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 برداري از منابع آب زيرزميني در شناسايي مشخصات منبع آلودگي ارزيابي تواتر نمونه
  

  *٢يازغد يناصر باش سيد و ١فرهاد خامچين مقدم
  
  

  چکيده
  

را در سيستم پايش کيفي  ي، لزوم طراحيبه منابع آب زيرزمينها  آن ياز مخازن نگهدار ينفت يها تشخيص نشت فرآورده
برداري است. الگوريتم  پارامترهاي اصلي در اين زمينه، تعيين تواتر نمونهجمله از  کند. يم يسيسات ضرورأاين ت يهنگام طراح

سازي  هاي شبيه دل، از تلفيق تحليل مونت کارلو، ميبردار پيشنهادي اين مقاله با هدف تعيين تواتر مناسب نمونه
MODFLOW  وMT3D ةسازي چندهدف و مدل بهينهNSGA-II   درنظر گرفتن  يبراتشکيل شده است. از تحليل مونت کارلو

بر  يو کيف يکم يها مکرر مدل يساز بار شبيه ٢٠٠٠با استفاده از  يدر آب زيرزمين يموجود در توزيع آلودگ يها قطعيت عدم
آلودگي  ةسازي گستر حداقل مانند يهدافاز اسازي  بهينه ةمسألاز منبع آالينده استفاده شده است.  ياساس مشخصات مختلف

کارايي مدل پيشنهادي با  .تشکيل شده استبرداري  هاي پايش و حداکثر کردن تواتر نمونه تشخيص داده نشده و تعداد ايستگاه
آمده  به دستاست. نتايج  پااليشگاه تهران ارزيابي شده ةدوداستفاده از اطالعات موجود از آب زيرزميني در بخشي از مح

بروز  ،موارد يدر تمام توان تقريباً يروزه م ١٠ يبردار که با استفاده از چهار چاهک پايش و تواتر نمونه بود نيا ةدهند نشان
بردار پشتيبان آموزش  ، دقت تشخيص مدل ماشينيدر منطقه را تشخيص داد. بر اساس اين برنامه پايش پيشنهاد يآلودگ

  . بود %٢/٩٩در حدود  يمحل منبع آلودگ يداده شده در تعيين احتماالت
  

  برداري. سازي، پااليشگاه تهران، پايش کيفي، نقاط و تواتر نمونه سازي و شبيه آب زيرزميني، الگوريتم بهينه: ي كليديها واژه
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  مقدمه
مديريت پايش کيفي منابع آب زيرزميني به علت آلودگي 

قوانين  نبودهاي ورودي،  شديد ناشي از افزايش آالينده
زيست محيطي با ضمانت اجرايي الزم (به خصوص در 
كشورهاي کمتر توسعه يافته) و هزينة زياد تصفيه 

هاي گذشته به طور جدي  دهههاي ورودي، در  آالينده
هاي مربوطه قرار داشته  ان و سازمانپژوهشگرمورد توجه 

است. تمامي موارد ذکر شده و بسياري از عوامل ديگر 
اري از منابع آب برد اي در بهره مشکالت عديده بروز باعث

و مديريت صحيح منابع آب زيرزميني از  زيرزميني شده
لحاظ کمي و کيفي و همچنين تالش براي حفاظت و 

ها را به امري ضروري مبدل ساخته است.  پايش کيفي آن
برداري از  در اين مقاله سعي خواهد شد تا اثر تواتر نمونه

منابع آب زيرزميني در تشخيص مشخصات منبع آلودگي 
شناسايي منبع  بهني . اين امر کمک شاياشودبررسي 

چه بهتر منابع مهم آب زيرزميني آلودگي و مديريت هر
مهم انجام  يها پژوهش زا ي. در ادامه به برخکردخواهد 

پرداخته  ينيرزميمنابع آب ز يفيک تيريمد ةنيشده در زم
 . شود يم

استفاده از ديوارهاي بتني  ،يپژوهشدر ) ٢٠٠٤هوداک (
شناسايي  يبراهاي پايش را  بند در ترکيب با چاه آب

د منبع آلودگي مواد زائد جامآلودگي رها شده از يک 
بند  پايش با پنج چاه و بدون ديوار آب ةشبک .کردبررسي 

دهد، حال  يرا تشخيص م يمواقع گسترش آلودگ % ٨١در 
 %١٠٠تا  ٨١مقدار بين  بند اين آب ةآنکه با استفاده از پرد

 يها از مدل پژوهشها در اين  متغير خواهد بود. آن
استفاده کردند و  MT3Dو  MODFLOW يساز شبيه

دست  بند را در مرکز و پايين موقعيت بهينه پرده آب
محل دفن زباله پيشنهاد دادند. کيما و  يهيدروليک

 يمدل برا کي ةخود توسع ةدر مطالع) ٢٠٠٧همکاران (
 ةدر دور نهيبه شيپا يبردار تواتر نمونه نييتع

 يرا بررس ينيرزميآب ز شيپا يها ستگاهيا يها يريگ اندازه
 ينيرزميسطح آب ز يزمان يسر، پژوهشدر اين . ندکرد
با استفاده از مدل  قيکم عمق و عم شيچاه پا ٨١ در

 يبردار تواتر نمونه نييتع يبرا رگرسيون خود همبسته
و بر اساس آن تواتر  يبررس ينيرزميسطح آب ز

 د. شتواتر منتخب پيشنهاد  عنوان بهروزه  ٩/٨ يبردار نمونه

 عنوان به  NSGA-II١با ) ٢٠١٠باشي ازغدي و کراچيان (
يابي بهينه  براي مكان ، روشيسازي چندهدفه مدل بهينه

هاي پايش مخصوص تشخيص نشت در منابع آب  چاه
مطالعه تغييرات تواتر در اين  کهارائه دادند  را زيرزميني

بررسي  تعيين مشخصات منبع آلودگي برداري بر نمونه
 يبرا ديجد يروش )٢٠١٠. کراچيان و معصومي (نشد
 ارائه دادند. ينيرزميآب ز شيپا يها ستگاهيا نهيبه يطراح

کردن  يکم يبرا يآنتروپ يروش از تئور نيدر ا انآن
آب  ةشبکن در آو تواتر  شيپا يها ستگاهيمحل ا ييکارا

 يطراح يبرا يشنهادياستفاده کردند. روش پ ينيرزميز
 .شد يابيتهران ارز بخواندر آ شيپا ةشبک ةنيبه

 کيناپارامتر ةروش ساد ک) ي٢٠١٢مورا فورنير و داقني (
 ينيرزميدر منابع آب ز يدار بر تواتر نمونه يابيارز يبرا

را با هدف  يا ) مطالعه٢٠١٣. داتا و همکاران (ارائه کردند
 يافزايش دقت تشخيص شار منبع آالينده و بازطراح

صورت گرفته از  يها يگير پايش بر اساس اندازه ةشبک
انجام دادند. در اين مقاله  يشده فعل يپايش طراح ةشبک

 GMS7.0 يساز ژنتيک و مدل شبيه يريز از تلفيق برنامه
 ي. ايشان نشان دادند که نتايج اين مقاله برااستفاده شد

چاه پايش و  يتعداد محدود يبا امکان اجرا يواقع ةلأمس
پاسخ  ةويشعدم قطعيت فراوان در مورد منبع آالينده و 

  دارد.  يمناسب ان به آن همراه باشد، کاربردآبخو
 تيحساس زيآنال ةيرا بر پا يروش) ٢٠١٤جين و همکاران (

با در نظر گرفتن دو  شيپا يها چاه نهيبه يابي مکان يبرا
در  يکيدروليه تيداو ه يمحل منبع آلودگ تيقطع عدم
 ينگيروش به کيمقاله از  نيارائه کردند. در ا کانادا
فاصله  کيبا متر بيدر ترک D-optimalityبه نام  کيمتر
تا حد امکان دور از  ش،يپا يها ستگاهيانتخاب ا يبرا
نتايج استفاده کردند.  يمنبع آلودگ صيتشخ يبرا گر،يکدي

چاه  ١٥مثال در صورت استفاده از  يبرانشان داد که 
پايش و روش ارائه شده در اين مقاله در مقايسه با انتخاب 

کاهش پيدا  %٥/٥به  ٥/١١تشخيص از  ي، خطايدست
) از تحليل چندمعياره ٢٠١٥اسکويو و همکاران ( کند. يم

رگذار بر اث ياصل يمعيارها يساز تحليل و مدل يبرا
استفاده  يپايش تراز آب زيرزمين ةشبک ةبهين يطراح

افزار  و نرم AHP٢ يکردند. ايشان از تحليل سلسله مراتب
GIS نيل به اين هدف بهره جستند. نتايج نشان داد  يبرا

                                                
1- Non-dominated Sorting Genetic Algorithm-II 
2- Analytical Hierarchy Process  
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اولويت بسيار زياد  يدارا ،يمطالعات ةاز محدود درصديک 
اولويت بسيار کم و  يدارا %٩١حال آنکه  ؛پايش است يبرا
ها متغير هستند. استفاده از  مناطق بين اين اولويت ةبقي

جهت پايش  يمنابع آب زيرزمين يبند پهنه ياين روش برا
از موضوعات مطرح در ادامه اين  يتواند يک يم يکيف

  باشد.  پژوهش
 يها از روش ي) از ترکيب٢٠١٦جونز فريرا و همکاران (

 يابتکار يساز و يک روش بهينه، فيلتر کالمان يآمار زمين
استفاده  يآب زيرزمين شيپا ةشبکتعيين بهينه  يبرا

محل پايش  ٦٩ ةکردند. نتايج نشان داد که با انتخاب بهين
خواهد رسيد.  ينقطه فعل ١٤٠ يدقت پايش کيف %٩٠به 

 يبازطراح يجديد برا ي) روش٢٠١٧و کراچيان ( يحسين
 يآنتروپ يز تئوربا استفاده ا يآب زيرزمين شيپا ةشبک
  هپيشنهاد دادند. نتايج ب يگير بر يک روش تصميم يمبتن

 ةشبک يرو انجام شده ينشان داد که بازطراح ،دست آمده
با  يبردار ايستگاه پايش و نمونه ٣٣و استفاده از  شيپا

 ٥٢با  يفعل شيپا ةشبکدر مقايسه با  يا تواتر پنج هفته
ماهانه از کارآيي  يبردار ايستگاه پايش و تواتر نمونه

 برخوردار است. يبيشتر
پايش منابع آب  ةمطالعات در زمين ةپيشين يبررس

ن است که اگرچه مطالعات ياز ا يحاک يزيرزمين
انجام ن مختلف پژوهشگرادر اين زمينه توسط  يا گسترده

همزمان  يبردار تعيين تواتر مناسب نمونه يول ؛است شده
تعيين  مسألهتعداد و موقعيت نقاط پايش در  ةبهين ةبا ارائ

مشخصات منبع آالينده نامشخص کمتر مورد توجه قرار 
پايش  ةموضوع در مسأل نيبا توجه به اهميت اگرفته است. 
با ، در اين مقاله، يدر منابع آب زيرزمين نشت آلودگي

و  MT3Dو  MODFLOW يساز شبيه يها از مدل يتلفيق
ي منتخب فواصل زمان، NSGA-II يساز مدل بهينه

در آبخوان  شيپا ةشبک يبه همراه طراح يبردار نمونه
است. ده شاز پااليشگاه تهران) ارائه  يتهران (در بخش

حداقل کردن تعداد  در اين مقاله شامل يساز اهداف بهينه
آلوده  يها سلولپايش و حداقل کردن تعداد  يها ايستگاه

موجود در  يها قطعيت  است. عدم داده نشده صيتشخ
کارلو در مورد  نيز با استفاده از تحليل مونت مسأله

در آب  يآلودگ يو کيف ياثرگذار بر توزيع کم يپارامترها
 تميالگوردر ادامه، مورد توجه قرار گرفته است.  يزيرزمين

 يها راجع به مدل يحاتيمقاله، توض نيدر ا يشنهاديپ

 يبرا يشنهاديروش پ جيو نتا يساز نهيو به يساز هيشب
  آورده شده است. يمطالعه مورد

  
  ها مواد و روش

با هدف انتخاب تواتر  ،مقاله نيا يشنهاديپ تميالگور
 نيو همچن ينيرزمياز منابع آب ز يبردار مناسب نمونه
 ينيرزميآب ز شيپا يها مناسب چاهک تيتعداد و موقع

 نيطور که در ا . همانبه اختصار نشان داده شد ١کل در ش
سازي  ابتدا اطالعات الزم براي مدل شود، يشکل مشاهده م

هاي  و مدل آوري سازي جمع شبيه هاي دلتوسط م
سنجي  و صحت يواسنجسازي کمي و کيفي آبخوان  شبيه
 يها قطعيت نظر گرفتن عدم در يبرا سپسشوند.  مي

استفاده از تحليل مونت کارلو، با  به ،مسألهموجود در 
سازي به ازاي مقادير متعددي  شبيههاي  اجراي مکرر مدل

توزيع و تعيين تغييراتشان،   ةاز متغيرهاي ورودي در باز
آبخوان مورد  ةغلظت متغيرهاي کيفي شاخص در محدود

مناسب  ريمقاد نيي. در ادامه، پس از تعشدتوجه مطالعه 
، NSGA-II چندهدفه سازي بهينهپارامترهاي مدل  يبرا

حداقل کردن  شامل تعامل بين اهداف مختلف يمنحن
 يها سلولپايش و حداقل کردن تعداد  يها ايستگاهتعداد 

د. کارايي مدل شو مي نيداده نشده تدو صيآلوده تشخ
تهران و  وانپيشنهادي با استفاده از اطالعات موجود آبخ

يک منبع  عنوان بهمخازن ذخيره بخشي از پااليشگاه تهران 
 .آبخوان، ارزيابي شد ودگي مهم اينآل
  
 مونت کارلو ليو تحل يساز هيدل شبم

دونالد،  (هارباق و مک MODFLOWاين مقاله از مدل  در
استفاده  يمحدوده مطالعات يکم يساز هيشب يبرا) ١٩٩٦

مدل، جريان آب زيرزميني بر اساس روابط  نيا . درشد
موجود تخمين و پس از تعيين ارتفاع آب زيرزميني در 

سازي جريان آالينده به  هاي مختلف، مرحله شبيه زمان
د. شو آغاز مي) ١٩٩٩(ژنگ و ونگ،  MT3Dکمک 

 MT3Dو  MODFLOWسازي  شبيه سه بعدي يها مدل
توليد  U.S. Armyو  ١USGS هاي سازمان توسطبه ترتيب 

ن پژوهشگرا راو در دسترس قرار گرفته است و صحت آن 
ن پژوهشگراو استفاده از آنها در بين  اند کردهييد أمختلف ت

؛ ٢٠٠٤(هوداک،  طور گسترده مرسوم است اين علم به

                                                
1- United States Geological Survey 
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. )٢٠١٣؛ داتا و همکاران، ٢٠١٠باشي ازغدي و کراچيان، 
) مقاالتي ٢٠١٦در پژوهش مروري سودهاکار و همکاران (

استفاده شده است، ارائه و  MODFLOWها از  که در آن
هاي  ها از روش تفاضل اين مدلبندي شده است. در  جمع

 استفاده شد.محدود در حل معادالت حاکم 
هاي موجود در پژوهش  قطعيت نظر گرفتن عدم در يبرا

مونت  يساز هيکارلو استفاده شد. شب  مونت ليحاضر از تحل
است که با استفاده  يوتريکامپ -يآمار کيتکن کيکارلو 

 ي،تصادف يرهاي) و متغيساز هيمکرر (شب ياز اجراها
. رديگ يموجود در مسائل مختلف را در نظر م تيقطع عدم

و کاهش زمان اجرا  ياز مشکالت محاسبات وگيريبراي جل
سازي، با  شبيه يها مدل يعدم نياز به اجراي دست يو برا

سازي  شبيه يها لرابط، مد يها استفاده از برنامه
MODFLOW  وMT3D رييهاي اجرايي تغ به صورت فايل 

به       فرترن ةها در داخل يک برنام اند و اين فايل داده شده
 شوند. مکرر استفاده مي ياجراها يبراصورت خودکار 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 يساختار مدل پيشنهاد - ۱شکل 
  
 يساز نهيدل بهم
الگوريتم  کيسازي، مدلي رياضي بر اساس  مدل بهينه کي

اي از مقادير بهينه براي  مشخص براي محاسبه مجموعه
كمينه يا بيشينه كردن تابع يا  يبرامتغيرهاي تصميم 

 شي. در مديريت پااستتوابع هدف بر اساس قيود موجود 
 ةمسألحاضر،  پژوهشدر  ينيرزميمنابع آب ز  سيستم

 صيتشخ يآلودگ ةگستر يساز با اهداف حداقل سازي بهينه
ترتيب در  است که به شيپا يها ستگاهيداده نشده و تعداد ا

  است.  ) آورده شده٢) و (١معادالت (
)۱(             =      

)٢(  Minimize   =   

تشخيص داده  يآلودگ ةگستر NDPAدر معادالت فوق، 
که در  ييها سلولنشده است که از طريق شمارش تعداد 

د. معيار شو يآلوده نشده محاسبه م يساز مدل شبيه
گرم  ميلي ١/٠ پژوهشهر سلول در اين  يتشخيص آلودگ

 يها تعداد چاهک Nبر ليتر در نظر گرفته شده است. 

را با اين تابع هدف  يبردار نمونه يها پايش است که هزينه
 کند. يمرتبط م
ژنيتك روشي جذاب است كه تاكنون كاربردهاي  الگوريتم
منابع  شيپا يها ستميس يساز نهيدر مسائل به يمتعدد

هاي ژنتيك به خصوص براي حل  آب داشته است. الگوريتم
و به  هستندسازي چندهدفه بسيار مناسب  مسائل بهينه
بار اجرا و با زمان محاسبات قابل  تواند با يک راحتي مي

تعامل بين اهداف مختلف را محاسبه کنند.  منحنيقبول، 
ژنتيك چند هدفة   از مدل الگوريتم پژوهش نيدر ا

NSGA-II  اند کردهارائه ) ٢٠٠٢دب و همکاران ( آن راکه ،
 . شود ياستفاده م

 
  بانيبردار پشت يها نيماش
بندي) يا  روش نسبتاً جديد براي تشخيص الگو (کالس يک

 ةاولي ة. ايدهستندهاي بردار پشتيبان  رگرسيون، ماشين
مطرح  ١٩٩٥در سال  وپنيک راهاي بردار پشتيبان  ماشين

 شروع

 پايه اطالعات يآورجمع
 

 آب کيفي و کمي سازيشبيه هايمدل کردن کاليبره
 MODFLOW)، (MT3D زيرزميني

 آنها آماري مشخصات و تصادفي متغيرهاي تعيين

 کارلو مونت تحليل ياجرا

 NSGA-IIسازي پارامترهاي مدل بهينه تعيين
 

براي تشکيل منحني  NSGA-IIسازي مدل بهينه اجراي
 تعامل بين اهداف

 تواتر و بردارينمونه نقاط بهينه موقعيت و تعداد انتخاب
زيرزميني آب منابع مناسب پايش  

 نپايا

 يسازنهيو به يسازهيشب يهاق مدليتلف
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هاي  و در چند سال اخير کاربردهاي مهمي در شاخه کرد
مختلف علوم مهندسي به خصوص مهندسي برق داشته 

سازي هوشمند کالسيک مانند  شبيه هاي الگوريتماست. 
معموالً قدرمطلق خطا يا  هاي عصبي مصنوعي شبکه

هاي آموزش را حداقل  مجموع مربعات خطاي داده
در  اختاريسازي خطاي س ولي اصل حداقل ؛کنند مي

١SVMs هاي کالسيک مانند  . در مدلشود گرفته ميکار  به
قبل از آموزش  شبکههاي عصبي مصنوعي، ساختار  شبکه

هاي  ولي در مدل ؛شود مشخص است و عمالً بهينه نمي
SVM سازي  ها، بهينه ساختار شبکه نيز به همراه وزن

هاي  توانند خروجي مي SVMsشود. عالوه بر آن  مي
 يها نيمقاله از ماش نياحتماالتي نيز داشته باشند. در ا

بر  يمشخصات منبع آلودگ نييتع يبرا بانيبردار پشت
منتخب  شيدر چاهک پا يمشاهدات يها اساس غلظت
 استفاده شد.

 
 مطالعه مورد ةقطنم

باقر شهر واقع در جنوب  ةمورد مطالعه در محدود ةمنطق
شمال به شهرري و  . اين منطقه ازاستپااليشگاه تهران 

آباد، از  تهران، از شرق به پااليشگاه و روستاي اسماعيل
آباد، از غرب به  جنوب به روستاي قمصر و دورسون

ليکي در اين روشود. ضرائب هيد زهرا محدود مي بهشت
متر در روز و متوسط ضخامت اليه آبدار  ٥ وانبخش آبخ

 آلودگي. )١٣٨٥الري،  (صفوي و سوخک استمتر  ٣٥
هاي گذشته مربوط  نفتي منطقه پااليشگاه تهران به دهه

با  ١٣٦٧شود. بررسي آلودگي اين منطقه در سال  مي
هاي كاتدي موجود در پااليشگاه و  برداري از چاه  نمونه

هاي نفتي و در  برش درصدانجام آزمايش تقطير و تعيين 
هاي آب  هاي كاتدي، چاه برداري از چاه با نمونه ١٣٧٧سال 
. انجام شدهاي موجود در منطقه  هاي قنات يله چاهو م

هاي  گيري بر اساس اندازه) ١٣٨٥ي (الر صفوي و سوخک
انجام شده در مورد غلظت ترکيبات نفتي در منطقه 

 هاي نفتي کل سازي هيدروکربن پااليشگاه تهران، به مدل
٢TPHs ز ين پژوهش نيد. در انپااليشگاه پرداخت ةدر منطق

 يآلودگ يساز هيشب يبرا يفيعنوان شاخص ک به TPHاز 
هنگام  ترکيبات بهاين . استفاده شد ينيرزميدر منابع آب ز

تنفس يا در صورت استفاده از آب يا مواد غذايي آلوده و 

                                                
1- Support Vector Machines  
2- Total Petroleum Hydrocarbons 

وده، ممکن است هنگام تماس بدن با خاک آل  همچنين به
بدن  رو از طريق جريان خون در سراس وارد بدن انسان

 يمثال هگزان که از ترکيبات اصل يراب .پخش شوند
TPHs تواند منجر به ايجاد حساسيت در سيستم  است، مي

(پژوهشگاه  دشوگوارشي و اختالالت عصبي و تنفسي 
 .) ١٣٧٧صنعت نفت، 

قسمتي از پااليشگاه  ،پژوهشمورد مطالعه در اين  ةمحدود
 ٨و شامل  كه در جنوب شرقي پااليشگاه واقع استتهران 

. اين منطقه داراي يك كيلومتر طول استمخزن نفت خام 
. اطالعات مورد نياز براي تعريف استمتر عرض  ٥٠٠و 

تعداد  ها، بندي آبخوان مانند تعداد اليه ابعاد و شبکه
شود. در مدل  ها و ابعاد هر يک به مدل داده مي سلول

و  ٥٠×٢٥ها  ، تعداد سلول١ها برابر  تدوين شده، تعداد اليه
متر تعيين شدند.  ٢٠×٢٠ها  ابعاد هر يک از سلول

 صيتشخ يشود، برا يمشاهده م ٢طور که در شکل  همان
مورد  ةپوشش دادن کامل منطق نيبه موقع و همچن

در نظر گرفته  ليپتانس شيچاهک پا ٣٧مطالعه، تعداد 
شکل مشخص  نيها در ا قرار گرفتن آن ةويشکه  شده
 يها چاهک نيا نياز ب ييهان شيپا يها . چاهکاست
و  ي. با استفاده از پژوهش صفوشوند يانتخاب م ليپتانس

و  MODFLOW يساز هي)، مدل شب١٣٨٥( يسوخک الر
MT3D شده در جدول  يواسنج بيضرا جينتا و يواسنج

  .شدارائه  TPHبراي متغير کيفي  ١
 

  نتايج و بحث
در  يشنهاديپ تمياستفاده از الگور جينتا اين بخش در

تهران  شگاهيپاال يبخش جنوب يبرا شيبرنامه پا يطراح
هاي موجود در  قطعيت درنظر گرفتن عدم يبرا. شد ارزيابي 

مونت کارلو که  لينشت از مخازن، از تحل زانيمحل و م
بار است،  ٢٠٠٠تعداد تکرارهاي آن در اين پژوهش 

نياز به اجراي عدم  استفاده شد. براي کاهش زمان اجرا و
رابط،  ةبرنام کيسازي، با استفاده از  شبيه يها مدل يدست
صورت  به MT3Dو  MODFLOWسازي  شبيه يها مدل
ها در داخل  اند و اين فايل داده شده رييهاي اجرايي تغ فايل

شوند. با  صورت خودکار اجرا مي به      فرترن هيک برنام
هاي تصادفي  فرترن، بر اساس داده ةاستفاده از اين برنام

مخزن، مقدار نشت و ميزان غلظت  ةتوليد شده براي شمار
د و ميزان شبار اجرا  ٢٠٠٠سازي  مدل شبيه آالينده،ماده 

. هر اجرا به دست آمد يغلظت در هر سلول آبخوان به ازا



  برداري از منابع آب زيرزميني در شناسايي مشخصات منبع آلودگي ارزيابي تواتر نمونه                                                                         ١١٨

بر اساس اطالعات ارائه شده در مقاالت مشابه و 
 شگاهيپاال ينفت يد آلودگموجود در مور يفن يها گزارش

تهران، تابع توزيع در نظر گرفته شده براي توليد اعداد 
 ينرمال و برا TPHمقدار نشت و غلظت  يبرا دفيتصا

بود. مشخصات اين  کنواختي عيمحل نشت، تابع توز
 ٧براي مقدار نشت با ميانگين تصادفي  يمتغيرها

توزيع  و با ٦٧/٠مترمکعب بر متر بر روز و انحراف معيار 
کيلوگرم بر  ٨٥٠با ميانگين  TPHنرمال، همچنين غلظت 

و با توزيع نرمال درنظر  ٠٥/٠مترمکعب و انحراف معيار 
گرفته شد. شماره مخازن نشت نيز با توزيع يکنواخت بين 

تواتر  يابيبراي ارز ،نيعالوه بر اتوليد و  ٨تا  ١
منابع آب  تيفيک شيپا يها ستگاهياز ا يبردار نمونه

. دروزه استفاده ش ١٥و  ١٠، ٥، ٣، ٢، ١با تواتر  ينيرزميز
در هر ماه به  ها، يبردار تواتر نمونه نيترتيب با ا بدين

منابع  تيفينوبت سنجش ک ٢و  ٣، ١٠، ١٥، ٣٠ بيترت
 صورت گرفت.  ينيرزميآب ز

  
  هاي پتانسيل در بخش جنوب غربي پااليشگاه تهران هاي نفتي و چاهک فراوردهموقعيت و محل قرار گرفتن مخازن  - ۲شکل 

  
  شده يواسنج بيمشخصات آبخوان و ضرا -١جدول 

  ***TRPV*  TRPT**  DMCOEF  ضريب ذخيره  تخلخل  نوع آبخوان  مشخصات
  ٠  ١/٠  ١/٠  ٠٦/٠  ٤/٠  نامحدود  مقادير

*Vertical Transverse Dispersivity/Longitudinal Dispersivity 
**Horizontal Transverse Dispersivity/Longitudinal Dispersivity  
*** Molecular Diffusion Coefficient 

  

 ليپتانس يها ستگاهيدر ا شيانتخاب مناسب تواتر پا يبرا
چندهدفه با توابع هدف  يساز نهيبه تميموجود، از الگور

داده نشده و  صيآلوده تشخ يها سلولتعداد  يساز حداقل
 ميتصم يرهاي. متغاستفاده شد شيپا يها ستگاهيتعداد ااز 

و تعداد  ينرياز نوع با شيپا يها ستگاهيدر انتخاب محل ا
هاي پايش  ها) برابر با تعداد چاهک ها (تعداد ژن آن

 NSGA-II سازي بهينه ل. مدبودعدد)  ٣٧پتانسيل (
 يها ستگاهياز ا يبردار منحني تعامل ميان تواتر نمونه

 يآلوده تشخيص داده نشده برا يها سلولپايش و تعداد 
دست   به ٣شکل مختلف مطابق  شيپا يها تعداد چاهک

با  شود، يار مشاهده مکرد نيطور که در ا . همانآمد
آلوده  يها سلول دتعدا ش،يپا يها تعداد چاهک شيافزا
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 نيمطابق ا ني. همچنابدي يداده نشده کاهش م صيتشخ
و تواتر  شيپا ستگاهياز چهار ا که  يار، در صورتکرد

 يها سلولروزه استفاده شود، تعداد  ١٥و  ١٠ يبردار نمونه
کاهش  يمحسوس زانيداده نشده به م صيآلوده تشخ

 ستگاهيا کيکه در صورت انتخاب  دادنشان  جي. نتاابدي يم
انجام  يها يبردار تواتر نمونه نيفاصله ب شيافزا ش،يپا

 يها سلولتعداد  شيو افزا يگرفته منجر به پخش آلودگ
از  که يدر صورت گريد انيبه ب؛ دشو  يداده نشده م صيتشخ

استفاده شود، تواتر  يکمتر شيتعداد چاهک پا
و در صورت  انجام شود يبا فواصل کمتر ديبا يبردار نمونه

 نيفواصل ب توان يم شترياز تعداد چاهک ب ستفادها
، در صورت ٣مطابق شکل  داد. شيرا افزا ها يبردار نمونه

بين  ياستفاده از چهار چاهک پايش تغيير محسوس
تشخيص داده نشده در دو حالت تواتر  يها سلول
 شنهاديپلذا  ؛روزه وجود ندارد ١٥و  ١٠ يبردار نمونه

فاده از چهار چاهک است يمطالعات ةدر محدود د،شو يم
 يفيک ريمتغ شيروزه پا ١٠ يبردار تواتر نمونه با شيپا

ن است که در حالت ياعلت . رديشاخص مد نظر قرار گ
روزه، عالوه  ١٥روزه در مقايسه با  ١٠با تواتر  يبردار نمونه

تشخيص داده نشده،  يها بر کاهش محسوس تعداد سلول
هنگام در شبکه  ياز آلودگ يسترش کمترشاهد گ

به بيان ديگر، با استفاده از  ؛خواهيم بود يتشخيص آلودگ
تشخيص  يها روزه نه تنها به تعداد سلول ١٠ يبردار نمونه

بلکه  ،روزه دست خواهيم يافت ١٥داده نشده مشابه حالت 
که هنگام تشخيص را در شب ياز آلودگ يگسترش کمتر

  شاهد خواهيم بود.
  

  
 نيب NSGA-IIمنحني تعامل محاسبه شده توسط  - ۳شکل 

 يها سلولو تعداد  شيپا يها ستگاهيدر ا يبردار تواتر نمونه
  داده نشده صيآلوده تشخ

  

تعداد  نيتعامل ب يمنحن ٤شکل در  ديگر، يا با شيوه
آلوده  يها سلولو تعداد  يشنهاديپ شيپا يها ستگاهيا

ار کرد ني. مطابق ااستداده نشده آورده شده  صيتشخ
 شيپا ستگاهيدر صورت انتخاب چهار ا يمحسوس راتييتغ

 ني؛ بنابراروزه وجود ندارد ١٥و  ١٠ يبردار در تواتر نمونه
روزه با استفاده چهار چاهک پايش در  ١٠ يبردار نمونه

روزه به جهت توانايي در حداقل  ١٥ يبردار مقايسه با نمونه
تشخيص داده نشده و کاهش  يها کردن تعداد سلول

پيش از تشخيص آن در منابع آب  يگسترش آلودگ
  د.شو يمنطقه پيشنهاد م يزيرزمين

  

  
 نيب NSGA-IIمنحني تعامل محاسبه شده توسط  - ۴شکل 
 صيآلوده تشخ يها سلولو تعداد  شيپا يها ستگاهيتعداد ا

 داده نشده
  

 شيمنتخـب پـا   يهـا  سـتگاه يا تيموقعحال بر اين اساس، 
 ٤شـکل  ارائه شده در  ياز تواترها کيهر  يبرا يشنهاديپ

در شـکل   ها ستگاهيا نيا تيموقع وآورده شده  ٢در جدول 
 قابل مشاهده است. ٢

 
فواصل  يبرا يشنهاديپ شيپا يها ستگاهيا تيموقع -٢جدول 

 مختلف يبردار نمونه
 يبردار تواتر نمونه
  (روز)

 شيستگاه پايتعداد ا
 چهار  سه دو  کي

  ١٥،١٤،١٠،٧  ١٤،١٠،٧  ١٠،٧  ١٠ دو
  ٣١،٢٢،١٤،١٠  ٣١،٢٢،١٠  ٣١،١٠  ١٠ سه
  ٣١،٢٣،١٥،٧  ٣١،١٥،٧  ٣١،١٥  ١٥ پنج
  ٣١،٢٣،١٥،٧  ٢٣،١٥،٧  ١٥،٧  ٧ ده

  ٢٨،٢٦،١٥،٧  ٢٨،١٥،٧  ٢٨،١٠  ١٠ پانزده
  
و استفاده  يشنهاديپ شيپا يها ستگاهيا تياساس موقع بر

منبع بروز  توان يم ،روزه ١٠منتخب  يبردار از تواتر نمونه
 ةدر محدود يبا استفاده از نتايج پايش کيفرا  يآلودگ
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 تواتر نمونه برداري  
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منظور  نيکرد. بد ينيب شيپ يصورت احتماالت ي بهمطالعات
شده بر اساس  ديتول يها و با استفاده از زوج مرتب داده

) و ندهيمخزن آال ٨( ندهيمنابع آال نيمونت کارلو ب ليتحل
 شيپا يها چاهکدست آمده در ه اطالعات غلظت ب

آموزش  SVM تمي، الگور٢بر اساس جدول  يشنهاديپ
امکان را دارد تا  ني. مدل آموزش داده شده اشود يداده م

در  شيپا يها با استفاده از غلظت مشاهده شده در چاهک
نامشخص را به  يروزه منبع آلودگ ١٠ يبردار تواتر نمونه
گوريتم استفاده از اين الد. هد صيتشخ يماالتصورت احت

روزه و استفاده از چهار چاهک  ١٠ يبردار تواتر نمونه يبرا
دست آمده ه توسعه داده و نتايج ب ٢پايش مطابق با جدول 

در صورت ، ٣. مطابق با جدول دشارائه  ٣در جدول 
روزه  ١٠ يبردار و تواتر نمونه شياستفاده از چهار چاهک پا

را در  يموارد محل بروز آلودگ يدر تمام باًيتقر توان يم
است که استفاده از تنها  ياين در حالمنطقه مشخص کرد. 

شود که دقت تشخيص محل  ييک چاهک پايش باعث م
  باشد.  %٥٠کمتر از  يبروز آلودگ

) تشخيص منبع ٢٠١٠و کراچيان ( يازغد يباش پژوهش
با  يبردار آالينده با استفاده از چهار چاهک پايش و نمونه

، حال آنکه منتج شد %٦/٩٩برابر با  يروزه به دقت ١٥تواتر 
با استفاده از روش ارائه شده در اين مقاله، ضمن پيشنهاد 

 %٢/٩٩روزه با دقت تشخيص  ١٠ يبردار تواتر نمونه
شاهد گسترش  روزه) قطعاً ١٥مطابق با تواتر  (تقريباً
  در محدوده طرح خواهيم بود. ياز آلودگ يکمتر

  
 نييدر تع SVM يساز هيمدل شب صيدقت تشخ - ٣جدول 

 %بر حسب  ياحتمال يمحل منبع آلودگ

  (روز) يبردار تواتر نمونه
 شيستگاه پايتعداد ا

 چهار  سه دو  کي
  ٢/٠٠  ٨/٨٥  ٠/٦٢  ٦/٤٦ ده

  
  گيري نتيجه

محل  يتشخيص احتماالت ةدر زمين انجام شدهدر مطالعات 
با  يبردار ، تواتر نمونهيمنبع آالينده در منابع آب زيرزمين

ل اجرا ثابت در شده يا در حا يپايش طراح ةتوجه به برنام
از موارد  ييک عنوان بهاثر اين پارامتر بر و  نظر گرفته شده

 نشدهتوجه  يتشخيص آلودگ ةمسألقطعيت در  عدم يدارا
تشخيص آلودگي در منابع آب  يبرابود. در اين مقاله، 

مختلفي در صورت  برداري زيرزميني، فواصل زماني نمونه

. الگوريتم پيشنهادي که متشکل شدارزيابي  بروز آلودگي
و  MT3Dو  MODFLOWسازي  هاي شبيه از تلفيق مدل

است، اين قابليت   NSGA-IIسازي چند هدفه مدل بهينه
مختلف نياز را فراهم کرده است تا با توجه به سطوح 

برداري  گيرندگان فواصل مناسب نمونه نفعان و تصميم ذي
برداري  بر اساس تواتر نمونه نيهمچند. شومشخص 

برداري  منتخب، در اين مقاله، موقعيت مناسب نقاط نمونه
برداري  . پيدا کردن فواصل مناسب نمونهشدنيز پيشنهاد 

از  يوارده و به شکل همزمان جلوگير يها در کاهش هزينه
با توجه به دقت تشخيص مورد  يگسترش فراوان آلودگ

نياز وجود آلودگي در منابع آب زيرزميني بسيار مطلوب و 
  .استحائز اهميت 

  
  گزاري سپاس

مطالعه با حمايت مالي دانشگاه آزاد اسالمي واحد  اين
ارزيابي ”تحت عنوان  يقاتيتحقمشهد در قالب يک طرح 

برداري از منابع آب زيرزميني در شناسايي  تواتر نمونه
  . انجام شده است“ مشخصات منبع آلودگي

  
  منابع
. بررسي آلودگي نفتي ١٣٧٧پژوهشگاه صنعت نفت.  .١

هاي زيرزميني منطقه پااليشگاه تهران و پيرامون  آب
 آن. گزارش فني.

سازي و  شبيه. ١٣٨٥. الري ک سوخکر. و  .ح صفوي .٢
 .هاي زيرزميني آلوده سازي فرآيند احياء آب بهينه

شرکت سهامي مديريت منابع آب، معاونت پژوهش و 
 .کاربردي) وزارت نيرو تحقيقاتيمطالعات پايه (طرح 
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