري را در تخمین پارامترها  : نتایج حاصل از آموزش و صحت 4جدول  
 

-2
4So -CL -2CO3 -3HCO +K +Na 2+Mg 2+Ca 
71/12 2/39 0 38/6 12/0 15/43 16/6 73/6 
16/0 36/0 0 73/4 025/0 15/11 26/2 79/1 
9/0 57/0 35/0 50/5 081/0 45/1 42/3 33/2 

89/1 32/1 0 30/6 087/0 35/7 11/2 84/0 
87/0 17/1 21/0 10/5 043/0 11/2 36/2 60/2 
30/6 125/16 0 45/7 072/0 31/12 125/13 85/4 
45/9 28/17 0 82/11 22/0 80/17 73/10 12/9 
21/5 19/15 0 92/9 175/0 08/15 42/7 45/7 
43/11 08/21 0 24/8 181/0 50/22 28/10 65/9 
20/3 65/12 0 33/7 073/0 73/15 26/3 28/3 
32/2 42/6 0 10/11 195/0 46/7 62/6 78/5 
97/1 62/0 0 35/5 063/0 35/1 16/2 16/4 
62/3 55/13 0 7/10 165/0 74/10 56/9 76/6 
93/3 72/5 0 23/8 186/0 64/6 10/5 78/4 

 

جدول 4. نتایج حاصل از آموزش و صحت سنجی الگوریتم رقابت استعماری را در تخمین پارامترها

  پارامترهاي مشاهداتی توصیفی : نتایج آمار5جدول  
 

 ضریب تغییرات   انحراف معیار   میانگین   حداقل  حداکثر   پارامتر 
Na 08/43  9/1  40/12  35/9  4/86  
Ca 5/8  8/0  90/4  7/3  5/13  
Mg 13 1/2  2/6  38/6  2/35  
Cl 7/38  3/0  20/10  8/8  2/76  

So4 1/12  15/0  5/4  1/4  2/15  
HCO3 5/11  05/5  5/7  9/5  1/27  
CO3 32/0  18/0  25/0  2/0  6/0  

K 185/0  02/0  11/0  08/0  65/0  
 

  

جدول 5. نتایج آمار توصیفی پارامترهاي مشاهداتی
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پارامترهای کیفی آب زیرزمینی با استفاده از دو مدل شبکه ی عصبی 
مصنوعی و الگوریتم رقابت استعماری نشان داده شده است. 

مقادیر  که  گرفت  نتیجه  می توان  باال  شکل های  به  توجه  با 
رقابت  )الگوریتم  استفاده  مورد  دو مدل  اجرای هر  از  آمده  به دست 
استعماری و شبکه ی عصبی مصنوعی(، در مرحله ی اول توانایی و 
کارآیی این دو مدل را در برآورد و تخمین غلظت پارامترهای کیفی 
آب در مقایسه با مقادیر مشاهداتی نشان می دهد، ثانیاً هر دو مدل در 
تخمین غلظت های پارامترهای کیفی آب زیرزمینی دشت جلفا بسیار 

موفق عمل نموده و درصد خطای کمی دارند. 

3-1- تحلیل خطا 
و داده های مشاهداتی  بین روش های تخمین زده شده  خطای 
همبستگی  ضریب  و   (RMSE) خطا  مربعات  میانگین  جذر  توسط 

مذکور  پارامترهای  محاسبه  روابط  گرفت.  قرار  بررسی  مورد   (R2)

به صورت معادالت )13( و )14( می باشند: 

( )2

1

1 RMSE
n

i i
i

x y
n =

= −∑  )13( 

( ) ( )

n n n
i i i iå 1 i 1 i 1

2
2 2n n n n2 2

i i i ii 1 i 1 i 1 i 1

1x y x y
nR 1 1x ( x )( y y

n n

= = =

= = = =

 − 
 =
− −

∑ ∑ ∑

∑ ∑ ∑ ∑
 )14(

تخمین  و  مشاهداتی  مقادیر  به ترتیب   y  i و   xi باال،  روابط  در 
داده ها  کل  تعداد   n و  کیفی  پارامترهای  از  کدام  هر  شده  زده 

می باشند. 
در جدول 7، ارزیابی دقت برآورد مدل ها در تخمین پارامترهای 

کیفی ارائه شده است. 

 : بررسی کیفیت آب از نظر صنعت  6جدول

 
  

PH
s 

PH 
PHs-
PH 

کیفیت آب 
 براي 

مصارف  
 صنعتی 

PH        PHs PHs-PH 
کیفیت آب براي  

 مصارف صنعتی 

گذاررسوب 0.4- 7.5 7.1 گذاررسوب 0.8- 18 7.5    8.3   
 خورنده 0.4 6.6 7 19 خورنده 0.8 6.8 7.6
گذاررسوب 1.6- 6.8 5.2 20 متعادل 0 7 7  

گذاررسوب 0.3- 7 6.7 گذاررسوب 1- 7.8 6.8 21   
گذاررسوب 1.7- 7 5.3 گذاررسوب 2.4- 7.6 5.2 22   
گذاررسوب 2.1- 7.3 5.2  خورنده 0.1 7.7 7.8 23 
گذاررسوب 1.8- 6.9 5.1 گذاررسوب 0.9- 7.2 6.3 24   
گذاررسوب 0.8- 6.2 5.4 گذاررسوب 1.5- 6.6 5.1 25   
گذاررسوب 1- 6.4 5.4 گذاررسوب 1.1- 6.9 5.8 26   
گذاررسوب 1.6- 6.8 5.2 گذاررسوب 1.4- 6.6 5.2 27   
گذاررسوب 1.2- 6.1 4.9  خورنده 1 6.1 7.1 28 
گذاررسوب 0.6- 6.3 5.7  خورنده 0.4 6.9 7.3 29 
گذاررسوب 0.6- 6.6 6 30 خورنده 0.3 6.4 6.7  
گذاررسوب 1.2- 6.3 5.1 گذاررسوب 1.5- 6.7 5.2 31   
گذاررسوب 0.7- 6.7 6  خورنده 0.2 7.1 7.3 32 

گذاررسوب 1.2- 7.2 6 33 خورنده 0.8 6.6 7.4  
گذاررسوب 0.5- 7.6 7.1  خورنده 0.4 6 6.4 34 

جدول6. بررسی کیفیت آب از نظر صنعت
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می توان   ،5 و   4 جدول های  و   5 تا   3 شکل های  به  توجه  با 
نتیجه گرفت که هر دو مدل نتایج رضایت بخش و قابل قبولی ارائه 
دادند، اما مدل شبکه عصبی مصنوعی در مقایسه با الگوریتم رقابت 
و  خطا  مربعات  میانگین  جذر  میزان  کم ترین  داشتن  با  استعماری 
ضریب همبستگی بسیار باال، روش مناسبی در تخمین امالح، هدایت 

الکتریکی و نسبت جذبی سدیم موجود در آب می باشد. 
همچنین در شکل های 6 تا 8، نمودارهای ویلکاس، شولر و پایپر 

در آنالیز شیمیایی دشت جلفا آورده شده است. 
نتایج حاصله از نمودارها نشان داد آب دشت جلفا، با قرارگرفتن 
در ظروفی مانند سماور در زمان جوشش آب امالح کربناته را رسوب 
توجه  مورد  کمتر  آب  شیمی  آزمایش  در  که  ویژگی  این  می دهند. 

 

 
( الف  

 

 
   (ب

 
(  ج  

 
   یتمالگور ی دست آمده از اجرار بهادیو مق  مشاهداتی ECو   SAR، TDS مقدار غلظت  ییسهمقاتا ج(  الف :3شکل 
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شکل 3. الف تا ج( مقایسه ی مقدار غلظت TDS ،SAR و EC مشاهداتی و مقادیر به دست آمده از اجرای الگوریتم

دارای  آب  دارد.  ویژه ای  اهمیت  آب  کنندگان  مصرف  برای  است، 
سختی خیلی زیاد برای شرب گوارا نیست. این نوع آب ها هضم غذا 
را مشکل می کنند. استفاده از این منابع برای برخی صنایع از جمله 
صنایع غذایی توصیه نمی شود و هم چنین نتایج نشانگر رسوب گذار 
بودن آب منطقه می باشد. شوری باعث افزایش قدر مطلق پتانسیل 
گیاه  تعرق  و  تبخیر  که  می گردد  سبب  امر  این  می شود،  اسمزی 
کاهش یابد و در اثر کاهش تبخیر و تعرق محصول تقلیل پیدا می کند. 
سدیم عالوه بر سمیت برای گیاهان، تأثیر نامطلوبی بر ساختمان خاک 
از معیارهای  بر طبق دیاگرام ویلکاکس که یکی  نفوذپذیری دارد.  و 
طبقه بندی آب آبیاری می باشد که طبق این معیار آب این منطقه 

در محدوده خیلی شور می باشد. 
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 3-2- مقایسه مطالعه حاضر با نتایج سایر پژوهشگران 
حاصل  نتایج  شده،  گرفته  به کار  مدل های  کارایی  اثبات  جهت 
همکاران  و  عیسی زاده  تحقیقات  دستاوردهای  با  حاضر  پژوهش  از 

روش های  از  استفاده  با  که   )1395( همکاران  و  روکی  و   )1395(
بررسی  به  متغیره  آماری چند  و  آمار  زمین  شبکه عصبی مصنوعی، 
کیفیت آب زیرزمینی و تخمین پارامترهای کیفی آن پرداخته بودند، 
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   یآموزش شبکه عصب مرحله  شده  زده تخمین - یمشاهدات   یرپراکنش مقاد نمودارتا ج(  الف :4 شکل

  

0

0.5

1

1.5

2

2.5

0 5 10 15 20

SA
R

زی
سا

یه 
شب

SARمشاهداتی

SAR

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

0 5 10 15 20

TD
S ی

ساز
یه 

شب

TDSمشاهداتی

TDS

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

0 5 10 15 20

EC
ی 

ساز
یه 

شب

Ec مشاهداتی

EC

شکل 4. الف تا ج( نمودار پراکنش مقادیر مشاهداتی- تخمین زده شده مرحله آموزش شبکه عصبی

 ها در تخمین پارامترهاي کیفیارزیابی دقت برآورد مدل :7جدول 
 
  

2R RMSE پارامتر 
ANN ICA ANN ICA ANN ICA 

98/0 97/0 5/0 58/0 TDS (mg/Lit) TDS (mg/Lit) 

98/0 97/0 7/20 18/23 EC (μm/cm) EC (μm/cm) 

96/0 94/0 9/4 72/6 SAR SAR 
 

 

جدول 7. ارزیابی دقت برآورد مدل ها در تخمین پارامترهای کیفی
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   یمرحله تست شبکه عصب  شده  زده تخمین - یمشاهدات   یرپراکنش مقاد نمودارتا ج(  الف :5 شکل
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شکل 5. الف تا ج( نمودار پراکنش مقادیر مشاهداتی- تخمین زده شده مرحله تست شبکه عصبی

 
 

   جلفا دشت شیمیایی آنالیز ویلکاس نمودار :6 شکل
  

شکل 6. نمودار ویلکاس آنالیز شیمیایی دشت جلفا
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شکل 7. نمودار پایپر آنالیز شیمیایی دشت جلفا   جلفا دشت شیمیایی آنالیز پایپر نمودار :7 شکل 

 
 

   جلفا دشت شیمیایی آنالیز شولر نمودار :8 شکل
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مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج بیانگر این است که مدل شبکه عصبی 
دوره  در  استعماری  رقابت  الگوریتم  و  سیگموئید  تابع  با  مصنوعی 
صحت سنجی با متوسط مقادیر RMSE به ترتیب 20/7 و 23/18 در 
پیش بینی مقادیر پارامترهای کیفی آب زیرزمینی در مقایسه با نتایج 
شبکه ي عصبي پیش رو با آموزش لونبرگ- مارکوارت و روش های 
 0/40 با  برابر   RMSE مقدار  با  متغیره  چند  آماری  و  آمار  زمین 
موفق تر عمل نموده اند و این برتری و کارایی مدل های به کار گرفته 

شده در پژوهش حاضر را به اثبات می رساند. 

4-  نتیجه گیري 
پارامترهای کیفی آب زیرزمینی  به تخمین  ابتدا  این تحقیق  در 
دشت جلفا با استفاده از دو مدل شبکه ی عصبی مصنوعی و الگوریتم 
رقابت استعماری پرداخته شد. نتایج حاصل از اجرای دو مدل با مقادیر 
نتایج  شد  گرفته  نتیجه  و  گرفت  قرار  مقایسه  مورد  پارامترها  واقعی 
 ،(ICA) حاصل از دو روش شبکه عصبی و الگوریتم رقابت استعماری
از تطابق مناسبی با داده های واقعی برخوردارند و این نشان دهنده 
مقدار باالي ضریب  است.  پیشنهادی  روش های  کارایی  و  قدرت 
همبستگي به دست آمده از مدل شبکه عصبی مصنوعی در مقایسه با 
الگوریتم رقابت استعماری، نشانگر تطابق مقادیر مشاهداتی با مقادیر 
تخمین زده شده است که توانایي و دقت باالي روابط بین متغیرهاي 
ورودي با خروجي است. نتایج حاصل از آنالیز شیمیایی آب زیرزمینی 
دشت جلفا توسط نمودارهای ویلکاکس، شولر و پایپر نیز نشان داد که 
آب این دشت به خاطر سختی خیلی زیاد، برای شرب گوارا نبوده و 
برای هضم غذا مشکل ساز هستند. هم چنین نتایج نشانگر رسوب گذار 
و  زیاد  سختی  دلیل  به  صنایع  برای  که  می باشد  منطقه  آب  بودن 
رسوب گذاری، قابل استفاده نمی باشد و طبق طبقه بندی کالس ها 
مقاصد  برای  گروه  این  آب  که  دارند  قرار   C4S2 درکالس  اکثراً 
این  با  آبیاری  می گردد جهت  توصیه  می باشد.  نامناسب  کشاورزی 
عمل  با  و  خوب  کامال  نفوذپذیری  دارای  با  زمین هایی  آب ها،  نوع 

شست  و شوی منظم نمک های اضافی خاک، انتخاب شوند. 
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