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ABSTRACT
Optimization of monitoring network is a decision-making process through which, the best combination of
existing stations is selected. Regarding the economic considerations and reducing monitoring costs,
optimization approach in this study is to reduce the number of surface water quality monitoring stations in Dez
basin in Lorestan province. In this regard, using an algorithm based on the principle of maximum entropy and
water quality index of SO44, Cl, HCO3, K, Na, Ca, Mg, pH, TH, SAR, EC and TDS parameters, the optimization
procedure was done for 18 existing monitoring stations during the statistical period of 1387-1396 (2008-2017).
First, the average rank of each station in the mentioned 10 statistical years was obtained, then some models
were proposed for the network entropy according to the number of stations and year. After fitting the best
model, the results showed that based on SO4, Cl, HCO3, K, Na, Ca, Mg, pH, TH, TD, SAR and EC parameters,
the number of sufficient stations as surface water quality monitoring network in the study area were 9, 9, 7, 11,
11, 11, 10, 7, 10, 10, 10, and 11, respectively. In order to validate the proposed network, by comparing the
entropy of the proposed network with the entropy of random networks with the number of stations based on the
12 mentioned parameters in each year, the efficiency of the selected network was confirmed. Also, among the
12 evaluated quality indicators, chloride showed the highest entropy of weight. Therefore, chloride had the
maximum entropy and was selected as the superior index.
Keywords: Monitoring Network, Temporal Spatial Modeling, Quality Index, Algorithm.
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استفاده از اصل حداکثر آنتروپی در تعيين تعداد بهينه ايستگاههای پايش کيفيت آب سطحی
مرضيه دريکوندی ،1حسين زينیوند ،*1ناصر طهماسبیپور ،1علی حقیزاده

1

 .1گروه مهندسی مرتع و آبخیزداری ،دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه لرستان ،خرم آباد ،ایران.
(تاریخ دریافت -1399/10/5 :تاریخ بازنگری -1399/11/7 :تاریخ تصویب)1399/11/11 :

چکيده
بهینهسازی شبکه پایش ،یک فرایند تصمیمگیری است که از طریق آن ،بهترین ترکیب در بین ایستگاههای موجود انتخاب
میشود .با توجه به مالحظات اقتصادی و کاهش هزینههای پایش ،رویکردهای بهینهسازی در این پژوهش کاهش ایستگاه-
های پایش کیفیت آب سطح در حوضه آبخیز دز در محدوده استان لرستان است .در این راستا ،با استفاده از الگوریتمی بر
اساس اصل حداکثر آنتروپی و بر مبنای شاخص آلودگی پارامترهای ,TH, SAR, EC, SO4, Cl, HCO3, K, ,Na, Ca, Mg,
 TDS,و  pHنسبت به بهینهسازی شبکه پایش موجود با  18ایستگاه در دوره آماری  1387تا  1396اقدام شد .ابتدا میانگین
رتبه هر ایستگاه در  10سال آماری مذکور بدست آمد .سپس برای آنتروپی شبکه بر حسب تعداد ایستگاه و زمان مدلهایی
پیشنهاد شد .پس از برازش بهترین مدل ،نتایج نشان داد که بر اساس پارامترهای ،pH ،Mg ،Ca، Na، K، HCO3 ,Cl, SO4,
 SAR ،TDS ،THو  ECبه ترتیب تعداد  10 ،10 ،10 ،7 ،10 ،11 ،11 ،11 ،7 ،9 ،9و  11ایستگاه به عنوان ایستگاههای
پایش کیفیت آب سطحی منطقه مورد مطالعه کفایت میکند .به منظور تایید شبکه پیشنهاد شده ،با مقایسه آنتروپی شبکه
مذکور با آنتروپی شبکههای تصادفی با تعداد ایستگاههای فوق بر اساس  12پارامتر ذکر شده در هر سال آماری کارایی
شبکه منتخب تایید شد .همچنین از میان  12شاخص کیفی ارزیابی شده کلرید ( )Clبیشترین مقدار آنتروپی وزن را به
خود اختصاص داد .بنابراین کلرید دارای حداکثر آنتروپی و به عنوان شاخص برتر انتخاب شد.
واژههای کليدی :شبکه پایش ،مدلسازی فضایی -زمانی ،شاخص کیفیت ،الگوریتم

مقدمه
«پایش» رویکردی نظارتی با طرحی علمی و پویا بر پایه مشاهده،
اندازهگیری ،نمونهبرداری و ارزیابی نتایج مثبت آن است .همچنین
فرآیند بهینهسازی ،برای این است که بهترین ترکیب در بین
ایستگاههای موجود برگزیده شود .پایش بلندمدت بدون توجه به
بهینهسازی ،سبب افزایش هزینه پایش میشود .از این رو طراحی
شبکه پایش کیفی منابع آب باید بر پایه اهداف مشخص و از پیش
تعیین شده باشد .از انواع شبکههای پایش میتوان شبکههای
بارانسنجی ،آبهای زیرزمینی و شبکه ایستگاههای نمونهبرداری
از رودخانهها را نام برد .بهینهسازی انواع شبکههای پایش ،از
پژوهشهایی است که در سالهای اخیر توجه پژوهشگران را به
خود جلب کرده است (.)Mogheir et al., 2009
 .)2006( Dimitris and Metaxaبه منظور ارزیابی مکانی
بارش و بهینهسازی شبکه بارانسنجی تایوان با استفاده از
دادههای بارش ساعتی و سالیانه از روش زمین آماری استفاده
کردند .نتایج نشان داد که بارشهای ساعتی نسبت به بارشهای
سالیانه تغییرات مکانی بیشتری دارند .همچنین ارزیابی شبکه بر
اساس درصد منطقه با دقت قابل قبول (حاصل از واریانس
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کریجینگ) انجام شد و طراحی بهینهی شبکهی باران سنجی
صورت گرفت )2008( Kar and Ehodgson .در تحقیقی جهت
مکانیابی محلهای تخلیه فوری با استفاده از  GISدر ایالت
فلوریدا آمریکا با استفاده از پناهگاههای موجود و مکانهایی با
قابلیت پناهگاهی (مدرسه ،دانشگاهها ،کلیساها و مراکز عمومی)
بر اساس مناسب بودن و در دسترس بودنشان استفاده نمودند .در
این مطالعه برای بدست آوردن مدل نهایی از تلفیق دو روش بر
اساس ترکیب خطی وزنی و تکنیک نمایش موفقیت /شکست در
 17ناحیه فلوریدای جنوبی استفاده شد .نتایج نشان داد که 48
درصد از پناهگاههای موجود در منطق نامناسب واقع شده است.
همچنین ،برای  15پناهگاه موجود در مناطق نامناسب هیچ
پناهگاه یا مکانی با قابلیت مناسب باال یا متوسط تا فاصله 10
مایلی ( 1/16کیلومتر) وجود ندارد )2010) Karamoz et al. .در
تحلیل مکانی بارش ،به مقایسه روشهای کرجینگ و روشهای
متداول (مانند روش نزدیکترین نقطه ،میانگین متحرک ،سطح
متحرک) روی  38ایستگاه بارش در محدوده غرب ایران پرداختند.
نتایج به دست آمده از این دو روش نسبت به دیگر روشهای
درون یابی ،نتایج بهتری را نشان داد و در نهایت تعدادی ایستگاه
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جدید به منظور بهینهسازی شبکه بارانسنجی پیشنهاد شد.
 )2011) Chadalavad et al.در پژوهشی با عنوان طراحی شبکه
نظارت بهینه مبتنی بر عدم اطمینان برای یک سایت آلوده به
هیدروکربن کلر در استرالیا ،پس از شناسایی ایستگاههای بالقوه و
برآورد روند آلودگی در چاههای جدید توانستند واریانس هر کدام
از این چاهها را به وسیله روشهای زمین آماری صرفا فضایی (و
نه زمانی) بدست آوردند .آنان بر پایه واریانس خطای پیشبینی
هر یک از چاهها ،رتبه آنها را در شبکه مورد نظر تعیین کردند.
نتایج حاصل نشان داد چاههایی که واریانس کمتری دارند،
پیشبینی پذیری بیشتری داشته و لزومی به حضور آنها در شبکه
بهینه نیست .در پژوهش آنان اگرچه رویکرد بهینه سازی در جهت
افزایش تعداد ایستگاههای پایش بوده ،اما به نظر میرسد این روش
را میتوان برای رویکرد کاهشی ایستگاهها نیز به کار بردKim .
 )2013( et al.در مطالعهای تحت عنوان رتبهبندی بهترین مکان
ها برای احداث تصفیه خانه در حوضه آب شهری در ده منطقه
کره جنوبی با استفاده از روش تصمیمگیری چند معیاره تاپسیس
در محیط فازی سعی کردند بر اساس معیارهای اجتماعی ،فنی،
اقتصادی و محیط زیستی بهترین گزینه را انتخاب کنند .بنابراین،
از توابع فازی مثلثی برای دادههای ورودی استفاده کردند و آن را
در ده منطقه در حوضه شهری کره جنوبی که مدلسازی
هیدرولوژی در آنها انجام گرفته بود ،بکار بردند .نتایج شبیهسازی
کمیت و کیفیت آب با کمک اعداد فازی یک تنوع چندین ساله
مشخصی را نشان داد و نتیجهگیری کردند که روش تاپسیس
فازی رتبهبندی بهتری را نسبت به روشهای کالسیک دیگر نشان
میدهد .)2015) Akbarzadeh and Ghahraman .به بهینهسازی
شبکه پایش کیفیت منابع آب زیرزمینی آبخوان مشهد با استفاده
از مدل سازی فضایی -زمانی پرداختند .در پژوهش آنها پس از
حذف هر ایستگاه از شبکه ،آنتروپی شبکه جدید (منهای آن
ایستگاه) آنتروپی پیشبینی آن ایستگاه نامیده شد .سپس با
برگرداندن ایستگاه حذف شده آنتروپی ایستگاه دوم تعیین شد به
همین روال آنتروپی  287حلقه چاه تعیین شد .چاهی که کمترین
آنتروپی را داشت از شبکه حذف شد و آخرین رتبه ( )287را
گرفت .سپس نموداری سه بعدی شامل آنتروپی ،زمان و تعداد
ایستگاه رسم شد و بر نمودار سه مدل فضایی -زمانی برازش داده
شد که دامنه این مدلها تعداد ایستگاه را مشخص کرد .همچنین
مدلی که کمترین میانگین مربعات خطا و قدر مطلق خطا را داشت
انتخاب شد )2019) Singh et al. .مکانهای با نظارت ایدهآل در
هند را بررسی کردند .آنها از آنتروپی کیفیت آب با استفاده از اصل
حداکثر آنتروپی و شاخص تنوع شانون استفاده کردند ،در آن

مطالعه مکانهایی شناسایی شدند که بیشترین تأثیر عوامل جمع-
کنندهای را از نظر کیفیت مانند تخلیه فاضالب ،کاهش سطح آب
و غیره داشتند.
در پژوهش حاضر با هدف سنجش و پایش روند آلودگی به
وسیله پارامترهای ( SO4, Cl, HCO3, K, Na, Ca, Mg, TH,PH
 .),SAR, EC, TDSفرایند بهینهسازی شبکه پایش کیفیت آب
سطحی حوضه آبخیز دز در محدوده استان لرستان با استفاده از
اصل حداکثر آنتروپی و با رویکرد کاهشی صورت گرفته است .در
پژوهش حاضر مقدار آنتروپی وزن شبکه بر حسب تعداد ایستگاهها
در سالهای مختلف تعیین و سپس وابستگی زمانی آنها به دست
آمد ،لذا از عامل زمان در فرایند بهینهسازی استفاده شده است.
از مهمترین نوآوریهای این پژوهش در نظر گرفتن بعد زمان در
تعیین شبکه بهینه است.

مواد و روشها
منطقه و دادهها

حوضه آبخیز دز از لحاظ موقعیت جغرافیایی بین  48درجه و 10
دقیقه تا  50درجه و  21دقیقه طول شرقی و  31درجه و 34
دقیقه تا  34درجه و  7دقیقه عرض شمالی محدود است .مساحت
کل حوضه بالغ بر  21725کیلومترمربع و متوسط ارتفاع حوضه
حدود  1600متر میباشد (شکل  .)1پوشش گیاهی در ارتفاعات
پایین حوضه کم بوده و با افزایش ارتفاع ،تراکم این پوشش زیادتر
میگردد .متوسط بارش ساالنه در نواحی شمالی و شرقی حوضه
دز نسبت یه سایر مناطق حوضه بیشتر است .از نظر توزیع زمانی
بارش نیز  48/8درصد از بارش ساالنه در زمستان 30/6 ،درصد
در فصل پاییز 20/4 ،درصد در بهار و تنها  0/2درصد از بارش در
فصل تابستان رخ میدهد .جهت جریان در حوضه آبخیز دز از
سمت شمال به جنوب است .حوضه آبخیز رودخانه دز به عنوان
یک حوضه درجه  ،3زیر مجموعهای از حوضه کارون بزرگ
محسوب میشود و در تقسیمبندی بزرگتر در زیرمجموعه حوضه
آبخیز خلیج فارس و دریای عمان قرار میگیرد .رودخانه دز در
ابتدا از اتصال دو شاخه اصلی رودخانه تیره سیالخور و ماربره
شروع شده و با اضافه شدن سرشاخههای دیگر رودخانه
سپیددشت-سزار و سپیددشت-زاز رودخانه سزار شروع شده و
نهایتاً رودخانه دز در محلی به نام تنگ پنج در اعماق رشته کوه
زاگرس از تالقی دو رودخانه سزار و بختیاری تشکیل میشود
( )Ahmadi et al., 2017و سپس وارد استان خوزستان می شود.
در این پژوهش فقط کیفیت ایستگاههای واقع در محدوده استان
لرستان مورد بررسی قرار میگیرد (شکل .)1
در پژوهش حاضر به منظور تحلیل فضایی-زمانی مقادیر
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( So4, Cl, Hco3, K, Na, Ca, Mg, pH ,TH, SAR,

پارامترهای
 18 )EC, TDSایستگاه هیدرومتری که دارای اطالعات ثبت شده
در گستره آماری  1387تا  1396بود از شرکت آب منطقهای
استان لرستان تهیه شدند.

تعيين شبکه بهينه
آنتروپی

آنتروپی اولین بار توسط  )1948( Shannonارائه شد .آنتروپی
تصادفی بودن یک فرایند را نشان میدهد .در واقع میزان تصادفی
بودن را به صورت یک معیار ریاضی نشان میدهد ( Guey-Shin
 .)et al, 2011آنتروپی فرایندی مدیریتی است که بینظمی ،بی-
ثباتی و اغتشاش را در یک سیستم مورد بررسی قرار میدهد
( .)Yufeng and Fengxiant, 2009رابطه یک به یکی بین کمیت
و مقدار آنتروپی سیستم و درجهی بینظمی وجود دارد که اصول
«بولتزمن» ،نامیده میشود که برای نمایش وضعیت
ترمودینامیکی یک سیستم مورد استفاده قرار میگیرد.
در این پژوهش ،برای مکانیابی بهینه ایستگاههای آب
سطحی در روش حذف ایستگاه از معادالت زیر استفاده میشود.
معادله آنتروپی به صورت زیر است ):(Shannon, 1948
]) 𝑗𝑥(𝑃 [𝑔𝑜𝑙 ) 𝑗𝑥(𝑃 𝐻(𝑥) = − ∑𝑛𝑗=1
(رابطه )1
) H(xمقدار آنتروپی و ) P(xjتوزیع احتمالی متغیر تصادفی
 xjمیباشد.
مراحل محاسبه آنتروپی به صورت زیر است:
 -1ساخت یک ماتریس اولیه از نمونههای آب (نام ایستگاه
برای آب سطحی) و پارامترهای ارزیابی شده ( So4, pH, Cl,
 )Hco3, K, Na, Ca, Mg, TH, SAR, EC, TDSمقادیر ویژه  xبه
صورت زیر خواهد بود:
(رابطه )2

شکل  -1موقعيت حوضه و ايستگاههای مورد مطالعه در استان لرستان

در این مطالعه از ایستگاههای تنگ محمدحاجی (آبسرده
کد  ،)1آبگرمه تپه چغا (کد  ،)2بیاتون (کد  ،)3تیره دورود (کد
 ،)4تیره مروک (کد  ،)5دره تخت (کد  ،)6سبزه آب چیت (کد
 ،)7سراب سفید ونایی (کد  ،)8سرخاب کشور (کد  ،)9سیالخور
رحیم آباد (کد  ،)10قلیان سکانه (کد  ،)11کاکلستان بختیاری
(کد  ،)12کاکلستان کاظم آباد (کد  ،)13کمندان (کد  ،)14گلرود
سازمان آب (کد  ،)15گلرود ونایی (کد  ،)16ماربره دره تخت (کد
 )17و ماربره دورود (کد  )18استفاده شده است (شکل  .)1داده-
های ناقص هر ایستگاه با استفاده از روش رگرسیون خطی
بازسازی شدند و بهینهسازی با استفاده از دادههای تکمیل شده
انجام شد .بررسیهای آماری این پژوهش با استفاده از نرمافزارهای
( R 3.5.2 ،EXCELکدنویسی فرمولها و توابع) ،و MATLAB
(برای ترسیم نمودارهای سه بعدی) و برای تهیه نقشهها از نرمافزار
 ArcGIS 10.6استفاده شده است.

𝑛𝑥1
] ⋮
𝑛𝑚𝑥
 :nتعداد

𝑥11
⋮ [=𝑥
𝑥𝑚1

 :mتعداد نمونههای برداشت شده و
مورد ارزیابی میباشد.
 -2استانداردسازی دادهها از طریق فرمول زیر انجام
میگیرد (:)Wu et al., 2011
(رابطه )3

پارامترهای

) 𝑥(𝑥 −

𝑗𝑖
𝑛𝑖𝑚 𝑗𝑖
𝑛𝑖𝑚)𝑗𝑖𝑥(𝑦𝑖𝑗 = (𝑥𝑖𝑗)𝑚𝑎𝑥−

 -3ماتریس استاندارد دادههای خام پس از نرمالسازی
بدین صورت است.
(رابطه )4

𝑛𝑦1
] 𝑛𝑚𝑦

𝑦11
𝑦[ = 𝑦

𝑚1

 -4نسبت مقدار شاخص پارامتر  jدر نمونه  iبر اساس
معادله زیر محاسبه شده است (Li et al., 2010; ;Shannon 1948
.).)Amiri et al., 2014
𝑗𝑖𝑦
𝑚∑ = 𝑗𝑖𝑃
(رابطه )5
𝑦
𝑗𝑖 𝑖=1

 -5مقدار آنتروپی اطالعات به صورت رابطه زیر بیان
میشود (.)Li et al., 2010; Amiri et al., 2014 ;Shannon 1948
1
𝑗𝑖𝑃 𝑛𝐿 𝑃 𝑚∑
𝑒𝑖𝑗 = −
(رابطه )6
𝑗𝑖 𝐿𝑛(𝑚) 𝑖=1
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هر چه مقدار آنتروپی کمتر باشد تاثیر پارامتر  jبیشتر
خواهد بود.
محاسبه شاخص وزن آنتروپی ()wj

وزن آنتروپی هر پارامتر  jبا استفاده از معادله زیر محاسبه میشود
(.)Li et al., 2010; Amiri et al., 2014 ;Shannon 1948
1 ej
wj  n
)  j 1 (1  e j
(رابطه )7
در این رابطه  wjوزن آنتروپی  ejمقدار آنتروپی میباشد.
طبق فرمول باال پارامترهایی با مقدار آنتروپی کم ،بیشترین
وزن را به خود اختصاص میدهند (Li et al., ;Shannon 1948
.)2010; Amiri et al., 2014
= 𝑧1
اگر دو مجموعه یکی به صورت
)) 𝑛𝑠(𝑧  (𝑧(𝑠1 ), 𝑧(𝑠2 ), . . . ,و دیگری به صورت = 𝑧2
)) 𝑘𝑠(𝑧  (𝑧(𝑠1 ), 𝑧(𝑠2 ), . . . ,در اختیار باشد به گونهای که ≤ 𝑘
𝑛 باشد آنگاه رابطه  8برقرار است (.)Singh, 2013
𝑛 ≤ 𝑘 و ) H(𝑍2 ) ≤ H(𝑍1
(رابطه )8
رابطه  8نشان میدهد که آنتروپی با کم شدن تعداد
ایستگاههای پایش ،کاهش مییابد .با توجه به این رابطه هر
ایستگاه سهمی در میزان تصادفی بودن شبکه دارد .به عبارت دیگر
با حذفشدن تعدادی ایستگاه از شبکه موجود ،میزانی از آنتروپی
و تصادفی بودن آن کم میشود .شبکه اولیه (با تمامی  18ایستگاه
موجود) بیشترین آنتروپی وزن را دارد .بر مبنای رویکرد کاهش
در بهینهسازی شبکه پایش هر ایستگاهی که دقت برآورد پارامتر
شاخص کیفی آن توسط سایر ایستگاهها بیشتر باشد سهم آن در
آنتروپی شبکه کمتر است .بنابراین در اولویت حذف قرار میگیرد.
با توجه به آنچه بیان شد طرح بهینه پایش شامل قرار دادن
ایستگاهها در موقعیتهایی میشود که پیشبینی در آنها از دقت
باالیی برخوردار نبوده و نمونهگیری در آنها موجب افزایش دقت
پیشبینی در سایر موقعیتها میشود .بنابراین ایستگاههایی که
پیشبینی آنها با استفاده از سایر ایستگاهها از بیشترین دقت یا به
عبارت دیگر کمترین آنتروپی وزن برخوردار باشد در اولویت حذف
از شبکه قرار میگیرند.
بنابراین در پژوهش حاضر پس از حذف هر ایستگاه از شبکه
موجود ،آنتروپی وزن پیشبینی آن ایستگاه (تعیین سهم این
ایستگاه در پیشبینی برای سایر ایستگاهها) نامیده می شود.
فرایند تعیین شبکه بهینه برای هر سال آماری به شرح مراحل زیر
است (.)Akbarzadeh and Ghahraman, 2013
 -1از مجموعه  18ایستگاه پایش موجود ،آنتروپی وزن
پیشبینی هر ایستگاه با حذف آن از شبکه و بر اساس مشاهدات

 17ایستگاه باقیمانده محاسبه شد .سپس با برگرداندن ایستگاه
حذف شده به شبکه ،ایستگاه دیگری حذف شد و آنتروپی شبکه
موجود برآورد گردید.
 -2ایستگاهی که کمترین آنتروپی وزن پیشبینی را کسب
کرد از شبکه حذف شد .رتبه این ایستگاه ،بعنوان آخرین رتبه در
نظر گرفته شد.
 -3آنتروپی وزن پیشبینی هر یک از  17ایستگاه باقیمانده
مشابه با تکرار مراحل  1و  2با حذف هر کدام و بر اساس مشاهدات
 16ایستگاه محاسبه و ایستگاه دارای کمترین آنتروپی وزن پیش-
بینی حذف گردید .سپس آنتروپی شبکه بدون آن محاسبه و رتبه
 17به ایستگاه حذف شده نسبت داده شد.
 -4رتبه بندی تمام ایستگاهها طبق مراحل باال انجام
میشود.
 -5نمودار مقادیر آنتروپیهای وزن تمامی شبکهها نسبت
به تعداد ایستگاهها و زمان (سال) رسم گردید.
 -6در ادامه مدلی سه بعدی (شامل آنتروپی وزن شبکه،
تعداد ایستگاه و زمان) بر این نمودارها برازش داده شد .این
نمودارها با توجه به تعداد ایستگاهها و گستره زمانی مورد مطالعه
دارای سه پارامتر دامنه (حدی از تعداد ایستگاهها که از آن به بعد
نمودار به حالت افقی در میآید .از این رو مقادیر بزرگتر از دامنه
تاثیری بر آنتروپی شبکه ندارد) ،برد یا سقف نمودار (مقدار بیشینه
آنتروپی که پس از آن نمودار به حد ثابتی میرسد) ،و عرض از
مبدا (نقطهای که مقدار آنتروپی شبکه از آن شروع میشود) می-
باشد .از این رو دامنه این نمودار سه بعدی به عنوان تعداد بهینه
ایستگاههای پایش در نظر گرفته شد.
 -7با توجه به رتبه بندی هر ایستگاه در  10سال آماری و
دامنه بدست آمده از مرحله قبل شبکه بهینه پایش تعیین گردید.
اعتبارسنجی نتايج

در پژوهش حاضر ،برای اعتبارسنجی از میانگین مربعات خطا و
میانگین قدر مطلق خطا که به ترتیب با روابط  9و  10نشان داده
شده ،استفاده شده است
1
)𝑀𝑆𝐸 = 𝑛𝑡 ∑𝑡,𝑛( 𝐻(𝑛, 𝑡) − 𝐻̂(𝑛, 𝑡))2
(رابطه )9
1
|)𝑡 ̂ (𝑛,
𝐻 𝑀𝐴𝐸 = ∑𝑡,𝑛|𝐻(𝑛, 𝑡) −
(رابطه )10
𝑡𝑛
که در آنها ) H(n,tو )𝑡  𝐻̂(𝑛,به ترتیب مقدار واقعی و برآورد
شده آنتروپی شبکه با  nایستگاه و در سال  tاست .هرچه مقدار
این دو عدد کمتر و به صفر نزدیکتر باشد نشاندهنده این است که
کار از دقت باالیی برخوردار است.در ادامه  10ایستگاه با حجم
شبکه بهینه به تصادف از بین  18ایستگاه اولیه انتخاب شد سپس
آنتروپی شبکه مذکور محاسبه و میزان اختالف آنتروپی شبکه
منتخب و آنتروپی شبکه انتخاب شده با هم مقایسه شد.
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م آوری دادههای م اهداتی ايستگاههای کيفيت آب سطحی

تج يه و تحليل دادهها

ر

نواقص آماری و بازسازی داده ها

تعيين دوره آماری م ترک
نرمال سازی دادهها

کد نويسی و ورود دادهها به نر ا ار R

محاسبه مقدار آنتروپی اط عات برای هر پارامتر

محاسبه وزن انتروپی برای هر پارامتر

محاسبه وزن آنتروپی م اهدات پ

از ح

هر ايستگاه در هر سال آماری

تعيين کمترين مقدار وزن آنتروپی و ايستگاه متنا ر با آن در هر سال آماری

ح

ايستگاه تعيين شده در مرحله قبل از شبکه پايش در هر سال

رتبه بندی ايستگاهها با تو ه به مرحله ح ور در شبکه در هر سال

رس نمودار آنتروپی (تعداد ايستگاه -زمان) در  MATLABو برازش مدل مناس

تعيين دامنه در مدل برازش داده شده

تعيين شبکه پايش بهينه با تو ه به دامنه و رتبه بندی ايستگاهها
شکل  -2نمودار گردش کار در اين پژوهش

نتايج و بحث
رتبه بندی ايستگاهها

رتبه بندی ایستگاهها در سالهای آماری مختلف و براساس
پارامتر  Naدر جدول ( )1ارائه شده است .رتبه هر ایستگاه در
سالهای آماری اغلب متفاوت است .این بدان معناست که که
مقادیر پراکندگی رتبه هر ایستگاه در سالهای آماری مختلف
تفاوت معنیداری دارد .اگر به جای رتبه ایستگاه در سالهای
مختلف میانگین آن تعیین شود ،میتواند نماینده مناسبی برای
آ ن باشد .در این راستا رتبه هر ایستگا برابر میانگین رتبه آن در

کل دوره آماری در نظر گرفته شد .از این رو سطر پایان جداول
مقادیر میانگین ارائه شده است.
مدلبندی آنتروپی شبکه ايستگاهها

در جدول ( )2مقادیر آنتروپی شبکه بیان شده است .برای درک
بهتر نیز مقادیر جدول مذکور به صورت نمودار سه بعدی در شکل
( )3نشان داده شده است .این نمودار بر اساس الگوریتم پیشنهادی
و شامل مقادیر آنتروپی شبکه در هر سال ،پس از حذف یک
ایستگاه در هر کدام از مراحل  18گانه میباشد .جدول مذکور
نشان دهنده سیر نزولی آنتروپی با کاهش ایستگاههای پایش

دريکوندی و همکاران :استفاده از اصل حداکثر آنتروپی در تعيين تعداد 789 ...

نمودار بر حسب تعداد ایستگاه است .همچنین از میان
شاخصهای کیفی ارزیابی شده کلرید ( .)Clدارای بیشترین مقدار
آنتروپی وزن میباشد بنابراین دارای حداکثر آنتروپی و به عنوان
شاخص برتر برگزیده شد .همچنین در شکل ( )4نمودار واریانس
و ضریب تغییرات رتبههای ایستگاههای مختلف برای پارامتر Na
آورده شده است.

است .این موضوع بدان سبب است که با کاهش تعداد ایستگاههای
هر شبکه آنتروپی وزن کاهش یافته است .یعنی در شبکه اولیه
قابلیت پیشبینی ایستگاهها نیز کاهش مییابد .ارزیابی نمودار نیز
حاکی از آن است که با افزایش تعداد ایستگاههای پایش مقدار
آنتروپی شبکه افزایش مییابد .اما این افزایش تا میزان معینی از
تعداد ایستگاه خواهد بود و پس از آن افزایش آنتروپی با افزایش
یافتن تعداد ایستگاهها تغییر چندانی نمیکند این همان دامنه

دول  -1رتبه بندی ايستگاهها در سالهای آماری مختلف بر اساس پارامتر Na

کد ایستگاه\سال
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
میانگین

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

6
6
5
6
6
5
8
7
8
8

7
12
10
1
7
3
6
14
12
5

15
15
13
9
8
1
2
15
14
3

5
2
1
10
4
4
10
6
1
13

13
7
11
13
16
8
12
13
16
18

3
1
15
4
1
2
7
1
6
7

10
10
9
15
5
13
9
8
15
11

16
17
12
16
15
11
5
18
18
4

9
14
14
11
14
9
3
16
3
1

1
3
3
2
9
7
14
3
5
15

4
8
6
5
11
15
13
5
4
10

2
4
2
3
10
12
11
4
10
9

12
11
17
14
18
14
15
12
7
12

17
13
16
17
17
10
1
17
17
2

18
16
18
18
3
18
16
11
13
14

11
9
7
7
13
16
17
9
9
16

8
5
4
8
2
6
4
2
11
6

14
18
8
12
12
17
18
10
2
17
7/7 6/5 12/8

5/6 11/4 14/5 12/7 13/2 6/7 8/1 6/2 9/4 13/2 10/5 4/7 12/7 5/6 9/5

دول  -2آنتروپی ايستگاهها متنا ر با ح

ايستگاههای با کمترين آنتروپی طی مراحل 18گانه در هر سال آماری بر اساس پارامتر Na

کد ایستگاه\سال

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
میانگین

0/786

0/785

0/785

0/784

0/78

0/768

0/751

0/728

0/688

0/64

0/586

0/528

0/463

0/389

0/309

0/214

0/109

0

0/717

0/717

0/717

0/715

0/714

0/708

0/696

0/679

0/658

0/625

0/584

0/533

0/473

0/396

0/306

0/212

0/11

0

0/943

0/936

0/928

0/913

0/892

0/865

0/837

0/803

0/759

0/706

0/644

0/571

0/49

0/398

0/305

0/208

0/106

0

0/7

0/7

0/7

0/699

0/699

0/697

0/692

0/681

0/667

0/624

0/562

0/497

0/427

0/352

0/272

0/19

0/097

0

0/196

0/195

0/195

0/195

0/195

0/194

0/193

0/192

0/19

0/186

0/181

0/174

0/163

0/146

0/124

0/091

0/049

0

0/934

0/933

0/932

0/93

0/925

0/919

0/908

0/886

0/83

0/76

0/679

0/595

0/506

0/413

0/316

0/216

0/11

0

0/935

0/93

0/925

0/911

0/891

0/87

0/836

0/789

0/734

0/673

0/607

0/534

0/455

0/371

0/284

0/193

0/099

0

0/644

0/644

0/643

0/643

0/643

0/641

0/633

0/62

0/594

0/56

0/517

0/467

0/411

0/348

0/276

0/198

0/103

0

0/921

0/911

0/898

0/886

0/869

0/835

0/797

0/757

0/705

0/647

0/582

0/512

0/438

0/36

0/277

0/191

0/098

0

0/911

0/91

0/908

0/903

0/898

0/867

0/825

0/776

0/72

0/656

0/585

0/509

0/432

0/352

0/269

0/183

0/094

0

0/769

0/766

0/763

0/758

0/75

0/736

0/717

0/691

0/655

0/608

0/553

0/492

0/426

0/352

0/274

0/19

0/097

0
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0.9
35

0.8
30

0.7
0.6
0.5
0.4

coefficient of variation

25
20

variance

15
10

0.3
5

0.2
0

15

10

15

5

code

شکل  -4نمودار سمت چپ واريان

10

5

code

و سمت راست ضري

بهطور کلی آنتروپی شبکه عالوه بر تعداد ایستگاهها به عامل
زمان نیز وابسته است .تفاوت آنتروپی شبکه در هر سال عالوه بر
جدول ،در شکل ( )3نیز دیده میشود .در مرحله اول پس از حذف
اولین ایستگاه تفاوت آنتروپی شبکه در بین تمام سالهای آماری
بر اساس پارامترهای ،Mg، Ca، Na، K، Hco3 ,Cl, So4,
 SAR،TDS ،TH،pHو  ECبه ترتیب ،0.5 ،0.7 ،0.4 ،0.33 ،1 ،1
 0.56 ،0.27 ،0.63 ، 0.41،0.1و  0.32هست شکل ( )3نیز
حاکی از آن است که آنتروپی شبکهها در زمانهای مختلف ،متفاوت
است .بنابراین این اثر میتواند مدلبندی شود .یعنی وابستگی
آنتروپی شبکهها در زمانهای مختلف قابل مدلبندی است .نمودار
نشاندهنده آن است که تغییرات آنتروپی در سالی خاص به شکل
نمایی میباشد ،در حالی که تغییرات ساالنه برای تعداد مشخصی
از ایستگاهها تقریبا خطی است .برای برازش مدل مناسب و جهت
تعیین دامنه نمودار ،سه مدل تفکیکی به نمودار شکل ( )3برازش
داده شد و مدلهای پیشنهاد شده به ترتیب ضربی ،جمعی و
ضربی-جمعی به صورت روابط  11تا  13میباشد .این سه مدل
بر اساس مدلهای نیم تغییر نمای فضایی – زمانی انتخاب شده
است (.)Akbarzadeh and Ghahraman, 2013
𝑛
𝑎 𝑀1 : 𝐻(𝑛, 𝑡) = 𝑐𝑡(1 − 𝑒𝑥𝑝{ − }) +
(رابطه )11
𝑏
𝑛
𝑡𝑐 𝑀2 : 𝐻(𝑛, 𝑡) = 𝑎(1 − 𝑒𝑥𝑝{ − }) +
(رابطه )12
𝑏
(رابطه )13
𝑛
𝑛
)} 𝑀3 : 𝐻(𝑛, 𝑡) = 𝑎(1 − 𝑒𝑥𝑝{ − }) + 𝑐𝑡 + 𝑑𝑡(1 − 𝑒𝑥𝑝{ −
𝑏
𝑏

که در آن }𝑏𝑛  1 − 𝑒𝑥𝑝{ −مدل نمایی و  tمدل خطی است.
همچنین در این معادالت a ،عرض از مبداء b ،دامنه c ،شیب
زمان n ،تعداد ایستگاهها d ،شیب زمان و  tزمان بر حسب سال
است.
در تمامی معادالت فوق پارامتر ( bبرابر دامنه با توجه به

تغييرات رتبههای ايستگاههای Na

ایده کسب شده از مدلهای تغییرنمای فضایی-زمانی) برای تعیین
تعداد ایستگاههای بهینه به عنوان هدف این پژوهش مشخص
گردید .با توجه به غیرخطی بودن روابط بجای استفاده از بهینه-
سازی کالسیک و حتی استفاده از روشهای فراکاوش ،از شبیه-
سازی مونت کارلو استفاده شد .الزم به ذکر است که روش مونت
کارلو برای سامانههای پیچیده غیرخطی با درجه عدم قطعیت زیاد
مانند محیطهای ناهمگن و یا سامانههای با ورودیهای نامعین با
موفقیت به کار میرود .هر الگوریتم محاسباتی و مدلسازی مونت
کارلو شامل چند جز اصلی است این اجزا عبارت از اعداد تصادفی،
تابع توزیع احتمال ،قواعد نمونهبرداری ،تخمین خطا و کاهش
انحراف معیار پراکندگی ،موازیسازی ،بردارسازی محاسباتی و
الگوریتم متروپلیس هستند .جز اصلی روش مونت کارلو بر مبنای
استفاده مداوم از اعداد تصادفی است .روش مونت کارلو یک
الگوریتم محاسباتی است که از نمونهگیری تصادفی برای محاسبه
نتایج استفاده میکند .روال اصلی انجام محاسبات به ترتیب با
تعریف دامنه ورودیهای ممکن ،تولید ورودیهای تصادفی از
دامنه و اجرای یک عملیات قطعی بر روی آنها و جمعبندی نتایج
حاصل از تک تک محاسبات با هدف حداقل نمودن میزان خطا،
انجام میگیرد .علت استفاده از روش مونت کارلو برای حل توابع
غیرخطی در مقایسه با روشهای فرارتبهای مانند الگوریتم ژنتیک
سادگی آن است .این روش با وجود سادگی ،جدید بودن و دقت
باالیی که دارد برای حل معادالت پیچیده با متغیرهای زیاد بکار
میرود (Pazirandeh and Shakorian, 2005؛ Alian 2016
Nejad et al.,؛  .)Fatahi et al., 2018در این پژوهش ،در مدل
 ،M3با توجه به وجود پارامترهای  c ،b ،aو  ، dبهینهسازی آن با
توجه به دادههای بدست آمده دشوار است از این رو از روش
حداقل مربعات استفاده شد .این روش در دستگاه معادالتی به کار
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میرود که تعداد معادالت آن بیش از تعداد مجهوالت است .در
این روش با استفاده از تکرار عددی (مونت کارلو) ،پارامترها به
گونهای به دست آمده که رابطه  14کمینه گردد ( Akbarzadeh
.)and Ghahraman, 2015
̂ (𝑛, 𝑡))2
𝐻 ∑𝑡,𝑛(𝐻(𝑛, 𝑡) −
(رابطه )14
که در آن ) H(n,tو )𝑡  𝐻̂(𝑛,به ترتیب مقادیر واقعی (مقدار
آنتروپی شبکه) و برآورد شده از هر یک از مدلهای معادالت ،11
 12و  13میباشد .این بدان معناست که در هر زمان ( )tو برای
هر تعداد ( )nدر رابطه  14برای مقادیر مختلف پارامترهای مدل
(در هر مدل) مقدار )𝑡  𝐻̂(𝑛,بدست آمده و با مقدار )( H(n,tمقدار
آنتروپی شبکه در زمان  tو تعداد  .)nمقایسه گردد (𝐻(𝑛, 𝑡) −
))𝑡  .𝐻̂(𝑛,مربع این مقدار  (𝐻(𝑛, 𝑡) − 𝐻̂(𝑛, 𝑡))2به عنوان مربع
باقیمانده شناخته میشود .با جمع این مقادیر مجموع مربع
باقیماندهها یا خطا (رابطه  .)14بدست میآید .در این میان
پارامترهایی به عنوان پارامتر نهایی برگزیده میشوند که این رابطه
را کمینه کنند.
مقدار تابع هدف بهینه به گونهای انتخاب شده که تعداد
ایستگاه میتوانسته هر عددی بین  1تا  18را شامل شود .تابع
هدف تابعی است که میبایست برآورد گردد .هرکدام از معادالت
 12 ،11و  13تابع هدف هستند .این توابع برآورد گردید و در
جدول ( ) 3با هم مقایسه شد .برای بدست آوردن سایر پارامترها
نیز فاصلهای از صفر تا بینهایت تعریف شد تا بتوان به وسیله
تکرارهای متعدد جوابی منطقی از پارامترهای مدلهای معرفی
شده به دست آورد .در جدول ( )3مقادیر پارامترها و میانگین
مربعات خطا و میانگین قدرمطلق خطا برای هر مدل آمده است.
نتایج بدست آمده نشان میدهد که برای پارامتر So4مدل  M1با
کمترین مقادیر  MAEو Cl، MSEمدل  Hco3 ،M2مدلK ،M1
مدل  Na ،M2مدل  Ca،M1مدل  Mg ،M2مدل pH،M2مدلM2
 TDS،مدل TH ،M2مدل SAR ،M3مدل M1و ECمدل
M2نسبت به سایر مدلها به عنوان مدلهای منتخب برگزیده
شدند (مشابه رسم شکل) .اما آنچه در این پژوهش مورد توجه
است دامنه مدل منتخب میباشد به وسیله این عدد میتوان تعداد
بهینه ایستگاهها را در شبکه موجود تعیین نمود .عدد مذکور برای
پارامتر7 10،Mg،11Ca،11Na ،11K ، 7 Hco3، 9 Cl، 9 So4
 10SAR ،10TH،10 TDS،PHو  11 ECبدست آمده که نشان
دهنده تعداد ایستگاههای مورد نیاز برای کسب بیشترین اطالعات
در شبکه پایش است.
در اعتبارسنجی شبکه بهینه 10 ،ایستگاه با حجم شبکه
بهینه به تصادف از بین  18ایستگاه اولیه انتخاب شد .سپس
آنتروپی شبکه مذکور محاسبه و میزان اختالف آنتروپی شبکه
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منتخب و آنتروپی شبکه انتخاب شده در سالهای مختلف با هم
مقایسه شد .مقدار این اختالف بر اساس  12پارامتر ارزیابی شده
ناچیز بود که مبین این نکته است که در تمام سالهای آماری،
مدل منتخب توانسته است عملکرد بهتری نسبت به سایر
شبکههای موجود داشته باشد .الزم به ذکر است که دامنه خطای
برآورد آنتروپی بر اساس پارامترها با فاصله گرفتن از سال مبدا
بصورت Hco3 ،)0/05 – 0/36( Cl ،)0/01 – 0/09( So4
(،)0/001 – 0/02( Na ،)0/05 – 0/49( K ،)0/0001 – 0/001
– 0/016( pH ،)0/06 -0/48( Mg ،)0/03 – 0/25( Ca
SAR ،)0/048 -0/397( TH ،)0/06 -0/55( TDS ،)0/002
( )0/002-0/017و  )0/064 -0/567( ECبدست آمد.
انتخاب شبکه بهينه

پس از تعیین تعداد ایستگاهها برای شبکه بهینه ،به منظور
مشخص نمودن موقعیت ایستگاهها با مرتبکردن میانگین رتبه
آنها (در جدول  )1تعداد ایستگاه ها بر اساس پارامترها به ترتیب
𝐶𝑎 =،𝑁𝑎 = 11،𝐾 = 11 ، 𝐻𝑐𝑜3 = 7 ،𝐶𝑙 = 9،𝑆𝑜4 = 9
SAR=10 ،𝑇𝐻 = 10، TDS=10، 𝑝𝐻 = 7،𝑀𝑔 = 10،11
 EC= 11ایستگاه که کمترین مقدار میانگین رتبه را دارند به
عنوان ایستگاههای منتخب برگزیده شد .برای پارامتر Na
ایستگاههای تنگ محمدحاجی (آبسرده کد  ،)1دره تخت (کد ،)6
سرخاب کشور (کد  ،)9کمندان (کد  ،)14گلرود سازمان آب (کد
 ،)15گلرود ونایی (کد  )16و ماربره دره تخت (کد  )17حذف
شدهاند (شکل .)1

بحث و نتيجهگيری
نتایج حاصل از این پژوهش با نتایج
 )2013( Ghahramanو )2015( Akbarzadeh and Ghahraman
همخوانی دارد .هرچند تفاوت این نتایج با تحقیقات ذکرشده در
نظر گرفتن  12پارامتر برای تعیین شبکه پایش بهینه است ،در
حالی که در آن پژوهشها بهینهسازی شبکه پایش فقط بر اساس
یک یا دو پارامتر انجام شده است .همچنین در پژوهش حاضر
آنتروپی وزن  12پارامتر در سالهای مختلف با هم مقایسه شده
است .از طرفی نتایج بدست آمده از پژوهش حاضر با پژوهش Yeh
 (2011) et al.شباهتهایی دارد .اما تفاوتهایی نیز وجود دارد.:
به این صورت که ،در آن پژوهش ،به دلیل کمبود ایستگاه،
ایستگاههای جدید نیز پیشنهاد شده است .اما پژوهش حاضر فقط
بر مبنای رویکرد کاهشی بوده است .عالوه براین ،در آن پژوهش،
مدلی دو بعدی بر اساس تعداد ایستگاه و آنتروپی ارائه گردیده ،اما
پژوهش حاضر ،بر اساس مدلی سه بعدی بر مبنای تعداد ایستگاه،
زمان و آنتروپی است که احتماال از دقت باالتری برخوردار است.
Akbarzadeh and
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دول  -3براورد پارامترهای مدلها ونتايج ارزيابی آنها
مدل  /پارامتر MAE

MSE

d

M1

0/113 0/253

-

M2

0/126 0/296

-

M3

5.13 × 10−6 0/116 0/275

M1

0/256 0/441

-

M2

0/252 0/413

−6

c

b

a

بر اساس پارامتر

8.2 × 10−5

9

0/273

So4

−4

0/272 9/678 2.39 × 10
0/144 9/253 2.2 × 10−4

−5

0/893 8/788 3.46 × 10
0/471 8/864 2.85 × 10−4
−4

M3

0/254 0/416

M1

0/011 0/088

-

M2

0/032 0/149

-

M3

0/030 6/690 2.28 × 10−4 3.43 × 10−5 0/053 0/205
0/678 10/94 5.91 × 10−5
0/128 0/288

M1

2.59 × 10

0/469 8/092 2.87 × 10

0/191 6/834 9.27 × 10−6
0/197 6/947 1.173 × 10−4

−5

M2

0/673 10//22 5.02 × 10
0/108 0/272
4/88 2.24 × 10−5 3.88 × 10−4 0/110 0/280
0/785 10/35 1.34 × 10−5
0/155 0/306

M2

0/780 10/95 6.95 × 10−5
0/185 0/371
−5
−5
0/483 10/71 7.55 × 10
0/166 0/356
4.89 × 10
0/341 10/45 1.74 × 10−4
0/096 0/277

M3
M1

M3
M1
M2
M3
M1

0/121

−4

0/343 10/24 1.107 × 10
0/057 0/201
0/509 10/23 1.97 × 10−6 4.15 × 10−5 0/060 0/219
0/506 9/83 1.94 × 10−6
0/091 0/276
-

−6

So4
So4
Cl
Cl
Cl
Hco3
Hco3
Hco3
K
K
K
Na
Na
Na
Ca
Ca
Ca
Mg

M2

0/082 0/239

3.05 × 10

9/78

0/644

Mg

M3

3.53 × 10−6 3.15 × 10−5 0/086 0/260

9/45

0/647

Mg

M1

0/0057 0/054

-

M2

0/0048 0/052

−5

−5

0/0044 6/788 3.46 × 10
0/021 6/73 2.55 × 10−5
−6

pH

M3

0/0055 0/053

M1

0/143 0/333

-

M2

0/119 0/286

-

M3

0/745 9/431 1.24 × 10−6 2.53 × 10−5 0/123 0/294
0/447 9/37 2.76 × 10−5
0/075 0/242

TH

M2

0/073 0/225

1.18 × 10

9/02

0/538

TH

M3

1.04 × 10−6 2.99 × 10−6 0/070 0/219

9/92

0/541

TH

M1

2.18 × 10

-

6.4 × 10

6/97

0/014

PH

0/635 8/788 3.46 × 10−5
0/754 9/939 2.23 × 10−5

−5

−5

pH
TDS
TDS
TDS

M1

0/087 0/222

-

1.59 × 10

9/25

0/594

SAR

M2

0/090 0/262

-

1.45 × 10−4

9/37

0/378

SAR

−6

9/46

−4

M3

0/188 0/324

M1

0/128 0/306

-

3.13 × 10

9.27 × 10

0/520

SAR

M2

0/124 0/297

0/633 10/78 3.46 × 10−5
0/782 10/74 3.67 × 10−6

EC

M3

0/512 10/46 9.27 × 10−6 3.13 × 10−4 0/172 0/347

EC

با توجه به اینکه اجرای برنامه هایپایش منابع آب ،هزینه
بر و نیاز به صرف وقت دارد .بررسی روشی برای بهینهسازی شبکه
موجود ضروری است .در فرایند بهینهسازی شبکه پایش کیفی
منابع آب ،شناسایی تعداد و موقعیت ایستگاهها در هنگام مواجهه
با حجم باالی دادهها در گستره زمانی مورد مطالعه اهمیت زیادی
دارد .بر این اساس ،سه پارامتر شاخص کیفی مورد پایش ،تعداد
ایستگاهها و موقعیت ایستگاههای شبکه بهینه از ارکان اصلی این
پژوهش هستند .بنابراین ،با توجه به روش پژوهش ،در هر ایستگاه

EC

به تفکیک رتبهبندی صورت گرفته و طی مراحل 18گانه ،آنتروپی
شبکه محاسبه گردید .نتایج نشان داد که با افزایش تعداد
ایستگاهها ،آنتروپی شبکه افزایش می یابد (یعنی شبکه اولیه با
تعداد  18ایستگاه بیشترین آنتروپی وزن را دارد) .تا جایی که
دیگر افزایش چشمگیری نخواهد داشت و تغییرات آن با افزایش
تعداد ایستگاه ها مدل نمایی به خود گرفته است .سپس با حذف
هریک از ایستگاهها و کم شدن تعداد ایستگاهها ،آنتروپی وزن نیز
کاهش مییابد .این روند برای تمام پارامترهای ذکر شده میباشد.
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 در.عملکرد بهتری نسبت به سایر شبکههای موجود داشته باشد
پژوهش حاضر تاثیر زمان در بهینهسازی شبکه اعمال شد که به
 همچنین.عنوان اصلیترین دستاورد پژوهش به شمار میرود
)Cl(  پارامتر ذکر شده نیز با هم مقایسه و کلرید12 آنتروپی وزن
 ناقص.دارای حداکثر مقدار و به عنوان شاخص برتر انتخاب شد
بودن آمار ایستگاهها در بعضی از سالها و استفاده از روشهای
 همچنین عدم دسترسی به آمار،بازسازی آمار برای تکمیل دادهها
پارامتر نیترات از پارامترهای مهم کیفی آلودگی آب از محدودیت
 با توجه به این که در بسیاری از.های این پژوهش هستند
 ممکن است تعداد ایستگاههای سنجش،حوضههای آبخیز
 سازمانهای،پارامترهای کیفیت آب برای اهداف مختلف کم باشد
مختلف ممکن است تمایل به تاسیس ایستگاههای جدیدی داشته
باشند لذا پیشنهاد میشود با استفاده از اصل آنتروپی و مدلهای
.فضایی –زمانی نسبت به گسترش مناسب ایستگاهها اقدام نمود

سپاسگ اری
از سازمان آب منطقهای استان لرستان بخاطر در اختیار قرار دادن
. تشکر به عمل میآید،دادههای مورد استفاده در این پژوهش
"بين نويسندگان و ود ندارد

"هيچگونه تعارض منا

 این.مهمترین پارامتر مدل منتخب دامنه (تعداد ایستگاه) است
𝐾 = ، 𝐻𝑐𝑜3 = 6.83 ،𝐶𝑙 = 8.86،𝑆𝑜4 = 9 پارامتر برای
𝑝𝐻 = 6.73،𝑀𝑔 = 9.78،𝐶𝑎 = 10.24،𝑁𝑎 = 10.35،10.22
 = 𝐶𝐸 این10.74 وSAR=9.25 ،𝑇𝐻 = 9.92، TDS=9.93،
9  پس از حدودSo4 مقدارها بدان معناست که بر اساس پارامتر
𝐶𝑎 =،𝑁𝑎 = 10 ،𝐾 = 10

،Hco3=6 ، 𝐶𝑙 = 8،ایستگاه
EC=10  وSAR=9 ،TH=9 ،TDS=9، 𝑝𝐻 = 6 ، 𝑀𝑔 = 9،10
 از این رو.میزان آنتروپی شبکه افزایش چشمگیری نخواهد داشت
تعداد ایستگاههای شبکه بهینه را میتوان با توجه به دامنه بدست
، با توجه به مقدار اعشاری بدست آمده.آمده در مدل محاسبه نمود
برای اطمینان بیشتر از سطح اطالعات موجود در شبکه تعداد
،𝐻𝑐𝑜3 = 7 ،𝐶𝑙 = 9،𝑆𝑜4 = 9 ایستگاههای شبکه بهینه برای
TDS=10، 𝑝𝐻 = 7،𝑀𝑔 = 10،𝐶𝑎 = 11،𝑁𝑎 = 11،𝐾 = 11
 در. = 𝐶𝐸 پیشنهاد گردید11وSAR=10 ،𝑇𝐻 = 10،
 ایستگاه با حجم شبکه بهینه به10 ،اعتبارسنجی شبکه بهینه
 سپس آنتروپی شبکه. ایستگاه اولیه انتخاب شد18 تصادف از بین
مذکور محاسبه و میزان اختالف آنتروپی شبکه منتخب و آنتروپی
 مقدار.شبکه انتخاب شده در سالهای مختلف با هم مقایسه شد
 این بدان. پارامتر ارزیابی شده کم بود12 این اختالف بر اساس
 مدل منتخب توانسته،معناست که در تمام سالهای آماری
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