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   باستخدام بالسبي نوع الجوفية المياه نوعية تصنيف

   العصبية كوهين شبكة
  **محمد زيد حسين                                             *حذيفة حازم طه             

 

  :صلخستالم 

 التكوين المتواجد ضمن  في المكمن المائي بئراً)24(  تصنيفبحثال اتم في هذ
باستخدام إحد أنواع الشبكات ,  الموصليشمال /بعشيقة منطقةي في ببالس الجيولوجي

 باالعتماد على نوعية المياه الجوفيةوذلك  ,)شبكة كوهين(العصبية االصطناعية وتحديداً 

  Global  Mapper v.7برنامج االستعانة ببعض البرامج الحاسوبية منها ت تمإذ .فيها

 على الخارطة الطبوغرافية بحث لمنطقة الة الجوفيه للميااآلبار تسقيط مواقع  فيه تمالذي

تم كذلك , لالستفادة منها إحصائياً في عملية التصنيفحداثيات الطول والعرض إل طبقاً

برمجة شبكة كوهين لتصنيف تلك اآلبار بتقنية   فيهت تمالذي C++ v.3استخدام برنامج 

  .الماء في )E.C( التوصيلة الكهربائيةإلى مجاميع طبقاً لنسبة  ذكائية
 

Classification of groundwater type,  pilaspi quality by using 
Kohonen neural network  

Hutheyfa Hazem Taha                                  Mohammed Zaed Hussein  
  

 

ABSTRUCT: 
         In this research,  classification of(24) wells in the aquifer of water 
existed within the Pilaspi Geology Formation in the Bashiqa area  / North 
of Mosul, by using one of the types of artificial neural networks and 
specifically (kohonen network),by depending on groundwater quality. 
Where achieved the use with some the software of the computers, 
including Global Mapper v.7, which  had been determine the wells 
locations for the groundwater on the topographic map of the research 
area according to the latitude and longitude coordinates for utilization 
from it is statistical in the classification process, Also we use's software 
C++ v.3, who is use Programming of Kohonen network for the 
classification of those wells with intelligence technology to groups 
according to Electric Conductivity (E.C) in the water. 
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                  المقدمة

 عموماً والعراق األوسط بنا بواقع الحال في منطقة الشرق المحيطةير الظروف المناخية  تغإن    

 المياه وشحةالرتفاع درجات الحرارة   زيادة نسبة التصحر نتيجةًإلى أدى الذي األمرخصوصاً 

  . وزيادة في الطلب الماءرض قلة عوبالنتيجة كانا السبب الرئيس في زيادة الطلب على المياه نياللذ

 االرتوازية ولكي اآلبار المياه الجوفية في إلى تم التوجه  المتاحةاألخرىلالستفادة من البدائل و   

وجدنا  , علينا تعالى من قبل المزارع أو المستفيد من هذه النعمة التي أنعمها اهللايكون القرار صائباً

تصنيف اآلبار االرتوازية والمناطق التي تحوي على ل انه من الضروري جداً إجراء دراسة إحصائية

  .تلك اآلبار الصالحة للشرب أو الصالحة للزراعة

 الجزء وفي العراق يشمال في يقع الذي الشرقي نينوى سهل حوض من جزء دراسة تلذا تم    

 قعمو توضح التي العراق خارطة من )1( الشكل في موضح كما الموصل مدينة من الشرقي الشمالي

 شرقاً )  00 20 36-00 30 36 ( ض عرخطي بين جغرافياً ضوينحصر الحو البحث، منطقة

   .شماالً )  00 10 43-  00 30 43( لطو وخطي

 طية غرب وجنوب الموصل مدينة شرق شمالمن  كم )25( بعد على الدراسة منطقة تقع إذ    

 تمتدإذ  الطية سطح من القريبة بعشيقة ناحية إلى نسبة )Bashiqa Anticline( بعشيقة )طبقة(

 الخارطة من )2( الشكل في حموضهو كما  ,²كم )315(ـب تقدر مساحة ضمن الدراسة منطقة

 من البالسبي تكوين ويعد .)Global Mapper V.11( برنامج في بعشيقة لمنطقة الطبوغرافية

 المياه تقسيم خط تحت يقع لكونه البحث منطقة في المياه على الحاوية الرئيسة المائية المكامن

 والفواصل الكسور أن إذ الجوفية للمياه اًرئيسي تغذية نطاق يمثل لذا الطية قمة طول على الرئيسي

 الدراساتبعض  خالل من .األسفل إلى الماء إليصال قنواتال عمل تعمل يجعلها بها يتميز التي

 Confined( محصور جوفي مكمن أنهعلى  عرفيه فأن نلهذا التكوي الجيولوجية والهيدروجيولوجية

Aquifer( )النفاذة الطباقية التكوينات تلك بأنها المحصورة المائية المكامن تعرفو ).2000 ,خطاب 

 و الطين طبقات مثل للماء ةغير نفاذ بطبقات واألسفل األعلى من ومحصورة كلياً بالمياه المشبعة

 منطقة في وتحديداً البحث موقع في مائيال التكوين من النوع هذا يوجد .)Todd, 1980(المارل 

سمك التكوين  ، بعض اآلبار الواقعة قرب صخور طية الفاضلية في قصبة الفاضليةوكذلك في بعشيقة

فر اتتو إذ ,فر آبار محفورة تصل الى نهاية هذا التكويناالمائي المحصور غير معلوم لعدم تو

 تصنيف هذه يتملذا ومما سبق س .)2010 ,عيميالن(التكوين  لهذا المحفورة اآلبار حول المعلومات

مستخدمين الوسائل اإلحصائية بأسلوب التقنيات الذكائية التي  حسب جودة المياه الجوفية فيها اآلبار

  . االرتوازية تمثله تلك اآلبار ذيف الحقيقي ال لمعرفة التصنيعصبيةنخص بالذكر منها شبكة كوهين ال
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   البحث هدف  

 لنوعية طبقاً للمواقع التي تم اختيارهاالمياه الجوفية  آبارعدد من  تصنيف إلىالبحث هدف ي     

 ينموالصناعي مستخدوالزراعي والحيواني  البشري لصالحيتها لالستعماحسب مدى  والمياه فيها

 عينات لضم , عدةفي تطبيقاتالتي يستفاد منها التقنيات الذكائية من  هيوشبكة كوهين العصبية 

 .لتشابه فيما بينهااً ل في مجاميع وفقأخوذة من المواقع المختلفة المهايالم
   السابقة الدراسات

 بارسون شركة ,ذكر منهانخص بال  في موقع البحثأكاديميةبحوث دراسات وعدة  أجريت     
(Parson  Company, 1955) شركة  أما , الجوفيةهمصادر المياواسعة عن بتحريات  قامت التي

 للمياه المختلفة التكاوين حيث من نينوى سهل  قامت بدراسةفهي (Ingra Company, 1967) انكرا

 وباكوس نعمان الباحثان أماو ,والزراعية البشرية لالستخدامات ونوعيتها وصالحيتها الجوفية

)Numan and Bakose, 1985( ستفادةواال الجوية الصور مستخداأب المنطقة تركيبية دراسةب فقاما 

قام بتقييم واقع  الذي )1999 ،الصادق(منطقة الصادق الدرَِس وكما  ,بعد عن ستشعاراال تقنية من

 المياه جريان حركة تحديد في الرياضي نموذجال استخدم إذاستخداماتها  وتطوير المياه الجوفية فيها

ة طريق ب)2000 متعب،(متعب الباحث س المنطقة جيوفيزيائياً در كما ,بمناسيبها والتنبؤ الجوفية

  . بعشيقة منطقةخصوصاً الكهربائي لمدينة الموصل وضواحيها وفحصال

  جمع البيانات

 بعشيقةبـ طية  ةوالمتمثل سهل نينوى الشرقي من األوسطالدراسة الفعلية وهي الجزء تحديد منطقة  -1

 .)1( كما في الشكل  واستطالع منطقة البحث ميدانياً)1:100000( على الخارطة الطبوغرافية بمقياس

 في برنامج للخرائط )DEM(ستخدام مجموعة من الخرائط لدراسة المنطقة ومنها الخرائط الرقمية ا -2

)Global Mapper v.11(  بسبب صعوبة استخدام جهازوذلك )Gps( علتحديد مواق في العمل الحقلي 

والكنتورات   توضيح طبوغرافية المنطقةلذا تم. منيةأ ألسبابٍالدراسة وذلك  واالرتفاعات لمنطقة آلبارا

ر اآلباب التي تختصعلى المعلومات  تم الحصول إذ .)2( المنطقة كما في الشكلها بِ رمالتي تَ

 وتم تحديد , في منطقة الدراسةفرةاالمتو و نينوىفي محافظة هيئة حفر اآلبار المائيةمن  االرتوازية

برنامج ال باستخداملطول والعرض  احداثيات طبقاً إلتم تسقيطها اذ  في مكمن تكوين البالسبي بئراً)24(

)Global Mapper V.11(الخارطة الطبوغرافية الرقمية كما موضح في الشكل   وعلى)3(. 

 تمتاز بمرونة عالية باستخدام الملفات والمصفوفات ذوات األنه, )C++ v.3(لغة البرمجة استخدام  -3

 الهيكلية التي تستخدم طرائق البرمجة  أنها تصنف من اللغاتعلماً, جداً عالية ةاألحجام الكبيرة وبسرع

 .Object Oriented Programming (O.O.P) الشيئية الحديثة
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   خارطة إلى باإلضافةالعراق تبين فيها موقع منطقة الدراسة خارطة:)1( الشكل

  توضح طبوغرافية منطقة بعشيقة100000 : 1طبوغرافية لمنطقة البحث وبمقياس 

  الجوفية لتكوين البالسبيآبار المياها مواقعخارطة طبوغرافية  لمنطقة الدراسة توضح فيه ):3 (الشكل
Χ :  Pilaspi well  بئر بالسبي 

    الخارطة الطبوغرافيةتحديد منطقة البحث في:)2(الشكل

 )بعشيقة( لمنطقة الدراسة

N
N
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  مستويات المياه الجوفية في آبار مكمن تكوين البالسبي 

 في  االرتفاعات لمستويات المياه الجوفيةقيم ل النسب الحقيقية )1( تمثل بيانات الجدول     

 والتي تم الحصول عليها من هيئة منطقة بعشيقة في مكمن تكوين البالسبيرتوازية لاآلبار اال

  .نينوىحفر اآلبار المائية في محافظة 

  قيم االرتفاعات لمستويات المياه الجوفية في آبار مكمن تكوين البالسبي ):1(جدول ال
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Depth 

مستوى 

  استقرار

الماء  

 )المتر(ـب
  
  

Static  
  
 
 

 اإلنتاجية
المتر (بـ

 )مكعب

 
        

  
 

Yield 

هبوط مستوى 

  الماء

  باألمتار

 
 

Draw 
down 

static(s) 

التوصيلة 

 الكهربائية

المايكرو (

 )سم/زمو
 
 
 

E.C 

المواد 

الصلبة 

المذابة في 

 بـ الماء

/ ملغم (

 )لتر
T.D.S 

تاريخ 

 حفر البئر
 
 
 
 
 

Date 

1 43         18        36 36         30          0 124 18 11,2  32 509 360 1976 
2 43         20        36 36         27        42 84 3 11,2 1,5 700 570 1977 
3 43         20        42 36         28        30 127 22 17 5 959 737 1978 
4 43         20        30 36         27        30 102 25 9 2 900 850 1978 
5 43         20        30 36         28        12 145 21 16,5 3 450 360 1979 
6 43         20        18 36         28        12 112 26 12 9 700 650  1980 
7 43         20        15 36         27        20 246 25 3,7 63 2250 2010 1981 
8 43         20        24 36         28        12 115 18 8,6 22 460 386 1989 
9 43         20        30 36         27        6 180 3 3,5 23 500 460 1990 

10 43         21        30 36         27        18 120 22 9 22 941 682 1994 
11 43         21        30 36         27         6 190 30 5,8 21 1230 1150 1995 
12 43         21        42 36         27        48 190 30 5,8 21 1500 1230 1995 
13 43         21        30 36         26        10 110 26,5 10,5 7 850 760 1996 
14 43         23        15 36         28        20 229 19 15 9 1500 1340 1997 
15 43         23        15 36         27        20 132 35 6,75 25 350 220 1998 
16 43         24        48 36         27        12 100 42 2,25 8 750 630  1998 
17 43         20        12 36         28        18 100 15 17 12 838 441 1999 
18 43         26          0 36         27        30 155 72 3 10 850 740 1999 
19 43         26        48 36         24        30 200 103 5 1 1100 1000 2000 
20 43         29        10 36         25        40 100 78 3 40 772 650 2000 
21 43         21        35 36         27        45 146 28 12 10 360 260 2001 
22 43         25        45 36         28        12 120 48 11,25 10 860 750 2001 
23 43         21        25 36         27          6 120 24 16,5 5 1120 950 2002 
24 43         19        36 36         30          0 104 22 11,2 8 682 522 2002 
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  :ها التصنيف التي اعتمدالجوفية للمياه والكيميائية الفيزيائية الصفات

  ءالمواد الصلبة المذابة في الما -1

 غير أم كاتيونات وأيونات وبشكل  متأينةأكانت سواء المذابة الصلبة المواد كل تعد      

  إذ تحسب مختبرياًالمياه ونوعية ملوحةال  نسبةعلى دالة هي المحلول في والموجودة متأينة

 كلما و ,)Total dissolved Solid( ـلاختصاراً  )T.D.S(وتكتب ) لتر/ ملغم(وتقاس بـ

 )2 (وكما موضح في الجدول عدم صالحية استخدامه إلى تأدزادت نسبة الملوحة في الماء 
.(Hem, 1971)  

 )لتر/ ملغم( ـب )T.D.S( تصنيف المياه اعتماداً على األمالح الذائبة الكلية ):2( الجدول

 التوصيلة الكهربائية -2
 في المذابة األمالح  على مستوىدالة وهي الكهربائي التيار لتوصيل المحلول قابلية هي     

 Electric( اً لـ اختصار)E.C(ويرمز  )Mho\cm() سم/زالمايكرومو( بـوتقاس المياه

Conductivity( درجة على باالعتماد عالية المذابة األمالح كمية أن على تدل العالية فالقيمة 

الكهربائية كما  التوصيلة زادت الحرارة ودرجة المذابة األمالح كمية زادت كلما بحيث الحرارة

     :(Todd, 1980) اآلتية العالقةفي 
)1                         ...(                            T.D.S = 1.5 (E.C) × 106   

  ).E.C) (Wilcox, 1955( ـلل يوضح التصنيف العالمي )3( الجدولو   

  لمياه الري  التصنيف العالمي:)3( الجدول

Concentration Water Class 
Less than 1000 Fresh 

3000 – 10,000 Moderately Saline Brine 

10,000 – 35, 000 Very saline 

Over 35,000 Brine 

التوصيلة الكهربائية الصنف

 250اقل من   ة لشرب اإلنسان والحيوان وسقي المزروعاتممتاز

 750-250 ة لسقي أنواع من النباتات والفواكه والخضراوات جيد

 2000-750  مثالًة ألنواع خاصة من الخضراوات كالطماطةمقبول

 3000-2000 ستعمل في الصناعة وخاصة صناعة األدويةت

 3000اكبر من  ستعمل في الصناعة وخاصة الصناعات النفطيةت
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ادت الى  )T.D.S( الـ  نسبة زادتكلماإذ  )T.D.S(  والـ)E.C( عالقة طردية بين الـالولكون  

تصنيف  أدق في عملية  كونه)E.C(تمد على المقياس َعيعليه سوف , )E.C( زيادة مقياس الـ

   . المياه

  :الجوفية المياه استخدامات

 استخدامات المياه لشرب اإلنسان -1

 ومواد ضوياتع فيها توجد وال ةغير عكر وتكون لالستهالك ناإلنسا يستخدمها التي هالميا هي     

تم  أنه  إذ,)2000 ,النعيمي( مقبول طعم ذات تكونو اإلنسان صحة في يؤثر تركيز اتوذ كيميائية

  ) .سم/زمايكرومو ([250-0]بفرض أن تكون النسبة مابين  )E.C(  الـ مقياسماستخدا

                                                                      والزراعة الري ألغراض المياه استخدامات -2

 المذابة لألمالح الكلي التركيز هو  والزراعةإن العامل األهم في تحديد صالحية المياه للري        

)Total dissolved Solid( أو سلباً النباتات نمو في المؤثرة العوامل أهم من دَعتُ التي الملوحة أي 

          ضمن الفترة)E.C(  الـمقياستماده من خالل الذي يمكن اع و.)2000 ,النعيمي( إيجاباً

  . نسبة مثالية للزراعةهي  و[250-2000]

 الصناعية لألغراض المياه استخدامات -3

 العناصر ضبع وجودإذ أن  ,مختلفة صناعات في ونوعيتها المياه استخدامات تختلف       

 في المستخدمة المياه نوعية تحديد في تأثير له فقدانهاو الثقيلة والمعادن والمنغنيز الحديدك

 محصورة )E.C(  تكون قيمة الـأنيجب إذ   ,)2000 ,النعيمي( قيامها يراد التي الصناعات

  [4000-2000].  بالفترة

  شبكة كوهين العصبية  

 Unsupervised( إشراف بدون تدريبها يتم التي االصطناعية العصبية الشبكات أحدى هي     

training( ال يوجد إخراج محدد  ذإ, بنفسها نفسها تدرب أنها خرآ وبمعنى)Target Output(  يقدم

 الن أساس فائدة الـ (Target) بعدم وجود  وببساطة تميزها فكرة شبكة كوهينإن .للشبكة

(Target) من الهدف المرصود هو هدف وصول الشبكة عند التدريب إلى الوصول.  

 الذي )Kohonen Teuvo( البروفيسور يالفنلندباحث  الإلىهذه الشبكة نسبةً  سميتلقد      

والشبكات العصبية  الحاسوب استخدام في ماتهومساه بعمله اشتهر الذي م )1982( عام في صممها

   . 2002),صايغال( االصطناعية

 لألوزان تختلف عملية تحديثها كذلك ,تنشيطالتابع ى لا ال تحتاج  لشبكة كوهينعملية التدريب إن     

 ال يمثل قيمة كل الخاليا الموجودة في طبقة فأنه  الناتجاإلخراجأما  ,األخرى قية الشبكاتبعن 
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والخلية الفائزة  ،)Winning Node(الخلية الفائزة ب تدعىخلية واحدة ل قيمة يعتبر وإنمااإلخراج 

 هذه دَع لذا تُ.ة الدراسدهي التي تمتلك اقل خطا أو اقل بعد اقليدي من العينة الداخلة في االختبار قي

على اإلخراج  نها للحصولألن الخاليا الواقعة في طبقة اإلخراج تتنافس فيما بي شبكة تنافسية الشبكة

 الذ الشبكة إلىالتدريب تمثل المجاميع التي دخلت  الفائزة الناتجة من مجوعة الخالياان النهائي و

عملية ترتيب عبارة عن  هو الذي )Self Organization Map( الذاتيالتنظيم  طةارخ أيضاً بتسمى

 البيانات تكون بحيث الترتيب هذا عليه فرضي أن بدون نظام بشكل معينالمجموعة من أجزاء 

  . 2002),صايغال( تكون قادرة على أداء وظيفة معينة كي أثناء العمل هندسي بشكل مرتبةالمدخلة 

لى متعددة االتجاهات إال الداخلة ةتستخدم شبكة كوهين لغرض تحويل اإلشار ,بصورة عامة      

أما ذات هندسية   شبكةرتبة بشكللذلك تكون خاليا طبقة اإلخراج م ,أشارة ذات بعد واحد أو بعدين

م و تطبيقات في علذاتمن الشبكات المفيدة جداً فهي  لذا , الشبكة وفق تصميمأكثر بعد واحد أو

في تطبيقات ميتها إحصائياً من خالل استخدامها أهإذ تَكمن  , اإلحصاء وبحوث العملياتالحاسوب و

تستخدم العنقدة كأداة و, )Clustering( خصوصاً في العنقدة )Data Mining( تنقيب البيانات

   2001). ,خليل( )High Dimensional( وكذلك عالية البعد) المركبة(للبيانات المعقدة 

   شبكة كوهين)هيكلية (معمارية 

ل ألنها تتمث ,األخرى الشبكات مقارنة بباقين النوع األسهل واألقل تعقيداً  شبكة كوهين مدتع     

 , عمليات حسابيةةال يجري فيها أي طبقة اإلدخال  أنإذ ,اإلخراجطبقة اإلدخال وطبقة بطبقتين هما 

كل خلية ترتبط بجميع و من مجموعة من الخاليا العصبية )Input Layer( طبقة اإلدخال وتتألف

 )Output Layer(موجودة عن طريق أوزان االرتباطات بين الخاليا في طبقة اإلخراج الخاليا ال

الطبقة التنافسية تدعى ب  ما أونسبةً للعالم كوهين )Kohonen Layer(والتي تسمى بطبقة كوهين 

)The Competitive Layer( موضح في الشكلوكما ) باآلتي) 4:  

  
 
 

 

 

  

   معمارية شبكة كوهين العصبية):4( الشكل

Winner Node 

Kohonen Layer Input Layer 

n 

1 
X1 

2 

1

2

m

X2  

1

0  

0     Xn  
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 اعتماداً) Cluster( العنقود خاليا على )Unsupervised( أشراف بدون التدريب يعتمد      

 النتيجة إلى الوصول في الشبكة تساعد  عنقوديةخاليا عن عبارة )Cluster( أن إذ ,كلياً

  . 2002),صايغال( )Target( هدف وبدون الصحيحة

  :اتلعينتصنيف ا

 بعد  المتوقع األصناففأن عدد بعض الصفات في حالة التعامل مع عدة عينات تختلف ب     

  : 2002),صايغال( )2(  بالمعادلةعملية التصنيف يتمثل

 )2... (       .     عدد الصفات المعتمدة في التصنيف  2=عدد األصناف الناتجة  

) اً أو ملحاًماء عذب(فة واحدة وليكن مثالً  تصنيف العينات معتمداً على صبمعنى لو كان     

بغض  صفة واحدةماداً على تلك الصفة والمتمثلة بـقيد الدراسة اعتن ا صفتكون هناعندئٍذ ستك

 اً عددتصنيف العينات معتمداً علىكون في حالة  العينات الداخلة في التصنيف والنظر عن عدد

فات قيد الدراسة اعتماداً على تلك نيصت ال منكبير جداًك عدد عندئٍذ سيكون هنامن الصفات 

  .الصفات

عدد األصناف كي يتم التحليل بسهولة وليس زيادة الهدف هو تقليل ان ف خرآ روبمنظو     

  .األصناف بالشكل الذي يعقد التحليل

 طريقة أخرى لمعرفة البتكارقراراً  أن يتخذالى   الباحث كوهيندعا الذيهو  األمرهذا     

 2002),صايغال( يأت في حالة وجود عدد محدود من العينات وهي كما يةاف الواقعيعدد األصن

:  

  
Optimal number of cluster= Fix (log2 no. (Input))        …. (3)            

  
 لسلسلة األصناف العدد الواقعي لعدد إيجاد التي يمكن من خاللها )3( المعادلة وباعتماد    

  : فأن,شيقة شمال الموصل في منطقة بعاآلبار

  = ))24( 2لوغاريتم( عدد صحيح = العدد الواقعي لعدد األصناف

  6 = )5.213( عدد صحيح

وبشكل مختصر   العصبية كوهينشبكةنتيجة تم تصميم خوارزمية لتطبيق هذه الباالعتماد على و

  :)5( كما مبين في الشكل وتنفيذها
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  أصناف 6 إلى 2 من العينات لتصنيف كوهين شبكة لخوارزمية  المخطط االنسيابي:(5)الشكل  

 اآلبار( لتصنيف العينات  الذي تم استخدامه البرنامج الخاص بشبكة كوهينمن خالل

يمكن  ,خوارزمية شبكة كوهين المخطط االنسيابي لح الذي يوض)5(ومن الشكل  )االرتوازية

  :يأت يمالحظة ما

في البرنامج  كل متغير يتم في هذه الخطوة تعريف :Variable initialization -:أوالً

  : فمثالً,أولية قيم هؤوإعطا

No. Data=24 :بالتصنيف الداخلة )اآلبار االرتوازية( العينات عدد المتغير هذا يمثل 

  .موقع البحث لالبالسبي تكوين مكمن آبار في الجوفية المياه مستويات على اعتماداً

No. Variable= 6: للبئر الواحد الصفات  عددأو المتغيرات عدد يمثل. 
No. Cluster : إليها المجاميع المراد تصنيف اآلبار الجوفية أوهو عدد األصناف. 

: Max.No.Cluster=6 عدد األصنافأو الواقعي الخاليا لعدد األعلى الحد .  

Start

Variable initialization

Read Data File  

No. Cluster 2-6 

Learning 

doing 

Write results to 
Output file 

No. Cluster=No.Cluster+1 

End 

Loop 1 
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E.STOP =0.001:  عنده لتوقفا الواجب الخطأ دحيمثل.  

E.Max=0 : يمثل الحد األعلى للخطأ)error( والذي يتم الحصول عليه من خالل تدريب 

  .الشبكة

Dj:  البعد االقليدي أوتمثل المسافة االقليدية )Euclidean distance.(  

Min Dj :تمثل اقل مسافة اقليدية.  

R=0: كون قيمته ه بعدد صحيح وت يتم تمثيلإذ, الفائزةبالخلية  المتأثرة الجوار وحدات يمثل

  .)0 ,1 ,2(أحدى هذه القيم 

IndexMinDj:الذي يمتلك اقل مسافة اقليدية ) البئر( رقم الخلية ل عبارة عن متغير يمث

  . والذي يمثل العقدة الرابحة

Alph=0.7: [1 ,0]بين محصورة وتكون قيمتها , التدريبمعدل   اوالتعلم نسبة تمثل.  

 ، OutP.txt  ملفال من البيانات قراءة خطوةال ههذ في تمت :Read Data File -:ثانياً

  .24*6 بعدين ذات مصفوفة في وخزنها

 األعلى الحد إلى صنفين من التصنيف عملية بتكرار الجزء هذا من يستفاد :Loop 1 -:ثالثاً

  .(2) المعادلة على اعتماداً 6 والمساوي

  . على الشبكة التدريب يتم في هذه المرحلة:Learning -:رابعاً

 على باالعتماد التدريب، عملية إلجراء اعتمادها تم التي الخوارزمية يوضح )6( الشكلو 

  :وكاالتي كوهين طريقة
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Start

Initial random weight 

E.Max =0  

I=NoData 

Min Dj=1*1010  

j=0 No. Cluster  

Dj=0  

i=0 No. Variable  

Dj=Dj+(wij-Data Ii)2  

i=i+1 

D

C

E 

F

Dj/<Min Dj/  

B Min Dj= Dj  

A 

No 

Yes 
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  المخطط االنسيابي إلجراء عملية التدريب باستخدام شبكة كوهين ):6(الشكل 

A

IndexMinDj=j 

B 

C 

D 

j=indxMinDj-R  
IndxMinDj+R  

i=0   No. Variable  

Wij=Wij+Alph*(DataIi-Wij) 

E.Max= Alph*(DataIi-Wij)  

j=j+1  
I=I+1 

E 

F 

Alph=Alph*0.9  

E.Max < E.STOP  

C

No 

Yes

End

  

Yes
No  

i=i+1 Alph*(DataIi-Wij) > 
E.Max
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 :اآلتية خطواتبال المذكورة انفاً الخوارزمية ويمكن تلخيص

 ع م,[1 ,0] بقيم عشوائية تتراوح بين 6*6 ثنائية البعد األوزان مصفوفة تهيئة :الخطوة األولى  

كذلك , )عدد الصفات(أما عدد األعمدة فتمثل ) عدد األصناف(مالحظة انه عدد الصفوف تمثل 

  .α أو Alph معدل التعلمو, R  لوحدات الجيرانالهندسيةوضع المعلمات 

 الخطوة الثالثة إلىنفذ الخطوات من عليه  شرط التوقف لم يتحقق فأن ما دام :وة الثانيةالخط  

  .الخطوة العاشرة

   وان E.Max < E.STOPعبارة عن  شرط التوقف هو أن إذ

 E.Max:  يمثل الحد األعلى للخطأ)error(والذي يتم الحصول عليه من خالل تدريب الشبكة  

 .والواقع بين خاليا التصنيف والعينات

E.STOP :عنده التوقف الواجب الخطأ ديمثل ح. 

 إلى الخطوة الرابعةيتم تنفيذ الخطوات من ) بئر (إدخال متجه من اجل كل :الخطوة الثالثة  

  .الخطوة التاسعة

  :احسب )j(  بئر مثاليأووحدة كل من اجل  :الخطوة الرابعة  

     D Ij = [∑ ( wij _ Data Ii )2 ]1/2                … (4) 
  -:إذ أن

 : i صفات6   والتي يبلغ عددها ةلآلبار الجوفيعدد الصفات.  

 : j 6 إلى 2  والتي تكون مناألصناف المجموعات او أوعدد العناقيد .  

: I  الجوفية والتي تعتبر للمياه اآلبار عدد)k,.., 2,1( بئرا24ً حيث تمثل .  

صغيرة  قيمة ذات أو  اصغر ما يكونDj الذي يكون من اجله j الدليل إيجاد :سةالخطوة الخام  

  .IndexMinDj المتغيروخزنه في 

 والتيIndexMinDj   يكون دليلها التي) اآلبار(من اجل جميع الوحدات  :الخطوة السادسة  

كما يتم تحديث األوزان و iالوحدات كل ومن اجل , j  الخاص لـR للمدى هجوارفي تدخل 

  :يأتي
      wij = wij +α (Data Ii _ wij)                … (5) 

  .العينات لكل الخطوة السادسة إلى الخطوة الثالثة من الخطوات إعادة :الخطوة السابعة

  :يأتي كما )α(Alph  التعلم معدل أو نسبة) تحسين (تحديث :الخطوة الثامنة
       α = α * 0.9                                         … (6) 

  . لكل عشر دوراتR الهندسي الجوار قطر نصف إنقاص :الخطوة التاسعة

  . شرط التوقفاختبار :الخطوة العاشرة



 ...بالسبي نوع الجوفية المياه نوعية تصنيف

 
 

]603[

  

  . التنفيذ أو إجراء عملية التصنيفdoing -:خامساً  

فات تهيئة صمن ثم و) الرتوازيةاآلبار ا(  تمت عملية التدريب على العينات الداخلةإن بعد      

مع األصناف المتقاربة واستخراج دليل  بئرتم في هذه المرحلة مقارنة كل ت األصناف المتقاربة

  .الصنف للخلية الفائزة

  Write result to output file. -:سادساً  

 حيث, OUTP.Txt تحت عنوان txtتم في هذه المرحلة طباعة النتائج بملف من نوع       ت

  :آلتيةظهر فيه الفقرات ات

 .عدد األصناف التي سوف يتم التصنيف اعتمادا عليها يظهر في السطر األول -1
 والذي يمثل عدد الدورات التي احتاجتها No. Iteration يظهر في السطر الثاني -2

 . شرط التوقفإلىمرحلة التعلم للوصول 
 .يظهر في السطر الثالث صفات الصنف األول -3
 للصنف األول وفي ةاآلبار التابعرقام أتبعها ت  include -<يظهر في السطر الرابع  -4

 . التابعة للصنف األولةنهايتها يظهر رقم بين قوسين يمثل عدد اآلبار الجوفي
 .في الفقرة التي تلي الفقرة السابقة تظهر بقية األصناف وبنفس النسق -5
  .الخ.... للتصنيف الثاني 5 إلى 1تعاد النقاط من  -6

  عرض النتائج  

  :وكما يأتيم بأسلوبين  عرض النتائج يتإن     

يكون  ثبحي, txtنوع  كما اشرنا مسبقاً بملف أو نصظهور نتائج عملية التصنيف بهيئة  -1

  :يأتكما ي ,OUTP.txt  هذا الملفعنوان
-------------------- (2 Clusters) ------------------------------------ 
No. of iteration = 125  
C (0) {245.99   25.00   3.70   62.98   2249.74    2009.77} 
 Include -> 7, (1)  
C (1) {135.06  32.11   9.68   13.31   822.15    683.44} 
 Include ->  1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 8 , 9 ,10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 ,17 
,18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , ( 23 )  
-------------------- (3 Clusters) ------------------------------------ 
No. of iteration = 117  
C (0) { 245.99   25.00   3.70   62.98   2249.74   2009.77} 
 Include -> 7, (1)  
C (1) { 120.92   29.47   9.68   13.89   690.88   557.04} 
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 Include ->1,2,3,4,5,6,8,9,10,13,15,16,17,18, 20,21,22, 24 , ( 18 )  
C (2) { 185.23   41.45   9.71   11.18   1287.28   1131.25} 
 Include -> 11, 12, 14, 19, 23, (5)  
-------------------- (4 Clusters) ------------------------------------ 
No. of iteration = 114  
C (0) { 140.53  20.62   9.72   19.10   436.67   339.72} 
 Include -> 1, 5, 8, 9, 15, 21, (6)  
C (1) { 245.99   25.00   3.70   62.98   2249.74   2009.77} 
 Include -> 7, (1)  
C (2) { 185.23   41.45   9.71   11.18   1287.28   1131.25} 
 Include -> 11, 12, 14, 19, 23, (5)  
C (3) { 111.27   33.84   9.66   11.34   816.21   664.34} 
 Include ->  2 , 3 , 4 , 6 , 10 , 13 , 16 , 17 ,18 , 20 , 22 , 24 , ( 12 )  
-------------------- (5 Clusters) ------------------------------------ 
No. of iteration = 114  
C (0) { 0.60   0.37   0.52   0.54   0.14   0.68} 
 Include -> (0)  
C (1) { 245.99   25.00   3.70   62.98   2249.74   2009.77} 
 Include -> 7, (1)  
C (2) { 185.23   41.45   9.71   11.18   1287.28   1131.25} 
 Include -> 11, 12, 14, 19, 23, (5)  
C (3) { 140.53   20.62   9.72   19.10   436.67   339.72} 
 Include -> 1, 5, 8, 9, 15, 21, (6)  
C (4) { 111.27   33.84   9.66   11.34   816.21   664.34} 
 Include ->  2 , 3 , 4 , 6 , 10 , 13 , 16 , 17 ,18 , 20 , 22 , 24 , ( 12 )  
-------------------- (6 Clusters) ------------------------------------ 
No. of iteration = 114  
C (0) { 140.53   20.62   9.72   19.10   436.67   339.72} 
 Include -> 1, 5, 8, 9, 15, 21, (6)  
C (1) { 245.99   25.00   3.70   62.98   2249.74   2009.77} 
 Include -> 7, (1)  
C (2) { 0.12 0.93 0.16 0.14 0.81 0.08} 
 Include -> (0)  
C (3) { 185.23   41.45   9.71   11.18   1287.28   1131.25} 
 Include -> 11, 12, 14, 19, 23, (5)  
C (4) { 0.40   0.52   0.10   0.56   0.48   0.41} 
 Include -> (0)  
C (5) { 111.27   33.84   9.66   11.34   816.21   664.34} 
 Include ->  2 , 3 , 4 , 6 , 10 , 13 , 16 , 17 ,18 , 20 , 22 , 24 , ( 12 )  
----------------------------------------------------------------------- 
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 هتظهر في إذ, فالخاص بشبكة كوهين يوضح عملية التصنيرسم في البرنامج ظهور  -2

 وإذا, عن صنف معينحيث كل لون يعبر , كون بشكل دائرةعدة نقاط ملونة وكل نقطة ت

 في  متقاربةأو ةشابهتعتبر م اآلبار هذه أنلك بنفس اللون فمعنى ذظهرت عدة نقاط 

 .الصفات
 وانتهاءClusters) (  2حالة العنقودين ابتداء من  رسومةخمس في هذه الحالة لدينا     

عن الحالة  الذي يعبرفقط  )7(شكل  الوقد تم اختيار ,)Clusters 6(عناقيد الستة بحالة 

  . ة تمثل عملية التصنيف بصورة اشمل لكون تلك الحال, الستة عناقيد وهياألخيرة
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يأت ما ي)7(الحظ من الشكل ي:  

بهذا الشكل ألنه تم تسقيطها على )  االرتوازيةاآلبار(تم توزيع هذه النقاط  •

 ).العرض_الطول( خطوط أي اإلحداثياتموقع البحث باالعتماد على 
ألوان  )6( أساساً في عملية التصنيفلدينا  ذإ, اًمعين اً يمثل صنفكل لونٍ •

 :يأتكما ي اسيتم تمثيله

   اإلحداثيات  ى مع تسقيط مواقع اآلبار باالعتماد علاالصناف عملية التصنيف لحالة :)7(الشكل 
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C(0)      =اللون األزرق , C(1)=اللون األخضر , C(2)= رق مخضراز    , 

C(3)      =اللون األحمر  ,C(4)=احمر مزرق , C(5)=احمر مخضر ,  

أن أقصى عملية ا يعني مم ألوان )4( ور ظهيلفت االنتباه هنا هوالذي األمر  لكن  

 وتقارب الصفات حسب درجة التشابه بين هذه اآلبار ,أصناف )4(عنقدة هي 

  .ابينهم

  مناقشة النتائج

التي باستطاعتها تصنيف شبكة كوهين لبناء نموذج تحديث عملية البحث  في هذا تتم      

 _T.D.Sالملوحة ( نسبة التي تتمثل بالصفات الفيزيائية والكيميائيةالجوفية حسب المياه آبار 

 بين هاتين النسبتين عليه )1(عالقة طردية وفق المعادلة الوبما ان ) E.Cالتوصيلة الكهربائية 

إشراف  تمت هذه العملية بدون إذ, )E.C( في التصنيف وهي نسبة أحداهماعلى  عتمديسوف 

 تدخل من قبل الباحث في  أيليس هناك آخربمعنى  ,مستقلصنيف هذه اآلبار بشكل وتم ت

 صنفين إلىوتم تصنيف العينات ) تصنيف أعمى(ة وضع أي قيد أو شرط على الخوارزمي

 ان شبكة كوهين تمتلك  منرغمعلى ال,  ستة أصناف معتمداً على الشبكة نفسهاإلىوصوالً 

خاصية تحديد عدد لألصناف اقل من عدد األصناف الكلي الذي يحدده الباحث كما في الحالة 

  . الدراسية لهذا البحث

 اآلتية النتائج )1(في الجدول  خالل النسب المعطاة الحظ مني:-  

صفات المياه  تقسيم  في)3(االعتماد على الجدول وب إلى صنفين عند تصنيف اآلبار -1

 الذي البئر تم عزل ,) صالحة لصناعة األدوية–صالحة للشرب والزراعة ( إلى الجوفية

الحتوائه  ,C(1) في الصنف عن جميع اآلبار C(0)  لوحده في الصنف)7( مرقال يحمل

 عندئذ تكون ملوحة عاليةيحوي على نسبة  ومن ثم  عالية)E.C(الـ  تركيزة نسبعلى

 الحتوائها  والزراعة صالحة للشربتمد فتعاآلبار بقية أما, األدويةمياهه صالحة لصناعة 

  .   ملوحة قليلة نسبةعلى

رب صالحة للش( إلى صفات المياه يتم تقسيم في حالة تصنيف اآلبار إلى ثالثة أصناف -2

 اًضم بئر C(0)الصنف  إذ, )صالحة لصناعة األدوية - صالحة للزراعة فقط - والزراعة

صالحة  ه مياهأن بمعنى  فيه عالية)E.C( الـ تركيزنسبةتكون  الذي )7( مرقيحمل ال اًواحد

 5 ,4 ,3 ,2 ,1(وهي   بئراًثمانية عشر احتوى على فقد C(1)  الصنفأما ,لصناعة األدوية

 نسبة تركيز رت فيهبِاعتُو )24 , 22 ,21 , 20 , 18 ,17 , 16 , 15 , 13 , 10 , 9 ,8  ,6

 أما ,صالحة للشرب والزراعةأنها  بمعنى  عذبةاآلبارلذا تعتبر مياه تلك  ضعيفة )E.C(الـ
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 )23 , 19 , 14 , 12 , 11(  فقط وهيآبار خمسة احتوى على  فقد C(2)الصنف الثالث 

 أي بمعنى متوسطة الملوحة مما  نوعا ما متوسطة)E.C(ـنسبة تركيز ال ااعتبرت فيهو

  .يجعل تلك المياه صالحة للزراعة فقط

يالحظ في هذا التصنيف انه ال يختلف كثيراً عن التصنيف ألربعة عناقيد كونه أن التغييرات  -3

لشرب صالحة ل( الستة إلىالعناقيد لذا تم تقسيم صفات المياه في حالة , التي حدثت فيه قليلة جداً

 صالحة لصناعة - صالحة لسقي أنواع خاصة من الخضار–راعة فقط صالحة للز–والزراعة

نسبة  تبرتاعوالتي  )21 ,15 ,9 ,8 ,5 ,1(وهي  آبارستة  C(0) ضم الصنف إذ ,)األدوية

 C(1)  الصنفأما ,صالحة للشرب والزراعة تعتبر تلك المياه لذا ضعيفةلهم  )E.C(الـتركيز 

 مما يجعل مياه  عالية فيه)E.C(الـ نسبة تركيزي تمثل  والت)7(رقم يحمل ال اًاحد واًفقد ضم بئر

  فقط وهيآبار خمسةفقد احتوى على  C( 3) الصنف أما ,لصناعة األدوية صالحة هذا البئر

صالحة  هذه المياه لذا تعدمرتفعة نسبياً   الملوحةنسبةاعتبرت فيه و )23 , 19 , 14 , 12 , 11(

 ,3 ,2)  فقط وهي  بئراًعشراثني ضم قد  فC( 5)  األخيرالصنف أما ,الخضارمن لسقي أنواع 

  الملوحة لهم متوسطة)E.C(الـ  نسبة تركيزوكانت(24 ,22 ,20 ,18 ,17 ,16 ,13 ,10 ,6 ,4

  .فقط صالحة للزراعةمما يجعل المياه 

4- أن عدد الدوراتجالحظ أيضاً من النتائي ( No. of iteration)  اجتها عملية التدريب قد التي احت

 دورة وهذا )112(فقد أعطت الستة العناقيد  في حالة أما دورة )122( العنقودين في حالة أعطت

ن عدد أل األخيرة من الحالة أكثر اً وجهداً استغرقت وقتاألولى للحالة التصنيف عملية أنيعني 

  . فيها قليل والعكس صحيحاألصناف

ن هذه النسبة تعطي نتائج دقيقة  أل)0.7(مة لمعدل التعلم هو  قيأفضل الحظ أيضاً أنيكذلك  -5

لنسبة مقاربة ل ألعطت أيضاً نتائج )α(في حين لو ازدادت نسبة التعلم , ومهمة وبأقل وقت وجهد

   .الدوراتلكن على حساب الوقت والجهد وعدد و )0.7(

  

  

  

  االستنتاجات والتوصيات   

  االستنتاجات   

لدراسة الجوفية لموقع االمياه  تائج شبكة كوهين في تصنيف آبارلى نمن خالل االطالع ع

  :األتي تم استنتاج  فقدعليه, طبقاً لنوعية المياه فيها
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 نتائج مهمة تأظهر,  التقنيات الذكائيةأساليب أحدشبكة كوهين التي تعد التصنيف باستخدام  إن .1

تحديد نوعية المياه الجوفية  منها في أدت الغرض إذالجوفية دة في تصنيف آبار المياه ومفي

ستخدام من ناحية استخدام تلك المياه إلغراض متعددة منها االوذلك ) بعشيقة(لموقع البحث 

 .وأغراض أخرىالبشري والزراعي والصناعي 
 ألنهية الجوف المياه بارأل) أساسي (أوليتصنيف ك )Clusters 2(ـالاعتبار التصنيف في حالة  .2

 الى حد معين عندها يثبت التصنيف وال تزداد دقة التصنيفة عندئٍذ نقدكلما تزداد عملية الع

 .يتغير
وي على  تحتألنها )Clusters 6(ـلحاالت الخمسة هي حالة الل حالة تصنيف أفضل تبين أن .3

 6( استخدام حالة الـ منرغمعلى ال  االمرفي الحقيقةلكن  و,دقة عالية في التصنيف

Clusters(تم فرز كل إذ  لآلبار في عينة البحثاً رباعياًنيف فأن شبكة كوهين قدمت تص 

نوعية المياه الجوفية لموقع مثل  التي ت)E.C( بصورة منظمة وفق نسبة الـة على حدمجموعة

 .البحث
باالعتماد على  األمالح  مستوىفأنعند استخدام المياه الجوفية إلغراض الري والزراعة  .4

 ,6 ,4 ,3 ,2( اآلبار  النبات ولكنفيتؤثر  ال )21 ,15 ,9 ,8 ,5 ,1( اآلبار مياهفي  )E.C(الـ

 المحاصيل ذات في ذات الملوحة الزائدة نسبياً فأنها تؤثر )24 ,22 ,20 ,18 ,17 ,16 ,13 ,10

 فأن وجود األمالح فيها )23 ,19 ,14 ,12 ,11( أما اآلبار,  الفستقأشجارك الحساسية الكبيرة

نباتات الزينة المستخدمة كعناية خاصة تي تحتاج إلى  المحاصيل وخاصة تلك الفي يؤثر سلباً

 النباتات في فأن وجود األمالح فيه ال تؤثر )7(رقم  الذي يحمل الأما البئر,  البستنةإلغراض

 . الغاباتأشجارك  ات التحمل العاليوذ
ق مهمة ألنها تدخل في الصناعات الغذائية وصناعة الور (21 ,15 ,9 ,8 ,5 ,1)  مياه اآلبارإن .5

 الذي  بينما بقية اآلبار فال يتم استخدام مياهها بسبب احتوائها على األمالح عدا البئر,والنسيج

 .ملوحة عاليةنسبة  الذي تستخدم مياهه في صناعة النفط الحتوائها على )7(رقم يحمل ال
 )7(رقم  الذي يحمل العدا البئر لزراعةل صالحة) بعشيقة(  الجوفية لمنطقةمياهآبار ال جميع دَعتُ .6

 حياة على خطورة إذ يشكل  فيهاألمالح وذلك لزيادة نسبة الحيوانات لشرب غير صالح فهو

لية من الحيوانات  اقل مقاومة لألمالح العافهيالحيوانات الصغيرة والتي هي في دور الحضانة 

   .لعمرالكبيرة في ا
 هنالك  أن)++v. 3 C( و )Global Mapper v.11(الحظ من خالل البرنامجين يو .7

وهنا تبرز مدى أهمية ,  وذلك من خالل تسقيطنا للمواقع في منطقة البحثاتطابق بينهم



אאא  אאמא
 

 ]610[

 وإنما أعطت  فقط تعطينا نتائج حول عملية التصنيفإذ ال, )شبكة كوهين(التقنيات الذكائية 

 .)Global Mapper V.11(أيضاً مواقع مطابقة في البرنامج الجيولوجي 
ألنها تستخدم أسلوب العنقدة , اعتبارها أداة التجميع اإلحصائيةشبكة كوهين العصبية يمكن  .8

اذ زودنا هذا البحث بمعلومات مفيدة في , لصفات ونوعية المياه الجوفية لآلبار االرتوازية

 البشري عمالاالست حيث من دقيقة بصورةكيفية أدارة المياه الجوفية في منطقة البحث 

 الجانب التطبيقي لهذا البحث بنتائج  زودناوقد ,أخرى وأغراض والصناعي والزراعي

 . منطقة بعشيقة في الجوفية المياه الستعمال والتنظيم التخطيط في مفيدة
  التوصيات

 مند الب المستقبلية  األكاديمية والبحوثر هذا البحث في الدراساتيألجل تطو

  :اآلتية ةإعطاء التوصي

 من أحدى وسائل َعدتُالتي  في التنبؤ وإحصائياً باستخدام شبكة كوهين العصبية يوصى

التقنيات الذكائية والتي تستخدم بدورها عدة أساليب لحل بعض المسائل المعقدة ومن ضمنها 

صفة  على اًعتمادا) مجاميع( إلى عناقيد األشياءأسلوب العنقدة الذي يصنف مجموعة من 
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