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  چکيده
  

 يساز آب زيرزميني دشت هشتگرد از الگوريتم بهينه  برداري در سفره نقاط نمونه كردن و کمينه يساز بهينه برايدر اين مطالعه 
ترين فاصله بين النه و منابع غذا ابداع شده است. در  مورچگان بر مبناي کوتاه ياستفاده شده است. روش کلن مورچگان يکلن

مشخص و  برداري  تعداد نقاط اضافي نمونه% از ٣٠مورچگان حدود  يکلن يساز دشت هشتگرد با استفاده از الگوريتم بهينه
كه در نهايت بر اساس نتايج اين  باشد يمعدد  ٢٥برداري آب براي مطالعات آلودگي  . در اين دشت تعداد نقاط نمونهشدحذف 
شده  هاي ترسيم آمده از نقشه به دست. نتايج كند ميبرداري مازاد بوده كه هزينه اضافي ايجاد  نقطه نمونه ٧تعداد  پژوهش
 نهيشيمقدار بنقطه داراي تغييرات بسيار ناچيز بوده و  ٧هاي ترسيم شده بعد از حذف  نمونه و نقشه ٢٥نيترات با تعداد  مقدار

RMSE استدهنده حداقل خطا در سيستم  آمده است که نشان به دست ٣١٩٨/٠چاه  ٧حذف  يبرا.  
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  مقدمه
در حال  ايآلوده شده  يها سايت ١بلندمدت پايشامروزه 

 يبه طور گسترده موضوع مهم يآلوده شدن آب زيرزمين
به  پايش بلندمدت . دراست يمحيط در مسائل زيست

حاصل از  يمحيط يها سالمت انسان و خطر يارزياب
که حاصل  يزيرزمين يها در آب قيماندهبا يها آالينده
 ،ي. به طور کلشود ميتوجه بسيار  ،است يبشر يها فعاليت

تعدد  ي، هزينه بسيار باالش بلندمدتيدر پا ممکن است
در  يآزمايشگاه يو آناليزها يبردار نمونه يها مکان
محسوب  مشكل کيو  يمسئله جد يصحراي يها  سايت

 توان يشده م بهينه LTM شبکه کيدر  ن،يشود. بنابرا
 يپژوهش درها را کاهش دهد.  هزينه يصورت قابل توجه به

مورچگان  ياز تئور يريگ با بهره )٢٠١١( و همکاران ويکه 
 يو اجرا يبه انجام رساندند، مدلساز Arc GIS طيدر مح
مورچگان در  يشده توسط کلن يبند طبقه هاي قانون
قرار گرفت که  يمورد بررس ياراض نهيبه يکاربر يابيارز
روش  نيا اديز يايمطالعه از دارا بودن مزا نيا جينتا
 يو اوتان کاوايوشيکه توسط  يا مطالعه در .اشتد تيحکا

 يبرا ٢مورچگان يکلن تميها از الگور آن شدانجام  )٢٠١٠(
 تميمطالعه، الگور نياستفاده کردند. در ا يابيريمس
شد و  بيتابو  ترک يمورچگان با جستجو يکلن يساز نهيبه
نسبت  يبهتر جينتا تواند يروش م نينشان داد که ا جينتا

 Dijkstra تميمانند الگور يابيريمس عمولم يها تميبه الگور

  .ارائه دهد
با استفاده از  ينيرزميآب ز شيمطالعات شبکه پا نيدر ا

در  يبردار نمونه يها و تعداد چاه شده يابيارز تميالگور نيا
مورچگان  يکلن يساز بهينه .شده است نهيسطح دشت به

 يها بر مبنا از داده يا دسته يبرا يساز يک روش بهينه
روش  ني. ااستمورچگان  يقابليت حل مسئله کلن

ترين  کوتاه يشناساي يمورچگان برا ياساس قابليت کلن بر
ابداع شده است. الگوريتم  ييمابين النه و منابع غذا ريمس

 يصحراي يها سايت يبرااكنون ACO-LTM  يافته توسعه
استفاده چاه هستند  يتعداد زياد يکه دارا LTM با شبکه

پس  يکه به طور کل دهد ي. نتايج مطالعات نشان مشود مي
در تعداد  کاهش درصد ٣٠تا حداکثر  يساز از انجام بهينه

(بونابئو و  کرد هدهمشا توان يرا م يبردار نمونه يها مکان
  ).٢٠٠٤و استودزل،  گويدور و ٢٠٠٠همکاران، 

                                                
1- Long Term Monitoring (LTM) 
2- Ant Colony Optimization (ACO) 

  ها مواد و روش
   LTM يساز بهينه -الف

به حداقل رساندن  LTMمسائل  يساز هدف از بهينه
انحراف  يخطا با) که )۱((معادله  استها  داده يکل يخطا

 يو اختصاص يانفراد يها در چاه يتخمين يمعيار از خطا
در معادله  شيپا يها شده است. تعداد مشخص چاه جدا

  .)۲۰۰۷ لتون،يو ه ي(ل ارائه شده است )۲(

)۱(  

  
)۲(    

حذف شده  شيپا يها تعداد چاه m، باال يها که در معادله
شده از  يگير غلظت اندازه Ci)، يبردار نمونه يها (موقعيت

غلظت تخمين زده شده از چاه  i ،(Cest,iچاه حذف شده (
تعداد  Sgoalباقيمانده و  يها اساس چاه) برiحذف شده (

  .شود مشخص ميها که از قبل  چاهمطلوب 
 LTM يساز بهينه يها رابطهن مطالعه از اين يدر ا

آبخوان دشت هشتگرد در غرب  ي) برا)۲) و (۱( (معادالت
موجود در دشت  LTMاستان تهران استفاده شد. شبکه 

  . استچاه  ۲۵هشتگرد شامل 
شده در دشت هشتگرد  يگير اندازهکننده و  عامل آلوده

 يديتول  ق فاضالبيکه از طر استآالينده نيترات 
و استفاده بي رويه از  يو مسکون يصنعت يها شهرک
به  يکشاورز يها شيميايي نيتراته در زمين يکودها
  شود.  يوارد م يزيرزمين يها آب

% در ۱۰-۳۰توانايي کاهش  ACO-LTMدر هر صورت، 
که اين امر باعث د را دار يبردار نمونه يها تعداد موقعيت

 يها ليتحلو  يبردار نمونه يها جويي فراوان در هزينه صرفه
ج ياست که نتا ممكن ين زمانيو ا شود يم يآزمايشگاه

که با حذف  ACO-LTMه شده با يحاصل از مدل ته
باشد که  يشکل گرفته است مشابه حالت ياضاف يها چاه

حذف نشده  يبردار نمونه يها از چاه يچ مورديهنوز ه
  . است

  
  نتايج و بحث

  دشت هشتگرد  ACO-LTM يساز مدل بهينه ياجرا
اساس روش کار ارائه شده در بخش قبل، در اين مطالعه، بر

در  ACO يمورچه است و جستجو ۲۵ يدارا يهر کلن
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. مجموعه استدوره گردش  ۵۰شبکه موجود شامل 
ن يشده در ا واسطه مطالعات انجامه ب ACO يپارامترها

  ).۱ اند (جدول هشد مشخصنه يزم
 

 يبرا ACO-LTMاستفاده شده در  يمقادير پارامترها -۱جدول 
  منطقه مورد مطالعه (دشت هشتگرد)

  مقدار  پارامتر
  IDW ،n ۸ يياب ها در درون تعداد همسايه

  IDW ،p  ۲پارامتر نمايي در 
  α ۱پارامتر 
  -β ۱پارامتر 

  ۰۱/۰  فرومون اوليهمقدار 
  Q ۱۰۰ حداکثر فرومون
  e ۵ پارامتر برگزيده

  ρ ۵/۰ بخير فرومونسرعت ت
  

نوشته و  MATLAB 7.6کد الگوريتم مورد نظر در برنامه 
نهايت مسئله )، درMath works R 2008ه است (شداجرا 
 يها مختلف و تعداد چاه هاي حالتبا  LTM يساز بهينه

در  ACO-LTM) با استفاده از Sgoalحذف شده متفاوت (
 LTMه و شبکه شداجرا  MATLAB 7.6محيط برنامه 

حذف شده  يها از چاه يبهينه شده با تعداد متفاوت
  ه است.شدمشخص 

منطقه مورد نظر  يبهينه برا يها حل ن مطالعه، راهيدر ا
نهايت با  ه است که درشد مشخص ACO-LTMتوسط 

باقيمانده با توجه به  يها ، تعداد چاهياضاف يها حذف چاه
افته يحلقه کاهش  ۲۴تا  ۱۸متفاوت به  يهاخطازان يم

باقيمانده و شماره  يها تعداد چاه ۲ است. در جدول
ه شدمشخص  RMSEمقدار  بر اساسحذف شده  يها چاه

  است.
 

 ACO-LTM يياب نتايج حاصل از بهينه -۲ جدول
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۰۶۰۶/۰  ۱۸  ۲۴  
۱۳۳۵/۰  ۲۴، ۲۲  ۲۳  
۱۱۸۸/۰  ۲۰، ۱۸، ۱۷  ۲۲  
۱۹۵۴/۰  ۲۰، ۱۸، ۱۷، ۱۱  ۲۱  
۲۳۲۸/۰  ۲۲، ۱۹، ۱۸، ۱۷، ۷  ۲۰  
۲۹۲۲/۰  ۱۸، ۱۷، ۱۰، ۸، ۶، ۵  ۱۹  
۳۲/۰  ۲۳، ۲۲ ،۲۰ ،۱۸ ،۱۷ ،۷ ،۱  ۱۸  

مختلف توسط  يها حل راه يبهينه برا RMSEمقدار 
ACO-LTM موارد متفاوت  يبراSgoal ه است شد مشخص
با کاهش  يصورت غيرخط به RMSEدهد  يکه نشان م
يابد. تمام نتايج موجود  يباقيمانده افزايش م يها تعداد چاه

دوره  ۵۰متفاوت ( ياجرا ۵۰حاصل از  يها بهترين جواب
هر مورد  يمختلف برا يگردش) با استفاده از اعداد تصادف

  .استحل شده 
-ACOيافته   دهند که الگوريتم توسعه يم نتايج نشان

LTM يساز  در حل مسائل بهينه LTM بود ثر و کارآمدؤم. 
احتياج دارد  يتابع ارزياب ۱۲۵۰اين الگوريتم به کمتر از 

 يتابع ارزياب ۱۱۱۲۷۷۸۳کمتر از  يقابل توجه شكل که به
چاه باقيمانده در  ۱۸حل مسئله  يبرا يعدد يها در روش

براي  ن مطالعهي. در ااست ياين منطقه مطالعات
ترات در دو يج از رسم خطوط هم مقدار نينتا يسنج صحت

 ۱۸ و شبکه ياصل يچاه ۲۵ها (شبکه  دمان از چاهيچ
خطوط هم ) استفاده شد. ACOشده با روش   نهيبه يچاه
باقيمانده  چاه ۱۸ترات در يغلظت ن يرسم شده برا مقدار

باقيمانده و  يها ترات در چاهيبا استفاده از مقادير غلظت ن
 به دستچاه حذف شده  ۷ يشده برا يياب مقادير درون

  اند.  آمده
 يرسم شده برا خطوط هم مقداردهد که  يج نشان مينتا

جز در ب يتشابه باال و قابل قبول يدو حالت ذکر شده دارا
  ).۱(شکل  هستند ها منطقه يبرخ

  
  گيري نتيجه

را بر  کلني مورچگانيافته  اين پژوهش، الگوريتم توسعه
معرفي  TSPحل مسئله  برايو  ACOمبناي الگوي 

کند. در اين روش هر مورچه با حرکت پيرامون شبکه  مي
کننده جهت تعيين  ، به عنوان عامل مشخصپايش بلندمدت

  کند. برداري اضافي عمل مي هاي نمونه موقعيت
براي  ACO-LTMيافته   الگوريتم توسعهدر اين پژوهش 

. شدچاهي استفاده  ۲۵آبخوان دشت هشتگرد و با شبکه 
ه از شبکه چا ۷تا  ۱کاهش  سببيابي  نتيجه نهايي بهينه

خطوط هم با حداقل خطا و نمايش حداقل اختالف بين 
، غلظت شبکه اصلي و شبکه بهينه شده شده است مقدار

درصدي  ۲۸تا  ۴که بر اين اساس، سيستم قابليت کاهش 
. همچنين مقدار داردبرداري را  هاي نمونه در موقعيت

براي  ۰۶۰۶/۰به ترتيب برابر  RMSEحداقل و حداکثر 
چاه از شبکه  ۷براي حذف  ۳۱۹۸/۰حذف يک چاه و 
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دهنده حداقل خطا در   بهينه شده به دست آمد که نشان
برداري  هاي نمونه سيستم است. کاهش تعداد موقعيت

برداري و  هاي نمونه در هزينه زيادجويي  باعث صرفه

ج هاي آزمايشگاهي بدون کاهش دقت در نتاي تحليل
هاي کمي و کيفي مبتني بر نتايج حاصل از اين  تحليل

  شود. شبکه مي
  

  
  ACO-LTM ه و بهينه شده بايحالت اولمقايسه غلظت نيترات در دو  -۱ شکل
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